
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 11, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016.

Altera  a  Portaria  PGR/MPU n°  707,  de  20/12/2006,  que  regulamenta  a
jornada de trabalho, o controle de frequência, serviços extraordinários dos
servidores do Ministério Público da União e dá outras providências.

O  PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe

confere o  art. 26, incisos VIII e XIII, da Lei Complementar n° 75, de 20/5/1993, e tendo em vista o

disposto no art.  8º,  parágrafo único,  da  Resolução CSMPF nº  159,  de 6/10/2015,  do Conselho

Superior do Ministério Público Federal, resolve:

Art. 1° Alterar o art. 11-B da Portaria PGR/MPU nº 707, de 20/12/2006, que passa a

vigorar acrescido da seguinte redação:

“Art.  11-B.  O  servidor  durante  o  período  de  plantão  terá  direito  a  um  dia  de

compensação para cada dia de plantão realizado nos finais de semana, feriados e nos dias de ponto

facultativo, preservada a possibilidade de compensação das horas efetivamente trabalhadas, quando

mais benéfico. 

§ 1º Ressalvadas as folgas decorrentes do recesso forense, a compensação observará

o limite máximo de 15 (quinze) dias ao ano, não ensejando o alcance de tal limite fator impeditivo

para novas designações na escala de plantão. 

§ 2º A fruição das folgas compensatórias ficará condicionada ao interesse do serviço,

devendo ser autorizada pelo membro vinculado ou pela chefia imediata, mediante solicitação prévia

do servidor interessado.

§ 3º As folgas compensatórias deverão ser utilizadas no prazo de 12 (doze) meses,

contados de sua aquisição. 

§ 4º No caso de impossibilidade de responder pelo plantão, decorrente de força maior

ou situação imprevista, o servidor designado em escala deverá comunicar o fato imediatamente ao

membro vinculado ou à chefia imediata, para sua substituição.
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§ 5º Não se aplica a regra estabelecida no caput nos casos em que o servidor cumprir

ordinariamente a jornada de trabalho em unidades ou setores que atuem exclusivamente em regime

de plantão.  

…........................................” (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos

a 1º de janeiro de 2016.
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