
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 297, DE 05 DE MAIO DE 2005.

Revoga a Portaria PRSP nº 116, de 03 de fevereiro de 2005 e dispõe sobre a 
jornada de trabalho e horário de atendimento ao público desta PRSP e das 
Procuradorias instaladas nos Municípios deste Estado.

A  PROCURADORA  CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o inciso II do artigo 

50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993,

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  adequação  da  jornada  de  trabalho  dos 

servidores  desta  Procuradoria  da  República  em São Paulo  e  Procuradorias  das  Repúblicas  nos 

Municípios, bem como do horário de funcionamento para atendimento ao público, à Portaria PGR 

nº 620/04, e ao OFÍCIO/MPF/SG nº 97, de 07 de março de 2005, resolve:

Artigo 1º – Revogar a Portaria PRSP nº 116, de 03 de fevereiro de 2005, passando o 

artigo 1º e parágrafos da Portaria PRSP nº 527/02 vigorar com a seguinte redação:

Artigo 1º – A jornada de trabalho dos servidores em exercício na Procuradoria da 

República no Estado de São Paulo é de 40 (quarenta) horas semanais, nela já inclusas as 35 (trinta e 

cinco) horas constantes da Portaria PGR nº 620/04,  bem  como  o  adicional  de  05  (cinco)  horas 

complementares,  cumpridas da seguinte forma:

§ 1º – 8 (oito) horas diárias, das 10h45 às 18h45, de segunda à sexta-feira; 

§  2°  -  o  horário  de  almoço  não  integra  a  jornada  de  trabalho,  devendo  ser 

compensado todos os dias, ao final do expediente. O servidor poderá optar por 45 (quarenta e cinco) 

minutos, 1h00 (uma hora) ou 1h30 (uma hora e meia) para o intervalo do almoço. A opção deverá 

ser  feita  por  escrito,  com  ciência  da  Chefia  imediata,  até  o  dia  11  de  maio  de  2005,  para 

encaminhamento ao  Departamento de Pessoal. Uma vez realizada a opção, somente após 6 (seis) 

meses ela poderá ser alterada, salvo em casos excepcionais, com autorização do Procurador Chefe;
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§ 3º - admitir-se-à , com a concordância da chefia imediata,  que  deverá  observar  a 

conveniência  para  o funcionamento eficiente do setor, um dos seguintes horários diferenciados 

para cumprimento da jornada: das 9h00 às 17h00 ou das 10h00 às 18h00;

§  4º  -  excepcionalmente,  por  interesse  exclusivo  da  administração,  o  Procurador 

Chefe poderá autorizar outros horários diferenciados, desde que compreendidos entre 8h00 e 20h30, 

e respeitado o cumprimento efetivo das 8 (oito) horas diárias;

§ 5º - haverá tolerância de 10 minutos antes ou depois dos horários de entrada e 

saída;

§ 6º -  é vedada a escala móvel do horário;

§ 7º - nos setores onde há atendimento ao público externo, obrigatoriamente deverá 

haver servidor das 9h00 às 19h00, ininterruptamente, cabendo às chefias organizar os turnos, de 

forma a preservar o bom andamento dos trabalhos;

§ 8º - para fins do disposto no § 3º, os servidores lotados em Gabinete deverão obter 

anuência do Procurador.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir de 30 de maio de 2005.

ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI
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