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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO 

PORTARIA PRES Nº 309, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.

Alterada pela Portaria PRES nº 201, de 17 de julho de 2018
Revogada parcialmente pela Portaria PRES nº 201, de 17 de julho de 2018
Revogada pela Portaria PRES nº 12, de 29 de janeiro de 2020

Estabelece o horário de funcionamento e de atendimento presencial
ao público externo nas unidades do MPF/ES, bem como apresenta
outras providências.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  no  art.  56  do

Regimento  Interno  Diretivo  do  Ministério  Público  Federal,  aprovado  pela  Portaria  n.º

357/2015, e com o objetivo de adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e

segura,  com foco em resultados,  fortalecendo a aproximação com o cidadão,  conforme o

Planejamento  Estratégico  do  Ministério  Público  Federal  para  o  decênio  de  2011-2020

(Portaria PGR/MPF n. 687/2011), com base em estudos e nas análises produzidas no PGEA

n.º 1.17.000.000806/2016-11, RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer o horário de funcionamento na Procuradoria da República

no Espírito Santo (PR/ES) e nas Procuradorias da República nos Municípios de Cachoeiro de

Itapemirim  (PRM/CIT),  Colatina  (PRM/COL),  Linhares  (PRM/LIN)  e  São  Mateus

(PRM/SAM) em 10 horas, dentro dos seguintes intervalos:

Unidade Horas de funcionamento
Início do horário de

funcionamento
Fim do horário de

funcionamento

PR/ES (Vitória) 10 horas 10h 20h

PRM/CIT 10 horas 9h 19h

PRM/COL 10 horas 9h 19h

PRM/LIN 10 horas 9h 19h

PRM/SAM 10 horas 9h 19h

§ 1º O horário estabelecido se aplica às atividades finalísticas e administrativas

ordinariamente desenvolvidas nas unidades do MPF.
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§  2º  Fica  vedado  o  trabalho  realizado  fora  do  expediente  fixado  para  as

unidades,  nos  sábados,  domingos,  feriados  e  pontos  facultativos,  salvo  o  trabalho

desempenhado  no  regime  de  plantão,  no  serviço  eleitoral  e  nas  situações  excepcionais

autorizadas pelo Procurador-Chefe ou pelo Secretário Estadual, ambos da PR/ES.

§ 2º A Chefia imediata  poderá autorizar,  por necessidade de serviço ou em

caráter excepcional, o cumprimento de jornada no período compreendido entre 7:00 e 20:00

horas. (Redação dada pela Portaria PRES nº 201, de 17 de julho de 2018)

§ 3º Fica vedado o trabalho fora do horário estabelecido no parágrafo acima e

aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, salvo o desempenhado em regime de

plantão, no serviço eleitoral e nas situações excepcionais autorizadas pelo Procurador-Chefe

ou pelo Secretário Estadual. (Incluído pela Portaria PRES nº 201, de 17 de julho de 2018) 

§  4º  Na  hipótese  do  §3º,  após  autorização  do  Procurador-Chefe  ou  do

Secretário Estadual, o servidor deve efetuar o registro “Comunicação de horário diferenciado

para execução de jornada de  trabalho”  por  meio  do  Serviço  Nacional  de Pedidos  (SNP),

Catálogo de serviços da Procuradoria da República no Espírito Santo, área SESOT. (Incluído

pela Portaria PRES nº 201, de 17 de julho de 2018)

§  5º  O  registro  no  Serviço  Nacional  de  Pedidos  (SNP)  é  dispensável  na

hipótese do §2º. (Incluído pela Portaria PRES nº 201, de 17 de julho de 2018) 

Art. 2º. O horário de atendimento presencial ao público nas sedes das unidades

do MPF/ES será realizado das 12 às 18 horas, nos dias úteis.

Parágrafo  único.  No  período  de  18  às  19  horas  o  atendimento  ao  público

continuará sendo realizado por telefone e pelo sítio eletrônico do MPF/ES.

Art. 3º. A jornada de trabalho dos servidores das unidades do MPF/ES,  bem

como as eventuais horas a título de sobreaviso e de compensação, deverão ser cumpridas

durante o horário de funcionamento previsto no artigo 1º, preferencialmente nos períodos de

11 às 18 hora ou 12 às 19 horas.

§  1º  Os  servidores  que  compartilham  a  sala  de  trabalho  deverão,

preferencialmente, cumprir a jornada no mesmo horário, de forma a evitar o uso prolongado

de equipamentos eletroeletrônicos e de iluminação.
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§  2º  Casos  excepcionais  de  jornada  de  trabalho,  a  exemplo  do  servidor

estudante,  deverão  ser  requeridos  formalmente  ao  Procurador-Chefe,  com  análise  e

manifestação prévia da respectiva chefia imediata do servidor.

Art. 4º. A compensação de período inferior ou igual a 30 (trinta) minutos, que

ocorra antes ou depois do horário de entrada do servidor, poderá ser efetuada no mesmo dia

independente de autorização, podendo ser antes ou posterior ao horário de funcionamento da

unidade, observado o artigo 3º desta portaria quanto à jornada de trabalho.

Art. 5º. Para os serviços realizados em razão dos plantões, dos sobreavisos e

outros de mesma natureza dever-se-á observar os atos normativos gerais estabelecidos pela

PGR e pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Art. 6º. Permanecem as medidas de economia adotadas em fevereiro de 2016

(Ofício Circular MPF/PR/ES n.º 2/2016):

I- Horário de funcionamento do ar-condicionado: 11:00 às 18:00 horas;

I-  Horário  de  funcionamento  do  ar  condicionado:  10:00  às  19:00  horas;

(Redação dada pela Portaria PRES nº 201, de 17 de julho de 2018)

II- Desligamento da energia elétrica de toda a unidade - luzes e computadores:

a partir das 19 horas;

III- Desligamento dos aparelhos de frigobar, enquanto vigorarem as medidas de

racionamento; (Revogada pela Portaria PRES nº 201, de 17 de julho de 2018)

IV- Utilização de apenas uma lâmpada acesa por corredor;

V- Proibição da utilização dos chuveiros elétricos no modo de aquecimento,

enquanto vigorarem as medidas de racionamento; (Revogado pela Portaria PRES nº 201, de

17 de julho de 2018)

VI- Manutenção de apenas um elevador em funcionamento;  (Revogado pela

Portaria PRES nº 201, de 17 de julho de 2018)

VII- A permanência de estagiário em gabinete após às 18 horas é proibida,

salvo se acompanhado por membro ou servidor.

Parágrafo  único.  Poderá  ser  solicitado  o  funcionamento  extraordinário  do

sistema de ar condicionado a partir das 08:00 horas. (Incluído pela Portaria PRES nº 201, de

17 de julho de 2018)
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Art. 7º. Revoga-se a Portaria MPF/ES N.º 106, de 30 de setembro de 2008.

Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Chefe da PR/ES.

Art. 9º. Esta portaria entra em vigor a partir de 24 de outubro de 2016.

JÚLIO CÉSAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  17  out.  2016.  Caderno
Administrativo, p. 39.
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