
P O R T A R I A   Nº  081

O  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  Coordenador  Executivo  da 
Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, no uso das atribuições que 
lhe  são  delegadas  pela  Resolução  n.º  3125,  de  28  de  dezembro  de  2010,  considerando  a 
necessidade de agilizar  fluxos  de protocolos que tratam de pedidos de horários  diferenciados 
previstos no artigo 5º da Resolução nº2.549/2011, resolve

R E G U L A M E N T A R 

Art. 1º As solicitações de autorização para o cumprimento de horário diferenciado previsto na 
Resolução nº 2.549/2011 – PGJ, terão trâmite simplificado quando atenderem os seguintes 
critérios:

§ 1º Apresente a anuência expressa da chefia, certificando que não haverá prejuízos para 
o atendimento dos serviços na unidade no horário  de expediente padrão do Ministério 
Público do Paraná - (08:30h as 11:30h e 13:00h as 18:00h).

§ 2º Resulte numa jornada total diária de 8 (oito) horas.

§ 3º Estabeleça um intervalo mínimo de 1 (uma) hora para almoço.

§ 4º Estabeleça uma jornada mínima de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos no período da  
manhã;  assim como uma jornada não inferior a 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos no 
período da tarde.

Art.  2º   Os  pedidos  deverão  ser  feitos  preferencialmente  pelo  "Sistema  de  Serviços  e 
Ocorrências",  encaminhando  o  Departamento  de  Gestão de Pessoas  à Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, para deferimento, tão somente documento 
interno com relação de solicitantes e respectivos protocolos eletrônicos, quando atendidos os 
critérios  estabelecidos.

Art. 3º  Os protocolos que não atendam os critérios estabelecidos no Art.  1º,  assim como 
aqueles  que  tratem de  pedidos  de  horário  especial  para  servidor  estudante,  previsto  no 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná – Lei  Estadual  nº  6.174/70,  terão 
encaminhamento ao Núcleo de Assessoramento Jurídico – NAJ, para manifestação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, 08 de março de 2012.
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