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Portaria nº 1011/2020-PGJ, de 17 de março 2020 
(Revogada pela Resolução nº 007/2020-PGJ, de 19 de março de 2020) 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei 

Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, e considerando a Resolução nº 6/2020-

PGJ, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias e excepcionais 

de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul, 

R E S O L V E : 

Art. 1º O horário de expediente da Procuradoria-Geral de Justiça, no 

âmbito administrativo, no período de 18 a 31 de março de 2020, será em dois turnos, 

das 7h30min às 12h30min e das 13h às 18h, podendo esse período ser prorrogado a 

critério da Administração Superior. 

Art. 2º Os integrantes do Quadro do Ministério Público Estadual lotados 

na Procuradoria-Geral de Justiça poderão exercer suas atividades no período matutino 

ou no período vespertino, nos horários estabelecidos no artigo anterior, devidamente 

acordado com a chefia imediata. 

Art. 3º Compete à chefia imediata organizar a jornada de trabalho dos 

servidores subordinados, respeitando os horários estabelecidos no artigo 1º, desde que 

se mantenha o órgão ou unidade em funcionamento durante o horário previsto. 

Art. 4º Não se aplicam aos servidores ocupantes de cargos em comissão 

de direção e chefia o horário previsto no artigo 1º, devendo cumprir normalmente a sua 

jornada de trabalho. 

Art. 5º O disposto nos artigos anteriores não impede os integrantes do 

MPMS que se enquadram no grupo de risco, conforme previsto no artigo 5º da Resolução 

nº 6/2020-PGJ, de solicitar o regime de teletrabalho em período integral. 

Art. 6º As audiências dos procedimentos administrativos, notícias de 

fato, procedimentos preparatórios, inquéritos civis e procedimentos de investigação 

criminal que já tenham sido agendadas até 31.3.2020 poderão, mediante justificativa nos 

autos, ser reagendadas para datas futuras. 
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Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de 

Justiça. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULO CEZAR DOS PASSOS 
Procurador-Geral de Justiça 


