
 

Resolução n° 004/2010-PGJ, de 12 de fevereiro de 2010. 
 

Altera parcialmente a Resolução nº 006/2006-PGJ, de 18.8.2006, que dispõe 

sobre o registro e o controle de frequência dos servidores do Quadro dos 

Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, e 

dá outras providências. 

 

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

Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994,  

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º O § 1º do artigo 14, o inciso II do artigo 15 e as alíneas “a” e “b” do 

artigo 17 da Resolução nº 006/2006-PGJ, de 18.8.2006, passam a ter a seguinte redação: 

 

“ Art. 14. ........................................................................................................... 

§ 1º Em casos de licença superior a 3 (três) dias, o servidor deverá entrar 

em contato, imediatamente, com a Assistente Social da Secretaria de Recursos Humanos 

para emissão do Boletim de Inspeção Médica e agendar a consulta na Perícia Médica em 

até 2 (dois) dias, sujeitando-se à não-homologação da licença pela junta médica oficial, em 

caso de atestado médico apresentado após o prazo. 

§ 2º .................................................................................................................. 

Art. 15. ............................................................................................................. 

I - ...................................................................................................................... 

II - superior a 3 (três) dias e inferior ou igual a 15 (quinze) dias: deverá 

observar as disposições contidas no § 1º do artigo 14 desta Resolução;  

III - .................................................................................................................... 

Parágrafo único. .............................................................................................. 



 

Art. 17. ............................................................................................................. 

a) a quantidade de horas e minutos correspondentes aos atrasos; 

b) a quantidade de horas e minutos correspondentes às saídas antecipadas 

antes do término do expediente; 

c) ...................................................................................................................... 

d) ...................................................................................................................... 

e) ...................................................................................................................”. 

 

Art. 2º O anexo III da Resolução nº 006/2006-PGJ, de 18.8.2006, alterado 

pela Resolução nº 017/2009-PGJ, de 9.10.2009, passa a vigorar de acordo com as 

alterações constantes do anexo único desta Resolução. 

 
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

 

Campo Grande, 12 de fevereiro de 2010. 

 

 

 

Antonio Siufi Neto 
Procurador-Geral de Justiça em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2010-PGJ, DE 12.2.2010 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

 
  

COMUNICADO DE FREQUÊNCIA  
MÊS/ANO 
 

 

NOME 
 

LOTAÇÃO 
 

CARGO/FUNÇÃO 
 

HORÁRIO 
  

D I A 

FALTA/ 
HORAS/MINUTOS 

DE ATRASO/SAÍDA 
ANTECIPADA 

CÓDIGO DA 
OCORRÊNCIA 

JUSTIFICATIVA 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL DE FALTAS 
 

TOTAL DE 
HORAS/MINUTOS 

 

DATA 
 

ASSINATURA DO SERVIDOR 

 

PRONUNCIAMENTO DA CHEFIA IMEDIATA 
 

1. Considerando que o(s) motivo(s) apresentado(s) não infringe(m) as disposições contidas no artigo 9º da Resolução nº 006/2006-PGJ, de 18 
de agosto de 2006, acato a(s) justificativa(s), para fins do: 

    § 1° do artigo 37 da Lei nº 1.102/90, abonando _______ faltas e/ou atrasos de ________ horas ________minutos. 
    § 2° do artigo 37 da Lei nº 1.102/90, justificando ________ faltas e/ou atrasos de _________horas ________ minutos. 

 

2. Ao Procurador-Geral de Justiça, tendo em vista a(s) justificativa(s), proponho, para fins de:  
    Abonar _______ faltas e/ou atrasos de _______ horas _______ minutos, conforme o § 1° do artigo 37 da Lei nº 1.102/90.  
    Justificar _______ faltas  e/ou atrasos de _______horas ________ minutos, conforme o § 2º do artigo 37 da Lei nº 1.102/90. 

 
3.     Não acato a(s) justificativa(s), referente (s) ao(s) 

dia(s):_____________________________________________________________________   
 
 
 
Em _____/_______/______. 

 
 
 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 
PRONUNCIAMENTO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

    
1. Considerando a(s) justificativa(s) apresentada(s) e o total de horas e/ou minutos de atraso, acato a(s) justificativa(s) para fins do: 

   § 1° do artigo 37 da Lei nº 1.102/90, abonando _____ faltas e/ou atrasos de _______horas ________minutos. 
  § 2° do artigo 37 da Lei nº 1.102/90, justificando ____ faltas e/ou atrasos de________ horas ________ minutos, à Secretaria de 

Recursos Humanos, para fins de registro nos assentamentos funcionais e desconto em folha de pagamento. 
 

2.   Não acato a(s) justificativa(s), referente (s) ao(s) 
dia(s):_____________________________________________________________________. Notifique-se o servidor e, após, à Secretaria 
de Recursos Humanos, para registro nos assentamentos funcionais e desconto em folha de pagamento.   

 
 
 
Em ______/_______/_______. 

 
 
 

ASSINATURA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
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