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Expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na 
Copa do Mundo FIFA 2018 

 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas divulga aos 
servidores dessa Universidade o conteúdo da Portaria nº 143 de 1º de junho de 
2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que estabelece 
orientações acerca do Expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de 
Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018. 

 
Art. 1º Estabelecer, em caráter excepcional, que nos dias de jogos da Seleção 
Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, o expediente dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional dar-se-
á da seguinte forma: 
 
I - nos dias em que os jogos se realizarem pela MANHÃ, o expediente terá INÍCIO A 
PARTIR DAS 14H00 (horário de Brasília); e 
 
II - nos dias em que os jogos se realizarem à TARDE, o expediente se 
ENCERRARÁ ÀS 13H00 (horário de Brasília). 
 
Parágrafo Único. As horas não trabalhadas em decorrência do disposto no caput 
serão objeto de compensação até o dia 31 de outubro de 2018. 
 
Art. 2º Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades, nas respectivas áreas de 
competência, assegurar que os agentes públicos observem os turnos de 
funcionamento dos órgãos ou entidades, bem como a integral preservação e 
funcionamento dos serviços considerados essenciais. 
 

A PROGEP informa que cabe aos dirigentes de cada Unidade de lotação 
desta Unifesspa acompanhar o cumprimento da compensação e o controle da 
frequência, na forma do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, sob pena de 
desconto na remuneração das horas não compensadas, desde que esta PROGEP 
seja provocada. 
 

Para outros esclarecimentos, nos colocamos à disposição no ramal 7152, e 
disponibilizamos, abaixo, o link do conteúdo na íntegra do referido Ofício Circular. 

 
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhes

Pub.htm?id=14858 
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