
DECRETO N.º 2033/2018

DE 02 DE JANEIRO DE 2018

INSTITUI O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
HORAS DE TRABALHO (BANCO DE HORAS)
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO  DIRETA E
INDIRETA  DO  PODER  EXECUTIVO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL,
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPUT
DO  ARTIGO  60  E  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO
MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR N.º
019/2012 E, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS  E  EM  ESPECIAL  A  QUE  LHE
CONFERE A LEI  ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
E,

CONSIDERANDO a necessidade de controlar as
horas excedentes e eventuais  compensações no âmbito  da Administração Pública
Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade da redução de
custos e adequação das horas de trabalho dos servidores municipais, sem prejuízo ao
serviço público; 

DECRETA:

Art. 1.º Fica instituído, no âmbito da administração direta do Poder Executivo, o
sistema de compensação de horas de trabalho (banco de horas),  constituído pelo
resultado positivo de horas, apurado após a compensação de jornada.

Parágrafo Único. O banco de horas observará critérios de conveniência ou de
necessidade do serviço público, mediante autorização expressa e prévia do dirigente
máximo do órgão ou entidade, conforme Anexo I.
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DO BANCO DE HORAS PARA COMPENSAÇÃO

Art.  2.º Poderá ser compensada a hora de trabalho realizada sob o regime
extraordinário, por meio de crédito em banco de horas, quando houver convocação de
servidor  público  municipal  para  prestação de serviço  em regime extraordinário  de
trabalho nos órgãos e entidades da administração direta,  indireta e autárquica do
Município. 

Parágrafo Único - Considera-se serviço extraordinário de trabalho, para efeito
deste Decreto, aquele prestado em período que exceda a carga horária de trabalho
definida em lei para o cargo, respeitado o limite máximo de duas horas diárias.

Art. 3.º As horas extraordinárias registradas em banco de horas deverão ser
compensadas  no  prazo  máximo  de  12  (doze)  meses  a  contar  da  realização,
preferencialmente dentro do mesmo exercício financeiro.

§  1.º  O saldo  de banco de horas será informado na frequência  mensal  do
servidor.

§ 2º A cada total  de 30 horas extras excedentes, obrigatoriamente, a chefia
juntamente com o Servidor, programará a compensação.

§ 3.º Não será permitida a compensação de atrasos ou faltas com banco de
horas

Art.  4.º Não sendo efetuada a compensação da jornada no prazo de doze
meses,  as  horas  extras  deverão  ser  remuneradas  na  forma  prevista  na  Lei
Complementar 019/2012.

§ 1.º As horas de folgas serão concedidas mediante solicitação prévia e escrita,
após autorização expressa da chefia imediata, com a devida e prévia comunicação ao
Departamento de Recursos Humanos para registro e controle, a fim de evitar prejuízo
ao desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o Anexo II.

§  2.º O  banco  de  horas  será  gerenciado  pelo  Departamento  de  Recursos
Humanos e pelas unidades equivalentes nos órgãos e entidades da administração
municipal  indireta,  que  manterá  quadro  atualizado  com  as  horas  extraordinárias
realizadas,  as horas compensadas e o saldo de horas a compensar  por  servidor,
observado o registro do ponto.
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§ 3.º  O número de horas e o período em que ocorrerá a compensação serão
registrados em formulário próprio, elaborado pelo Município que, depois de assinado
pelo servidor e pela chefia imediata, deverá ser encaminhado ao Departamento de
Recursos Humanos.
 

Art.  5.º As  horas  trabalhadas  em  regime  de  compensação  não  serão
consideradas como extraordinárias. 

Parágrafo único. A cada uma hora de serviço extraordinário corresponderá
uma hora de descanso.
 

Art. 6.º Serão limitadas em 40% (quarenta por cento) das horas extraordinárias
trabalhadas  a  serem  compensadas  com  o  banco  de  horas,  sendo  que  os  60%
(sessenta  por  cento)  restantes  serão pagas  em pecúnia,  com acréscimo de 50%
(cinquenta  por  cento)  conforme  estabelece  o  artigo  59  da  Lei  Complementar
019/2012. 

Art. 7.º Somente serão computadas para efeito de crédito em banco de horas,
as horas trabalhadas em caráter extraordinário, devidamente registradas no ponto.

Art. 8.º Em caso de exoneração e/ou rescisão do contrato de trabalho antes da
compensação as horas constantes do banco de horas serão convertidas em pecúnia. 

Art. 9.º – Ficam excluídos do banco de horas:
I. Os estagiários;

II. Os servidores públicos que, em caráter habitual, forem dispensados parcial
ou integralmente do registro de ponto na entrada e na saída do serviço; 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 O registro do ponto, conforme regulamentado pelo presente Decreto,
serão utilizados para a concessão dos benefícios previstos em Lei e relacionados ao
efetivo trabalho dos servidores.

Art. 11 Aos servidores escalados para exercer horas de sobreaviso e horas de
plantão,  regulado  por  lei  própria,  não  terão  direito  ao  recebimento  de  horas
extraordinárias  ou  compensação  de  horas  referentes  ao  período  previsto  nas
respectivas escalas.

Art.  12 O  descumprimento  ou  a  inobservância  das  normas  deste  Decreto
sujeitará o servidor e a chefia imediata a processo administrativo disciplinar.
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Art. 13 Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias, impreterivelmente, a contar
da publicação deste Decreto, para as adaptações e organização dos departamentos
para o cumprimento do disposto no presente instrumento legal.
 

Art. 14 As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta
de verba orçamentária própria.

Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Coqueiral, 02 de janeiro de 2018.

ROSSANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
AUTORIZAÇÃO PARA HORAS EXTRAS

(Parágrafo único, artigo 1.º)

Da Secretaria __________________________________________________________
Ao Departamento de Recursos Humanos

Informamos  que  o(a)  servidor(a)  ________________________________________,
lotado(a)  no(a)  ______________________________________________  está
autorizado  a  realizar  até  ____  (________)  horas  extraordinárias  no  período  de
______/_____/______  a  ______/_____/______,  em  razão  da  necessidade  abaixo
descrita:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Obs.:  Caracterizar  a  excepcionalidade  e  demonstrar  a  impossibilidade  ou
inconveniência  de  os  serviços  descritos  serem  prestados  ao  longo  da  jornada
ordinária do servidor.

As  horas  aqui  autorizadas  serão  computadas  no  Banco  de  Horas  e  poderão  ser
convertidas em pecúnia, a critério da Administração.

Coqueiral, em ____/____/______.

_______________________________________
Secretário

_______________________________________
Servidor

Ciente:
__________________________________
Departamento de RH
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ANEXO II
NOTIFICAÇÃO DE FOLGAS

(§ 1º, artigo 4º)

Da Secretaria __________________________________________________________
Ao Departamento de Recursos Humanos

Informamos  que  o(a)  servidor(a)  ________________________________________,
lotado(a)  no(a)  ________________________________________________  tem
direito a _________ (_________) dia(s) de folga, que deverá(ao) ser usufruído(s):

(    ) Em período a ser marcado.
(    ) No período de ______/_____/______ a ______/_____/______

Obs.: As referidas folgas foram adquiridas em consequência de: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Coqueiral, em ____/____/______.

_______________________________________
Secretário

_______________________________________
Servidor

Ciente:

__________________________________
Departamento de RH

6


