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Dispõe sobre a jornada de trabalho 
interno dos órgãos do Poder Executivo 
Municipal e dá outras providências. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 
atribuições legais, 
  

DECRETA 
 

Capítulo I 
DO CUMPRIMENTO DAS JORNADAS DE TRABALHO INTERNO DOS ÓRGÃOS DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 
  Art. 1º As jornadas ordinárias de trabalho dos servidores dos órgãos da 
Administração Municipal, deverão ser cumpridas diariamente, respeitados os horários de 
expediente externo de seus respectivos órgãos de lotação, excetuados os que se 
encontrarem submetidos, na forma da lei: 
  I – ao regime de sobreaviso, nos termos do artigo 34 da Lei Municipal nº 
3.471, de 12 de dezembro de 2016; 
  II – ao regime de horário especial de trabalho, nos termos do artigo 32 da Lei 
Municipal nº 3.471, de 12 de dezembro de 2016. 
  Parágrafo único. Caberá à chefia de cada órgão, sob pena de 
responsabilização: 
  I – estabelecer a escala de horários, distribuindo adequadamente a jornada 
dos servidores ao longo de todo o horário de expediente interno, de modo a assegurar a 
prestação ininterrupta dos serviços. 
  II – afixar em local visível e de fácil acesso aos cidadãos, em atendimento ao 
disposto no artigo 8º, inciso I da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as 
jornadas de trabalho a serem cumpridas pelos servidores. 
 
  Art. 2º Os servidores submetidos a jornada de trabalho superior a 6 (seis) 
horas ininterruptas deverão, obrigatoriamente, observar o intervalo mínimo de 1 (uma) hora 
diária para refeição. 
  Parágrafo único. Os intervalos para refeições não serão computados na 
jornada de trabalho. 
 
  Art. 3º Os servidores sujeitos ao regime de sobreaviso e horário especial 
deverão cumprir suas jornadas de trabalho de acordo com as escalas fixadas pela 
autoridade competente no âmbito de cada órgão da Administração Municipal, respeitados os 
horários de expediente interno de cada órgão. 
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Capítulo II 
DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES 

 
  Art. 4º O controle de frequência dos servidores da Administração Municipal 
será realizado por meio de sistema de gestão eletrônica de frequência na forma de 
biometria. 
  Parágrafo único. Constatados problemas exclusivamente técnicos para o 
registro eletrônico de frequência, o controle será realizado por meio de registro manual, 
firmado pelo servidor e aprovado pela Chefia imediata. 
 
  Art. 5º Os servidores deverão registrar as entradas e saídas diariamente e a 
cada turno, observado o disposto no artigo 2º, deste Decreto. 
  Parágrafo único. O servidor deverá comunicar ao Departamento de Recursos 
Humanos os motivos que justifiquem eventuais ausências de registro no ponto eletrônico ou 
registro em horário diverso do previsto, tais como diligências externas, viagens a trabalho ou 
capacitação. 
 
  Art. 6º A tolerância do registro nas entradas e saídas será de até 30 (trinta) 
minutos. 
  Parágrafo único. O servidor perderá a parcela da remuneração diária, 
proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, superiores a 30 (trinta) minutos, observado o 
disposto do artigo 11 deste Decreto, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. 
 
  Art. 7º Poderá ser autorizada, pela chefia imediata, a entrada em atraso ou 
permitida, com dispensa do registro de ponto, a saída temporária ou antecipada do servidor, 
para atendimento a convocação administrativa ou legal. 
 

Capítulo III 
DA COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

 
  Art. 8º Excepcionalmente, poderão ser compensados no mesmo dia os 
atrasos nas entradas ou saídas antecipadas superiores à tolerância referida no caput do 
artigo 6º, deste Decreto, respeitado o limite máximo de até 4 (quatro) ocorrências mensais, 
sem a aplicação do disposto no artigo 18, § 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 3.471/2016. 
  Parágrafo único. As horas excedentes verificadas em virtude da permanência 
do servidor para além de sua jornada diária de trabalho, para compensação prevista no 
caput deste artigo, não serão consideradas como suplementares ou prestação de qualquer 
tipo de serviço extraordinário. 
 
  Art. 9º A compensação de horas de trabalho, em qualquer hipótese, deverá 
observar a inexistência de prejuízo para o serviço e o bom andamento dos trabalhos do 
Órgão. 
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  Art. 10. As compensações não poderão ser realizadas no intervalo para 
refeição, bem como em períodos de férias, licenças ou afastamentos. 
 
  Art. 11. Os atrasos ou saídas antecipadas que não forem devidamente 
compensados acarretarão os descontos devidos na forma deste Decreto. 
 

Capítulo IV 
DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

 
  Art. 12. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por 
expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do 
chefe da repartição, ou de ofício. 
  § 1º O serviço extraordinário será remunerado por hora que exceda à jornada 
normal de trabalho, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à 
remuneração da hora normal. 
  § 2º Salvo nos casos excepcionais, devidamente justificados, não poderá o 
trabalho em horário extraordinário exceder a duas horas diárias. 
  § 3º A tolerância do registro nas entradas e saídas, para fins de cômputo do 
serviço extraordinário, será de 10 (dez) minutos. 
 

Capítulo V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
  Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 16 de julho de 2020. 
  

 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 


