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DECRETO N° 2.145 DE 29 DE SETEMBRO DE 2009
Regulamenta o cumprimento da carga horária, horas
extras e banco' de horas dos servidores municipais de
"Oiiro Preto. -

O Prefeito de Ouro Preto, no exercício de seu cargo e no uso de- suas atribuições I

legais, em especial a que lhe confere õ art. 93, VII, da Lei Orgânica Municipal; e de acordo com
os termos da Lei Complementar n° 63, de 29 de setembro de 2009;

DECRETA:
-------- -- --:--------------------CAPÍTUtO l-----------·-----~---~--~c---------·-_:

CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA

Art. 1° Os servidores públicos municipais de Ouro Preto ficam sujeitos à seguinte
jornadaisemanal de trabalho:

_ I - Cargos de provimento efetivo geral: 30 horas, exceto o cargo de Téãriico em
Radiologia que fica sujeito a jornada de 24 horas semanais; -! '

/' . -

lI':'" Cargos de provimento efetivo da Secretaria de Educação:

a) Diretor de Escola: 40 horas; ~ i

, b) Vice-Diretor de Escola: 30, horas; éj t

i . c:- :

: c) Professor PI: 30 horas, sendo 24 horas de regência e 6 horas de a,tividades
pedagógicas extra cl~sse' ,/' , ,. \fi '

b b, d) ,P';ofes:or PII: jornada difer,é~ciada, conforme' Lei Mun{~ipal n" 124/9l '
,:' ,/ /, ~ ,

~)' Pedagogo: 30 horas;,../ \ // ~

/D Secretário ~e Es~ola : 3.0 horas -'\ ' ~
.,/ ,.:.,/ .

" g) Coordenador-de CJ;e~he: 30 h,oras

h) Auxiliar de Serviço.Escolar: 30 horas;

III - Cargos de Provj,ri-tento Efetivo da Secretari~ de Saúde:

a) Pessoal-médico:

1. Médico de Atenção Bási'ca: 20 horas

2. Médico de Atenção Básica: 40 horas

,
,
I

I

3. Médico do Trabalho: 20 horas

4. Médico Especialista: jornada variável; mínimo 8 horas seman~ls.

5. Médico Plantonista: regime de plantão, com jornada mínima de, 12 horas
, ~.

semanais.
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b) Pessoal de enfermagem: ""

1. Auxiliar de Enfermagem: 40 horas
. \ \ ' .'. .

'2: Auxiliar de Enfermagem PSF: 40 horas

3. Enfermeiro: 40 horas

4. Enfermeiro Plantonista: regime -de plantão, com jornada mínima de 36 horas
/

semanais:

5. Técnico de Enfermagem: 40 horas

f" ..----:-c).-P-essGal-.de;GdGntoIGg~a~-.--.--....-~.----· -...------~---- .....- _.-.-_..

1. Atendente de-Consultório Dentário: 40 horas ..

2. Odontólogo: 20 horas

3. Odontólogo: 40 horas

4. Odontólogo Especialista: jornada variável

5. Técnico em Higiene Dentária:-40 horas

d) Demais profissionais de nível superior:JO horas;

: i

I

e) Os ocupantes de cargos comissionados devem ser considerados
permanentemente à disposição da Administração Municipal, conforme art. 24 da Lei'
Complementar n" 21/2,006; .\

i f) A./~arga .horária dos servidoresjemporariamente contratados equivale à dos
servidores efetivos; de acordo com o art. 10 da Lei 44/2002.

., [ AÁ. 2° A -freqüência dos ./~ervidore~ municipais s~rá apurada pelo registro
eletrônico de ponto digital, 'e na falta deste,' através de folha de ponto ;' I

• ,:' !-, - ,i \ ,/ ~
./ Art. 3° O registro do ponto é obrigatório a todos servidores públicos municipais .

. ,: Art.· 4° Salvo ~~sos ~;~eciais determin~d9s peT~s Secretarias MuniciJais, os
servidores/com jornada de 30 horas semanais deverão cumprir acarga horária diária de 0,6horas
corridasçno período de 12:00 às 18~:ÓO.. .... \,/ " '\J

I /

§1° O horários especiais determinados pelas Secretarias Municipais não tPoderão
ser menor ou exceder a determinação legal, bem COi110 não podem resultar em hora extra
injustificada.'. . ,I

..' ./

§2° As Secretarias Municipais regulamentarão os horários especiais/diários por
meio de portaria, no prazo de 15 dias a contar da data de publicação deste decreto.

ArL 5° Para- o cumprimento do "horário o servidor deverá respeitar os seguintes
I

períodos: I

I - no horário de entrada o servidor poderá registrar seu ponto 15 minutos antes e
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no máximo 10 minut?s após o inicio do horário de trabalho;
.> ,

II - no horário de saída o servidor poderá registrar seu ponto ate 15 minutos
depois do término do horário de trabalho.

\ "

Art. 6° Os minutos de antecedência e atraso citados, no artigo anterior serão
considerados períodos de tolerância para o registro do ponto, não caracterizando hora extra e
nem desconto por atraso.

Art. r É da estrita competência da chefia imediata .do servidor controlar e apurar
J

sua freqüência, bem como o cumprimento da jornada de trabalho, cabendo-lhe adotar todas as
, medida~..11e~~~--ªria?-.Raragª.@l1tiLQfi~l.fUn}J?r.Ü:1.1entº.Aª~!lº~---ºisci.pJill!!9or.ª_~d_ª.ma!~ria,sob
pena de ser responsabilizado administrativamente. ' ,

/' - L :

; Parágrafo único. Considera-se chefia imediata, para efeito deste decreto, o
servidor responsável por unidade administrativa ou aquele a quem for delegada, I formalmente,
pelo Secretário Municipal, as funções previstas no caput deste artigo.

Art. 8° O servidor que por qualquer motivo necessitar prolongar sua jornada de
trabalho, adentrar no Paço Municipal fora dó horário normal de expediente QU sair
antecipadamente de seu local de trabalho, deverá solicitar autorização de forma expressa e
antecipada, em forma de Pré-Justificativa, e endereçar ao Chefe imediato, conforme' Anexo I
deste decreto. ' ,

i
j §1° Nos casos de atraso,' o servidor deverá expor seus motivos, em forma de

Justificativa, ao seu Chefe Imediato..\ '

,I §20 A"~receber a Pré-Justificat~Y'~~u Justificativa, o Chefe/Imediato procederá ao
deferimento ou indeferirnento da mesma, no prazo de 05 (cinco) dias. ,../' ;, '

, AÁ. 9° É vedado ao serviçl~r afastar-se do seu locar" de trabalho .semi prévia
autorização superior, constituindo a transgressão desta proibição, infração disciplinar suscetível
de punição, !,la forma do Estatuto dos .Servidores, exceto para q,' exercício eventual de suas
atribuições extemamente, devendo preencher Justificativa. ',,' ,

'; : \,. \, :

,! ~,':" Art. 10. O servidor fal}6so perderá a remunerrçã9(de acordo cOm.o art. 57; da Lei
Cqmplep:1entar02/2000: ' '. !

, 1. • '; " ~I

I - do dia em que faltar ao serviço sem justificativa e fundamento legal; !
!

II - do dia destinado ao repouso semanal, do feriado ou do dia em que não houver
- /

expediente. . ,

Parágrafo único. Serão considerados como faltas ao serviço, na forma 'dos artigos
precedentes, os atrasos, as ausências e, as saídas antecipadas, quando não justificadas, e que,

, somadas, forem superiores a 30 (trinta) minutos por mês. /'

Art. I 1. Serão consideradas justificadas, para efeito de abono do Ponto, as
ausências do servidor ao trabalho pelos seguintes motivos: /,
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. I - para doação de sangue, mediante apresentação de documento comprobatório;

II - submissão a perícia médica, mediante apresentação de atestado médico e
comprovante de marcação da perícia; / .

III - execução de serviço externo;

IV - viagem a serviço;

V - demais concessões estabeleci das no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais .

.~ Art. lf.,"-Q~~~[yiçlore~ ç!J1ª_~_,_aJriQ!!iç_º(~s~ªº_t!.){~_rçiQ_ªL~){J~IJlª.rn~Dl~_-Rr~~,1cherão
diária e manualmente a folha ponto, por meio da qual (se comprovará a pontualidade -e a
assiduidade do servidor. '.

r
• Parágrafo UnICO.As Secretarias Municipais deverão -informar, previamente, à

Superintendência de Recursos os servidores que exercem atribuições externas, para 'fins de
emissão de folha de ponto e processamento na folha de pagamento. '

• Art. 13 .. Compete ao servidor, sob pena de ser responsabilizado
administrativamente, o fiel cumprimento das normas estabelecidas para o. registro .de sua
freqüên~ia.

• Art. 14. Compete à Superintendência de Recursos Humanos cumprir as normas
estabelecidas para o controle e apuração de freqüência dos servidores, cabendo-lhe oriéntá-los

: t ; • .

quanto: à aplicação ,de tais. normas, zelar pela manutenção dos equipamentos e programas
utilizados para o controle e apuração de freqüência e tratar com transparência e segurança as
inform.~ç~ese a bise de\pados de Sistema del·onto~letrôrifco. /.<' \ .!

i _ Apt. 15. C~nstitui falta passí~~1 de punição, na.forma dalei:

: -r'~o uso indevido do' crach.ide identificação funcional;'

/'/Il- causar dane ao Relógi6 Eletrônico,de~onto'e à $~a rede de alimentaçã6;
: - : \.- ' ,

:/ Ill - subtrair, rasurar ou/inutilizar a Folha Individu,ál de Ponto; :
; \ .'

IV - registrar a freqüência de outro servidor, em:4ualquer modalidade de\c~mtrole;

V - saídas intermedi'~riasinjustificadas.V ! .
I

Art. 16. Compete ao sistema de controle interno do Poder Executivo proceder à
auditoria sistemática in loco, bem como requisitar aos órgãos e entidades informações/ espelhos
e folhas de Ponto, objetivando tomar conhecimento quanto ao cumprimento dás normas
estabelecid~s para o registro, controle e apuração de freqüência. .

Art. 17. A documentação necessária à comprovação de afastamentos remunerados
deverá ser arquivada e disporiibilizada para consulta quando solicitada. '
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CAPÍTULO II

DAS HORAS EXTRAS E BANCO DE HORAS
Art. 18. A execução de 'horas suplementares (horas extras) pelos servidores da

Prefeitura obedecerá ao processo estabelecido neste Decreto. -, -

Parágrafo único. Fica proibido o pagamento de horas extras sem a autorização
prevista neste decreto.

Art. 19. A hora de trabalho realizada sob o regime extraordinário será:

~ Ls.paga.nc.valor.equixalente. ao.da .hora.normalccom.o.acréscimo. fixado, no art.
1'08.da Lei Complementar 02/2000', e obedecidas às regras constantes dos 'artigos 22, 23 e 24
deste decreto. .,,

r II - compensada por meio de crédito no banco de horas, na proporção de uma por
uma e meia.

i Parágrafõ único. Adotar-se-á, pnontariamente, o sistema de compensação por
meio de crédito no banco 'de horas, ficando o pagamento da hora extraordinária sujeito à
autorização prévia do Secretário Munioipal çle Planejamento e Gestão, na forma dos artigos 22,
23 e 2(deste decreto. '

-. Art. 20.,O banco de horas será gerenciado pelas Secretarias Municipais, através do
formulário constante do anexo II deste decreto. " .

;- -.
: §1° A:i horas extraordinárias apufadas deverão ser compensadas com a dispensa

em dias' de trabalho/ou em horas fracionadas, a-critério do Secretário titular da pasta, observado o
prazo máximo de Ji (doze) meses, contado dó lançamento do crédito no/banco de horas. :

i - §i~ Cabe-\ chefia imediat~' do 'se;~idor 'decidir, C0'~ base \m critérios de
oportunidade e-conveniência, o mornento.àdequado para a compensação das horas creditadas no
banco de horas, observado o 'limite de 2~;(vinte e cincojdias úteis'pór ano. .

!,/ . \ ,/ ,/': .
! ,/ §3°' o número de horas e o período em que ocorrerá a compensação serão

registradosem formulário próprio qué, depois de assinado-pelo/servidor e pela chefia imediata,
deverá S({f encaminhado' ao responsável pelo banco de horas na/respectiva Secretaria Municipal

'/ §4° As Secretarias
J

Municipais manterão q·~adro atualizadoco~ a,~ horas
. J

extraordinárias realizadas, as horas compensadas ~ o saldo de horas a compensar por servidor,
enviando 'até o dia IOdo mês subseqüente laborado, à Superintendência de Recursos Humanos.

Art. 21~ As horas não trabalhadas em virtude de afastamentos do ~~ercício do
cargo autorizados pela chefia imediata do servidor, não previstos no Estatuto dos Servidores
Municipais, poderão ser deduzidas do saldo de horas lançadd no banco de horas, observada a
proporção fixada-no art. 20 e seus parágrafos.
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'Art. 22, No caso de necessidade de execução de horas extras a serem pagas ao
servidor, nos termo do art. 19, I, deste decreto, o Secretário Municipal de cada pasta deverá,
previamente, justificar e planejar otempo de duração da situação atípica ou excepcional.

Parágrafo único. A execução de horas extras refere-se a situações atípicas ou
excepcionais, devendo' o Secretário Municipal de cada pasta levar em .consideração a carga
horária normal de sua equipepara que fique justificada e motivada a necessidade.

Art. 23. A justificativa e planejamento da execução de horas extras, pagas na
forma do art, 108 da LC 02/2000, deverão obedecer aos seguintes requisitos:

r-:-::-- --L~finaljdade-pú~l.ica;--- .------.---'.--------------.--.- .---------- - --.-.-,

II- razoabilidade;

III- proporcional idade.

Art. 24. As justificativas para execução de horas extras a serem pagas pela
Administração Municipal deverão ser encaminhadas ao Secretário Municipal de Planejamento e
Gestão até o dia 10 (dez) do mês subseqüente laborado. .:

: §1° As justificativas que não atenderem aos requisitos do artigo 20 deste Decreto
:' I .

serão indeferidas pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, ficando desautorizada a
execução e seu respectivo pagamento. .

. ! . :

. §2° Para fins de pagamento de horas extras, fica limitado o pagamento de 60
(sessentaj'horas extr~s mensais, sendo que as eX,~edentes serão pagas nos meses subseqüentes.

i §3° ~o caso do § 1°, indeferido c.pagamento ,das horas/~xtras, o servidor será
inserido automaticamente no banco de horasobedecidos os limites deste/decreto. 1

:,. " ." !

: 1'~'25. Em\nenh.u~a hipót,~:~e serão p~gas horas extras aos serv'j~ores ocupantes
de cargo de provimento em cornrssao. ,/ ./ i

//Art. 26. Este decreto entr,lií/em_vigor na data de sua pclblicação.:. \ . , ,.

/ Ouro Preto, Patrimôni,6 Cultural da Humanida,d'~, 29 de setembro de 2009,
duzentos ié noventa e oito anos \ da/Instalação da Câmara' Municipal e vinte e nove anos do

'I I \ ' \, ,'. ,

Tombaménto. . v,: 'Vi j
. I

I

I

~ .. ~

Angelo Oswaldo de Araújo Santos ' ~
Prefeito de Ouro Preto .

PUBLjCAÇÃO
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ANEXO I

(
Pré- Justifi'cativa [Justificativa

Nome dota) Servidor(a): ---'- ------.,-__ ---,--' --'-_

-'
Cargo: ~ ~----------------------~------

Secretaria: ----------------------~------~------------------------
,-----------------.-------------'-.------;--------------<------...,--.------------,

SoIicitaYjusti fica:
( ) prolongar jornada de trabalho.
( ) atraso no local de trabalho
( ) saícfu antecipada do local de trabalho.
( ) ausência do local de trabalho no(s) dia(s) / / .a / / ,-no horário das

'/ ! / 'às /' / --- ---

Motivo;
__ o

; .

,/

\
\ \, \

\
\

, \

i~ \ de----~------ -~---
/

,/
Ouro Preto-M G,

\ ~ \
.\,./ Servidor '(á)

,
.~

I
I

( ) Defi~o ( ) Indefiro ( ) Defiro ( ) Indefiro

\ J
(

Chefe Imediato
(assinatura e carimbo)

/

~-h-u<
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ANEXO II

Servidorta): ' Matrícula:-------------------------------------- ----~--~--
Cargo: ~--~--
Chefe Imediato: /
~ês/ Ano Referência: _ ,
Saldo do mês anterior (último 12 meses): --------~--------

Formúlário de Banco de Horas

Secretaria Municipal --'- _

),

;

Visto
Chefe
Imediato

Horas Dia Visto Horas Dia
Exceô tda-s-- ---,------------'-eh-efe-'--'::;---------- --eOfifp(msad::rç-~-------- ,--" -',

Mês' \ Imediato
I

.

i \

/

\
\

\

!
\i \ ..-

v

: I

,

1,/ \

\
\'

\.

Saldo Horas no mês: --------c----
Saldo de Horas dos últimos 12 meses:

/

\

I Assinatura do servidor:


