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-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 053, DE 23 DE MAIO DE 2017.

Regulamenta a realização de horas extras por
servidores municipais no imbito da
Administração Direta do Municipio e revoga
os Decretos Executivos nos 009/1'" e 029117.

DECRETA:

CONSIDERANDO que ao Prefeito Municipal compete dispor sobre a qrganização
e o funcionamento da Administração Municipal, para adequá-Ia ás necessidades públicas;

CONSIDERANDO que as realizações de horas extraordinárias deJem ocorrer
em situações excepcionais e temporárias'oU emergenciais devidamente justificadas!; .

CONSIDERANDO queo art.'59 da Le'j'Complementar nO07/90 estabelece que a
prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa deterrhinaQão da
autoridade. competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da reparti1içãO,ou de
ofício;

CONSIDERANDO o art, 57 que trata do sistema de compensação delhorário que
permite compensar a horas excedentes pela correspondente diminuição em' outro dia,
observada sempre a jornada máxima semanal;

C~ERANI50 a necessidade de manter a responsabilidade na gestão físcal
do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilibrio entre a receita e ~s despesas
públicas;

I
Art. ,1o As solicitações de horas extras deverão ser preenchidas previamente á

sua execução, através de solicitação de autorização para a realização de h6ra extra, e
encaminhádas à8ecretaria Municipal de Administração, no âmbito da Administra~o Direta do
Municipio. . i

• parágrafo único. As solicitações de que trata o "caput" d~VerãO ser
acompanhadas de justificativa para o exercicio de atividade de natureza essencial,
excepcionalidade e emergência, conforme Anexo I, bem como da comprovação da existência
de disponibilidade orçamentária conforme limite mensal de que trata o Anexo /I deste Decreto,
devidamente assinado pelo titular do órgão,

Art. 20 Somente poderão ser autorizadas horas extras, sJ atendidos
concomitantemente os seguintes três requisitos: exercício de atividade de naturez~ essencial,
excepcionalidade e emergência,

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699 J e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

~ 1° Caracterizam-se como atividades de
relativos a:

I - saúde pública, prestados no Centro
blJlatório Municipal;

natureza essencial, IS serviços

de Especialidades Médica elou
I

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


'U'

-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

.1
;

11- coleta, transporte e destinação final de resíduos sólídos urbanos;
111 - construção, conservação e sinalização de vias públicas;
IV - vigilância predial;
V - transporte e uso de veículos oficiais;
VI - servíços de fiscalização fazendária, ambíental e sanitária;
VII - realização da "Balada Segura";
VIII - atividades previstas no Calendário de Eventos; e .
IX - cumprimento de decisões judiciais;
X - procedimentos jurídicos por excesso de demanda;
XI • no caso de substituição de servidor em férias ou outro afastamento; -- ...
XII - serviço de plantão junto a Casa de Acolhimento Professora Odila:.

'- ,,, ('v

S 2° A excepcionalidade será caracterizada nas atividades:
I - do Calendário de Eventos do Município; ,
11- necessárias ao desenvolvimento de trabalhos especiais ou excepcionais.

S 3° A emergência será caracterizada nas atividades:
I - decorrentes de fatos não prevísíveis pela Administração;
11- de relevante interesse da comunidade;
111- cuja inexecução poderá ocasionar prejuízo ou comprometer a seg rança das

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. I

S 4° O limite máximo de carga de trabalho em horário extraordihário, para
servidor estatutário, não poderá exceder a 02 (duas) horas diárias.

S 5° Deverão ser obedecidos os seguintes intervalos intrajornada, Os quais não
serâo computados na duração do trabalho: i

1- 15 (quínze) minutos para qualquer trabalho contínuo que ultrapasse 4 (quatro)
horas consecutivas, não excedendo a 6 (seis) horas consecutivas; I

11- entre 01 (uma) e 02 (duas) horas para qualquer trabalho contínuo, cuja
duração exceda 6 (seis) horas consecutivas. I

Art. 3° Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime db turnos ou
escalas, em período igualou superior a doze horas ininterruptas, em função de aten1dimentoao
público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente do órgão ou da entidade
autorizar, mediante acordo escrito, os servídores a cumprir jornada diária superior a oito horas,
sendo o excesso de horas compensadas pela correspondente diminuição em outro dia, desde
que respeitada a sua carga horária semanal. ;

Is 1° Entende-se por período noturno aquele compreendido entre as 22:00 horas
de um dia ás 5:00 horas do dia seguinte.

S 2° Os dirigentes dos órgãos ou entidades que autorizarem a flexil:lilização da,
jornada de trabalho a que se refere o caput deste artigo deverão determinar a afi!,ação, nas
suas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários dos s~rviços, de
uadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que trabalharem
este regime, constando dias e horáríos dos seus expedientes.
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I
~ 30 Os servidores submetidos ao regime de trabalho de que trata o caput deste

artigo, somente perceberão a gratificação de trabalho extraordinário quando $ua jornada
ultrapassar a carga horária semanal fixada em seu enquadramento funcional. .1

Art. 4° Cada Secretaria indicará servidor responsável que fará o dontrole e a
administração das horas extras a compensar e a pagar, através de Banco de Horas!Extras.

Art. 5° O Serviço Extraordinário concedido sem o atendimento das normas
estabelecidas neste artigo, não será computado e nem pago, ficando o Secretárí'o Municipal
responsável pelo õnus do pagamento, no caso de concessão irregular. . i

Art. 6° É vedado o pagamento da gratificação por serViço extraq~dinário aos
servidores exclusivamente comissionados e aos que desempenham fUl')çãogratifk:kda e/ou de
confiança, em razão do seu regime de dedicação integral.

I
Art. 7° Ficam os Secretários Municipais, bem como as chefias imediatas e

mediatas das Unidades Administrativas solicitantes de autorização par.a a realização de hora
extra, responsáveis pela execução das instruções deste DeCfelo, sObl pena de
responsabilização. -,

Art. 8° Caberá a cada Secretaria Municipal e a Unidade Central de Controle
Intemo o controle do cumprimento das instruções deste Decreto. I

.-
029/17.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições dos Decretos Executivos
I

n~ 009/17 e

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2017.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Públicações da Prefeitura: .

•

LORI LUI:BO~~' A
Secretário da inistração
OS/ODV . .
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Anexo I
Formulário de Solicitação para Autorização de Horas Extras

Secretaria Municipal de
Mês de Referência

Nome dos Enquadramento dos Requisitos Valor N°de Valor IdaServidores I Natureza Excepciona- Emergência Hora Horas Mensal Justificativa
Cargo Essencial lidade Extra Solicitadas Previsto

I

I
I

----r I
I
I

I I

I

I
~ ! I

Total I
I Limite Mensal de Disponibilidade Orçamentária da Secretaria I;

Nome do Secretário
SECRETARIA MUNICIPAL DE _
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5 I SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 3000,00

6 I SECRETARIA DA FAZENDA R$ 2.000,00

7 I SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA R$ ÚOOO,OO

8 I SECRETARIA DE OBRAS R$ 20.000,00

9 SECRETARIA DA SAÚDE R$ 70.000,00

10 I SECRETARIA DE PLANEJAMENTO R$ 0,00

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R$ 15.000,00

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 16.000,00

15 SECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 5.000,00

Total da Cota Mensal R$ 152.000,00

Anexo 11
___ L_imiteMensal de Disponibilidade Orçamentária - Serviços Extraordinários 2017

C
2

Ód I Secretaria II Limite Mensal

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO R$ ~.OOO,OO
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