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Carazinho, 09 de junho de 2020.Of. n° 079/20 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Gian Pedroso

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP n° 078/2020

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar Ofício n° 077/2020 ,recebido da Secretaria Municipal 

da Educação, contendo as informações solicitadas no pedido de Informação n° 

078/2020 de autoria do Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, a respeito do 

Projeto de Lei n° 022/2020, que institui regime especial de compensação de horas 

em relação aos servidores dispensados do trabalho, da Secretaria Municipal de 

Educação, com a manutenção da remuneração e vale alimentação, em razão da 

pandemia do Coronavirus (COVID-19).

Atenciosamente,

iMn/Schmitz 
' Prefeito

JSP
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ESTADO DO RiO GRANDE DÔ SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Carazinho, 08 de junho de 2020.

OF. N° 077/20/ADM/SMEC 
De: Secretaria Municipal de Educação 
Para: Secretaria Municipal da Administração e Gestão 

a/c: Sr. Lori Luis Bolesina

Prezado senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste informar vossa senhoria 

que o Projeto de Lei n° 022/2020, de autoria do Executivo Municipal seguiu as 

orientações enviadas pela DPM - Borba, Pause e Perin - Advogados, a qual presta 

serviços de consultoria para o município, conforme modelo fornecido pela instituição.

Segue modelo enviado pela DPM, o qual foi analisado pelo Departamento de 

Pessoal da Prefeitura Municipal e encaminhado atendendo a solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de 

estima e consideração.

Atenciosamente,

>"**“11 ■?—- ——
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SANDRA DENISE BANDEIRA GUERRA 
Secretária Municipal de Educaçao
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Observações importantes: 1 - A medida aqui cogitada, que tem como 
destinatários servidores estatutários, se inspira na implementada pela MP 927/2020, 
válida para o regime celetista, e busca compatibilizar a necessidade de afastamento 
de servidores como medida de combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19) ao 
atendimento do interesse público e da austeridade fiscal. 2 - No entanto, se 
implementada sem a prévia e expressa concordância do servidor, poderá ser 
questionada no futuro, dado que a Constituição Federal, como condição para afastar 
a remuneração de horas trabalhadas além da jornada como extras, exige acordo 
(art. 7o, XIII e XVI, c/c art. 39, §3°). 3 - Ao mesmo tempo, a sujeição a acordo poderá 
minimizar o efeito prático da iniciativa e, inclusive, permitir argumento no sentido de 
haver tratamento desigual entre os servidores dispensados do trabalho com 
remuneração. 4 - Cabe à Administração avaliar essa questão e adaptar o art. 4o 
deste anteprojeto conforme sua decisão. 5 - Nossa recomendação, no entanto, 
pautados pela cautela jurídica, é por condicionar a compensação a acordo individual 
com o servidor.
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ANTEPROJETO DE LEI N° [...]1

Instituição de Regime Especial de 
Compensação de Horas em relação aos 
servidores dispensados do trabalho, com a 
manutenção da remuneração, em razão da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Art. 1o Fica instituído o Regime Especial de Compensação de Horas, no âmbito do 
Poder Executivo do Município de [...], em relação aos servidores titulares de cargo efetivo e em 
comissão dispensados do trabalho com a manutenção da remuneração como medida para combater 
a pandemia do Coronavírus (COVID-19).

§1° A dispensa do trabalho a ser considerada para efeito do Regime Especial de 
Compensação de Horas é aquela ocorrida a partir da publicação do Decreto Municipal n° [...] e suas 
alterações, e enquanto vigentes seus efeitos.

§2° As horas não trabalhadas e remuneradas, no período mencionado no §1°, 
considerada a carga horária semanal fixada em lei para cada cargo, serão registradas em um banco 
de horas individualizado.

Art. 2o As horas registradas no banco de horas individualizado de que trata o art. 1o, 
§2°, desta Lei, poderão ser compensadas, a critério da Administração, no prazo de dezoito meses2,

A ser adaptado a cada caso concreto, de acordo com as peculiaridades locais.

2 Esse prazo deverá ser dimensionado pelo Município, levando em conta a quantidade de horas 
acumuladas em cada caso.



s-é ' ^

contado da data de encerramento do estado de [...3] pública municipal declarado em razão da 
pandemia do Covid-19 (Coronavírus), prorrogável por igual período por ato da Autoridade.

§1° A compensação dar-se-á mediante convocação prévia do servidor pela 
Autoridade para que cumpra, além da sua carga horária normal, o máximo de horas de trabalho ao 
dia, sempre observado o limite máximo de dez horas diárias.

§2° As horas trabalhadas em atendimento à convocação de que trata o parágrafo 
anterior, observados os limites por ele estabelecidos, não geram direito a nenhuma contraprestação 
remuneratória.

Art. 3o O Regime Especial de Compensação de Horas instituído por esta Lei extingue- 
se automaticamente ao final do prazo de que trata o art. 2o ou, então, quando compensadas na 
integralidade as horas registradas no banco de horas individualizado mencionado pelo parágrafo 
único do mesmo artigo, o que ocorrer primeiro.

Art. 4o Só poderão ser submetidos ao Regime Especial de Compensação de Horas 
de que trata esta Lei os servidores que a ele aderirem, mediante opção expressa.

REDAÇÃO ALTERNATIVA AO ART. 4o: Vide as observações no topo da página.

Art. 4° A instituição do Regime Especial de Compensação de Horas, assim 
como sua operacionaiização, dispensa a anuência dos servidores.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

3 Emergência ou calamidade, conforme cada caso concreto.


