
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade:  TOMADA  DE  PREÇOS  n°  11/2017.  Objeto:  Execução  de
obras de drenagem, passeio e sinalização no bairro José Alexandre Zachia.
Abertura:  13/07/2017,  14h30min.  Edital:  Coordenadoria  de  Licitações  e
Contratos,  Rua  Dr.  João  Freitas,  75,  Passo  Fundo/RS  ou  site
www.pmpf.rs.gov.br.

DECRETO Nº 64/2017
DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS ÓRGÃOS

MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, na forma do artigo 110, inciso VIII, da Lei Orgânica do
Município, DECRETA:
Art.1º - Este Decreto regulamenta o horário de atendimento ao público dos
órgãos municipais da Administração Direta do Município de Passo Fundo.
Art.2º  -  A  jornada  ordinária  dos  órgãos  públicos  municipais  da
Administração Direta do Município,  destinada ao atendimento ao público,
será de 35 (trinta e cinco) horas semanais.
§ 1º - Para efeitos deste Decreto, a jornada ordinária da Prefeitura Municipal
de Passo  Fundo,  compreende  o período  das 8h  às  11h  30min  e  das  13h
30min às 17h, de segunda a sexta-feira, sem prejuízo da jornada de trabalho
superior ou inferior a que estão subordinados os seus servidores, na forma da
lei específica de cada cargo.
§  2º  -  Excepcionalmente  e  mediante  prévia  e  expressa  autorização  da
Secretaria Municipal de Administração, as unidades de prestação de serviços
direto à população poderão estabelecer horário de funcionamento diferente
do estabelecido  neste  Decreto,  observada  a  conveniência  do serviço  e  as
peculiaridades  de  suas  atividades,  devendo,  neste  caso,  ser  afixado,  nas
respectivas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários
dos serviços, o horário de atendimento.
Art.  3º  -  A jornada de trabalho dos servidores  da Administração Pública
Municipal Direta é aquela definida em lei específica, para os ocupantes de
cargos de provimento efetivo.
Parágrafo único – Para os servidores ocupantes de cargos em comissão ou
função  gratificada,  a  jornada  de  trabalho  será  exercida  em  regime  de
dedicação integral, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 410, de 18
de janeiro de 2017, podendo, ser convocados sempre que presente interesse
ou necessidade de serviço.
Art. 4º - Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos
intervalos  de  refeição  e  descanso,  observado  o  interesse  do  serviço,
adequados  às  conveniências  e  às  peculiaridades  de  cada  órgão,  serão
estabelecidos  previamente,  respeitada  a  carga  horária  correspondente  aos
cargos e observada, preferencialmente, o disposto no § 1º do artigo 2º deste
Decreto.
§  1º  –  Havendo  necessidade,  devidamente  justificada  pelo  Secretário
Municipal  da  pasta,  a  Secretaria  Municipal  de  Administração  poderá
autorizar a fixação de horário especial da jornada de trabalho e dos intervalos
de refeição e descanso.
§ 2º - O período de intervalo para refeição e descanso não poderá ser inferior
a  uma  hora  nem  superior  a  três  horas,  sendo  vedado,  neste  período,  a
presença do servidor nas dependências internas da Prefeitura Municipal.
Art.  5º  -  O  controle  de  assiduidade  e  pontualidade  poderá  ser  exercido
mediante:
I - controle mecânico;
II - controle eletrônico/biométrico;
III – controle manual.
§ 1º - Nos locais onde estiver implantado o controle de assiduidade por meio
biométrico,  fica  vedada  a  utilização  de  meio  diverso,  salvo  mediante
justificativa  e  autorização  expressa  da  Secretaria  Municipal  de
Administração. 
§ 2º - Quando o controle seja feito por meio eletrônico ou biométrico, será
permitido um período de tolerância de 05 (cinco) minutos, antes e depois,
para o registro da efetividade.



§ 3º - quando o controle de frequência se verificar por meio de assinatura em
folha de ponto, essa deverá ser distribuída e recolhida diariamente pelo chefe
imediato, após confirmados os registros de presença, horários de entrada e
saída. 
§  4º  -  Na  folha  de  ponto  de  cada  servidor,  deverá  constar  a  jornada  de
trabalho a que o mesmo estiver sujeito. 
Art.  6º  -  O controle  de frequência  do mês  e  as  respectivas  justificativas,
contendo  as  informações  das  ocorrências  verificadas,  deverão  ser
apresentadas a Coordenadoria de Recursos Humanos até o até o 3º dia útil do
mês subsequente ao de trabalho.
Art. 7º - Será considerada jornada de trabalho extraordinária, somente aquela
que  exceder  a  jornada  normal  semanal  fixada  em  lei  específica  para  o
respectivo cargo, na forma do artigo 111 da Lei Complementar Municipal nº
203/2008.
Art.  8º  -  Fica  facultado  aos  servidores,  observada  a  necessidade  e
conveniência  do  serviço,  mediante  expressa  e  justificada  autorização  do
Secretário Municipal respectivo, a formação de banco de horas para fins de
compensação,  observado o que dispõe a  Lei  Complementar  Municipal  nº
410/2017.
Parágrafo  único  –  A  previsão  constante  no  'caput'  não  se  aplica  aos
servidores regidos pelo regime CLT.
Art. 9º - O Sistema de Compensação de Horário ou Banco de Horas será
ajustado para que o limite de compensação de horas positivas não exceda 12
meses a contar  da data  de sua realização,  sob pena do servidor  perder o
direito de compensar. 
Art.  10 - Ao servidor  que atingir  o limite  de saldo positivo no banco de
horas, correspondente à carga horária semanal do seu cargo, fica vedada a
realização de horas extras até diminuir o saldo existente. 
Parágrafo único – O excesso de saldo positivo em desacordo com o caput
deste artigo, não será considerada jornada de trabalho para qualquer efeito. 
Art. 11 - Em caso de saldo negativo no banco de horas, fica estabelecido que
a reposição dessas horas negativas deverá ser realizada, impreterivelmente,
até o último dia útil do mês, sob pena de serem automaticamente descontadas
em folha de pagamento no mês subsequente.
§ 1º – Não serão computados no saldo de débito as variações de horários no
registro de ponto não excedentes de 05 (cinco) minutos, observado o limite
máximo de 20 (vinte) minutos diários.
§ 2º - As faltas injustificadas, consideradas aquelas ausências em que não há
qualquer comunicação prévia, por parte do servidor, à chefia imediata, não
são passíveis de compensação.
§ 3º - Eventuais atrasos ou saídas antecipadas poderão ser justificadas pela
chefia imediata e deverão ser compensadas dentro do mesmo mês, a fim de
completar a jornada legal do respectivo cargo.
§  4º  -  Fica  estabelecido  um  limite  máximo  mensal  de  até  5  (cinco)
justificativas no registro ponto, por servidor. 
Art.  12  -  O lançamento  de compensações  de  horas  para  dias  inteiros  de
afastamento, só poderão ocorrer se o servidor solicitante possuir previamente
o saldo positivo correspondente.
Art.  13 - O sistema de gerenciamento  de jornada disponibilizará consulta
sobre os  registros  diários  de  entradas,  saídas  e  débitos  de  horas  de  cada
servidor, servindo também de ferramenta gerencial para as chefias imediatas.
Art. 14 - Os afastamentos justificados, assim considerados aqueles em que o
servidor, por necessidade do serviço e interesse da Administração, se afasta
do seu local de lotação para o desempenho das atribuições do seu cargo, será
considerado como efetivo exercício para efeitos de cumprimento de jornada
de trabalho,  devendo ser  assim atestado e  comprovado  pelo  seu superior
imediato.
Parágrafo único – Nos casos referidos no “caput” deste artigo, o registro de
frequência do servidor,  mediante memorando interno ou documento hábil,
será  registrado  observada  a  sua  jornada  ordinária,  sob  a  observação
“afastamento justificado”.
Art. 15 - O servidor deverá zelar e controlar seu ponto, juntamente, com a
Coordenadoria  de  Administração  e  Planejamento,  sendo  os  mesmos
responsáveis pelo cumprimento dos prazos de justificativas e lançamentos.



Art. 16 – A inobservância das previsões deste Decreto implicará ao servidor
as sanções do artigo 177 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 203,
de 04 de julho de 2008.
Art. 17 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Administração.
Art.18 – Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Ordem
de Serviço nº 02/2012.
Art.19 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1º de julho de 2017.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração


