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DECRETO N.º 236/2018 

 

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

UNIDADES INTEGRANTES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE VISCONDE DO 

RIO BRANCO-MG, O CONTROLE DE FREQUÊNCIA E A 

COMPENSAÇÃO DA JORNADA DOS SERVIDORES, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de VISCONDE DO RIO BRANCO no uso de suas 

atribuições legais, especialmente das que lhe são atribuídas pelo 

inciso VII do artigo 73 e alínea “f‟, inciso I do art. 99, ambos da Lei 

Orgânica Municipal, e ainda com base nos artigos 44 a 46 do Estatuto do 

Servidor Público do Município de Visconde do Rio Branco - Lei 

Complementar Municipal n.º 036/2014 e nos Decretos Municipais n°. 

013/2018 e 235/2018, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 

 

Art. 1°. Os horários de funcionamento das unidades integrantes dos 

órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal de Visconde 

do Rio Branco serão, após prévia apreciação do Secretário Municipal de 

Administração, Planejamento e Gestão, fixados em portaria expedida pelo 

titular do órgão ao qual se vinculem. 

Parágrafo único. Os horários de atendimento ao público serão 

afixados em local visível e de fácil acesso aos cidadãos. 

 

CAPÍTULO II 

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Art. 2°. O controle de frequência dos servidores públicos dos 
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órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal de Visconde 

do Rio Branco será realizado por meio eletrônico, denominado de “ponto 

eletrônico”. 

Parágrafo único. Constatados problemas técnicos para o registro 

eletrônico de frequência, pelos motivos certificados pela chefia 

imediata da unidade, o controle de frequência no período de falha 

técnica será realizado manualmente, por folha de frequência, conforme 

orientações da Diretoria de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal 

de Administração, Planejamento e Gestão. 

 

Art. 3°. Deverão se submeter ao ponto eletrônico, 

obrigatoriamente: 

I – todos os servidores efetivos e todos os servidores ocupantes 

dos cargos em comissão e funções de confiança, exceto aqueles 

discriminados nos artigos 4° e 5° deste decreto; 

II – os detentores de contrato por tempo determinado. 

 

Art. 4°. Estão dispensados do ponto eletrônico: 

I – os Agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais); 

II – o Controlador Geral do Município; 

III – o Procurador Geral do Município e os Procuradores Adjuntos; 

IV – os servidores ocupantes dos cargos de Diretoria. 

 

Art. 5°. Estão dispensados do ponto eletrônico os servidores que 

desempenham suas funções em setores e locais que ainda não tiver a 

tecnologia implantada. 

 

Art. 6°. A não submissão ao controle de jornada previsto nos 

artigos 4º e 5°, não torna o servidor ou agente imune a qualquer tipo 

de fiscalização quanto a sua jornada de trabalho para o bom desempenho 

quantitativo e qualitativo de suas funções. 

 

Art. 7°. A tolerância para os atrasos em toda a jornada de 
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trabalho será de 10 (dez) minutos diários, sem prejuízo da remuneração. 

Parágrafo único. Atrasos na entrada ou saídas antecipadas 

superiores à tolerância referida no “caput” deste artigo serão 

descontados da remuneração do dia, proporcional ou integralmente, na 

forma da legislação em vigor, salvo se a compensação for autorizada 

pela chefia imediata nos termos previstos no capítulo III deste 

decreto. 

 

Art. 8°. O uso do controle de frequência eletrônico não é 

comprovação absoluta de frequência do servidor, devendo o chefe 

imediato acompanhar o exercício do servidor e tomar as providências 

cabíveis na ocorrência de qualquer irregularidade. 

 

Art. 9°. Ressalvado os direitos à licença ou afastamentos 

previstos na Legislação específica, o servidor que deixar de registrar 

o ponto eletrônico em qualquer um dos horários de entrada e/ou saída 

terá desconto da remuneração diária. 

§1°. Em se tratando de registro de saída, não se aplica o disposto 

no caput deste artigo se o servidor tiver sido convocado para 

realização de horas extraordinárias, na forma do regulamento 

específico. 

§2°. O registro de ponto de saída além do limite de tolerância 

previsto no artigo 7º e em desacordo com o previsto no parágrafo 

anterior não será considerado como horas extraordinárias, sem prejuízo 

do disposto no caput deste artigo. 

§3°. A ausência de registro ao ponto eletrônico por força maior, 

quando for o caso, deverá ser justificada por escrito, em formulário 

próprio, perante o chefe imediato do servidor e este deverá comunicar 

sua decisão à Diretoria de Recursos Humanos. 

 

Art. 10. Os atestados médicos, declarações e demais documentos que 

justifiquem a falta do servidor deverão ser protocolados perante a 

Diretoria de Recursos Humanos até o 2° dia útil subsequente a sua 

ocorrência e esta deverá informar a chefia imediata do servidor. 
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Parágrafo único. O não cumprimento do prazo previsto no caput pelo 

servidor poderá dar causa ao desconto da remuneração do dia. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 11. O servidor poderá compensar, respeitando o horário de 

funcionamento da unidade a qual está vinculado, a critério da chefia 

imediata, as entradas em atraso e saídas antecipadas, até o décimo 

quinto dia do mês subsequente, observado o limite de 5% (cinco por 

cento) de sua jornada semanal de trabalho. 

§1°. A compensação não se aplica aos servidores submetidos ao 

regime de plantão. 

§2°. Os pedidos de compensação da jornada de trabalho deverão ser 

protocolados perante a Diretoria de Recursos Humanos e esta deverá 

repassar a chefia imediata do servidor. 

§3°. Permitida e efetivada a compensação, o servidor não sofrerá 

quaisquer descontos em seus vencimentos, considerando-se o tempo 

compensado para todos os efeitos legais. 

§4°. As horas de trabalho ou a realização de qualquer atividade 

sem a devida autorização da chefia não serão computadas para qualquer 

efeito. 

§5°. O limite fixado no “caput” deste artigo não se aplica às 

regras estabelecidas nos decretos específicos de declaração de pontos 

facultativos e de recessos compensados. 

 

Art. 12. É vedado o uso frequente da constituição de saldo 

positivo de horas para fins de compensação. 

Parágrafo único. As horas excedentes verificadas em virtude da 

permanência do servidor para além de sua jornada diária de trabalho, 

sem prévia autorização do chefe imediato, não poderão ser consideradas 

como suplementares ou prestação de qualquer tipo de serviço 

extraordinário. 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça 28 de Setembro, S/N – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000 
* TEL.: (32) 3559-1900 * FAX: (32) 3559-1903 * 

Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

 

 

Art. 13. A compensação de horas de trabalho, em qualquer hipótese, 

deverá observar a inexistência de prejuízo para o serviço e o bom 

andamento dos trabalhos da unidade. 

 

Art. 14. As compensações não poderão ser realizadas no intervalo 

para repouso ou refeição, bem como em períodos de férias, licenças ou 

afastamentos. 

 

Art. 15. Os atrasos ou saídas antecipadas que não forem 

devidamente compensados acarretarão os descontos devidos na forma da 

legislação vigente. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. Incumbirá à Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão editar normas complementares à execução deste 

decreto e dirimir os casos omissos. 

 

Art. 17. Até que seja concluída a implantação do sistema de ponto 

eletrônico previsto neste Decreto, os órgãos que ainda não tiver a 

tecnologia implantada deverão manter o controle manual de frequência. 

 

Art. 18. As despesas com a execução deste decreto correrão por 

conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Visconde do Rio Branco, 23 de novembro de 2018. 

 

 

            Iran Silva Couri 

            Prefeito Municipal 


