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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 084/2015. 
 
 

SÚMULA: “ALTERA DISPOSITIVOS DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº. 012/2010 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARANAITA, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais, aprovou e 
eu, ANTONIO DOMINGO RUFATTO, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei,  

 

Art. 1º - Altera o “caput” do artigo 134, da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2010, que passarão a ter a seguinte redação: 
“...................................................................................................................................... 

 

Art. 134. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a 
situações excepcionais e temporárias de necessidade imperiosa decorrente de força 
maior, serviços inadiáveis ou relevante de interesse público, respeitando o limite 
intra-jornada. 

 
......................................................................................................................................” 
 

Art. 2º - Acrescenta o §3º ao artigo 26, o inciso VI ao artigo 129, 
os incisos I, II e III ao artigo 134, o artigo 138-A, na Lei Complementar 
Municipal nº 012/2010, que passarão a ter a seguinte redação: 

 
“...................................................................................................................................... 
 

Art. 26 .................................................................................................... 
 
§3º. O servidor ocupante de cargo eletivo, através de comunicado 

prévio ao superior imediato e registro de justificativa de ponto, poderá solicitar a 
compensação de horas dentro da semana que necessitar de alteração, sempre 
mantendo a carga horária semanal estabelecida para o cargo. 
........................................................................................................................................ 
 

Art. 129.................................................................................................. 
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VI – Banco de horas. 

....................................................................................................................................... 
 

Art. 134 ............................................................................................. 
 
I - Poderão ser trabalhadas até 10 horas extras diárias nos sábados, 

domingos e feriados; 
 
II – Quando exceder o limite de 60 horas extras será acrescido ao 

Banco de Horas do Servidor; 
 
III - Fica vedado o pagamento de horas extras acima do limite de 60 

horas extras mensais. 
 
....................................................................................................................................... 
 

Subseção VI 

Do Banco de Horas 

Art. 138-A – O Banco de horas corresponde a flexibilidade da jornada 
de trabalho diária, de modo a permitir a compensação de horas trabalhadas pelo 
servidor, concedidas nos seguintes termos: 

 
§1º - O banco de horas poderá ter acumulo de no máximo 15 horas 

mensais devendo ser compensado em até 12 meses, mediante autorização do 
Secretario pasta e anuência do servidor. 

 
§2º - As compensações do Banco de Horas serão concedidas 

mediante solicitação prévia e escrita pelo servidor, após autorização expressa do 
superior imediato, com a devida comunicação ao Departamento de Recursos 
Humanos para registro e controle, dentro do prazo máximo para compensação de 
folgas. 

 
§3º - Nos locais em que não haja sistema eletrônico de registro e 

controle de frequência dos servidores públicos municipais, somente serão 
computadas como horas créditos com direito a compensação, aquelas previamente 
autorizadas e registradas em cartão ponto e/ou registro manual através do livro 
ponto devidamente assinadas e justificadas pelo Secretario da pasta de lotação do 
servidor, observada a jornada semanal. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabalho
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§4º - As horas extras convertidas em Banco de Horas receberão a 
seguinte conversão:  

 
I - Horas Extras de 50%, no Banco de Horas serão convertidas na 

proporção de 01 (uma) hora extra vezes 1 (uma) hora e meia de folga;  
 
II - Horas Extras de 100%, no Banco de Horas serão convertidas na 

proporção de 01 (uma) hora extra vezes 02 (duas) horas de folga. 
 
§5º - Quando houver a necessidade de transferência do servidor de 

departamento ou secretaria, as horas contabilizadas serão mantidas no Banco de 
Horas. 

 
§6º - Não serão compensadas as faltas injustificadas ou afastamento 

sem prévio aviso e autorização do Superior imediato. 
 
§7º - Em caso de afastamento, havendo crédito no banco de horas, o 

servidor não receberá em pecúnia, ficando suspenso o prazo de vencimento do 
Banco de Horas, e quando este retornar será dado início a contagem nas condições 
anteriormente interrompidas, sem prejuízo ao servidor. 
 

§8º - Em caso de exoneração do servidor concursado, as horas 
constantes do Banco de Horas serão convertidas em pecúnia. 
 

§9º - Compete ao Departamento de Recursos Humanos manter o 
registro e o controle das horas compensadas por servidor. 
.....................................................................................................................................” 
 

Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a proceder a reedição da Lei 
Complementar nº 012/2010, de acordo com as alterações da presente Lei, 
permanecendo em vigências os demais dispositivos. 

 
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA/MT, 

Em, 13 de outubro de 2015. 
 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito Municipal 

 


