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GABINETE DO PREFEITO 
 

 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 259/2016 
 

 
SÚMULA: “REGULAMENTA A CARGA 
HORÁRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE TURNO DE 
REVEZAMENTO”. 
 
 
ANTONIO DOMINGO RUFATTO, Prefeito 
Municipal de Paranaita, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
 

 
 

 
                       Considerando a determinação constante do art. 26, § 1º, da Lei 
Complementar nº 012/2010 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Paranaíta/MT; 
 
                        Considerando ser necessário ao serviço público estabelecer carga 
horária de trabalho diferenciada, salvaguardando o interesse público. 
 

DECRETA: 
 
           Art. 1º - Fica regulamentada a carga horária de turno por revezamento de 
12 x 36, compreendendo que determinados servidores prestarão 12 (doze) horas de 
trabalho, e 36 (trinta e seis) horas de repouso em virtude de sua jornada de trabalho 
contínuo, em atendimento ao interesse dos serviços a serem prestados. 

 
Art. 2º - A carga horária de trabalho de 12 (doze) horas com repouso de 36 

(trinta e seis) horas, corresponderá a 176 horas mensais, considerando a média mínima 
de 40 horas semanais. 

 
Art. 3º - O servidor fará jus ao pagamento do adicional de trabalho noturno 

na forma do art. 136 da Lei Complementar nº 012/2010, se eventualmente prestar 
serviço no período compreendido entre as 22 (vinte e duas horas) e as 05 (cinco) horas. 

 
          Parágrafo único - Os servidores contemplados por este Decreto com carga 
horária mensal de 176 horas não farão jus ao recebimento de horas extras, levando-se 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 
 

 
 

 Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700   

 

em consideração que o excedente de horas trabalhadas num dia é compensado por 
trinta e seis horas de descanso. 

 
Art. 4º - Durante a carga horária de trabalho de 12(doze) horas, o servidor 

terá direito a 1 (uma) hora de intervalo para alimentação. 
 
Parágrafo único - Os intervalos para alimentação serão computados na 

carga horária de trabalho. 
 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se em especial o Decreto Municipal nº 380/2014. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA-MT 
Em 06 de maio de 2016. 

 
 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO 
Prefeito Municipal 


