
DECRETO nº 1775, de 23 de janeiro de 2012
Disciplina  a  jornada  de  trabalho  dos  servidores 
pertencentes  ao  Poder  Executivo  do  Município  de 
Contagem e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º A aplicação da Jornada de Trabalho dos servidores  pertencentes  ao Poder  Executivo do Município de 
Contagem obedecerá o limite de jornada estabelecido pela Lei 2.160, de 20 de dezembro de 1990, bem como pelos 
Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos instituídos no Município e observará o disposto neste Decreto.
Parágrafo único. Os termos estabelecidos neste Decreto não se aplicam aos servidores que integram o Sistema 
Municipal de Saúde e os que pertencem ao Quadro Setorial da Educação.

CAPÍTULO II
DA CARGA HORÁRIA

Art. 2º Os servidores detentores de cargos efetivos ficarão sujeitos à carga horária semanal prevista nos respectivos 
Planos de Cargos,  Carreiras e Vencimentos,  podendo a estes ser aplicada jornada de trabalho diferenciada em 
regime de escala ou de plantão, observado o disposto neste Decreto.

Art. 3º O horário de expediente aberto para funcionamento de atendimento ao público nas repartições públicas do 
Município de Contagem, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, inicia-se às 8h (oito horas) e termina às 17h 
(dezessete horas), com intervalo de uma hora dedicado ao almoço.

CAPÍTULO III
DA JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA

Seção I
Do Regime de Escala

Art. 4º Garantir-se-á a continuidade dos serviços de fiscalização e de atendimentos emergenciais, bem como os  
serviços da Guarda Municipal, nos dias úteis, em feriados e fins de semana, por meio da instituição de regime de  
escala, com número de servidores suficientes à atividade a ser desempenhada.
§1º Entende-se por regime de escala a jornada normal de trabalho desempenhada em horários e dias diferentes  
daquele estabelecido no art. 3º deste Decreto, mediante determinação da chefia imediata, previamente comunicada 
aos servidores e afixadas em local de livre acesso a esses. 



§2º A chefia imediata de cada setor a que se vincule o servidor, bem como o Comandante da Guarda Municipal,  
observado, neste caso, o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 89, de 21 de julho de 2010, com a autorização  
expressa  do  Secretário  da  Pasta,  deverá  elaborar  a  escala  de  trabalho,  pautando-se  por  este  Decreto,  pela  
necessidade do serviço e pelo interesse público, bem como pelos princípios da Administração Pública de que trata o 
art. 37 da Constituição Federal.
§3º O regime de escala deverá ser estabelecido por meio de escala mensal de horários de trabalho, em sistema de 
revezamento, a ser cumprido pelos servidores indicados, respeitado o limite das jornadas previstas nos Planos de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos instituídos no Município. 
§4º Especificamente para a Guarda Municipal poderá haver a compensação de jornada de trabalho, observando-se o 
limite de jornada dos servidores estabelecido pelos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos.
§5º Os integrantes da Guarda Municipal que cumprem a jornada de trabalho na escala 12x36, deverão gozar de 
01(uma) folga extra mensal como forma de compensação das horas excedentes trabalhadas por conta da escala  
cumprida, ficando vedado o pagamento de horas extras sob esse período.
§6º A concessão da folga extra mensal de que trata o §5º deste artigo deverá ser concedida de forma a garantir a  
manutenção  do  efetivo  mínimo  no  Município  para  o  cumprimento  das  atribuições  da  Guarda  Municipal  de 
Contagem.

Art.  5º Ao servidor  escalado para  cumprir  jornada  de  trabalho  diferenciada  fica  vedado o  exercício  de  suas 
atribuições fora da jornada estipulada, salvo nas hipóteses de realização de serviço extraordinário devidamente  
autorizado pela chefia imediata.

Art. 6º O servidor que exercer suas atividades em regime de escala terá garantido, no mínimo, um final de semana  
completo por mês para fins de repouso remunerado. 
§1º Para os fins de que trata o caput deste artigo, entende-se por final de semana completo o sábado e o domingo 
consecutivos. 
§2º Ao servidor escalado para exercer suas atividades em feriados, ser-lhe-á garantido repouso remunerado no  
primeiro final de semana que segue o dia trabalhado, exceto se a escala não suportar a folga por não garantir a 
manutenção do efetivo mínimo nas atividades a serem desenvolvidas no Município.
§3º O repouso semanal remunerado não será cumulável, devendo ser gozado no dia ou na semana imediatamente  
posterior à do final de semana ou feriado trabalhado, neste caso observado o disposto no §2º deste artigo. 
§4º Por motivo de força maior ou caso fortuito, ou para atendimento da necessidade do serviço, a chefia imediata  
do servidor ou o Comandante da Guarda Municipal poderá alterar a escala de repouso semanal remunerado. 

Art. 7º O setor que funcionar em jornada de trabalho diferenciada, deverá afixar, em local de fácil visibilidade e 
acesso dos servidores, a escala mensal, fracionada por semana, respeitados os critérios estabelecidos pelo art. 6º  
deste Decreto.
Parágrafo único. No caso da Guarda Municipal, a escala de que trata o caput deste artigo, deverá ser afixada na 
Secretaria Municipal de Defesa Social, que é a sede da Guarda Municipal, e no Prédio Sede da Prefeitura, bem  
como encaminhada cópia aos respectivos Gerentes e Diretores, não se escusando o Guarda Municipal de cumprir a  
escala, alegando desconhecimento da mesma.

Art.8º A frequência e o cumprimento da escala de trabalho pelos servidores serão apurados por meio de folha de 
presença,  nos termos da Instrução Normativa nº 001, de 14 de fevereiro de 2011, da Secretaria Municipal de  
Administração. 

Art.9º  Compete às chefias imediatas dos servidores o controle da frequência dos servidores destacados para o  
desempenho de suas atividades em regime de escala de trabalho.
§1º Fica vedada a dispensa do registro de presença ou o abono de faltas ao serviço.



§2º Detectados indícios de favorecimento, irregularidade ou fraude no controle de frequência de qualquer servidor, 
quer por registro mecânico ou eletrônico, ou por folha de ponto, a devida apuração dar-se-á pelo setor competente,  
podendo acarretar a aplicação das sanções disciplinares ao servidor beneficiado, à chefia imediata deste, bem como  
a quem contribuiu ou deu causa à ocorrência do ilícito.

Seção II
Do Regime de Plantão

Art.10  Para atender às necessidades de urgência e de emergência nos feriados e finais de semana, poderão ser  
destacados servidores dos Quadros Setoriais do Município de Contagem, para atuarem em regime de plantão. 
§1º Entende-se  por  regime  de  plantão  o  "sobreaviso"  do  servidor,  para  em finais  de  semana  e/ou  feriados,  
permanecerem comunicáveis,  podendo,  a qualquer momento,  serem chamados para atendimento de medida de 
urgência ou de emergência durante o seu plantão.
§2º A chefia imediata de cada setor a que se vincule o servidor, bem como o Comandante da Guarda Municipal,  
observado, neste caso, o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 89, de 21 de julho de 2010, com a autorização  
expressa do Secretário da Pasta, deverá elaborar a escala de plantão, pautando-se por este Decreto, pela necessidade  
do serviço e pelo interesse público, bem como pelos princípios da Administração Pública de que trata o art. 37 da  
Constituição Federal.
§3º O regime de plantão deverá ser estabelecido, por meio de escala mensal, em sistema de revezamento, a ser  
cumprido pelos servidores indicados pela chefia imediata, nos finais de semana e/ou feriados. 
§4º A escala de plantão deverá obedecer, no que couber, o disposto no art. 7º deste Decreto.

Art.11 Ao servidor plantonista será concedida folga remunerada por dia de plantão cumprido, devendo ser gozada 
até o mês subsequente ao do “sobreaviso” exercido.

Art.12  O servidor que estiver de plantão poderá ser convocado a qualquer momento pela chefia imediata para 
atendimento de situações de urgência e de emergência, desde que sejam coerentes com as atribuições do cargo do 
plantonista, não podendo se escusar de atender ao chamado, salvo por caso fortuito ou motivo de força maior  
devidamente justificado e comprovado.
§1º A convocação deverá ser autorizada pelo Secretário da Pasta, mediante contato da chefia imediata, a quem 
competirá  avaliar  a  necessidade  da  convocação,  pautando-se  pelo  interesse  público  e  pela  conveniência 
administrativa, sempre preferindo o regime de escala para a jornada de trabalho diferenciada.
§2º A autorização de que trata o §1º deste artigo poderá ser concedida após a convocação do servidor, podendo a  
chefia responsável pela convocação dos plantonistas ser responsabilizada administrativamente pelos chamados ou 
ausências  destes  que  não  atenderem  à  urgência  ou  emergência  ou  ao  interesse  público  e  a  conveniência  
administrativa.
§3º No caso do servidor plantonista não ser localizado ou sendo convocado e não comparecer ao local solicitado,  
não caracterizando caso fortuito ou motivo de força maior, ser-lhe-á cortada a folga de que trata o art. 11 deste  
Decreto, correspondente ao dia do não atendimento, sem prejuízo de ulteriores apurações disciplinares.
§4º Garantir-se-á  ao  servidor  plantonista  convocado,  que  tenha  efetivamente  prestado serviços  durante  o  seu  
plantão, o pagamento de horas extras pelos serviços extraordinários, sem prejuízo da folga de que trata o art. 11  
deste Decreto, não sendo computado, para os fins previstos neste parágrafo, o tempo de deslocamento.

Art.13  O servidor escalado para o cumprimento de regime de plantão deverá gozar de pelo menos um final de  
semana completo, durante o mês corrente, a título de repouso remunerado, preferencialmente coincidindo com o 
final de semana de que trata o art. 6º deste Decreto.
Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput deste artigo, entende-se por final de semana completo o sábado 
e o domingo consecutivos.



CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.14 Competirá a cada Quadro Setorial, no respectivo setor de lotação, dar o suporte administrativo necessário 
para que o servidor destacado para exercício de regime de escala ou regime de plantão exerçam as atividades para  
as quais foram convocados.

Art.15 Nos casos em que o servidor não puder cumprir o regime de escala ou o regime de plantão, de que tratam os 
artigos 4º e 10 deste Decreto, por caso fortuito ou por motivo de força maior, deverão ser resolvidos pelo Secretário 
da Pasta, conforme o caso, observadas as disposições contidas neste Decreto, bem como a necessidade do serviço, 
o interesse público e o princípio da isonomia.

Art. 16 Durante a vigência das escalas mensais de que trata o §2º do art. 4º e o §2º do art. 10, ambos deste Decreto, 
poderá haver alterações mediante eventos extraordinários, por caso fortuito ou por motivo de força maior, desde  
que devidamente justificados.

Art.17 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de janeiro de 2012

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração


