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DECRETO N.003 DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

 
 

 
SÚMULA: Regulamenta o sistema de banco de 
horas no Poder Executivo do Município de Mamborê. 

 

O Prefeito do Município de Mamborê, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, DECRETA: 

 

Art. 1° - A utilização de banco de horas para serviços extraordinários, observará as 
seguintes condições: 
I - Prévia autorização do Secretário, Diretor ou Autoridade designada; 
II - Limite máximo de 100 (cem) horas acumuladas; 
III - concessão de acréscimo de 50% (cinquenta por cento) às horas realizadas; 
IV - Prazo de compensação, com folga ao serviço, não poderá exceder a 06 (seis) 
meses, contados da realização da hora extra; 
V - Excedido o prazo previsto no inciso anterior, ocorrerá o pagamento em pecúnia 
das horas remanescentes, a título de adicional de serviços extraordinários, nos 
termos do dispositivo legal pertinente, com o respectivo acréscimo constitucional. 
VI – Período mínimo de 01 (um) dia para concessão do descanso compensatório, 
admitindo-se períodos inferiores a pedido do Servidor ou no interesse do serviço 
público, sempre que for benéfico para o interesse público. 
 

Art. 2º - Para a compensação das horas registradas no banco de horas, o Servidor 
deverá solicitar a ausência à chefia imediata com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência, salvo situação de urgência, devidamente justificada. 

Art. 3º - Ocorrendo a necessidade de saídas antecipadas ou entradas tardias, o 
evento deverá ser previamente submetido pelo Servidor à aprovação da chefia 
imediata para que sejam levadas a lançamento no banco de horas.  

Parágrafo Único - As faltas injustificadas, os atrasos e as saídas antecipadas que 
não forem autorizados pela chefia imediata não serão incluídas no banco de horas.  

Art. 4º - No caso de afastamento do Servidor em razão do gozo de benefício 
previdenciário temporário, o saldo do banco de horas existente no momento do 
afastamento será congelado até o retorno laboral do servidor ou conversão do 
benefício em Aposentadoria por Invalidez.   
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Parágrafo Primeiro –  Em havendo conversão do auxilio doença em aposentadoria 
por invalidez, o saldo existente no banco de horas, será imediatamente quitado. 

Parágrafo Segundo– O servidor exonerado fará jus ao recebimento do saldo do 
banco de horas, no momento da exoneração. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário com efeitos á partir de 03 de Fevereiro de 2020. 

 

Mamborê, 28 de janeiro de 2020. 

 

 

RICARDO RADOMSKI 
Prefeito 

 

 

 

 

REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO/ALTERAÇÃO. 
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