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DECRETO Nº 2.638 , DE 22 DE JULHO DE 2015 

 

Dispõe sobre os procedimentos relativos a jornada de trabalho e 

registro de ponto dos servidores municipais. 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, PREFEITO MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA 

Artigo 1º - O horário de trabalho e o registro de ponto dos servidores públicos municipais 
da Prefeitura obedecerão às normas estabelecidas neste decreto.  
 Artigo 2º - As unidades administrativas deverão manter, durante todo o seu período de 
funcionamento, servidores para a garantia da prestação dos serviços que lhe são afetos. 
 Parágrafo único - As unidades que prestam atendimento direto ao cidadão deverão: 
  1. manter ininterruptamente servidores, garantindo a prestação dos serviços, observada a 
escala de horário estabelecida pela diretoria da área;  
 2. afixar em local visível ao público o seu horário de funcionamento.  
 Artigo 3º - A jornada de trabalho dos servidores sujeitos à prestação de quarenta horas 
semanais de serviço será cumprida, obrigatoriamente, em dois períodos dentro da faixa horária 
compreendida entre sete e dezoito horas, de segunda a sexta-feira, com intervalo de uma hora 
para alimentação e descanso.  
 § 1º - Nas unidades em que houver necessidade de funcionamento ininterrupto, o horário 
poderá ser estabelecido para duas ou mais turmas, mantida sempre a divisão em dois períodos 
com intervalo de, no mínimo, uma hora para alimentação e descanso.  
 § 2º - Nas unidades em que, por sua natureza, seja indispensável o trabalho aos sábados, 
domingos, pontos facultativos e/ou feriados é facultado, sempre que possível, o cumprimento do 
disposto neste artigo, em até três turmas distintas, observados o descanso semanal remunerado e 
intervalos para alimentação e descanso. 
 § 3º - A jornada de trabalho nos locais onde os serviços são prestados vinte e quatro horas 
diárias, todos os dias da semana, poderá ser cumprida sob regime de plantão, a critério da 
Administração, com a prestação diária de doze horas contínuas de trabalho, respeitado o 
intervalo mínimo de uma hora para descanso e alimentação, e trinta e seis horas contínuas de 
descanso.  
 § 4º - Para os fins previstos neste artigo, cabe ao dirigente do órgão determinar o sistema 
que melhor atenda à conveniência e às necessidades do serviço.  

Artigo 4º - A jornada de trabalho, cuja duração exceda a 6 horas, é obrigatória a 
concessão de um intervalo, para alimentação e repouso, de no mínimo 1 (uma) hora. 

Artigo 5º - A duração da jornada de trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares 
nos termos do artigo 14, da Lei Municipal nº 2.723, de 21/11/2011. 

Parágrafo único - É vedada a convocação de prestação de serviço extraordinário com o objetivo 
de remunerar outros serviços ou encargos. 



 
 MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO  

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N – TEL  /FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP   

CNPJ:43.206.424/0001-10                                                                                                                             

 

 
“Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!      Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima     

           www.alvaresmachado.sp.gov.br            secretariapmmachado@hotmail.com 

        Página 2 

 Artigo 6º - A freqüência diária dos servidores será apurada pelo registro de ponto.  
 Artigo 7º - Do registro do ponto, mediante o qual se verifica, diariamente, a entrada e 
saída do servidor em serviço, deverão constar:  
I - o nome e registro geral do servidor;  
II - o cargo ou função-atividade do servidor;  
III - a jornada de trabalho do servidor e identificação específica quando o cumprimento se der 
em regime de plantão;  
IV - o horário de entrada e saída ao serviço;  
V - o horário de intervalo para alimentação e descanso;  
VI - as ausências temporárias e as faltas ao serviço; 
VII - as compensações previstas neste decreto; 
VIII - os afastamentos e licenças previstos em lei;  
IX - assinatura do Diretor da área.  
 § 1º - Para o registro de ponto poderão ser utilizados meios mecânicos, de preferência, 
eletrônicos ou formulário específico.  

§ 2º -  O servidor não poderá ser dispensado do ponto, salvo os servidores  ocupantes de cargos 
de Diretor de Divisão e Procurador Chefe. 

Artigo 8º  - Até 05 (cinco) vezes por mês, será permitido ao servidor entrar em serviço com atraso 
nunca superior a 10 (dez) minutos, desde que haja reposição no mesmo dia. 

Artigo 9º - O servidor perderá a totalidade da remuneração diária, inclusive vale refeição, quando 
comparecer ou retirar-se do serviço, fora das hipóteses previstas nos Artigos  8º, e os casos de consulta ou 
tratamento de saúde, previstos no artigo 13 deste Decreto.. 

Artigo 10 - As faltas ao serviço, até o máximo de 04 (quatro) por ano, não excedendo a uma por 
mês, poderão ser abonadas, desde que tenham ocorrido  em razão de moléstia ou outro motivo 
relevante, justificado perante a autoridade competente, no primeiro dia de retorno ao serviço. 

Parágrafo único – O número da faltas a que se refere o “caput” deste artigo será reduzido pela 
metade ao servidor em jornada semanal de trabalho igual ou inferior a 20 (vinte) horas.    

Artigo 11 – Uma vez ao ano, o servidor que doar sangue fica dispensado do comparecimento ao 
serviço no dia da doação, devendo apresentar comprovante no primeiro dia de retorno ao serviço. 

Artigo 12 – O servidor fica dispensado do comparecimento no dia comemorativo ao seu 
aniversário.  

Artigo 13 -  Ao servidor, em virtude de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde 
referente a sua pessoa, sem desconto ou perda da remuneração do dia, será permitido: 

I – deixar de comparecer ao serviço, até o limite de 06 (seis) ausências ao ano, independente da 
jornada a que estiver sujeito, não podendo exceder 01 (uma) por mês; 

II – entrar após o início do expediente, retirar-se antes de seu término ou dele ausentar-se 
temporariamente, até o limite de 03 (três) horas diárias, desde que sujeito à jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais; 

§ 1º - A ausência integral ou parcial de que tratam os incisos I e II deste artigo, deverá ser 
comprovada por meio de atestado ou documento idôneo equivalente, obtido junto aos órgãos oficiais de 
assistência médica, serviços de saúde contratados ou conveniados, integrantes da rede do Sistema Único 
de Saúde – SUS, laboratórios de análises clínicas regularmente constituídos ou qualquer dos profissionais 
da área de saúde do município. 
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§ 2º - Na hipótese do inciso II deste artigo, o servidor deverá comunicar previamente seu superior 
imediato, ficando desobrigado de compensar o período em que esteve ausente. 

§ 3º - A comprovação de que trata o § 1º, será feita no mesmo dia ou no dia útil imediato ao da 
ausência. 

Artigo 14 - O disposto no artigo 13 aplica-se ao servidor que, nos mesmos termos e condições, 
acompanhar consulta exame ou sessão de tratamento de saúde: 

I – de filhos menores, enteados menores sob sua guarda legal, ou dependente de pessoas 
portadoras de necessidades especiais, todos, devidamente comprovados; 

II – dos pais, madrasta, padrasto ou curatelados idosos; 

§ 1º Do atestado ou documento idôneo equivalente deverá constar, obrigatoriamente, a 
necessidade do acompanhamento de que trata este artigo. 

§ 2º - O não comparecimento ao serviço decorrente da aplicação do disposto no “caput” deste 
artigo será considerado no limite de que trata o inciso I do artigo 13. 

Artigo 15 - O servidor que faltar poderá requerer a justificação da falta, por escrito à autoridade 
competente, no 1º dia em que comparecer ao serviço, sob pena de sujeitar-se a todas consequências 
resultantes da falta de comparecimento, inclusive com perda do vale refeição. 

Artigo 16 - Este Decreto entrará em vigor à partir de 1º de agosto de 2015, 
revogadas as disposições em contrário.  

 

Álvares Machado, 22 de julho de 2015. 

 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

LUIZ GONÇALVES RODRIGUES 

DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Registrado e Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra. 

 
 
 
 

SHIRLEY  MENDES 
Oficial de Gabinete 
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REGISTRO DE PONTO  DO MÊS DE _______________________2015 
 
Servidor: _____________________________________________RG:_______________ 
Cargo ou Função: ________________________________________________________ 
Jornada de Trabalho:   __horas semanais      -           Regime de Plantão: sim/não 
Intervalo de Almoço e Descanso: das ___às ____ horas.  
Dia Hora Assinatura Hora Assinatura Observação 
01      
02      
03      
04      
05      
06      
07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
 
 
Assinatura do Diretor da Área: _______________________________ 
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REGISTRO DE HORAS EXTRAS  DO MÊS DE _______________________2015 

 
Servidor: _____________________________________________RG:_______________ 
Cargo ou Função: ________________________________________________________ 
Jornada de Trabalho:   __horas semanais      -           Regime de Plantão: sim/não 
Intervalo de Almoço e Descanso: das ___às ____ horas.  
Dia Entrada Saida Assinatura Observação 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
 
 
Assinatura do Diretor da Área: ___________________________________ 


