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RESOLUÇÃO Nº 09 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 

 

Regulamenta a compensação de jornada no âmbito da Câmara 

Municipal de Borda da Mata-MG e dá outras providências. 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, 

no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica instituído o sistema de compensação de jornada (Banco de Horas) para 

aplicação na gestão da execução da carga horária dos servidores da Câmara Municipal 

de Borda da Mata. 

 

§ 1º As horas excedentes à jornada regular de trabalho serão computadas como horas 

crédito e as horas aquém da quantidade exigida na carga horária pertinente à cada 

cargo serão computadas como horas débito. 

 

§ 2º As horas excedentes à jornada regular de trabalho serão compensadas em folgas 

ou em redução da carga horária diária e/ou semanal de trabalho, da seguinte maneira: 

 

I - Aos servidores com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a cada 6 (seis) 

horas excedentes à jornada de trabalho, será possibilitado 1 (um) dia de folga. 

 

II - Aos servidores com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a cada 4 (quatro) 

horas excedentes à jornada de trabalho, será possibilitado 1 (um) dia de folga. 

 

§ 3º A compensação prevista pelo § 2º e 8º deste artigo deverá ocorrer até o final de 

cada exercício financeiro. 

 

§ 4º Nos termos da Resolução nº 03 de 08 de agosto de 2016, fica autorizada a redução 

da carga horária diária ou semanal do servidor do servidor que trabalhar além da carga 

horária exigida (fora do horário normal de expediente).  

 

§ 5º A concessão de folga compensatória ou redução da jornada diária e/ou semanal 

será realizada atendendo ao interesse público, preservando-se a continuidade do 

serviço, devendo ser sempre assegurada uma quantidade mínima de servidores no 

local de trabalho. 
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§ 6º As horas débito deverão ser completadas até o final do mesmo mês em que 

tiverem ocorrido. 

 

§ 7º Não sendo completadas integralmente as horas débito, fica autorizado o desconto 

em folha de pagamento das horas, com todos os reflexos legais. 

 

§ 8º Sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, o servidor também poderá utilizar 

o saldo de horas acumulado na compensação de:  

I - entradas tardias;  

II - saídas antecipadas;  

III - saídas intermediárias  (durante o horário de expediente). 

 

Art. 2º Na hipótese de impossibilidade de compensação das horas débito no período 

estabelecido no § 6º do artigo 1º, o saldo deverá ser compensado obrigatoriamente até 

o final do mês seguinte ao do retorno do servidor. 

 

Art. 3º A compensação da jornada de trabalho deverá ser precedida de autorização 

expressa do Diretor Geral ou do Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata. 

 

Art. 4º Em caso de exoneração, desligamento ou demissão do servidor antes da 

efetivação da compensação, esta dar-se-á por meio de pagamento ou descontos nas 

verbas rescisórias. 

 

Art. 5º É vedado faltar, chegar atrasado ou adiantado ao trabalho sem prévia 

comunicação e autorização das autoridades a que se referem o artigo 3º desta 

Resolução, para posterior compensação das faltas no Banco de Horas. 

 

Parágrafo único. Em caso de atrasos não justificados ou não autorizados, superiores a 

cinco minutos diários, será autorizado o desconto proporcional na remuneração do 

servidor.  

 

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta das 

dotações próprias do orçamento da Câmara. 

 

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entrará em vigor na 

data de sua publicação. 
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Mesa Diretora 

 

 

 

 

 

Jorge Pereira Filho 

Presidente 
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