ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 25/2017
São Francisco do Oeste/RN, 02 de OUTUBRO de 2017.

Dispõe sobre o horário de trabalho, registro de ponto e entradas e
saídas no serviço dos Servidores Públicos do Município, e dá
providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE, Estado do Rio Grande do Norte, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 65, VI, da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º - O horário de trabalho e o registro de ponto dos servidores públicos Municipais obedecerão
às normas estabelecidas neste decreto.
Art. 2º A frequência diária dos servidores será apurada pelo registro de ponto.
Art. 3º - O servidor que faltar ao serviço poderá requerer o abono ou a justificação da falta, por
escrito à autoridade competente, no primeiro dia em que comparecer à repartição, sob pena de
sujeitar-se a todas as consequências resultantes da falta de comparecimento.
Parágrafo único - As faltas abonadas e as consideradas justificadas pela autoridade competente
não serão computadas para efeito de configuração dos ilícitos de abandono do cargo ou função e de
faltas interpoladas.
Art. 4º - Poderão ser abonadas as faltas ao serviço, até o máximo de seis por ano, não excedendo a
uma por mês, em razão de moléstia ou outro motivo relevante, a critério do superior imediato do
servidor.
Parágrafo único - As faltas abonadas não implicarão desconto da remuneração.
Art. 5º - Poderão ser justificadas até 12 faltas por ano, desde que motivadas em fato que, pela
natureza e circunstância, possa constituir escusa razoável do não comparecimento.
Parágrafo único - O servidor perderá a totalidade do vencimento ou salário do dia nos casos
de falta injustificada, não abonada ou que exceda o limite acima disposto.
Art. 6º - No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, os
sábados, domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente serão computados
para efeito de desconto dos vencimentos ou salários.
Rua São Francisco, nº 64 – Centro – CEP: 59.908-000
Tel.: (84) 3378-0197/0013 – CNPJ: 08.154.015/0001-16
E-mail: pmsforn@gmail.com / porfirioprefeito@gmail.com

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
Art. 7º - As regras deste decreto se aplicam aos Professores do ensino Fundamental I e II, Motoristas
e demais categorias específicas, respeitadas às disposições da legislação a que são submetidos tais
servidores, especialmente no que se refere ao cumprimento e compensação de carga horária.
Art. 8º - Poderá o servidor até 03 (três) vezes por mês, sem desconto em seu vencimento, salário ou
remuneração, entrar com atraso nunca superior a quinze minutos na unidade onde estiver em
exercício, desde que compense o atraso no mesmo dia.
Art. 9º - Até o máximo de três vezes por mês, será concedida ao servidor autorização para retirarse temporária ou definitivamente, durante o expediente, sem qualquer desconto em seus
vencimentos ou salários, quando a critério da chefia imediata, for invocado motivo justo.
§ 1º - A ausência temporária ou definitiva, de que trata o "caput" deste artigo, não poderá exceder
a duas horas, exceto nos casos de consulta ou tratamento de saúde, previstos em lei.
§ 2º - O servidor é obrigado a compensar, no mesmo dia ou nos três dias úteis subsequentes, o
tempo correspondente à retirada temporária ou definitiva de que trata o "caput".
Art. 10º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal
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