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DECRETO Nº 1.340/2020 
De 29 de abril de 2.020 

"Dispõe sobre a criação de banco de horas no âmbito da Secretaria Municipal da Educação 
e dá outras providências." 

JOSÉ MARCOS ALVES, Prefeito do Município de 
Nova Canaã Paulista, no uso de suas legais 
atribuições, etc.; 

CONSIDERANDO o estado de Calamidade Pública decretado pelo governo do Estado 

de São Paulo e pelo nosso Município, respectivamente pelo Decreto nº 64.879, de 20 de março de 

2020 e Decreto nº 1.333 de 03 de abril de 2020; 
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a interrupção de atividades escolares e as desenvolvidas nas creches 
municipais em decorrência da pandemia do COVID-19. 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 
DO BANCO DE HORAS 

Art. 1°. Fica instituído o banco de horas para todos os servidores lotados na 
Secretaria Municipal da Educação, sujeitos ao controle de frequência biométrico. 

§ 1°. Somente terá efeito para banco de horas as marcações devidamente registradas 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º. De acordo com a conveniência e necessidade da autoridade administrativa 
haverá o cômputo no banco de horas quando o servidor reduzir sua jornada obrigatória. 

§ 1º. A contabilização para o banco de horas iniciar-se-á depois de completada a 
primeira meia hora/dia, sendo desprezados a entrada antecipada ou a saída posterior que forem 
inferiores a 30 minutos, sendo que a entrada antecipada só será aceita mediante autorização 
expressa da Secretária Municipal da Educação. 

§ 2º. Para as horas extras não autorizadas, caberá ao responsável pelo sistema de 
marcação eletrônica, justificar o controle de ponto, evitando que horas indevidas sejam acrescidas 
ao banco de horas. 
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§ 3°. Não é permitido ao servidor registrar o ponto com antecedência superior a 1 O 
(dez) minutos do seu horário, salvo situações previamente autorizadas pela Secretária Municipal 
da Educação. 

Art. 3°. O Banco de horas deverá ser utilizado até 31 de dezembro de 2020, não 
permitindo a sua conversão em pecúnia, sendo portanto obrigatório o uso ou desconto das horas 
até a data mencionada. 

§ 1°. As horas terão o mesmo peso e deverão ser compensadas na proporção de 1 
(uma) hora trabalhada para 1 (uma) hora de folga, exceto as realizadas aos sábados que deverão 
ser compensadas na proporção de 1 (uma) hora trabalhada para 1,5 (uma e meia) hora de folga e 
aos domingos e feriados, onde a compensação será na proporção de 1 (uma) hora trabalhada para 
2 (duas) horas de folga. 

§ 2°. Não é permitida a compensação de atrasos/saídas antecipadas ou faltas com 
banco de horas. 

Art. 4°. Os casos omissos no presente Decreto serão analisados pelo Departamento 
de Administração, que poderá publicar portaria/resolução complementar. 

CAPÍTULO li 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 5°. Fica expressamente determinado a todos a estrita observação e cumprimento 
das disposições contidas no presente Decreto. 

Art. 6°. A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pelo acompanhamento 
e verificação quanto à observância e cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto. 

Art. 7°. As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das 
dotações orçamentário próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8°. Este Decreto entra em vigor a partir de 04 de maio de 2.020 

Nova Canaã Paulista, 29 de abril de 2.020. 

Registrado em livro próprio na mesma data e determinada sua publicação na imprensa regional. 

CLÁUDIA V~ E IA PEREIRA 
SECRETÁRIA ADMINISTRA TIVA 


