
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO Nº 188/2021.

 
REGULAMENTA A JORNADA DE
TRABALHO DE DOZE HORAS SEGUIDAS
POR TRINTA E SEIS HORAS
ININTERRUPTAS DE DESCANSO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

 
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, Prefeito do Município
de Campo do Tenente, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 8º da Lei Complementar Municipal n.
009/2021
 
DECRETA
Art. 1º Na jornada de 12X36 (doze horas de trabalho por trinta
e seis horas de descanso), será obrigatória a concessão de um
intervalo para descanso e/ou alimentação de uma hora a ser
efetuada no próprio local de trabalho e que será computado
como jornada normal de trabalho, não sendo necessário o
registro deste no controle de jornada.
 
Art. 2º Considerando que a jornada 12x36 se faz por escala, a
administração pública disponibilizará local apropriado para que
os profissionais usufruam do intervalo intrajornada.
 
Art. 3º Somente se admitirá a supressão do intervalo
intrajornada aos profissionais de saúde na hipótese de
transferência de pacientes para outro município em que o
profissional em trânsito não tenha tempo e/ou local para
usufruir do intervalo.
 
Art. 4º A escala será elaborada pela Secretaria em que estiver
lotado, individualmente, estabelecendo-se jornada de plantão
de 12 (doze) horas diárias a serem desempenhadas por cada
servidor, compreendendo dois
 
turnos a serem observados, de 07:00 às 19:00 horas, e de 19:00
às 07:00 horas.
 
Art. 5º Salvo justo motivo e mediante autorização da Secretaria
Municipal, fica vedada a permuta de carga horária entre os
servidores em regime de trabalho de 12x36, e em caso de
ausência injustificada de servidor ao serviço caberá à Secretaria
convocar servidor para substituir o faltoso, atribuindo horas
extraordinárias para o substituto e aplicação de falta ao
servidor faltoso.
 
Art. 6º Incumbe à Secretaria Municipal que adotar o regime
12x36 informar a escala de serviços ao Departamento de
Recursos Humanos, para fins de acompanhamento do
cumprimento deste Decreto, bem como calcular o adicional
noturno, que incidirá sobre o horário laborado das 22:00 às
05:00 horas.
 
Art. 7º É de responsabilidade de cada servidor público, e neste
caso específico, dos nominados na escala de serviço, zelar pelo
bom andamento do serviço, nos termos da legislação
municipal, estando sujeitos às suas sanções aqueles que
descumprirem suas determinações.
 
Art. 8º Os editais para recrutamento de servidores temporários
deverão conter expressa indicação deste Decreto, para fins de
vinculação dos candidatos às regras do instrumento
convocatório.
 



Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Campo do Tenente, PR, 19 de julho de 2021.
 
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito Municipal
 
Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 
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