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RESOLUÇÃO Nº 0109 DE 08 DE MAIO DE 2018. 

 

Institui as Regras para Banco de 

Horas do CORECON-MG 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG, usando de suas 

atribuições legais, constantes da Lei nº 1.411/51 e Decreto nº 31.794 de17 de novembro de 1952, através da 

aprovação do Plenário na 5ª Reunião Plenária; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Os servidores do CORECON-MG só poderão realizar jornada extra se devidamente autorizados pela 

gerência executiva ou seu superior imediato. 

 

Parágrafo único: o CORECON-MG só adotará o Banco de Horas como regra para as horas extras realizadas 

pelos seus servidores. 

 

Art. 2º. As horas extras serão computadas em acréscimo de 50% para o excedente de duas horas extra 

jornada e de 100% a partir da terceira hora de extra jornada, bem como para feriados, sábados e domingos 

 

Art. 3º - As horas extras serão computadas no banco de horas do funcionário, estando seu controle sob 

responsabilidade da gerência executiva. 

 

Art. 4º - Os funcionários terão o prazo de 12 (doze) meses da aquisição da hora em seu banco para retirar a 

folga. 

 

§1º - O funcionário poderá escolher o dia de folga, desde que comunicado à Gerência com antecedência 

mínima de 2 (dois) dias úteis e que a folga não atrapalhe o regular andamento da Administração, caso em 

que será indeferida pela Gerência Executiva. 

 

§2º - Transcorrido 11 (onze) meses da aquisição das horas no banco sem o funcionário ter solicitado a folga, 

a Gerência Executiva ordenará o (s) dia (s) em que o funcionário abaterá o Banco de Horas, não cabendo 

mais o direito a escolha. 

 

§3º - As horas deverão ser abatidas no mínimo em 4 (quatro) horas seguidas, não se admitindo períodos 

inferiores, salvo para aqueles que tiverem Banco Horas inferiores a 4 (quatro) horas, no período de 11 (onze) 

meses. 

 

§4º - Em casos de faltas e atrasos injustificados do funcionário, terão abatidas as horas em seu banco de 

horas. 

 

5º - O acompanhamento do Banco de Horas será efetivado pela Gerência Executiva com periodicidade 

mensal, devendo o cômputo total ser informado, no mesmo período, ao funcionário e à Presidência do 

Conselho. 
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Art. 5º - Para as horas extras computadas no Banco Horas anteriores a esta Resolução, o prazo previsto no 

art. 4º e §1º será contado a partir do início da vigência desta Resolução. 

 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Belo Horizonte, 08 de maio de 2018. 

 

 

 

Paulo Roberto Paixão Bretas 

Presidente CORECON-MG 
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