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RESOLUÇÃO Nº 118 DE 25 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

Disciplina a compensação 

de jornada e institui o 

Banco de Horas no âmbito 

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 de 17 de 

novembro de 1952, através da aprovação do Plenário na 5ª Reunião Plenária, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o horário de expediente executado no âmbito do 

CORECON-MG para atendimento aos seus registrados e ao público em geral, bem como atender ao 

Princípio da Economicidade na Administração Pública. 

 

RESOLVE: 

 

JORNADA DE TRABALHO 

 

 

Art. 1º. A jornada normal de trabalho dos servidores do CORECON-MG deverá ser cumprida no 

período compreendido entre 08h. e 18h., observada a carga horária inerente a cada cargo. 

 

§1º. Para os cargos cuja carga horária semanal seja de 40 (quarenta) horas: 

 

a) a jornada diária deverá ser de 8 (oito) horas; 

 

b) deverá ser respeitado o intervalo intra jornadas de 01 (uma) hora. 

 

§2º. Para os cargos cuja carga horária semanal seja de 30 (trinta) horas, a jornada diária deverá ser 

de 6 (seis) horas, respeitado o intervalo de 15 (quinze) minutos; 

 

§3º. Para os cargos cuja carga horária semanal seja de 20 (vinte) horas, a jornada diária deverá ser 

de 4 (quatro) horas, com flexibilidade de horário e facultado o intervalo intra jornadas; 

 

 

BANCO DE HORAS 

 

Art. 2º. Serão registradas em banco de horas, de forma individualizada, as horas adicionais de 

trabalho excedente à jornada semanal, para posterior compensação nos termos desta resolução. 

 

§1º. Entende-se por horas adicionais as horas realizadas além da jornada de trabalho. 

 

§2º. Para efeito da compensação prevista neste artigo, a jornada de trabalho do servidor será 

apurada em minutos. 
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§3º. Não serão descontadas nem computadas como horas adicionais as variações de horários não 

excedentes ao limite máximo de 10 minutos diários. 

 

Art. 3º. A realização de jornada diária de trabalho superior à prevista no art. 1º depende de 

autorização expressa da Gerência Executiva ou seu superior imediato e observará critérios de 

conveniência ou de necessidade do CORECON-MG. 

 

Art. 4º. As horas adicionais registradas no banco de horas previsto no art. 2º desta 

resolução, apurado no final do mês, será: 

  

a) controlado pela Gerência Executiva do CORECON-MG ou pelos servidores que receberem essa 

delegação. 

 

b) compensado em até 12 (doze) meses, a partir do encerramento do mês em que foi adquirido, 

mediante a autorização de que trata o art. 3º desta Resolução. 

 

Parágrafo único: Atingido o limite estabelecido na alínea “b”, desse artigo, o servidor fica 

automaticamente proibido de realizar horas adicionais, devendo, em acordo com a Gerência 

Executiva, elaborar um cronograma para sua compensação. 

 

Art. 5º. A compensação de horas adicionais registradas em banco, deverá ser solicitada por escrito e 

autorizada pela Gerência Executiva, indicando expressamente o início e término, com antecedência 

mínima de 2 (dois) dias úteis, desde que não atrapalhe o regular andamento da Administração 

Pública e não acarrete prejuízos ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 

§1º. A compensação de horas adicionais registradas em banco ocorrerá preferencialmente às 

vésperas de feriados, pontos facultativos ou nos inícios e finais de semana, desde que haja 

compatibilidade com a rotina do setor em que estiver lotado o servidor e/ou não afete a prestação do 

serviço público. 

 

§2º. As horas adicionais deverão ser compensadas no período mínimo de 4 (quatro) horas 

continuadas, não se admitindo períodos inferiores, salvo para aqueles que tiverem horas adicionais 

no banco de horas inferiores a 4 (quatro) horas, observado o disposto no art. 4º, “b”, parágrafo 

único, desta Resolução. 

 

§3º. Em casos de faltas e atrasos injustificados do servidor, poderão ser compensadas as horas 

adicionais registradas no banco de horas, desde que previamente comunicado e autorizado pela 

Gerência Executiva. 

 

Art. 6º. As atividades realizadas fora da jornada de trabalho prevista no art. 1º desta Resolução, 

asseguram ao servidor o registro de horas adicionais em banco, conforme abaixo: 

 

a) as horas adicionais realizadas entre o término da jornada diária e 20h serão acrescidas em 50% 

(cinquenta por cento); 

 

b) as horas adicionais realizadas entre 20h e 05h do dia seguinte e as realizadas aos domingos, 

sábados e feriados serão acrescidas em 100% (cem por cento). 
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Art. 7º. É vedado o cômputo de horas adicionais aos:  

 

a) comissionados;  

b) estagiários; 

c) servidores designados em função de confiança: 

c) servidores de cargo de provimento efetivo quando da realização de trabalhos voluntários ou que 

estejam em viagem autorizada pelo CORECON-MG; 

d) Servidores de cargo de provimento efetivo à disposição de outros órgãos; 

 

Art. 8º. - Para as horas adicionais computadas no banco horas anteriores a esta Resolução, o prazo 

previsto no art. 4º, “b” , será contado a partir do início da vigência desta Resolução. 

 

Art. 9º. Casos omissos ou excepcionais serão avaliados e decididos pela Presidência do 

CORECON-MG. 

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em sentido contrário, em especial a constante na Resolução nº. 109 de 08 de maio de 

2018 do CORECON-MG.  

 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2018. 

 

 

________________________________ 

Paulo Roberto Paixão Bretas 

Presidente CORECON-MG 
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