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DECRETO Nº 201 DE 08 DE JANEIRO DE 2013 

 

 

 

“Dispõe sobre a jornada de trabalho e 
adicional por serviço extraordinário 
dos servidores da administração 
direta e indireta do Município de Rio 
Branco e dá outras providências”. 

 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do 
Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 58, 
incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, 

 
CONSIDERANDO que o § 1.º, do artigo 1.º, da Lei Complementar 

nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - exige dos administradores públicos 
a correta aplicação dos recursos públicos, observando a austeridade, controle e, 
principalmente, em atendimento ao princípio da moralidade administrativa; 

 
CONSIDERANDO o esforço desta administração na manutenção 

do equilíbrio econômico financeiro das despesas com pessoal; 
 
CONSIDERANDO a jornada de trabalho estatuída no artigo 15 da 

Lei n.º 1.892, de 03 de abril de 2012; 
 
CONSIDERANDO que a realização de horas extras deve se dar 

em situações atípicas ou excepcionais; 
 
CONSIDERANDO que cada Secretaria, Autarquia, Fundação 

Pública e Empresa Pública e demais Órgãos da Administração Direta e Indireta, 
deve planejar o trabalho de sua unidade, contando com a carga horária normal de 
sua equipe; 

 
CONSIDERANDO os princípios que fundamentam os atos da 

Administração Pública, em especial os da supremacia do interesse público e da 
economicidade, 
 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais 

será de 40 (quarenta) horas semanais, exceto dos profissionais elencados nos 
artigos 22 e 31 da Lei Municipal n.º 1.892, de 03 de abril de 2012. 
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§ 1.º Os servidores públicos municipais poderão optar pela jornada 
diária de 06 (seis) horas corridas, exceto cargos em comissão e função gratificada. 
 

§ 2.º Fica a critério dos órgãos e das entidades determinar o turno 
de trabalho dos servidores públicos municipais, quando optarem pela jornada 
corrida de 06 (seis) horas, que se dividirá em: 

 
I – Primeiro turno de trabalho, das 07:00h às 13:00h; e, 
 
II – Segundo turno de trabalho, das 12:00h às 18:00h. 
 
§ 3.º Não se aplica o §1.º aos servidores municipais da saúde que 

compõem a equipe da estratégia de saúde da família. 
 
Art. 2º O ocupante do cargo em comissão ou função gratificada 

submete-se a regime integral de serviço, equivalente ao mínimo de 08(oito) horas 
diárias. 

 
Art. 3º Ficam ressalvados do artigo 1.º os servidores que 

desenvolverem atribuições de natureza especial, plantões ou escalas de 
revezamento devendo, portanto, cumprirem a escala elaborada por seus órgãos 
de lotação. 

 
Art. 4º Fica vedada a realização de serviço extraordinário dos 

servidores da Administração Pública Direta e Indireta deste Município, sem 
autorização expressa do Prefeito. 

 
Art. 5º Somente será autorizado serviço extraordinário para 

atender situações de urgência, emergência, excepcionais e temporárias, 
respeitando-se o limite máximo de 02(duas) horas por jornada. 

 
Art. 6º A contagem do serviço extraordinário, dar-se-á após 

cumprimento integral da jornada diária estabelecida para o cargo de origem do 
servidor. 

Parágrafo único. O optante pela jornada de 06 (seis) horas apenas 
perceberá o adicional de horas extras, quando superada a jornada semanal de 40 
(quarenta) horas. 

 
Art. 7º A Secretaria de Administração, deverá dar amplo 

conhecimento do teor deste Decreto ao funcionalismo público. 
 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Rio Branco-Acre, 08 de janeiro de 2013, 125º da República, 111º 
do Tratado de Petrópolis, 52º do Estado do Acre e 130º do Município de Rio 
Branco.  

 
 
 
 

Marcus Alexandre 
Prefeito de Rio Branco 
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