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DECRETO Nº 11.434, de 08 de dezembro de 2022. 
 
 

“REGULAMENTA O ARTIGO 48, PARÁGRAFO 8º, 
DA LEI COMPLEMENTAR N. 309 DE 01 DE 
DEZEMBRO DE 2015 QUANTO AO REGIME DE 
ESCALA DE REVEZAMENTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com a alínea “a”, inciso VIII, do artigo 37, 
da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, e com o 
artigo 48, § 8º, da Lei Complementar n. 309, de 01 de 
dezembro de 2015, 

 
 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  Sempre que a peculiaridade das atividades do respectivo órgão de lotação o exigir, e 
respeitado o previsto na Lei Complementar n. 309 de 01 dezembro de 2015, poderá ser fixado 
para os locais de funcionamento continuado ou ininterrupto: 
 
I - Escala de 12x36 (doze horas consecutivas de trabalho por trinta e seis horas consecutivas de 
descanso); 
 
II - Escala de 24x72 (vinte e quatro horas consecutivas de trabalho por setenta e duas horas 
consecutivas de descanso); 
 
III – Escala de 24 x 96 (vinte e quatro horas consecutivas de trabalho por noventa e seis horas 
consecutivas de descanso). 
 
§ 1º A fixação do expediente para o cálculo total mensal deve sempre respeitar o limite legal 
previsto para o cargo, somente sendo permitido serviço extraordinário para atender a situações 
excepcionais e temporárias, devidamente justificadas. 
 
§ 2º Considera-se como serviço extraordinário, neste caso, aquele que exceder a jornada mensal 
prevista em lei para o respectivo cargo. 
 
§ 3º Sem expressa autorização da Chefia Imediata, é totalmente proibida à alteração de dia da 
escala, troca de plantões ou quaisquer ajustes que descaracterizam o respectivo regime, e, 
somente poderá ser autorizado se não ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas de 
jornadas de trabalho. 



 

 

 
§ 4º No caso das faltas injustificadas ou do não cumprimento da jornada de trabalho no período 
do descanso correspondente ao plantão não cumprido, ocorrerá o desconto do valor financeiro 
relativo ao período de ausência indevida, sem prejuízo das medidas administrativo-disciplinares 
que couberem.  
 
§ 5º Os servidores que estiverem na escala em dias de feriados nacionais, estaduais e 
municipais, bem como sábados e domingos serão considerados dias normais de trabalho. 
 
§ 6º Serão garantidos intervalos intrajornada de 01 (uma) hora para refeição a ser efetuada no 
próprio local de trabalho, quando for o caso, sem prejuízo da continuidade do serviço. 
 
§ 7º Nos casos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo, serão garantidos dois 
intervalos intrajornada de 01 (uma) hora cada para refeição, a ser efetuada no próprio local de 
trabalho, quando for o caso, sem prejuízo da continuidade do serviço. 
 
§ 8º Os servidores que exercem suas atividades no regime de escala, quando laborarem no 
período noturno, terão a sua hora de trabalho acrescida do respectivo adicional noturno, 
respeitado, ainda, a redução legal da hora noturna. 
 
§ 9º Compete à chefia imediata elaborar a escala mensal de trabalho. 
  
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º. Fica revogado o Decreto n. 8823, de 11 de fevereiro de 2020. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO 
08 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ 
Prefeito do Município de Rio do Sul 
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