
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 002 /2016/GGG  

Dispõe sobre a operacionalização do horário de expediente administrativo nos 

órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo e 

estabelece outras providências. 

O GRUPO GESTOR DE GOVERNO, no uso das suas atribuições conferidas 

pelo Decreto nº 1.931, de 07 de junho de 2004;  

Considerando o Decreto n° 463, de 20 de novembro de 2015.  

RESOLVE:  

Art. 1º. Orientar os setoriais e seccionais de gestão de pessoas no âmbito da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, a fim de padronizar as ações e 

atividades executadas, para assegurar e garantir a atuação articulada, quanto 

aos procedimentos referentes à operacionalização do horário de expediente 

administrativo.  

Art. 2º O Decreto nº 463, de 2015, define expediente administrativo e não altera 

a carga horária do cargo.  

Parágrafo único - O disposto no Decreto nº 463, de 2015, aplica-se a 

servidores com carga horária do cargo de 40 (quarenta) horas semanais.  

Art. 3º Cabe ao Superior Hierárquico definir o intervalo de 30 (trinta) minutos de 

descanso, que poderá ser flexibilizado e concedido no início, no meio ou no 

final de expediente do servidor, observada a manutenção de servidores 

atuando no horário de início e final do expediente administrativo definido no 

artigo 1º do Decreto nº 463, de 2015.  

§ 1º Para cumprir o disposto no caput, deverá ser elaborada escala de trabalho 

a ser definida pelo Gestor de cada área e validada pelo Titular do Órgão.  

§ 2º A escala de que trata o parágrafo anterior deverá ficar visível e ser fixada 

em cada setor.  

§3º O Gestor deverá atualizar a escala de trabalho quando necessário e enviar 

cópia à área de gestão de pessoas do órgão.  

Art. 4º Servidores com carga horária do cargo inferior a 40 (quarenta) horas 

semanais devem cumprir a carga horária do cargo prevista na legislação 

específica de forma ininterrupta, cabendo ao órgão de lotação/exercício do 

servidor definir o horário, observada a hora de início e fim do expediente do 

órgão.  

Art.5º Servidores que possuem redução de carga horária devem cumprir sua 

jornada de trabalho integralmente durante o tuno único fixado no caput do art. 

1º do Decreto nº 463, de 2015, sem intervalo.  



Parágrafo único – É vedada a aplicação de proporcionalidade na carga horária 

reduzida em face do disposto no Decreto nº 463, de 2015.  

Art. 6º Os setores que já atuam em dois turnos de 6 (seis) horas/ diárias, e que 

comprovadamente necessitem manter os dois turnos, devem adequar as 

equipes de trabalho nos dois turnos, observada a carga horária de 7 horas 

diárias com intervalo de 30 (trinta) minutos para descanso.  

Art. 7º Para atender as necessidades de serviço, às 02 (duas) horas de 

intervalo fixado no artigo 3º do Decreto nº 463, de 2015, poderá ser flexibilizado 

pelo Titular da Agência de Desenvolvimento Regional observada à manutenção 

de servidores atuando no horário de início e final do expediente.  

Art. 8º Fica vedada a prestação de serviço nos órgãos após as 20:00 (vinte) 

horas.  

Parágrafo único: casos excepcionais, desde que não sejam recorrentes e que 

não conflitem com o disposto no Art. 4º, podem ser autorizados pelo Titular do 

respectivo Órgão, mediante exposição de motivos fundamentada que justifique 

a exceção temporária.  

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01.03.2016.  

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2016. 
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