
PORTARIA Nº 685, DE 19 DE OUTUBRO DE 2004. 
 
 

INSTITUI O BANCO DE HORAS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO DE 
TRABALHO 

 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso I, do Regulamento baixado pelo Decreto 
nº 43.415 de 04 de julho de 2003, e tendo em vista o disposto no artigo 9º e seus parágrafos da 
Lei nº 10.363, de 27 de dezembro de 1990, com as alterações introduzidas pelo artigo 1º e 
seus parágrafos da lei nº 14.692, de 30 de julho de 2003, e o Decreto nº 43.650, de 12 de 
novembro de 2003, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Fica instituído o Banco de Horas, destinado à apuração de 

eventuais prestações de serviços em regime extraordinário de trabalho.  
 
Art. 2º - A convocação de servidor para prestar serviço em regime 

extraordinário somente se fará para atender situações excepcionais e será previamente 
aprovada pelo Diretor-Geral, à vista de justificativa fundamentada da chefia imediata, contendo 
o “de acordo” do Diretor da área, o tempo estimado e as atividades a serem desenvolvidas. 

 
Art. 3º - As horas extraordinárias serão compensadas com dispensa em 

dias de trabalho ou em horas fracionadas, com acréscimo de cinqüenta por cento sobre a 
duração do trabalho. 

 
Parágrafo único - Cabe à chefia imediata do servidor decidir, em função 

de conveniência e oportunidade, o momento para a compensação das horas, observado o 
limite de vinte e cinco dias úteis por ano. 

  
Art. 4º - A realização individual de serviço no regime extraordinário fica 

limitada a cinqüenta horas mensais. 
 
Art. 5º - A hora trabalhada para compor o banco de horas será 

registrada no ponto eletrônico, de acordo com função pré-estabelecida. 
 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
 
 
Belo Horizonte, 19 de outubro de 2004.  

 
 
 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 


