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ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
 
 

Nota Técnica nº: 3/2017 SEI - GDGPC- 06509

 

ASSUNTO: incompatibilidade entre redução de carga horária e prestação de
serviço extraordinário

 

1. São incompatíveis entre si os institutos da redução de carga horária - prevista
no artigo 51, §4º, da Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro de 1988 e  na Lei nº 17.511, de 22 de
dezembro de 2011 - e da prestação de serviços extraordinários.

 

2. Prevê o artigo 51, §4º, da Lei nº 10.460/88: 

§ 4º Os servidores portadores de deficiência, necessitados de cuidados especiais e que pratiquem
atividades físicas direcionadas ou não, e as servidoras que tenham em sua companhia filho portador de
deficiência, necessitado de cuidados especiais, ficam sujeitos à jornada de trabalho de 6 (seis) horas
diárias.
- Redação dada pela Lei nº 16.938, de 12-03-2010, art. 1º.

Este instituto visa a respeitar as limitações físicas do servidor público (ou de seu filho)
portador de deficiência, a fim de não lhe agravar a deficiência suportada e, ainda, para lhe proporcionar a
oportunidade de praticar atividades físicas, direcionadas ou não, com vistas à amenização do problema. A
assunção de serviço extraordinário por servidor nessa condição aniquilaria as finalidades pelas quais lhe é
deferido o regime de trabalho diferenciado e exporia o servidor (ou seu filho) ao agravamento de suas
condições de saúde, o que poderia gerar responsabilização pelo Estado.

Ademais, no que se refere ao servidor Policial Civil, a Portaria nº 016/2007/GDGPC,
que aprovou a Instrução Normativa para pagamento das ajudas de custo instituídas pela Lei nº
15.949/2006, prevê, em seu Capítulo IV - Da Ajuda de Custo por Serviço Extraordinário, artigo 11, §1º:

"Art. 11. A indenização por prestação de serviço extraordinário – AC4 será paga ao policial civil pela
prestação de serviços operacionais fora de suas escalas normais de trabalho, mediante ato do Delegado-
Geral da Polícia Civil, não podendo exceder ao valor estabelecido no art. 5º da lei mencionada no art. 1º,
alterado pela Lei nº. 16.674, de 28/07/2009, que fixa o valor máximo em R$ 1.440,00 (um mil
quatrocentos e quarenta reais). (Redação alterada pela Portaria nº. 125/2009-GDGPC).

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se escala normal de serviço tanto a prestada na área
administrativa quanto na operacional, observadas as peculiaridades e o interesse do serviço de cada
unidade da Instituição, desde que atinja, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais." (grifo não
original)

 

3. Já a Lei nº 17.511, de 22 de dezembro de 2011, prevê a opção, pelo servidor público
da administração direta, autárquica e funcional do Poder Executivo por redução de 1/4 de sua carga
horária, mediante aplicação de idêntico redutor salarial
(1/4).( http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2011/lei_17511.htm.)

Tal benefício deve ser concedido pelo titular da Secretaria de Estado de Gestão e

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2010/lei_16938.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2011/lei_17511.htm
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Planejamento, que expediu, a respeito, a Portaria nº 093/2012
(http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2012-10/portaria-no.-93-red-carga-horaria.pdf), que dispõe,
em seu artigo 1º:

"Art. 1º. Determinar que os servidores que fizerem opção pela jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias
não poderão realizar horas extras, e, consequentemente, recebê-las".

Insista-se que, no que se refere ao servidor Policial Civil, a Lei nº 016/2007/GDGPC,
que aprovou a Instrução Normativa para pagamento das ajudas de custo instituídas pela Lei nº
15.949/2006, prevê, em seu Capítulo IV - Da Ajuda de Custo por Serviço Extraordinário, artigo 11, §1º:

"Art. 11. A indenização por prestação de serviço extraordinário – AC4 será paga ao policial civil pela
prestação de serviços operacionais fora de suas escalas normais de trabalho, mediante ato do Delegado-
Geral da Polícia Civil, não podendo exceder ao valor estabelecido no art. 5º da lei mencionada no art. 1º,
alterado pela Lei nº. 16.674, de 28/07/2009, que fixa o valor máximo em R$ 1.440,00 (um mil
quatrocentos e quarenta reais). (Redação alterada pela Portaria nº. 125/2009-GDGPC).

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se escala normal de serviço tanto a prestada na área
administrativa quanto na operacional, observadas as peculiaridades e o interesse do serviço de cada
unidade da Instituição, desde que atinja, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais." (grifo não
original)

 

4. Fica vedada, portanto, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás, a designação
de servidor beneficiário de carga horária reduzida para realização de serviços extraordinários.

 

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em GOIÂNIA - GO,
aos 06 dias do mês de dezembro de 2017.

 

Álvaro Cássio dos Santos
Delegado-Geral da Polícia Civil

 

Documento assinado eletronicamente por ALVARO CASSIO DOS SANTOS, Delegado-
Geral da Polícia Civil, em 07/12/2017, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
0660933 e o código CRC C7A3CADF.
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