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DECRETO N 1.049, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

Regulamenta regime da execução da carga 
horária semanal do cargo de mãe social.  

 
A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, 

tendo em vista a conveniência e necessidade do serviço público municipal, 
 

DECRETA 
 

Art. 1º Os ocupantes do cargo de mão social, que possuem carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, poderão ter fixada a execução da carga horária semanal na forma 
seguinte: 

I – turno de 12 (doze) horas de trabalho ininterrupto, com início às 8 (oito) horas e 
término às 20 (vinte) horas, com 36 horas de intervalo para descanso; 

II – turno de 12 horas de trabalho ininterrupto, com início às 20 (vinte) horas e término 
às 8 (oito) horas da manhã do dia seguinte, com intervalo de 36 (trinta e seis) horas para 
descanso; 

III – turno de 8 (oito) horas, com início às 8 (oito) horas e término as 17 (dezessete) 
horas, de segunda a sexta-feira; 

IV – turno de 24 (vinte e quatro) horas, com início às 8 (oito) horas e término as 8 (oito) 
horas do dia seguinte, com 48 (quarenta e oito) horas para descanso. 

 
Art. 3° As horas extras serão computadas com base no tempo que exceder os turnos 

fixados no artigo anterior. 
 
Art. 4° - O intervalo para refeições será de 15 minutos, salvo o turno previsto no inc. III 

do art. 1° que será de 1 hora para o almoço. 
 

Parágrafo único. Caso haja mais de um servidor realizando o mesmo turno de horas, o 
horário de alimentação deverá ser alternado entre eles. 

 
Art. 5° É devido o adicional noturno quando o servidor cumprir os requisitos do art. 75 da 

Lei 419/98. 
 
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha.  
 
Gabinete da Prefeita - Quitandinha, 17 de outubro de 2017.  
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