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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEDPAC Nº 9879, DE 12 DE JULHO DE 

2018 

Estabelece normas complementares 

relativas ao registro, controle e apuração 

da frequência dos servidores públicos da 

Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos, Participação Social e 

Cidadania do Estado de Minas Gerais.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e o 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL E CIDADANIA, no uso das atribuições conferidas pelo inciso III do art. 

93 da Constituição do Estado e considerando o disposto no art. 25 da Resolução 

SEPLAG nº 10, de 1º de março de 2004, 

RESOLVEM: 

Art. 1º - Esta Resolução Conjunta estabelece normas complementares relativas ao 

cumprimento da carga horária de trabalho dos servidores públicos lotados na 

Secretária de Estado de Direito Humanos, Participação Social e Cidadania – 

Sedpac, para atendimento às seguintes situações excepcionais, nos termos do art. 

25 da Resolução SEPLAG nº 10, de 1º de março de 2004:  

I – situações que exijam adequação da jornada de trabalho e do controle de ponto, 

em razão da natureza e das peculiaridades das atividades desenvolvidas;  

II – jornadas de trabalho cumpridas em regime de plantão;  

III – jornadas de trabalho desenvolvidas em atividades externas; e  

IV – situações que envolvam motivo de relevante interesse público. 

Art. 2º - Será permitida a flexibilização do cumprimento da jornada de trabalho, 

nos termos do art. 3º desta Resolução Conjunta, para as seguintes categorias de 

servidores da Sedpac, nas unidades organizacionais e condições específicas 

abaixo mencionadas: 

I – auxiliares de serviços operacionais da Casa de Direitos Humanos, para 

cumprimento de carga horária em regime de plantão e realização de forças-tarefa 

para atendimentos; 

II – assessores do Gabinete da Sedpac e da Subsecretaria de Participação Social, 

em exercício na Cidade Administrativa, para atendimentos e deslocamentos em 

fins de semana nos casos de atendimentos emergenciais na mediação de conflitos; 

III – servidores da Sedpac, em exercício na Cidade Administrativa, nas ocasiões e 

casos de preparação e acompanhamento das reuniões dos Fóruns Regionais de 

Desenvolvimento; 

IV – servidores da Sedpac, em exercício na Cidade Administrativa, encarregados 

de atendimentos emergenciais aos programas de proteção; 

V – servidoras da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, encarregadas dos 

atendimentos emergenciais nos casos de violência contra mulheres. 

Art. 3º - A flexibilização do cumprimento da  jornada de trabalho para 

atendimento às condições previstas nos arts. 1º e 2º desta Resolução Conjunta 

caracteriza-se: 

I - pela ausência de horários regulares de entrada e saída, em razão das 

especificidades das atividades desempenhadas pelo servidor; 

II – pela possibilidade de cumprimento da carga horária de trabalho em horários 

diversos dos previstos para o expediente na Resolução 10, abrangendo, inclusive, 

período noturno, finais de semana e feriados, conforme a demanda institucional; 

III - pela frequente realização de serviço externo e viagens a serviço para atender 

às demandas institucionais. 

Parágrafo único. O trabalho em horários diversos do expediente regular previsto 

na Resolução 10 não caracterizará serviço extraordinário. 

Art. 4º - É obrigatório o cumprimento, em qualquer hipótese, da carga horária 

prevista em lei para a carreira a que pertencer o servidor ocupante de cargo de 

provimento efetivo, ou da carga horária prevista na Lei Delegada nº 174, de 26 de 

janeiro de 2007, para ocupantes de cargos de provimento em comissão.  

Art. 5º - O servidor alcançado por esta Resolução Conjunta não está isento da 

obrigatoriedade de envio mensal da folha de ponto, validada pela chefia imediata, 

à unidade de Recursos Humanos da Sedpac.  

Art. 6º - Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, aos 12 de julho de 2018. 

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR 

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão 

GABRIEL DOS SANTOS ROCHA 

Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, em 

exercício 
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Belo Horizonte, aos 12 de julho de 2018. 

 

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR 

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão 

 

GABRIEL DOS SANTOS ROCHA 

Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, em exercício 


