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REQUERIMENTO Nº 013/2019. 

Ementa: Solicita informações do Executivo Municipal sobre horas 
máquina trabalhadas em horários além ou fora de 

expediente, seu controle, modo de arrecadação, além do 

formato de registro e pagamento de horas extras do servidor 
público executor do serviço. 

 

 

 Senhor Presidente: 

 

 Requeiro seja, após deliberação regimental do plenário, 

encaminhada cópia do presente ao Prefeito Municipal, com base na Lei 

Orgânica Municipal, solicitando informações a respeito de trabalhos 

executados com máquinas e/ou caminhões em horários 

extraordinários, como sábados, domingos e feriados.  

A presente solicitação tem por escopo principal a averiguação 

dos procedimentos adotados pelas secretarias municipais de 

agricultura e de Obras sobre os trabalhos que são executados às 

pessoas que os solicitam e que por motivos adversos não são 

realizados no turno de serviço regulamentar.  

O que se quer ter informado nesta solicitação são os seguintes 

dados; 

1. Qual o critério de atendimento ao cidadão 

nos casos acima citados? Segue o 

agendamento (órdem de inscrição) 

corriqueiro?  

2. O direito à horas máquina que cada cidadão 

tem por lei é incluso nestas operações? 

3. O horário do servidor é registrado e 

computado em seu banco de horas? Em o 
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sendo, solicito o relatório de horas e os 

valores por elas remunerado, por servidor. 

Caso negativo, qual o modo de 

compensação do servidor pelo seu labor. 

4. Como ocorre e é computado o valor 

recolhido pelo solicitante do serviço, tanto 

das horas máquina/cargas, quanto das 

horas servidor? 

5. O controle de horas máquina/cargas, nos 

horários além expediente, bem como em 

qual momento se justifica, fica a cargo de 

quem? 

Requeiro a presente avaliação, como amostragem, no período 

compreendido nos seis últimos meses. 

Por fim, a presente solicitação vem de encontro a perguntas que 

munícipes nos fazem e cujas respostas não temos em mãos e de forma 

fundamentada a lhes fornecer. 

                                           

 

Nestes Termos 

Pede Deferimento 

Sala de Sessões, 30 de Setembro de 2019. 

 

 

 

Airton Valdecir Schmitt 

Vereador 
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