COMPILADO

DECRETO 1590/1995

Dispõe sobre a jornada de trabalho dos
servidores da Administração Pública
Federal direta, das autarquias e das
fundações públicas federais, e dá
outras providências.
DECRETA:
Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública
Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, será de oito
horas diárias e:
I - carga horária de quarenta horas semanais, exceto nos casos previstos
em lei específica, para os ocupantes de cargos de provimento efetivo;
Art. 2º Para os serviços que exigirem atividades contínuas de 24 horas, é
facultada a adoção do regime de turno ininterrupto de revezamento.
Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de
turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em
função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado
ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir
jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas
semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para
refeições. (Redação dada pelo Decreto nº 4.836, de 9.9.2003)
§ 1º Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos
intervalos de refeição e descanso, observado o interesse do serviço, deverão
ser estabelecidos previamente e adequados às conveniências e às
peculiaridades de cada órgão ou entidade, unidade administrativa ou atividade,
respeitada a carga horária correspondente aos cargos.
§ 2º O intervalo para refeição não poderá ser inferior a uma hora nem
superior a três horas.
§ 4º Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do
órgão ou entidade em que tenha exercício e em condições materiais que
impeçam o registro diário de ponto, preencherão boletim semanal em que se
comprove a respectiva assiduidade e efetiva prestação de serviço. (Vide
Decreto nº 1.867, de 1996)
Art. 7º Eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de interesse
do serviço poderão ser abonados pela chefia imediata.
Art. 8º A freqüência do mês deverá ser encaminhada às unidades de
recursos humanos do respectivo órgão ou entidade até o quinto dia útil do mês
subseqüente, contendo as informações das ocorrências verificadas.

Art. 11. Às unidades de controle interno e ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado compete zelar pelo fiel cumprimento do disposto
neste Decreto.

