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Pelotas, 31 de outubro de 2013. 

 

ASSESSORIA TÉCNICA 05.2013 – AUDITORIA INTERNA 
Assunto: Flexibilização da Jornada de Trabalho dos Assistentes Sociais  

 

 

Relatório 

Em 26 de agosto de 2010 entrou em vigor a Lei 12.317 que acrescentou o art. 5º-A a 

Lei 8.662/93 (A Lei 8.662/93 de 7 de junho de 1993 dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social), com a seguinte redação: “Art. 5o-A.  A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 

(trinta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.317, de 2010).” 

Em 17/02/2012 foi publicada a Portaria SEGEP 97 da Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que alterou o anexo da Portaria SRH nº 

1.100, de 6 de julho de 2006 e excluiu o cargo de Assistente Social da tabela que prevê os 

cargos com jornada de trabalho inferior a quarenta horas semanais e anulou a Portaria SRH nº 

3.353, de 20 de dezembro de 2010, assim como a Orientação Normativa SRH nº1, de 1º de 

fevereiro de 2011, que estabeleciam orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal 

Civil da Administração Pública Federal quanto à jornada de trabalho dos servidores públicos 

ocupantes do cargo efetivo de Assistente Social. 

Assim, trata-se o presente caso da análise do reconhecimento do direito à jornada 

especial de 30 horas à profissão de Assistente Social, de acordo com a Lei 8.662/93 e demais 

leis e normativos supervenientes e vigentes. 

Segue a análise. 

 

Fundamento 

 

Em que pese os termos da Portaria SEGEP 97 de 17/02/2012, continuam em vigor as 

leis 8.112/90, 8.662/93, assim como o Decreto 1.590/95, como norteadores da 

regulamentação da jornada de trabalho dos servidores federais. 

Nesse sentido, importante citar o seguinte trecho da Lei 8.112/90: 

Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições 
pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho 
semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas 
e oito horas diárias, respectivamente (...)§ 2º O disposto neste artigo não se aplica 
a duração de trabalho estabelecida em leis especiais. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12317.htm#art1
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Nesse contexto, considere-se que a profissão de Assistente Social possui lei específica 

regulamentando a sua jornada de trabalho semanal.  

Merece destaque o seguinte trecho do Decreto 1.590/95 que regulamenta a jornada 

de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das 

fundações públicas federais:  

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) 

A profissão de Assistente Social se enquadra no dispositivo citado acima, o qual dispõe 

que deve ser aplicado em casos bem específicos, a saber: os serviços que exijam atividades 

contínuas de atendimento ao público ou período noturno, em período igual ou superior a doze 

horas ininterruptas. Isso quando o dirigente máximo dos órgãos ou das entidades autorizar os 

servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas 

semanais, dispensando o intervalo para refeições.  

Ressalte-se que a alteração deve se dar no interesse da Administração Pública tendo 

em vista a faculdade atribuída pela lei ao dirigente máximo do órgão ou da entidade para 

autorizar o cumprimento da jornada especial. 

Os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades que autorizarem a flexibilidade da 

jornada de trabalho nas situações descritas deverão determinar a afixação, nas suas 

dependências, em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, de quadro, 

permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que trabalhem neste 

regime, constando dias e horários dos seus expedientes. 

Com efeito, a análise de conteúdo do conjunto de leis e normativos em vigência dá 

conta que é permitida a flexibilização da jornada especial de 30 (trinta) horas semanais à 

profissão de Assistente Social, uma vez que o Decreto 1.590/95 autoriza a flexibilidade da 

jornada de trabalho nas situações descritas acima, como é a realidade da atuação dos 

servidores/profissionais Assistente Sociais no âmbito da Universidade Federal de Pelotas. 

Conclusão 

 Dessa forma, a Auditoria Interna entende que não há óbice jurídico-legal tampouco 

jurídico-administrativo para a aplicação da flexibilização especial da jornada de trabalho para a 

profissão de Assistente Social, mesmo que a Portaria SEGEP 97 de 17 de fevereiro de 2012 

tenha alterado o anexo da Portaria SRH nº 1.000 de 2006 excluindo o cargo de Assistente 

Social da jornada de trabalho inferior a quarenta horas, uma vez que é permitida a exceção 

prevista no art. 3º do Decreto 1.590/95, na qual se encaixam os assistentes sociais. 

Encaminhe-se a Assessoria Técnica nº 05.2013 – Auditoria Interna ao Magnífico Reitor 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Após, dê-se ciência às Servidoras Assistentes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4836.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4836.htm#art1
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Sociais que demandaram a Unidade de Auditoria Interna por intermédio do ObservA – 

Observatório de Auditoria da UFPel. 

 

 
Elias Medeiros Vieira 
Auditor Interno 
Chefe da Unidade de Auditoria da UFPEL 


