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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Brasília‐DF, 12 de maio de 2017

Circular SEI‐GDF n.º 6/2017 ‐ SEPLAG/SUGEP

Prezados Gestores,
Cumprimentando‐os cordialmente, em atenção aos quesĕonamentos referentes à
paralisação dos servidores públicos do Distrito Federal no dia 28 de abril de 2017, esta Secretaria reforça
que devem ser observados os termos da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, em
especial os arts. 63 e 115, a saber:
“Art. 63. Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente
jus ﬁcados, é facultado à cheﬁa imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a
compensação de horário a ser realizada até o ﬁnal do mês subsequente ao da ocorrência.
§ 1º O atraso, a ausência jus ﬁcada ou a saída antecipada são computados por minutos, a serem
conver dos em hora, dentro de cada mês.
§ 2º Apurado o tempo na forma do § 1º, são desprezados os resíduos inferiores a sessenta minutos.
§ 3º Toda compensação de horário deve ser registrada pela cheﬁa imediata junto ao setor de pessoal da
repar ção.
(...)
Art. 115. Se não for feita a compensação de horário de que trata o art. 63, o servidor perde:
I – a remuneração ou subsídio dos dias em que faltar ao serviço, sem mo vo jus ﬁcado;(...)”

Atenciosamente,
SIMONE GAMA ANDRADE
Subsecretária de Gestão de Pessoas

Unidades de Gestão de Pessoas
Governo do Distrito Federal
BRASÍLIA‐DF
Documento assinado eletronicamente por SIMONE GAMA ANDRADE ‐ Matr. 0271248‐2,
Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas, em 16/05/2017, às 09:46, conforme art. 6º, do Decreto
n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180,
quinta‐feira, 17 de setembro de 2015.
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