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1. OBJETIVO 

De acordo com a legislação vigente, as empresas estão aptas a trabalharem com a modalidade do 

Banco de Horas, no qual os empregados ao realizarem horas extraordinárias poderão 

automaticamente usufruir da compensação do crédito de horas para gozo de suas atividades 

particulares sem constrangimentos, para fins de lazer e outros compromissos pessoais, inclusive nos 

casos de atrasos, ausências parciais e saídas antecipadas. 

A presente política tem o intuito de proporcionar aos colaboradores e o Grupo Level a compensação 

da jornada de trabalho de forma que flexibilize para ambas as partes. A mesma vigorará a partir de 

01/06/2018. 

 

2. REGRAS  

 

2.1. A partir de 01/06/2018, as horas excedentes em um dia poderão ser compensadas no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, sem acréscimos do valor-hora; 

2.2. A partir de 01/12/2018, o prazo máximo de compensação será de 90 (noventa dias); 

2.3. Não ocorrendo à compensação dentro dos prazos estabelecidos, o saldo positivo de horas 

será remunerado como extraordinárias e com o devido acréscimo legal na folha de 

pagamento; 

2.4. No caso de faltas injustificadas, o banco de horas poderá ficar negativo e ser compensado 

com horas extras em dias oportunos. Não ocorrendo à compensação dentro dos prazos 

estabelecidos, o saldo negativo de horas será descontado como falta na folha de 

pagamento; 

2.5. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, o colaborador fará jus ao recebimento ou 

desconto do saldo acumulado; 
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2.6. Toda compensação será definida pelo gestor de cada equipe que comunicará o 

empregado que faz jus ao saldo acumulado, observados a melhor forma de organização 

para ausência dos colaboradores em relação a demandas e prioridades do departamento; 

2.7. As compensações dos saldos não se confundem com os dias de direito de férias, portanto, 

deverão ser compensadas de forma mais imediata possível, permitindo ao gestor formar 

escalas de revezamento para organização das ausências de cada colaborador; 

2.8. A implantação do Banco de Horas não altera a obrigatoriedade da apresentação 

documental de ausências com justificativas legais que não influenciam no saldo de horas.
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3. APROVADORES  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Departamento Pessoal 

                                                   Nome:  

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Diretor Financeiro 

                                                   Nome: 
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Ezequiel Bernardi

Jorge Felisberto
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