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LEICOMPLEMENTAR NO 33}, de 24 de junho de 2019

Dispõe sobre a acumulação de
funções. dç rvidor oúblico municipal
(funcionário ou empregado) em
organização da sociedade civil ciue
mantenha parceria com a AdmidstraçãQ
Municioal

MARC}O GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna,

Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipalaprovou e eu sanciono e promulga a

seguinte lei complementar:

Art. I' A organização da sociedade civil que possua parceria com a Administração

Pública para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de

atividade ou de prometo previamente estabelecido em plano de trabalho inserido em termo de

colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação, poderá remunerar, a qualquer título,

servidor público municipal(funcionário ou empregado) com recurso vinculado à parceria.

Art. 2' O servidor público(funcionário ou empregado) poderá prestar serviço à

organização da sociedade civil, desde que exista compatibilidade de horários entre as jornadas de

trabalho no órgão público e na organização da sociedade civil

g I' Somente será admitida a acumulação de funções para o exercício de

1 02 (dois) cargos ou enapregos de professor;

11 -- 01 (um) cargo ou emprego de professor com outro técnico ou científico; e

111 02(dois) cargos ou empregos privativos de prollssionais de saúde, com

profissões regulamentadas

$ 2' O servidor público(íüncionário ou empregado) deverá apresentar às unidades

administrativas responsáveis pelos recursos humanos do Município de Jaguariúna e da

organização da sociedade civil urna declaração sobre a acumulação de funções, contendo a

descrição

sociedade civil

11-- do horário destinado ao repouso e alimentação;

111-- do horário destinado ao descanso entre as jornadas diárias de trabalho; e

1-- das jomadas de trabalho relativas ao Município de Jaguariúna e organização da
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IV -- do conjunto de atribuições que serão desempenhadas na organização da

sociedade civil

$ 3' A declaração sobre a acumulação de ftlnções será apresentada previamente ao

início da prestação de serviços perante a organização da sociedade civil, sob pena de

responsabilidade ftJncíonal de natureza gravíssima.

$ 4' A falsidade da declaração poderá caracterizar o crime previsto no art. 299 do

Código Pende será imediatamente comunicada ao Ministério Público do Estado de São Paulo

g 5' E dc inteira responsabilidade do servidor público(funcionário ou empregado)

que incidir na hipótese de acumulação de fllnções, respeitar e gozar o intervalo para repouso ou

a[ilnentação. o qua] será de 0](uma) hora, quando a duração da jomada de trabalho diária das

funções acumuladas exceder de 06 (seis) horas, ou 15 (quinze) minutos, quando a duração

ultrapassar 04 (quatro) horas e não exceder 06 (seis) horas

$ 6' O servidor público(funcionário ou empregado) deverá observar entre as

interjornadas de trabalho um período mínimo de ll(onze) horas cclnsecutivas de descanso

Art. 3' Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
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