
Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

PORTARIA NO 010 DE 2014

Disoõe sobre a jornada de trabalho dos
servidores ocupantes do Quadro de Pessoal

da Câmara Municioal. em esoecial no
tocante às horas extras. e dá outras

providências.

ALFREDO CHIAVEGATO NETO, Presidente da Câmara Municipal

de Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc... no uso das atribuições que Ihe sáo conferidas
por Lei, e, tendo em vista o que preceitua o art. 7o, item Xlll, combinado com o art. 39, $

3o da Constituição Federal, bem como atendendo às determinações do Tribunalde Contas
do Estado de São Paulo,

RESOLVE.

Art. lo. Os servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho --
CLT farão uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais

Art. 2'. Os ocupantes do emprego e cargo público de Advogado e Diretor
Jurídico cumprirão umajornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, na forma do art.
20, da Lei Federalno 8906/94.

Art. 3a. O ocupante do emprego público de Assessor de Imprensa cumprirá
uma jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, na forma do art. 303 da
CLT

17h00, de segunda à sexta-feira.

Parágrafo Unico. O servidor que trabalhar em horário diferenciado ao do
funcionamento normanda Câmara deverá formular requerimento por escrito ao Presidente,

protocolado na Secretaria.
Art. 5a. SÓ serão feitas horas extras no expediente normalpelos servidores

com devida autorização da Presidência, sempre com antecedência, e apresentando-se a
justificativa, não podendo ultrapassar 40 horas/mês, sendo limitado a 2(duas) horas extras
diárias, conforme art. 59 da C.L.T

$ 1o. As horas extras computadas em sessões ordinárias, extraordinárias,
solenes, audiências públicas só serão permitidas se compensadas em Banco de Horas.

Art. 4o. O horário de funcionamento da Câmara Municipalé das 8h00 às0rnri iJnciona r a U

$ 2o. No Expediente normal ou em outros eventos, atividades e/ou reug$gg!»\
solicitadas e/ou autorizadas pelo Presidente. sempre que possível. o servidor deveráígfi!!!:à%l



Câmara MuniciT)al de Jaguariúna
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se as horas extras serão remuneradas ou farão parte do banco de horas, para serem
retiradas em horas/folgas

$ 3o. Uma vez feita a opção, conforme termo de adesão, o servidor não
poderá alterar a forma de compensação de horas extras.

$ 4a. Os servidores que optarem por banco de horas deverão agendar seus
dias de compensação na Escala de Folgas de cada funcionário, ou através de
requerimento feito à Presidência da Câmara, com, no mínimo, dois dias de antecedência.

$ 5o. Quando não escalada a folga do servidor faltoso e náo apresentado
requerimento com antecedência, o dia será descontado, salvo apresentação de
justificativa e/ou melhor entendimento da Presidência

$ 6Q. Os servidores comissionados somente poderão compensar horas
extras no banco de horas

Art. 6o. O registro de ponto poderá ocorrer nove minutos antes do horário
fixado e nove minutos depois.

Art. 7o. Se o servidor se esquecer de registrar seu ponto em qualquer dos

horários de entrada, saída, entrada de almoço e retorno, será descontado o período náo
registrado.

Art. 8o. As normas desta Portaria não se aplicam ao Assessor Parlamentar

que está subordinado ao Vereador que o indicou
Art. 9a. Os Vigilantes Patrimoniais ficam sujeitos a escala de trabalho de

12X36 conforme a Resolução n' 159 de 8 de junho de 2011.

Art. 10. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Portaria no 017, de 22 de maio de 2012.

Registre-se e afixe-se

Presidência da Câmara Municipalde Jaguariúna, 9 de janeiro de 2014
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LEADER AI.FREDQ'CHIAVEGATO NETO '

Presidente ⓔ
no quadro de

avisos da portaria da Câmara fv
Registrado na mesma data,

à Geral


