
Cfimara Municipal de Jaguariina
Estado de Silo Pztulo

PORTARIA N ' 021/2017

Diso6e sobre Q IQltlada qQ trgbqilto dos
servidores ocupantes do Qt,iadro de Pessoal
d&.C6mara Municipal. em esDeclalno tocante
ds hol-as extras. e da outras orovid6ncias.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da Camera Municipal

de Jaguari6na, Estado de Sio Paulo, etc... no uso das atribuiQ6es que Ihe sio conferidas
por Lei, e, tends em vista o que preceitua o art. 7o, item Xlll, combinado com o art. 39, $ 3o
da Constituigao Federal, bem como atendendo As determinag6es do Tribunalde Contas do
Estado de Sio Paulo

RESOLVE

Art. lo. Os servidores regidos pda Consolidagao das Leis do Trabalho -- CLT
fargo uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais

Art. 2o. Os ocupantes do emprego e cargo p6bllco de Advogado e Diretor
Juridico cumprirao uma jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, na forma do art.
20, da Lei Federal no 8906/94

Art. 3o. O ocupante do emprego pOblico de Assessor de Imprensa cumprira
umajornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horan semanais, na forma do art 303 da CLT

Art. 4a. O horgrio de funcionamento da C6mara Municipal 6 das 8h00 As
17h00, de segunda a sexta-feira.

Paragrafo Unico. O servidor que trabalhar em horirio diferenciado ao do

funcionamento normalda CAmara deverg formular requerimento por escrito ao Presidente
protocolado na Secretaria

Art. 5'. S6 servo feitas horas extras no expediente normal pecos servldores
com devida autorizagao da Presid6ncia, sempre com anteced6ncia, e apresentando-se a
justificativa, ndo podendo ultrapassar 40 horas/m6s. sendo limitado a 2 (dual) horas extras
diarias, conforme art. 59 da C.L.T.

$ 1o. Para as horas extras trabalhadas excedentes solicitadas e/ou
autorizadas pelo Presidente fargo parte do banco de horas, para serem retiradas em
horas/f olgas, em momento oportuno.

$ 2o. Os servidores deverio agendar seus dias de compensaQao na Escala de
Folgas de cada funcionArio, ou atrav6s de requerimento feito a Presid6ncia da C4gllara
com. no minimo. dois dias de anteced6ncia. /!ig:!!:fi;X
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Art. 6o. O registro de ponto podera ocorrer nove minutos antes do horirio
fixado e nove minutos depots

Art. 7o. Se o servidor se esquecer de registrar seu ponto em qualquer dos
horgrios de entrada, saida, entrada de almoQO e retorno, seri descontado o periodo nio
registrado

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

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

12X36 conforme a ResoluQao Ro 159 de 8 de junho de 2011
Art. 10. Esta portaria entrarg em vigor na data de sua publicagao, revogando

se a Portaria Ro 006, de 13 dejaneiro de 2016.

Registre-se e afixe-se
Presid6ncia da CAmara Municipalde JaguariOna, 15 de fevereiro de 2017

/k«-
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA

Presidente
\⑧

Registrado na ,$ecretaria..g,afixado, na mesma data. no quads'o de
avisos da portaria da Cimara Mup,i6ipal. , I ;"".,..,''--.-.''\
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