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PORTARIA NO 017 DE 2012

DisD6e sabre ..a jgcnada del.]rabafho dos

ocupantes de carlos do Quadra de Pessoal

da Cimara MuRbipal, em esDecial no
tocante ds horan extras. e da outras
provid6ncias.

ANTONIO MAURICIO CORDEIRO HOSSRI, Presidente da
Cimara Municipal de JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc... no uso das atribuig6es que
Ihe sio conferidas por Lei, e, e, tendo em vista o que preceitua o art. 7o, item Xlll
combinado com o art. 39, $ 3o da ConstituiQao Federal, bem coma atendendo ds
determinag6es do Tribunal de Contas do Estado de Sio Paulo,

RESOLVE

Art. lo. Os servidores regidos pda Consolidagao das Leis do Trabalho --

CLT fargo uma jarnada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
Art. 2o. Os ocupantes dos cargos de Assessor e Diretor Juridicos cumprirao

uma jornada de trabalho de 20 (vinte) horan semanais

Art. 3'. O ocupante do cargo de Assessor de Imprensa cumprira uma
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais

Art. 4'. S6 servo feitas horas extras pelos servidores com devida

autorizagao da Presid6ncia e apresentando-se a justificativa, nio podendo ultrapassar 50

horan/m6s (2 (dual) horan extras diarias, limitadas a 4 (quatro) horas di6rias), conforme
art. 59 da C.L.T.

$ 1Q. As horas extras s6 servo computadas em sess6es ordin6rias,
extraordinarias, solenes, audi6ncias pOblicas ou em outros eventos, atividades e/ou
reunites solicitadas pelo Presidente

$ 2'. O servidor deveri optar se as horan extras serif remuneradas ou
fargo parte do banco de horas, para serem retiradas em horas/folgas.

$ 3'. Uma vez feith a opgao conforme terms de adesao. o servidor n9$g!$b

©podera alterar a forma de compensagao de horas extras. r.
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$ 4'. Os servidores que optarem por banco de horan deverio agendar deus
dias de compensaQao na Escala de Folgas de cada funcionario, ou atrav6s de
requerimento feito a Presid6ncia da Camara, com, no minima, dois dias de anteced6ncia

$ 5' - Quando ndo escalada a folga do servldor faltoso e nio apresentado
requerimento com anteced6ncia, o dia sera descontado. salvo apresentagao de
justificativa e/ou melhor entendimento da Presid6ncia

Art. 5'. O registro de ponto podera ocorrer nove minutos antes do hordrio
fixado e nove minutos depots.

Art. 6' . Se o servidor se esquecer de registrar seu ponto em qualquer dos

horirios de entrada, saida, entrada de almogo e retorno, seri descontado o periodo nio
registrado.

Art. 7'. Fica estipulado o horgrio das 7h30 is 8h30 para o cafe da manhi.

Art. S' - Esta portaria entrar6 em vigor na data de sua publicagao.
Registre-se e afixe-se.
Presid6ncia da Cdmara Municipal de JaguariOna, 22 de mano de 2012

VEREADOR ANTONIO MAUREIO CORDEIRO HOSSRI
P-"ij&m

Registrado na Secretaria e afixado, na mesma data, no quadro de
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