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DECRETO MUN賞CIPAL NQ O15, DE O6 DE JUNHO DE 2017.

EMENTA; DISPC)E SOBRE A JORNADA DE
丁RABALHO DOS SERⅥDOR王S P直BLICOS
MuMCIPAIS QuE ESPEC冊CA E DA ouTRÅs

P尺OⅥD台NC工Å s.
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CONSJDERANDO inexistir direito adquirido do servidor a
determinada jomada de trabalho, O que faculta a Administracao a sua flexibilizacao
conforme o interesse p心blico′ Observados os limites maximos e minimos estabelecidos

na Consti血i車o Federal e no Estatuto dos Servidores P心b獲icos do Municipio;

CONSⅡ)ERANDO que a reducao de jomada de trabalho sem a
correspondente redu辞o proporcional de salまrios ou quando n訃) COmPrOVado o
interesse p請lico e social′ atenta COntra a isonomia e ofende o principio da moralidade

admini strativa;

CONSJDERAM〕O estar pacificado nos tribunais patrios que algumas

leis federais que fixam jomadas de trabalho diferenciadas para determinadas classes
profissionais da iniciativa privada′ naO SaO autO‑aPlicaveis a administracao p的lica

municipal;

CONSmERANDO que ao Chefe do Poder Executivo Municipal
confere a prerrogativa de fixar e alterar a jornada de trabalho dos servidores
mmiぐ置pa宣S;

DECR巳TA:

Art.1櫨

O

horalio

de

expediente

dos

6rgaos

e

entidades

da

Administracao do Poder Executivo Municipal do Cedro仲E sera fixado da seguinte
fo「ma:

§1Q Os servidores cuja carga hordria do respectivo cargo, emPregO Ou
fun辞o pliblica s匂a de 40 horas semanais, Ou Seja 8 (Oito) horas dia正as′ deverao
cumprir carga hor主ria das O7h30min as 17l‑30min′ de segunda a sexta‑feira′ COm
intervalo de 2hOOmin para almoco′ COm eXCeC肴O dos auxiliares de servicos gera王$′ que

terao seus horarios definidos pela Chefia Imediata, Sem Prejuizo das O8 (Oito) horas
d治rias.

§2Q O servidor cuja carga horaria do respectivo cargo, emPregO Ou

血n車o pu心lica tamb6m de 40 horas semanais′ e que PreSte SeuS Servicos no hor誼o

notumo, terfro jomada de O6 (Seis) horas diarias, Sendo das 16hOOmin as 22hOOmin.

§3Q O servidor cuja carga hordria do respectivo cargo, emPregO Ou
funcao pliblica s車de 30 horas semanais, Ou S車, 06 (Seis) horas diまrias′ dever台
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II ‑ de 12hOOmin as 18hOOmin.
III ‑ de 16hOOmin as 22hOOmin

!医O servidor deverまcumprir integralmente a carga ho竜ria

deteminada pelo seu respectivo concurso, COntrataCaO e/ou nomeacao, eVitando o
desconto na folha de pagamento referente as horas n訃o trabalhadas.

§5Q E proibido ao servidor ausentar‑Se do servico durante o

expediente, Sem Pr6via autorizacao do chefe imediato.

§6Q O disposto neste artigo nfo se ap獲icara, ate a COnClusao final da

instalac50 dos equipamentos de controle de jornada, aO SerVidor pdblico e empregado
P心blico que desempenha suas func6es.

I ‑ Em Regime de Platao;
II ‑ Em Regime de Escala;
III‑ Professores em reg鉦cia de sala de aula

§7Q Os servidores da area de limpeza p心b獲ica nあserfo obrigados a
registrar o ponto no horario de almo印, ficando obrigado a registrar o ponto de entrada
e saida, POdendo ser estabelecido horario diferenciado, COm autOrizacao do Secret缶io

da pasta, reSPeitada a carga horaria respectiva.

Art.2q O cumprimento da jomada de trabalho ma山tina e vespertina

ficafa sob a responsabilidade dos Secretarios Municipais em relacao aos servidores da
respectiva pasta.

§1Q Cabera aos Secret缶王os Municipais encaminhar ate o lor (d6cimo)
dia do m全s seguinte, aS eVentuais aus合ncias do funcion誼o para o Setor de Recurso
Humanos, COm a devida cienc.ia do Secretdrio da Pasta, Para fins de alimenta辞o no

Sistema de folha de pagamento.

§2Q

O

controle

de

aus鉛cias

deverま

vir

acompanhado

das

justificativas de atrasos, de saidas antecipadas e/ou de faltas do servidor, SOb pena de
Serem lancados descontos na respectiva fo看ha de pagamento, Sendo de inteira

responsabilidade do Chefe Imediato as informac6es e respectivas anotac6es
encaminhadas.

Art.3Q Sem prejuizo da jomada a que se encontram sujeitos os
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PublicadonoquandodeavisonestePrefeiturapor
afixas5o

na

data

de

hoJe

em

COnformidade

legisla蜜ovigente.Cedro/PE.,06dejunhode2017.
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