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DECRETO NO 2.617 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017

"REGULAMENTA A JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO POR
36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DESCANSO PARA OS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS".

CARLOS HENRIQUE FORTES
Prefeito do Municipio de Águas da Prata (Estância Hidromineral),
São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DEZENA,
Estado de

Considerando o que determina o art. 10 da Lei Municipal nO2.242 de
30 de janeiro de 2017;

Considerando a necessidade de estabelecer uma carga horária de
trabalho diferenciada para os servidores municipais, salvaguardando o
interesse público.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica regulamentada a jornada de 12 (doze) horas de
trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso (12X36), para os servidores
públicos municipais, estatutários e celetistas, cuja atividade demande jornada
diferenciada.

~ - Para a jornada 12X36 será concedido intervalo para repouso e
alimentação de 60 (sessenta) minutos, devendo o horário ser devidamente
apontado no controle de frequência.

~ - A jornada disposta no caput seguirá o regime de compensação
devendo respeitar o limite de 180 (cento e oitenta) horas mensais, tendo em
vista a excepcionalidade do regime regulamentado.

li 30 - Excluem-se do disposto no caput do presente artigo, os
servidores públicos municipais estatutários e celetistas submetidos a horário
administrativo por conveniência da Administração.

li 4° - Será concedido mensalmente, aos servidores públicos
municipais, estatutários e celetistas regidos pela jornada 12X36, 1 (uma) folga
mensai adicional, preferencialmente um domingo por mês, tendo em vista a
excepcionalidade do regime prestado, buscando a preservação da saúde dos
servidores.



Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 _ Águas da Prata _ SP

Inscrição Estadual: Isenta

•Município de Aguas da Prata
(Estância Hidromineral)

CNPJ 44.831.733/0001-43

•

Art. 2° - O trabalho excedente a jornada de 12 (doze) horas deverá
ser remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em dias normais
e 100% (cem por cento) nos domingos e feriados.

Art. 3° - Fica assegurada a remuneração em dobro o labor aos
feriados para todos os servidores sob a jornada de 12 (doze) horas de trabalho
por 36 (trinta e seis) horas de descanso, nos termos da Súmula 444 do TST.

Art. 4° - A jornada de trabalho 12X36 deverá respeitar a redução de
jornada para as escalas noturnas, devendo ser computado como hora noturna
de trabalho 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

~ - Considera-se noturno, para os efeitos desse artigo, o trabalho
executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia às 5 (cinco) horas do dia
seguinte.

li 2° - Para a jornada compreendida no período noturno será
realizado o pagamento do adicional de 20% (por cento), aplicando o mesmo
percentual para os casos de prorrogação de jornada.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos vinte e um
dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete.
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