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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei/SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 26 de agosto de 2022.

Encaminho    anexa,    Mensagem    Modificativa    ao    Projeto   de    Lei    n°

14/2022,    que   "lnstitui   e   disciplina   a   jornada   de   trabalho    12   x   36   horas    na

Administraeao Direta e  lndireta do  Municipio de Jacarei".

Sendo    o    que    nos    compete    para    o    momento,    aproveitamos    a

oportunidade para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,
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lzAIAJS JOSE bE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres  Poderes`  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP

Telefone:  ( 12) 3955-9 I I I  -Fax.  ( 12) 396 I -1092  -gabmete©acarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

lvIENSAGEIVI  MODIFICATIVA

Tern  a   presente  a  finalidade  de   propor  modificagao  ao   Projeto  de   Lei  do

Executivo   n°   14/2022   que   "lnstitui  e   disciplina  a  jornada   de  trabalho   12  x  36  horas   na

Administragao  Direta e  lndireta do Municipio de Jacarei".

Atendendo  a  reivindicaeao  do  Sindicatos  dos  Servidores  Pi]blicos  Municipais

para  conceder  o  intervalo  intrajornada  de  1   (uma)  hora  para  os  servidores  que  atuam  na

jornada de trabalho  12 x 36.

AAdministraeao  PL]blica prop6e a seguinte modificagao:

Altera o pafagrafo unico,  art.1° do  Projeto de Lei do  Executivo n° 14/2022,  que

passa a constar a seguinte redagao:

"Art.10

§1° Sera concedido ao servidor intervalo intrajornada de ate  1  (uma) hora.

§2°  Em  caso  de  urgencia  e  emergencia  o  servidor  podera  ter  seu  intervalo

intrajornada suspenso por convocagao da sua chefia imediata.

§3°   0    intervalo    intrajornada    podera    ser   fracionado   de    acordo    com    a

necessidade da Administraeao Pilblica  Direta e  lndireta."

Reitero o meu voto de estima e consideraeao por essa Casa.

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2022.
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