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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

Excelentfssimo Senhor Presidente,

Jacarei,12 de setembro de 2022.

Encaminho  anexo  a  Mensagem  Modificativa  do  Projeto  de  Lei  n°  14/2022  -

lnstitui  e  disciplina  a jornada  de  trabalho  12  x  36  horas  na  Administraeao  Direta  e  lndireta

do Municipio de Jacarei, para apreciagao dos Senhores Vereadores.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres Poderes,  73  -20 andar- Centro - Jacarei-SP

Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@acan=i.sp gov br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM  IVIODIFICATIVA

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

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

Administragao  Direta e  lndireta do Municipio de Jacarei".

Atendendo  a  reivindicaeao  do  Sindicato  dos  Servidores  Pdblicos  Municipais

para  regulamentar  a  folga  compensat6ria  e  os  efeitos  do  afastamento  do  servigo  pelos

servidores,  sendo considerada interrompida a contagem dos dias para a concessao da folga

quando  o  servieo  nao  for caracterizado  como  de  efetivo  exercicio  e  suspensa  a  contagem

quando  o  afastamento  for  motivado  por uma  das  situae6es  configuradas  mos  artigos  112  e

117 da  Lei Complementar n° 13,  de 07 de outubro de  1993.

A16m  disso,  configura  as  liceneas  medicas  de  curia  duraeao  como  de  efetivo

exercicio para fins de contagem de dias para a folga compensat6ria.

Assim, a Administragao  PLiblica prop6e a seguinte modificagao:

Altera  o  art.  7°  e  8°,  ambos  do  Projeto  de  Lei  do  Executivo  n°  14/2022,  que

passam a constar as seguintes redae6es:

"Art.  70   Sera concedido  urn dia  de folga  compensat6ria  ao  servidor ap6s

a   prestagao   efetiva   de   14   (quatorze)  jornadas   de   12   (doze)   horas   continuadas   e

trabalhadas.

§1° A folga compensat6ria sera concedida conforme escala a ser definida

pela chefia  imediata,  nao podendo ser cumulativa.

§2° A folga  compensat6ria  sera  interrompida  quando  o  afastamento  do

servieo   nao   for   considerado   como   de   efetivo   exercicio   e   suspensa   quando   o

afastamento  for  motivado  nos  termos  dos  artigos  112  e  117  da  Lei  Complementar  n°

13,  de 07 de outubro de  1993.
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Art.    8°   Sera    considerado   coma   efetjvo   exercicio

dispostos no art.  72 da  Lei Complementar n°  13,  de 07 de outubro de

m6dica de curta duragao do Decreto n° 629, de 6 de maio de 2010."

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

Gabinete do Prefeito,  12 de setembro de 2022.
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SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra€a  dos Tres Poderes,  73  -29 andar ` Centro , Jacarer -SP
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os   afastamentos

1993 e a  licenga


