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ESTADO DE SANTA CATARINA   
CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAMBU   

RESOLUÇÃO Nº 49/2019

DISPOE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE BANCO DE HORAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAMBU, no uso de suas atribuições legais, especialmente na forma do Art. 44, V, da Lei Orgânica Municipal e da Lei nº 109 de 21 de setembro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído o banco de horas no âmbito da Câmara Municipal de Guatambu, atividade específica de natureza compensatória, destinada ao servidor que realizar atividades laborais em horário extraordinário, bem como, ao servidor público da Câmara que faltar justificadamente ao trabalho e sua falta não for abonada nos termos do art. 85 da Lei Complementar 04/2001.

§ 1º - Para compensar o servidor reporá hora a hora, em dias de segunda a sexta feira, em horários autorizados pelo Presidente da Casa e comunicação ao Técnico em Recursos Humanos para proceder as devidas anotações.

§ 2º - As horas faltas e extras, decorrentes de autorizadas, deverão ser compensadas no mesmo mês, ou até 4 (quatro) meses. A jornada regular de trabalho, serão computadas como hora crédito. O Servidor da Câmara poderá compensar no período limite de até 4(quatro) meses da seguinte forma:

I - As horas trabalhadas de segunda a sexta-feira serão compensadas em descanso à razão de 1 (uma) hora em descanso para cada 1 (uma) hora trabalhada; 
II - As horas trabalhadas aos sábados serão compensadas à razão de 1 (uma) hora e meia em descanso para cada 1 (uma) hora trabalhada; 

III - As horas trabalhadas aos domingos e feriados serão compensadas à razão de 2 (duas) horas em descanso para cada 1 (uma) hora trabalhada.
	
Art. 2º O controle da compensação de horas será realizado pelo Técnico em Recursos Humanos do Poder Legislativo.

§ 1º - O Servidor deverá comunicar o Recursos Humanos e solicitar autorização para a compensação com a antecedência mínima de 24 horas.

§ 2º - O relatório da contagem de horas do cartão, deverá ser encaminhado para cada servidor após o fechamento do cartão ponto.

Art. 3º Nenhum servidor, seja Comissionado ou Concursado é dispensado do registro de entrada e saída do trabalho, através do ponto biométrico, conforme Termo de Ajustamento de Conduta, firmado junto ao Ministério Público de Santa Catarina no ano de 2018, salvas casos previstos em Lei.

Art. 4º A compensação prevista no artigo 1º desta Resolução, ocorrerá mediante a necessidade do servidor e a autorização do Presidente da Casa, em dias que não atrapalhem o regular trabalho do Poder Legislativo e comunicação ao Técnico de Recursos Humanos para que proceda as anotações necessárias no registro de ponto.

Parágrafo único – Não havendo manifestação do servidor dentro do prazo previsto no Art. 1º, § 2º, o Técnico em Recursos Humanos com o Presidente da Casa determinará as datas de compensação.

Art. 5º Nas hipóteses de rescisão do contrato de trabalho, as horas excedentes ainda não compensadas serão pagas em pecúnia, de acordo com o seguinte critério:

I - De segunda à sexta feira, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.
II – Sábados, domingos e feriados, com acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Art. 6º Tendo em vista que o horário de expediente da Câmara de Vereadores é em turno único, fica vedado o pagamento de horas extras a qualquer um dos seus servidores.

Art. 7º As horas atualmente inscritas excedentes ou por ausência, por servidores, devem também, ser compensadas no período de 04 (quatro) meses a contar da data de publicação desta Resolução.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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