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RESOLUÇÃO N° 01, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

DISPÕE

SOBRE

TRABALHO

A

REGULAMENTAÇÃO

EXTRAORDINÁRIO

DO

REALIZADO

PELOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ROSEIRA,

TELETRABALHO,

REGISTRO

BIOMÉTRICO DE PONTO, FÉRIAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Mesa da Câmara Municipal de Roseira, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Para efeitos desta Resolução considera-se:
I - jornada de trabalho: período estabelecido por lei durante o qual o servidor deverá
prestar serviço ou permanecer à disposição do órgão ou da entidade em que possui exercício,
com habitualidade.
II - registro eletrónico biométrico de ponto: registro diário das entradas e saídas do
servidor por meio do qual se verifica a sua frequência.
III - vencimento: A retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao
funcionário pelo exercício do cargo correspondente a seu padrão.
IV - escala de trabalho ordinária: é o horário definido pela chefia superior indicando
os dias e a carga horária diária de trabalho de cada servidor para fins de atendimento às
necessidades institucionais, dentro do horário de expediente administrativo ou de realização
das sessões.
IV - expediente: é o período de tempo estabelecido pela Presidência da Câmara
Municipal indicando o horário de funcionamento administrativo da Câmara Municipal.

CAPÍTULO II
DA JORNADA DE TRABALHO
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Art. 2° A carga horária da jornada de trabalho dos servidores, previsto na lei que criou o
respectivo cargo, será cumprida observando-se a escala de trabalho ordinária, dentro do
horário de expediente ou realização das sessões, nos seguintes moldes:
§1° Se ao retornarem à sede da Câmara Municipal os servidores em viagem já tiverem
cumprido sua carga horária, a jornada diária se dará por encerrada.
§2° Em caso de viagem agendada para horário posterior ao início do expediente e que tenha
previsão de duração superior à carga horária diária do servidor, o início da jornada de trabalho
do motorista escalado e do servidor que se desloque a serviço coincidirá com o início da
viagem.
Art. 3° No período compreendido pelo recesso legislativo, o expediente será cumprido em
horário reduzido pela metade, observado as disposições do Regimento Interno.
Parágrafo único - As horas trabalhadas além daquelas definidas para o expediente reduzido
não serão consideradas como horas extraordinárias para fins de remuneração, podendo,
contudo, serem compensadas no banco de horas, desde que previamente autorizado pelo
Presidente.

CAPÍTULO III
DO REGISTRO ELETRÓNICO BIOMÉTRICO DE PONTO
Art. 4°. O controle da jornada de trabalho dos servidores do Poder Legislativo, incluindo os
comissionados, será realizado mediante registro eletrónico biométrico de ponto, que servirá
como documento de comprovação do horário laboral no expediente, salvo no caso em que
estiver cumprindo sua jornada em home office, hipótese em que será dispensado.
§1° O servidor deverá registrar sua frequência diariamente, no início e término do expediente,
do serviço extraordinário, bem como na saída e retorno de intervalos intrajornada.
§2° Eventual saída do servidor durante o horário de expediente para fins particulares deverá
ser previamente autorizado pelo Presidente e devidamente registrado no relógio de ponto para
fins de desconto, podendo ser compensado posteriormente esse período.
§3° O servidor incumbido de representar a Câmara Municipal em reunião, Conselho ou outro
evento assemelhado fica dispensado de registrar sua jornada no dia em que estiver no
exercício desta função, devendo posteriormente justificar a ausência do registro no
Departamento de Contabilidade, na forma do Art. 9°.
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Art. 5° Não serão descontadas como atraso, nem computadas como jornada extraordinária as
variações de horário nos registros de ponto não excedentes de 12 (doze) minutos diários.
Art. 6° Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, ao funcionário será permitido até 5 (cinco)
atrasos mensais, desde que a soma não ultrapasse a 01 (uma) hora mensal.
§1° Ressalvada a tolerância prevista no caput deste artigo, ocorrendo o excesso a qualquer dos
limites estabelecidos, estes serão somados e primeiramente, compensados com eventual saldo
positivo do banco horas do servidor, apurados até o fechamento da folha de pagamento.
§2° Não havendo saldo positivo no banco horas do servidor, estes serão somados e
descontados na folha de pagamento sob a rubrica “horas em atraso”.
Art. 7° As justificativas de faltas far-se-ão de acordo com as hipóteses legais, previstas na Lei
Municipal n° 809/1995, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do
Município de Roseira/SP.
Art. 8° Ao servidor convocado para execução de atividades além da sua jornada serão pagas
horas extraordinárias, até o limite de 2 (duas) horas diárias, sendo as demais computadas no
Banco de Horas para eventual compensação, na forma prevista nesta Resolução.
Art. 9° Caso o servidor se esqueça de efetuar o registro de entrada ou de saída no ponto
digital, deverá encaminhar requerimento formal à Presidência até o dia seguinte do fato, a fim
de que seja autorizada a anotação manual do horário de entrada e saída pelo Departamento de
Contabilidade.
Parágrafo único. Com exceção do motorista, fica dispensado o registro no ponto eletrónico
pelo servidor que estiver em viagem oficial pela Câmara Municipal, devendo proceder ao
disposto no caput, in fine, deste artigo.

CAPÍTULO IV
DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS
Art. 10 Os servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, quando
convocados pelo Presidente da Câmara Municipal para trabalhar em jornada superior ao
estabelecido no artigo 2°, farão jus a remuneração por serviços extraordinários, cumpridos no
exclusivo interesse do serviço público, desde que respeitado o limite previsto no artigo 8°.
§1° Somente serão computadas como horas extraordinárias aquelas previamente autorizadas e
registradas biometricamente no ponto de frequência dos servidores, observada a jornada de
trabalho.
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§2° Havendo necessidade de deslocamento de servidores em viagens em que seja necessário
pernoitar fora do Município, o repouso compreendendo o período de 20h às 6h não será
computado como horas extraordinárias para fins de remuneração ou compensação em Banco
de Horas.
§3° O período em que o servidor estiver em viagem ou ausente do município para participação
em curso ou qualificação profissional não será computado para fins de pagamento de horas
extraordinárias ou compensação em Banco de Horas.
§4° É vedada a remuneração por serviços extraordinários com objetivo de remunerar outros
serviços ou encargos.
§5° O pagamento ou recebimento indevido de horas extraordinárias caracteriza falta
funcional, sujeitando os responsáveis às penalidades previstas em lei, em caso comprovada
má-fé.
Art. 11 A remuneração por serviço extraordinário do servidor será paga com base no valor da
hora trabalhada, acrescida 50% (cinquenta por cento).
§1° O valor da hora trabalhada de cada servidor será obtido de acordo com o seguinte cálculo:
I - Vencimento do servidor dividido por 200 (duzentas) horas, quando da jornada de 8 (oito)
horas diárias;
II - Vencimento do servidor dividido por 150 (cento e cinquenta) horas, quando da jornada de
6 (seis) horas diárias;
III - Vencimento do servidor dividido por 100 (cem) horas, quando da jornada de 4 (quatro)
horas diárias;
Art. 12 Ultrapassadas as 2 (duas) horas extraordinárias diárias que serão remuneradas
conforme previsto neste capítulo, as demais poderão ser compensadas através do Banco de
Horas.

CAPÍTULO V
DO BANCO DE HORAS
Art. 13 Fica instituído o Banco de Horas no âmbito do Poder Legislativo do Município de
Roseira, no qual serão registradas de forma individualizada, as horas extraordinárias diárias
excedentes à jornada normal dos servidores, a fim de possibilitar a compensação em horas ou
dias, conforme saldo disponível, deduzidas do cômputo as 2 (duas) horas extraordinárias
diárias remuneradas em pecúnia conforme previsto no Capítulo anterior.

Câm ara M u n ic ip a l de R oseira
Rua Dom Epaminondas, n° 08 - Centro - Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 - ROSEIRA - Estado de São Paulo

§1° As horas extraordinárias excedentes serão computadas como horas créditos, devendo ser
compensadas em horas-folgas integralmente no corrente ano.
§2° Caso as horas extraordinárias não sejam integralmente compensadas dentro do prazo
estabelecido no parágrafo anterior, as horas remanescentes serão convertidas em pecúnia.
§3° As horas excedentes trabalhadas de segunda a sexta-feira serão compensadas em gozo à
razão de 1 e 'A (uma hora e meia) de descanso para cada 1 (uma) hora trabalhada.
§4° As horas extraordinárias trabalhadas em

sábado,

domingo e feriado serão

obrigatoriamente pagas em pecúnia.

CAPÍTULO VI
DO TELETRABALHO
Art. 14 Fica autorizada a realização de teletrabalho (home office) para execução das tarefas
desempenhadas por servidores da Câmara Municipal de Roseira, fora das dependências desta
Casa Legislativa, nos moldes desta Resolução.
Parágrafo único. Além das hipóteses previstas nesta Resolução, fica autorizado à Presidência,
observada a oportunidade e a conveniência, em instituir regime de teletrabalho (home office)
em situações excepcionais, a fim de garantir a saúde física e mental de seus servidores, além
de situações de calamidade pública e recomendação médica.

SEÇÃO I
DAS DIRETRIZES DO TELETRABALHO
Art. 15 São estabelecidas as seguintes diretrizes para a realização de teletrabalho:
I - A execução de trabalhos por servidores na modalidade teletrabalho, assim entendida como
aquela que pode ser desempenhada à distância, poderá ser exercida mediante solicitação
voluntária do servidor que tenha interesse e possua perfil adequado para realização de
teletrabalho, com concordância e justificativa prévia da Presidência;
II - Entende-se por servidor que detenha perfil adequado para realização de teletrabalho,
aquele

que

desempenhe

suas

atividades

de forma organizada,

com

autonomia,

comprometimento, disciplina, capacidade de estabelecer prioridades em função de metas e
objetivos traçados pela Presidência e visão integrada dos serviços prestados no seu
departamento de lotação.
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III - A realização de teletrabalho ficará restrita a tarefas que possibilitem mensuração objetiva
do desempenho do servidor;
IV - As atividades desempenhadas mediante teletrabalho deverão ser realizadas com
eficiência, sem prejuízo dos serviços prestados por esta Casa Legislativa ao Município e aos
cidadãos;
V - O teletrabalho não exclui a participação do servidor em reuniões, cursos ou eventos;
VI - O servidor deverá utilizar e-mail institucional, telefone próprio, aplicativos e sistemas
informatizados determinados por esta Casa de Leis, durante o horário de Expediente, devendo
permanecer integralmente disponível ao trabalho durante o período fixado para Teletrabalho;
VII - O servidor participante do teletrabalho é responsável por viabilizar o espaço de trabalho
e meios apropriados para a realização de suas atividades.

SEÇÃO II
DA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TELETRABALHO
Art. 16 Poderão desempenhar atividades via teletrabalho, os servidores lotados nesta Casa de
Leis, após três anos de efetivo exercício, salvo em caso de indicação médica, devidamente
justificado por meio de atestado ou laudo emitido pelo médico do servidor.
Artigo 17 A participação de servidores na modalidade teletrabalho dependerá de prévia
autorização da Presidência, devendo ser prestadas informações sobre os trabalhos realizados,
sempre que requisitados.
§1° A participação no teletrabalho depende de solicitação voluntária formulada pelo servidor e
endereçada à Presidência, instruída com declaração expressa de que o local em que executará
as tarefas atende às exigências desta Casa de Leis.
§2° A inclusão na modalidade de teletrabalho não constitui direito e poderá ser revertida a
qualquer tempo, em função da conveniência da Administração, por inadequação do servidor,
desempenho inferior ao estabelecido ou necessidade presencial aos serviços.
§3° A Presidência selecionará os servidores com perfil adequado para execução de
teletrabalho, sempre com justificativa expressa.
§4° A quantidade de servidores que poderá participar da execução de teletrabalho está
limitada a 30% do total de servidores da Câmara Municipal, arredondando-se as frações para
o primeiro número inteiro imediatamente superior, salvo no caso de calamidade pública ou
em situação devidamente justificada para assegurar a saúde física e mental dos servidores.
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§5° Nos casos excepcionais a que se refere o parágrafo anterior, deverá a Presidência adotar
regime de revezamento na escala de trabalho para garantir a atendimento presencial na sede
do Poder Legislativo.
Art. 17 Não está autorizada a realização de trabalho extraordinário, para qualquer fim e por
qualquer motivo, nos dias fixados para a realização de tarefas via teletrabalho.
Art. 18 O período para realização de teletrabalho fica restrito ao máximo de dois dos cinco
dias que compõem a jornada semanal do servidor, observada a disposição de horários prevista
na escala de trabalho mensal.

SEÇÃO III
DOS DEVERES DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO TELETRABALHO
Art. 19 Constitui dever do servidor participante do teletrabalho:
I - Cumprir, no mínimo, a meta estabelecida pela Presidência;
II - Atender às convocações para comparecimento às dependências da Câmara Municipal de
Roseira;
III - Manter-se em condições de pronto retorno ao regime de trabalho presencial;
IV - Manter telefone e dados cadastrais atualizados perante esta Casa de Leis;
V - Manter a Presidência informada, por meio de e-mail dirigido à caixa de correio eletrônico
institucional ou outro canal de comunicação previamente definido, acerca da evolução das
tarefas realizadas mediante teletrabalho, indicando eventual dificuldade, dúvida ou
informação que possa prejudicar o andamento das atividades sob sua responsabilidade;
VI - Submeter-se a acompanhamento de desempenho pela Presidência;
VII - Preservar o sigilo dos dados acessados nos processos e programas informatizados
disponibilizados por esta Casa de Leis, mediante observância das normas internas de
segurança da informação;
VIII - Dispor, as suas expensas, de infraestrutura física e tecnológica necessárias e adequadas
à realização do teletrabalho.
Art. 20 É de responsabilidade da Presidência:
I - Observar o limite máximo de servidores participantes do projeto, nos termos do §4°, do
art. 17 desta Resolução;
II - Controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor;
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III - Estabelecer as tarefas e metas de trabalho a serem realizadas pelos servidores, nunca em
quantitativo inferior às atividades desempenhadas no Expediente Presencial;
Art. 21 Será facultado ao servidor participante do teletrabalho, desde que com o devido
registro de ponto e imediata comunicação à Presidência, trabalhar nas dependências da
Câmara Municipal, nos dias reservados ao teletrabalho.
Art. 22 É vedada a participação para realização de teletrabalho:
I - Dos servidores que estejam em exercício de função de liderança, ainda que em
substituição, responsáveis pela coordenação e orientação de atividades desempenhadas por
subordinados;
II - Dos servidores que desempenham atividades em que seja imprescindível a realização de
trabalho presencial nas dependências desta Casa de Leis;
III - Dos servidores que executem atividades que, em razão da sua natureza, impossibilitem a
sua realização e aferição via teletrabalho.
Art. 23 O servidor será desligado do teletrabalho por ato da Presidência nas seguintes
hipóteses:
I - Pela não realização das tarefas fixadas pela Administração;
II - No interesse da Administração;
III - Por necessidade da prestação de serviços presenciais;
IV - A qualquer tempo, em prol do serviço público;
V - A pedido do servidor.

CAPÍTULO VII
DAS FÉRIAS
Art. 24 Preenchidos os requisitos previstos no Estatuto dos Servidores do Município para
aquisição das férias, deverá o servidor elaborar requerimento escrito endereçado à Presidência
indicando a data de início e fim para gozo de suas férias.
§1° O requerimento deverá, preferencialmente, ser feito com antecedência mínima de 15 dias
antes do período aquisitivo, a fim de possibilitar a readequação da escala de trabalho dos
servidores nesse período.
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§2° A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses da administração
pública, devendo, no entanto, ser observada preferencialmente a data indicada no
requerimento.
Art. 25 Fica autorizada a faculdade do servidor requerer a conversão em pecúnia de até 1/3 do
período de férias a que tiver direito, em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe
seria devido nos dias correspondentes.
Parágrafo único. O valor referente à antecipação das férias será pago em até dois dias antes do
início do gozo.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26 As horas extraordinárias existentes no prontuário do servidor da Câmara Municipal
até a entrada em vigor da presente resolução deverão ser adimplidas integralmente até 15 de
dezembro de 2022, observando-se o disposto no Art. 8° da Lei Complementar Federal n°
178/2020 e os seguintes parâmetros:
I - Até 50% (cinquenta por cento) remuneradas em pecúnia;
II - O restante das horas deverá ser compensado em horas-folgas, observado o disposto no
Art. 13, §3° desta Resolução.
Art. 27 A partir da entrada em vigor da presente Resolução, somente serão pagas as horas
extraordinárias autorizadas pela Presidência, indicadas por meio de formulário próprio,
contendo o período e a justificativa para a realização do trabalho.
Parágrafo único. O formulário deverá ser encaminhado para o Departamento de Contabilidade
para fins anotação no prontuário do servidor e posterior arquivamento.
Art. 28 Os servidores participantes do teletrabalho deverão se atentar aos princípios da
administração pública, ao Estatuto do Servidor Público Municipal, às normas desta Casa de
Leis e demais dispositivos legais aplicáveis aos servidores para realização de seus trabalhos,
sob pena de responsabilização.
Art. 29 O dia de atividade de teletrabalho corresponderá a um dia normal de jornada de
trabalho e será considerado para todos os fins de direito.
Art. 30 O Departamento de Contabilidade deverá disponibilizar o extrato de horas do
prontuário de cada servidor da Câmara Municipal mensalmente, a ser entregue juntamente
com o respectivo holerite/contra cheque, mediante recibo de entrega.
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Art. 31 Os casos omissos serão analisados e solucionados pela Presidência da Câmara
Municipal.
Art. 32 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Roseira, 15 de fevereiro de 2021.

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
Presidente

Vereador Francisco da Silva Moreira
Vice-Presidente

Vereador Isaías Eleutério da Silva
Ia Secretário

Vereador Adriano Leão Santana
2o Secretário

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 15 de fevereiro de 2021.

Oficial de Comunicação e Plenário
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE FÉRIAS

À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA/SP.

Assunto: Requerimento de concessão de férias.

Requerente:_____________________________
N° da matrícula:____________________
Departamento:___________________________
Cargo:__________________________________

Sr.(a) Presidente, levando em consideração o disposto no Artigo 24 da Resolução n° 03 de 01
de fevereiro de 2021 c.c Artigo 66 da Lei Complementar Municipal n° 809/1995, requeiro à
Vossa Excelência a concessão de férias a serem gozadas preferencialmente entre os dias
/

/

a t é / /

.

Termos em que,
Pede deferimento.
Roseira,__d e_______________ de 20

Nome completo e assinatura
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS

À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA/SP.

Assunto: Requerimento para autorização de realização de horas extraordinárias.

Requerente:_________________________________________________________
N° da matrícula:____________________
Departamento:________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________
Sr.(a) Presidente, levando em consideração o disposto nos Artigos 10 e 27 da Resolução n° 03
de 01 de fevereiro de 2021 c.c Artigo 114 da Lei Complementar Municipal n° 809/1995,
requeiro autorização de Vossa Excelência para realização de trabalho extraordinário no dia
___/____/____________, em razão dos fundamentos a seguir:
JUSTIFICATIVA:

Termos em que,
Pede deferimento.
Roseira, __ de _______________de 20

Nome completo e assinatura
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ANEXO III
FORMULÁRIO PARA ANOTAÇÃO OU RETIFICAÇÃO MANUAL DA
FREQUÊNCIA NO PONTO ELETRÓNICO

À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA/SP.

Assunto: Requerimento para autorização para anotação/retificação manual de meu
horário de entrada e saída no ponto eletrônico.

Requerente:_________________________________________________________
N° da matrícula:____________________
Departamento:________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________
Sr.(a) Presidente, levando em consideração o disposto no Artigo 9a da Resolução n° 03 de 01
de fevereiro de 2021, requeiro autorização de Vossa Excelência para que o Departamento de
Contabilidade proceda à anotação/retificação manual de meu horário de entrada e saída do dia
____________, em razão dos fundamentos a seguir:
JUSTIFICATIVA:

Termos em que,
Pede deferimento.
Roseira, __ de _______________de 20

Nome completo e assinatura
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TELETRABALHO
(HOME OFFICE)

À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA/SP.
Assunto: Requerimento para autorização de realização de teletrabalho (home office).

Requerente:_________________________________________________________
N° da matrícula:____________________
Departamento:________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________
Sr.(a) Presidente, levando em consideração o disposto nos Artigos 15 e 17 da Resolução n° 03
de 01 de fevereiro de 2021, requeiro autorização de Vossa Excelência para realização de
teletrabalho

(home

office)

nos

seguintes

dias

da

semana:

______________________________, sendo que a requerente declara, sob as penas da Lei que
preenche os requisitos previstos na Resolução n° 03 de 01 de fevereiro de 2021 e está ciente
que durante o horário de expediente remoto deverá cumprir integralmente a meta estabelecida
pela Presidência.
SERVIÇOS A SEREM DESEMPENHADOS:______________________________________

Termos em que,
Pede deferimento.
Roseira,__d e_______________ de 20

Nome completo e assinatura

