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ATO DA MESA 002/2004 , 

" A MESA CAMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 
58 inciso I da Lei Orgânica do Município de 17 de Agosto de 1990, 
combinado com os ditames dos artigos 33 inciso XII e 372 inciso I do 
Regimento Interno de 25 de outubro de 1993. 

RESOLVE: 

Art. 1°- Determinar o horário de expediente da Secretária 
da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, com início de seus trabalhos às 8:00 
horas e encerramento às 17:00 horas. 

Art. 2° - Todos os servidores Municipais Legislativos 
ocupantes de cargos efetivos nos termos do artigo 19 da Lei 699/1992 e 
suas alterações, cumprirão a jornada de trabalho de 40 horas semanais, de 
segunda a sexta feira, com 1:00 hora de intervalo para almoço, em sistema 
de rodízio entre os servidores da Secretária para não interromper o 
exped ient e técnico e burocrático. 

Art. 3° - Os servidores efetivos que cumprirem a jornada 

de trabalho acima de 8:00 horas diárias, a critério da Administração poderá 
ser remunerada com horas extraordinárias nos t ermos do artigo 65 da Lei 
699/1992 e suas alterações. 

ç ::±J K~ii"J {} 



........ -

Câmara ?rtunicipa( áe (]3iriti6a ?rtirim 
Rua João José Guimarães 125 - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - São Paulo 
Fone/Fax: (11 ) 4692-1388 / 4692-1 900 www.camarabiritibamirim.sp.gov.br 

Art. 4° - Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo o 
Banco de Horas, optativo e nominativo a cada um dos servidores públicos 
municipais, sendo que a cada hora trabalhada extraordinariamente será 
acrescido de 50io em minutos no horário trabalhado em até duas horas 
além das oito horas diárias trabalhadas nos termos do artigo 65 e 66 e 
parágrafos da Lei 699/92. 

Art. 5° - Poderá o servidor municipal no âmbito do Poder 
Legislat ivo, extrapolar o horário extraordinário previsto no artigo anterior, 
desde que, sejam nos dias de s.essão ordinária e extraordinária e ou ainda, 
devidamente autorizado formalmente por motivo relevante pelo Presidente 
da Câmara Municipal. 

Art. 6° - As Horas Extraordinárias, lançadas no Banco de 
Horas, será conferida mensalmente pelo servidor Municipal e pela Diretora 
da Secretária, com a ciência da Presidência, e serão levantadas e creditadas 
em favor do servidor, por ocasião do gozo de suas férias. 

Ar t . 7° - A secretária da Câmara Municipal , descontará do 
Banco de Horas as faltas injustificadas do servidor, exceto nas ausências 
previst as em confor midade com. o artigo 107 e incisos, do mesmo Codex . 

Art.8° - O servidor Municipal deverá com trinta dias de 
antecedência ao período de gozo de suas férias , requerer o seu saldo 

existente no Banco de Horas, para ser acrescido as suas férias, ficando a 
cri tér io da conveniência e opor tunidade da Administração na autorização do 

respectivo acréscimo nas férias se não causar prejuízos na solução de 
cont inuidade dos trabalhos do Poder Legislativo. 

Art. 9° - Poderá o servidor credor das horas existentes no 
Banco de Horas, requerer com antecedência mínima de trinta dias o seu uso 

para outras datas, desde que,, não prejudique o andamento dos serviços 
Administrativos. 
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Art. 10° - Quando for considerado dia normal e 
prorrogados por motivo de feriados prolongados, às horas não trabalhadas 
pelo servidor , serão debitadas junto ao Banco de Horas, a título de 
compensação de horário. 

Art. 11- O presente ato da Mesa entrará em vigor a partir 
de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Ato 
da Mesa n° 009/2003. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BIRITIBA MIRIM, em 04 de m ço de 2004, 39° da emancipação da 
Cidade de Biritiba Mirim. 

MARCIO A CARDOSO 

~ê"iisTO PJ:~,.:,Ji•J; AR:A FILHO 
1° Secretário 2° Secretário 


