
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

0 No 5.178, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018. 

REGULAMENJTA 0 PARAGRAFO 
UNICO, DO ARTIGO 23, DA LEI 
COMPLEMENTAR NO 1.673/06 
(ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPAIS), QUANTO 
AO REGIME DE ESCALA DE 
REVEZAMENTO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

CELSO DA SILVA, Prefeito do Municipio de Severinia. Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais; 

Art. 10  Fica regulamentada a escala de trabaiho em regime de 
revezamento de 1206 horas (doze horas de trabaiho por trinta e seis haras 
de descanso), respeitado o limite das jornadas previstas no Estatuto dos 
Servidores PUblicos do Municipio, que nao poderá ultrapassar a duração 
maxima de 40 (quarenta) horas e 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

§ 1 0  Os Servidores que cumprirem jornada de trabalho em regime de 
revezamento, deverao usufruir de 1 (uma) folga extra mensal coma forma 
de compensação relativa a jornada elastecida par conta da escala 
cumprida. ficando vedado o pagamento de horas extras sobre esse 
periodo. 
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§ 20  Justifica-se a implantaçao desse sistema de trabaiho continuo, 
ininterrupto, para ser compensado posteriormente corn descanso 
prolongado, considerando que a escala de trabaiho de 12x36 e mais 
benefica ao trabaihador. 

§ 30  As funçOes sujeitas ao regime de revezamento não farao jus ao 
adicional de hora extra respectivo áquelas trabaihadas após a oltava hora 
ate a decima segunda, por estarem compreendidas dentro da jornada das 
40 (quarenta) e 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

§ 40  Para os efeitos do regime de revezamento previsto no Art. 1 0  deste 
Decreto, sabados, domingos e feriados serâo considerados dias normais 
de trabalho. 

§ 50 Serao garantidos intervalos intrajornada de uma hora para refeiçao. 

§ 6° Os servidores que exercem suas atividades no regime instituido por 
este Decreto, quando laborarem no perlodo noturno, terào a sua hora de 
trabalho acrescida do respectivo adicional noturno, respeitado, ainda, a 
reduçao legal da hora noturna. 

§ 7° Para cumprir a respectiva reduçào a que alude o paragrafo anterior, o 
Servidor que laborar em horario noturno, terá sua jornada computada nos 
mesmos terrrios a que alude o artigo 85 do Estatuto dos Servidores 
PUb!icos do Municipio. 

Art. 20  0 Secretario da Pasta a que se vincule o Servidor, deverá 
elaborar a escala de trabalho, pautando-se por este Decreto, pela 
necessidade do serviço e pelo interesse pUblico, bern como pelos principios 
da Administraçao Püblica de que trata o art. 37 da Constituiçao Federal. 

Paragrafo ünico. 0 regime de 12x36 devera ser estabelecido por 
meio de escala mensal a ser cumprida pelos servidores indicados, 
observado o necessário rodizio, respeitado o limite das jornadas previstas 
no Estatuto dos Servidores PUblicos do Municipio. 
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Art. 30  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 
revogando-se disposiçOes em contrário. 

Prefeitura do Municipio de Severinia, 01 de Novembro de 2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente 
provi o registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial 
Eletranico desta Municipalidade. 

ELIANA TEREZINHA PAGIATO 
Escrituraria 
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