DECRETO N'' 2.302, DE 7 DE OUTUBRO DE 2008

Altera o artigo 12 do Decreto n** 1.644, de
11 de junho de 2007, e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Itabira, no uso de suas
atribuições legais;

o

DECRETA:
Art. 1°. O art. 12 do Decreto r f 1.644, de 11 de juníio
de 2007, que "Dispõe sobre o cumprimento da jornada de traballio pelos servidores
municipais, fixa horário de funcionamento dos órgãos da administração direta e dá
outras providências", passa a vigorar com as seguintes modificações:

"Art. 12. As faltas não amparadas por lei, após
negociadas com a chefia imediata, serão declaradas em boletim mensal a ser assinado
pelo Secretário Municipal ou titular de cargo equivalente, conforme modelo aprovado
pelo Anexo Vi.
§ 1°. É limitado em 1 (um) dia por mês o abono de falta
Q

não amparada por lei.
§ 2°. As solicitações de abono de faltas, acima do limite
previsto no parágrafo anteríor, serão encaminhadas à Comissão Especial que, após
análise e deliberação, remeterá ao respectivo Secretárío Municipal ou titular de cargo
equivalente, para ratificação.
§ 3°. A Comissão Especial, designada pelo Prefeito
Municipal, será composta por 3 (três) membres titulares e 2 (dois) suplentes, sendo:
a) 1 (um) titular e 1 (um) suplente do Serviço Social;
b) 1 (um) titular da Seção de Benefícios;
c) 1 (um) titular e 1 (um) suplente da Seção de
Pessoal."
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Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itabira, 7 de outubro de 2008.
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DECRETO RS 2.302, DE 7 DE OUTUBRO DE 2008
Altere o ertigo 12 do Decreto n° 1.644, de 11 dejunho de 2007, e dá outres
providências.
o Prefeito Munidpal de Itebira, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1 °. 0 art. 12 do Decreto n° 1.644, de 11 de junho de 2007, que "Dispõe
sobre o cumprimento da jomada de trebelho pelos servidores municipais.
fixa horário de fundonamento dos órgãos da administração direte e dá
out^as^Droyldõndas", passa a vigorar com as seguintes modificações:
"Arí 12^ As faltesjnão amparadas por lei, após negodadas com a chefia
imedieta, serão declaradas em boletim mensal s ser assinado pelo Secretàrio Munidpal ou titular de cargo equivelente, conforme modelo eprovado
pelo Anexo VI. \
§ 1°. É limitado em 1 (um) dia por més o abono de falte não amparada por lei.
§ 2°. As solídtações de ebono de faltes, acima do limite previsto no parágrafo anteríor, serão encaminhadas à Comissão Especial que, após anáiise
e deliberação, remeterá ao respectivo Secreterío Munidpai ou titular de
c a i ^ equivalente, para ratificação.
§ 3°. A Conussão Especial, designado peto Prefeito Municipal, será composte por 3 (três) membros títolares e 2 (dois) suplentes, sendo:
a) 1 (um) titular e 1 (um) suplente do Senriço Sodal;
b) 1 (um) titular da Seção de Benefidos;
c) 1 (um) titular e 1 (um) suplente da Seção de Pessoel."
Art. 2°. Este decreto entre em vigor na date de sua publicação.
Art 3°. Revogam-se as disposições em contórío.
Prefeiture Munidpef de (tebira, 7 de outubro de 2006.
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Chefe de Gabinete
(a) Deoclécio Fonseca Mafra
Secretárío Munidpai de /Mministreção
ANEXO VI
DECRETO N° 1.644, DE 11 DE JUNHO DE 2007
BOLETIM MENSAL DE OCORRÊNCIA
De:
Para: Seção de Pessoal
Servidor:
Die:

Matrícula:
/.

o

/

Motivo:

«0

Falte
Dia

Justificativa
Decreto N° 1.644/2007, Artigo 12.

Sen/idor
Date;

SECRETARIO MUNlCtPAL
Ariotedo no ponto em:

/

/_

Encarregado peto controle de freqüénda
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