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Portaria nº 14 de 05 de abril de 2022. 

 

 

ALTERA A PORTARIA Nº 04 DE 28 DE ABRIL 

DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições que 

lhe confere o Regimento Interno e a legislação correlata; 

 

CONSIDERANDO o que preceitua os artigos 30, inciso I, 39 e 131 da Constituição 

Federal, artigos 128 e 171, inciso I, alínea "e", da Constituição Estadual, artigos 62 e 

74, I, da Lei Orgânica Municipal e demais normas pertinentes, cabendo ao Poder 

Legislativo definir como se dará o cumprimento da jornada de trabalho de seus 

procuradores, incluindo o número de horas de cumprimento obrigatório dentro do 

ambiente da Procuradoria; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, caput, da Resolução nº 03 de 2019, com 

redação dada pela Resolução nº 03 de 2019, que confere jornada de trabalho 

diferenciada ao Procurador Legislativo tendo em vista as peculiaridades da atividade 

e o interesse da Câmara Municipal no assessoramento jurídico dos vereadores e 

servidores; 

 

CONSIDERANDO o enunciado de Súmula nº 09 do Conselho Federal da OAB, ao 

dispor que “Súmula 9. O controle de ponto é incompatível com as atividades do 

Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário”. 

 

CONSIDERANDO que a Administração pode, segundo sua conveniência, alterar o 

regime jurídico dos servidores públicos, inclusive no que tange à jornada de trabalho, 

visto inexistir direito adquirido a regime jurídico; 
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CONSIDERANDO que a Presidência e a Diretoria da Câmara Municipal de Borda da 

Mata-MG têm determinado ao Procurador Legislativo o exercício de suas funções em 

horário/dia diverso daquele previsto no §1º, II, art. 1º, da Portaria nº 04 de 28 de abril 

de 2021 diante de necessidades do serviço, uma vez que necessitaram da presença do 

referido servidor muitas vezes em horário diverso do fixado na Portaria; 

CONSIDERANDO que há a necessidade de se realizar atos jurídicos pela 

Procuradoria fora do horário estabelecido de trabalho diante de solicitação de 

Vereadores e da Administração desta Casa; 

 

CONSIDERANDO, portanto, que a atual redação do §1º, II, art. 1º, da Portaria nº 04 

de 28 de abril de 2021 não é mais conveniente e oportuna à Câmara Municipal de 

Borda da Mata-MG; 

 

RESOLVE:  

Art. 1º.  Fica alterado o disposto no §1º, II, art. 1º, da Portaria nº 04 de 28 de abril de 

2021, passando a ter a seguinte redação: 

 

[...] 

§ 1º 

II - A(o) Procurador(a) Legislativo(a), a jornada de trabalho deverá ser 

executada de forma presencial preferencialmente de segunda a quarta-

feira, autorizada a compensação de horários, com carga horária 

presencial semanal mínima de dezesseis horas, da seguinte forma: 

a) Nos dias em que houver sessão legislativa ordinária, o servidor iniciará 

a jornada de trabalho às 12h00 e a finalizará ao término da sessão 

legislativa respectiva, devendo cumprir a carga horária restante na terça 

e quarta-feira presencialmente dentro do horário de funcionamento da 

Câmara Municipal, sendo a carga horária remanescente cumprida de 

forma remota às quintas e sextas-feiras, observado o disposto no §2º do 

art. 1º desta Resolução; 

b) Nas semanas em que não houver sessão legislativa ordinária, o servidor 

cumprirá a jornada na segunda e na terça-feira das 12h00 às 18h00 e na 

quarta-feira das 12h00 às 16h00, sendo a carga horária remanescente 
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cumprida de forma remota às quintas e sextas-feiras, observado o disposto 

no §2º do art. 1º desta Resolução. 

 

 

Art. 2º Fica acrescentado o §3º no art. 1º da Portaria nº 04 de 28 de abril de 2021, 

passando a ter a seguinte redação: 

 

§ 3º. Mediante determinação e/ou autorização do Presidente e/ou do 

Diretor Geral da Câmara Municipal, poderá o servidor a que se refere o 

§1º, II, do art. 1º desta Portaria cumprir horário de forma diversa da 

prevista nas alíneas “a” e “b” do inciso II do §1º do art. 1º desta 

Resolução, podendo inclusive ser convocado a qualquer tempo para 

comparecer à Câmara Municipal. 

 

 

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de 

janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Pereira Filho 

Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG 
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