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Portaria nº 29 de 01 de agosto 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 disposto no art. 5º da Resolução nº 03 de 2019, ao dispor que: 

“§ 1º - O horário de início ou de término da jornada de trabalho diária do servidor 

efetivo poderá ser antecipado ou atrasado em até 30 (trinta) minutos, a critério do 

servidor, observado o disposto no artigo 4º desta Resolução, sendo desconsiderada a 

jornada realizada fora do período citado. § 2º - Somente com autorização expressa 

da Diretoria Geral, mediante apresentação de justificativa plausível, conforme 

requerimento constante do Anexo I, poderá o servidor efetivo trabalhar em horário 

diferente do fixado no caput deste artigo”; 

 

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; 

 

CONSIDERANDO a ausência de qualquer prejuízo à Câmara Municipal, bem como 

observado o interesse público; 

 

RESOLVE:  

Art. 1º.  Fica inserido o inciso III no §1º do art. 1º, da Portaria nº 04 de 28 de abril de 

2021, com a seguinte redação: 

 

[...] 

§ 1º 
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III – Ao Oficial Legislativo, a jornada de trabalho poderá ser antecipada 

em até trinta minutos do horário a que se refere o art. 1º da Portaria nº 04 

de 28 de abril de 2021, podendo o servidor cumprir a carga de seis horas 

diárias em até trinta minutos após o expediente legislativo a que se refere 

o art. 1º da Portaria nº 04 de 28 de abril de 2021. 

 

 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Pereira Filho 

Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG 
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