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PORTARIA Nº. 2.948 
Dispõe sobre a formalização de acordo de jornada de 
trabalho de 12h x 36h aos servidores públicos 
municipais, nos termos do Art. 59-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT. 

 
 

A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais constantes 
dos incisos IX, XII e XVII do Art. 90 da Lei Orgânica Municipal – LOM; considerando as 
normas estabelecidas no Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, modificada 
pela Lei nº. 13.467/2017; considerando a necessidade de formalizar acordos com os servidores 
públicos, que realizam jornada de trabalho de revezamento 12h x 36h; considerando que cabe à 
Chefe do Poder Executivo Municipal dispor sobre a organização e funcionamento da 
administração municipal; 
 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. Considerando o disposto do art. 59-A da Consolidação da Leis do Trabalho - 

CLT, as secretarias e demais órgãos de direção da Administração Pública Municipal ficam 
autorizados, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas 
ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação, 
remetendo os acordos firmados à Diretoria de Recursos Humanos. 

 
§ 1º. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange 

os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão 
considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de 
acordo com o art.70 e o § 5º do art. 73 da Consolidação da Leis do Trabalho - CLT. 

 
§ 2º. As secretarias e demais órgãos de direção da Administração Pública Municipal 

deverão comunicar à Diretoria de Recursos Humanos da ocorrência ou não do intervalo para 
repouso e alimentação, para pagamento de indenização nos termos do caput deste artigo. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 20 de agosto de 2020. 
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