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São Paulo, 17 de abril de 1996.

DRH/CIRC/29/96
Itc

(

Senhor Diretor

ConfoTnle manifestação da douta Consultoria Jurídica, infoTnlo a

V.Exa. que não se aplica a esta Universidade a Resolução SAM nQ 14/95, cópia anexa, no que se

refere ao horário de estudante.

Assim sendo, no âmbito da USP, prevalece o referido beneficio para os

servidores celetistas nos termos da Portaria GR n9. 1.643, de 12.11.71, publicada em 13.11.71, da

Portaria GR n9. 1.655, de 19.11.71, publicada em 23.11.71, da Resolução n9. 130, de 19.2.73,

publicada em 23.2.73 e do Oficio Circular DA 2/0.C. 99/86, de 24.9.86.

Apresento a V.Exa. minhas cordiais saudações.(

.Profa. 

Heler~~j-t!:~~~~~,*~es
Diretora de Recursos Humanos
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SERVIÇO PUBLICO

RESOLUÇÃO SAM 14, DE 10 DE AGOSTO DE 1995.

Dispõe sobre horário de trabalho e registro de ponto
de servidores públicos estaduais da Administração di-
reta e das Autarqúiase dá outras providências.

f
DIÁRIO OFICIAL DE 11 DE AGOSTO DE 1995.

8--.ç.. IAM I.. ..18oMI .!

DiS/* ~ ~ Q,. ÍrIIb4!IIO t feIiImI Q,. /XmQ) dos .IenIido-
m /*bIiaIs eSfIIdIj/Jis da ~ DirU4 t dos ~

t d4 -pro.IidbIdIJS O Secretário da AdministrlÇio e Modernizaçio do SeIViço Público. em cum.-i-' i

mento ao disposto no artigo I! do Decreto 40.258. de 9-8-95. resolve: ,,"'

Artigo I! -O horário de trabalho e o ~~ de JM)nto dos servidora ~
estaduais da Administraçio Di~ta e das Aurarqulas lXIedecerio u nonnas estabeleci-

das nesta resolução. .~
ParágTafo único -Estio sujeitos » ~1istIo de ponto todos ~.servidora ~

Sec~tarias de Estado. da P~radoria Geral do EstadO e das Allrarqulas. ,
Artigo 2! -Ponto é o ~bo pekl qual se verifará. diariamalte. a e~ :

e saída do servidor em serviço. .,
ParágTafo único -Do ~1istIo de ponto deverioconstar. ~. ~ --\

me e o RG do servidor. o horário de entrada e saXIa. as faltas » seMÇO. as fénas. ~ I
ças. saídas durante o expedir.nte. comPensaç6es e outros afastamentos. -, .!

Arti&ll )! -A freqUtncia dos seIYidOIes,.será apu~ pekl ~nto. ..;' ;
§ I! -Para o ~bo de ponto ~_utilizados meIOS eleb6n;~~ \

§ 2! -Quando o reIistIO de ponto se der -em folha ~ freq~.. cáYeri ser
adotada a ordem sequencial de horário de cI1ePc!a dos ~. Inclusive par,a ~

Iq~ exr.rçam cargos ou fu~ de comando. mediante utillZaçJo do ~kI ~ intr.-

&ri esta resokIçao. ...1-- otV
§ )!-,. A utilizaçio do modekl Rferido 1m palipalO anterior a .:;:;:::- I

de 1!+95. § 4;~ As faltas ao trabalho observarto a dispos~ ~Iídas na ~aulamenta- I

çao espccifka. r
Arti&ll4! -A jornada de ttabalho dos servidora sujeitos i PIestaçao de 40 h0-

ras semanais de serviço será cumprida. ..toriamente. em dois perádos. *dIcàIo
o horário de 8 is Ii hons.de squndl a sexta-feira. com intr.rvakl de 2 IIOIIIl8ra
almoço e descanso. ..,

§ I! -Para ate'" i w."5'~-,;;ii ~serviço ou i pccuIiaridadt da~.
poderj o horário de que trata este ~ ser ~ ou antRcipado. dentI8 di faia
horjria comPlftl.sda entre 7 e 19 hoIas. desde que mantida a divisIo em ckIis pelXl-
dos e asseaurado o intr.rvakl mlniIIMI de I hora para ~feiçlo e daanso.

: § 2! -Além dos horários acima melx:Xlnados. nas unidades em que hotmr Mo
cessídade de funcXlnalMnto inintr.lruJMD. poderi ser estabelecido o horário para duas
ou maistulln8. mantida selllpte a jornada em ckIis perkldos com intr.rvakl de. 1m m8W-

mo. uma hora para meiçloe descanso. :
§ )! -Nas UAidades em que. por sua natUIeD. seja indispcnsMI o traIIaIIO

-sábados. será facultado. ~ que PCBSiYeI. o cumprimento ~ disposto neste
arti&ll. em duas WIIn8 uma de squndl a sexta-fene ootra de terça-fein e ~.

§ 4! -Para ~ fins espcdf~ PIeYi5tos _te arti&ll. cabe »di~ do ~
detenninar o hofjrio que melhor atenda is lIeceSSidades do serviço. .

Arti&ll 5! -A jornada de trabalho dos savKkIIa sujeitos i pcataçIo de )0 h0-
ras semanais. conespondentes a 6 1lOIII ~ de serviço. devm ser cumprida denbo
da faixa horária comPlftlldida entle 7 e 19 hons.

ParjgTafo único -ApI~ -savKkIIa abrangidos por este artilO a dis-

posições doS § § )! e 4! do artilO anterior.

Arti&ll6! -Poderj o servidor atj 5 vezes por ~. sem desconto em seu venci-

mento. ~rio ou ~muneraçio. entm cmn atraso num superior a 15 minutos. na

unidade onde estiver em exe~kI. desde que compense o atraso 1m ma- dia.

Arti&ll 7! -Serj concedida autorizaçJo ao seIVidor. ali o ~mo de Ires vezes

por ~. para retirar-se lenIPOIária ~ definitivamente. durante o expcdir.ntr.. sem qual-

quer desconto em seu vencimento. ~rio ou renluneraçJo. quando. a crilirio do che-

fe imediato. flX invocado motivo justo.

§ I! -A austncia tempaliria ou definitiva nlo poderá exceder duas 1lOIII. ex-

ceto no caso de doença.

§ 2! -O seIVidor é obripdo a compensar. no mamo dia ou lU) dia úteis

$ubseqÜf.ntr.s. o tempo correspondente i ~ temporária ou definitiva da seauinte
fOm1a:

I -se a austncia flX iaual ou inferior a )0 minutos. a compcnsaçJo se fará de

uma só vez:

2 -se a ~tirada se proklnpr por período superior a ]0 minutos. a compensaçio

deverj ser dividida por período nlo inferior a )0 minutos. com exCeçlo do último. que

serj pela fraçio necessíria i compcnsaçio total. podendo o servidor. a critério do che-

fe. compensar mais de um período por dia:

) -poderá o chefe imediato. sempre que entender convenir.nte. exigir compro-

vaçlO do motivo alegado pelo servidor. inclusive a apresentaçio de atestado. quando

for o cuo-
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da do serviço.
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