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EDTTAL N.e qolzozt
Mandato 2077/2021,

PUBLrcrrnçÃo DO DESPACHO N.O 16/2021

Filipe Martiniano Martins de Sousa, Presidente da Câmara Municipal do Município de Santa Cruz, em

cumprimento do disposto no artígo 56s da Lei ne 75/20L3, de 12 de setembro, torna público o teor do

Despacho n.e 16/2021. datado de 19 de fevereiro de 2021, cujo conteúdo seguidamente se transcreve:

'DESPACHO N.e 76/2027
Mandato 20L7/2021

PRORROGAçÃO DA TORNADA CONTíNUA NO
Ârúeffo DA EVoLUçÃo pANDÉtqtce NA REGtÃo

- oté 37.03.2027 -

Tendo em linha de conta o Plano de Contingência em curso no Câmara Municipal de Sonta Cruz, urge umo

otualização referente à organização interna dos nossos recursos humonos da áreo administrativo.

Deste modo, PRORROGO até o dio 37 de morco, os sequintes medídas:

7 - A implementdcão da modalidode de horário de trabalho de iornadd contínua, prevista na alínea g) do
artigo U4e da Leí Geral do Trabalho em Funções Públicas, oprovada em dnexo à Lei ne 35/2074, de 2O de
junho;

2 - Que o período de trabdlho desto jornado contínua ocorro entre os 9H0O e as 74H00, paro d aestão
administrativa e das 08H00 às 73H00. paro a aestão operdcíonal. dmbos sem pausa pdra almoco:

3 - Que no caso da iornoda contínuo das 08H00 às 73H00 e por conveniência do respetivo servíco, fico ao
critérío da cada chefía de divisão d definicão de dois períodos de trabalho (um das 08H00 às 73H00 e
outro das 73H00 às 78H00);

4 - Que durante este período seiam dailizddos todos os procedímentos para que não saía preiudicado o
seruico público prestddo:

5 - Que de fora ficam oindd os servicos prestodos em redime de turnos:

6 - Que o presente despacho produza efeitos a oartir do dia 22 de fevereiro de 2027:

dr
;
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7 - Que o presente despacho seio submetido a ratificacão. nos termos do n.e 3, do artigo 35.e, dd Lei n.e
75/2073, de 72 de setembro, umo vez que se encontram preenchidos todos os pressupostos de facto e de

direítos previstos nesso disposição legal."

Para constar e devidos efeitos, mandei passar o presente edital que será afixado nos lugares públicos do

costume.

Paços do Concelho de Santa Cruz,19 de fevereiro de2O2L

O Presidente da Câmara,

Filipe Martiniano Martins Sousa
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