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LEI Nº 1995 DE 10 DE MAIO DE 2018 
 

“INSTITUI E REGULAMENTA A JORNADA DE TRABALHO NO 
REGIME DE 12X36 NO ÂMBITO DO FUNCIONALISMO 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RESTINGA E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS”. 

 
AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de 

Restinga, Estado de São Paulo, fazendo uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Restinga APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° - Esta lei institui e regulamenta a jornada especial de 
trabalho no regime 12x36 horas no âmbito do funcionalismo público do Município 
de Restinga. 

§1º. A jornada de trabalho 12x36 refere-se àquela em que o 
servidor exercerá suas funções por 12 (doze) horas seguidas e obterá um 
descanso de 36 (trinta e seis) horas consecutivas e imediatamente posteriores 
às horas exercidas. 

§2º. A jornada 12 x 36 aplica-se exclusivamente aos setores: 
transporte municipal do Departamento de Saúde, segurança e servidores do 
Departamento de Saúde, de acordo com o interesse público. 

 

Art. 2º. O cumprimento da jornada de trabalho a que se refere o 
art. 1º se dará mediante escala confeccionada pelo chefe de setor. 

 
Art. 3º. O servidor escalado que se encontrar impossibilitado de 

compor as escalas fixadas deverá apresentar motivação escrita e instruída com 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao seu chefe imediato. 

 
Art. 4º. O requerimento de que trata o caput do artigo é passível de 

deferimento ou indeferimento pelo chefe do setor. 
 
Art. 5º. Os casos de faltas sem comunicação prévia sob a alegação 

de emergência e que gerem dúvidas e ou prejuízos ao erário serão analisados 
em processo administrativo. 

 
Art. 6º. As horas trabalhadas serão computadas horas extras com 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em dias normais e 100% (cem por 
cento) nos domingos e feriados, a todo servidor submetido a esta lei somente: 

I - Por motivo de excepcional interesse público e de urgência 
justificada for escalado para trabalho em dia de folga estipulado em escala; 

II - Quando o dia em que o mesmo estiver escalado coincidir com 
feriados municipais, estaduais e federais (Súmula 444 TST); 

III- Por motivo de excepcional interesse público e de urgência 
justificada a jornada de trabalho diária ultrapassar a 12ª hora laborada. 
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Art. 7º. Para as jornadas dispostas nesta lei, será concedido um 

intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 60 (sessenta) minutos, 
devendo o horário ser devidamente apontado no controle de frequência, ausente 
o apontamento, considerar-se-á aquele pré-assinalado. 

 
Art. 8º. Excluem-se do disposto nesta lei, os servidores públicos 

municipais estatutários e celetistas submetidos a horário administrativo por 
conveniência da Administração. 

 
Art. 9º. As jornadas de trabalho dispostas nesta lei deverá respeitar 

a redução de jornada para as escalas noturnas, devendo ser computado como 
hora noturna de trabalho 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, 
nos exatos termos da legislação consolidada (CLT). 

§ 1º Considera-se noturno, para os efeitos desse artigo, o trabalho 
executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia às 5 (cinco) horas do dia 
seguinte. 

§ 2º Para a jornada compreendida no período noturno será 
realizado o pagamento do adicional de 20% (por cento), aplicando o mesmo 
percentual para os casos de prorrogação de jornada. 

 
Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

por conta de dotações próprias do Orçamento do Município, suplementadas se 
necessário. 
 

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

 Restinga - SP, 10 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Amarildo Tomás do Nascimento 
Prefeito Municipal 


