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Requer informações sobre os
serviços
prestados
pelos
servidores públicos nos dias
decretados ponto facultativo e no
período de recesso de final de
ano no município.

Excelentíssimo Senhor
SERGIO DONIZETE FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

O Vereador que este subscreve, nos Termos Regimentais
vigentes, REQUER ao Poder Executivo as seguintes informações sobre os
serviços prestados pelos servidores públicos nos dias decretados como ponto
facultativo e no período de recesso de final de ano no município:
1-) Existe planejamento para recesso de final de ano no Município?
a) Se a resposta for não, justificar o motivo.
b) Se a resposta for sim, quais são as regras?
2-) 0 servidor que trabalhar nos dias decretados ponto facultativo ou no período de
recesso será garantido pagamentos de horas extras ou compensação dos dias
trabalhados em dobro?
a) Se a resposta for não, justificar o motivo.
b) Se a resposta for sim, justificar a falta de pagamento ou dos dias compensados.
3-) Os servidores que não trabalham nos dias decretados ponto facultativo ou no
período de recesso devido a suspensão da atividade são compensados os dias
parados?
a)Se a resposta for não, justificar o motivo.
b)Se a resposta for sim, qual a forma de compensação dos dias parados?
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Os servidores que exercem atividades que não podem ser
interrompidas ficam obrigados a trabalhar nos dias decretados ponto facultativo e no
período de recesso de final de ano, exercendo normalmente as funções e não
recebem extras pelo trabalho e tão pouco, a compensação em descanso e os
diretores desses setores consideram essa situação normal, pois sabem que estão
prestando atendimento essencial a população.
E é preciso saber se existe um planejamento que estabelece
regras para recesso de final de ano e se os servidores públicos deverão revezar nos
períodos comemorativos, preservando os serviços essenciais, em especial o
atendimento ao público e se os dias trabalhados vão ser compensados em descanso
ou com o pagamento extra, pois sabemos que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza.
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