MINISTERIO DA EDUCA~AO
COMISSAO DA
JORNADA FLEXIBILIZADA
IFSP

ATA DA 3°REUNIAO DA COMISSAO RESPONSAVEL PELA ELABORA~AO DA MINUTA
REFERENTE A FLEXIBILIZA~AO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES
TECNICO-ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA~AO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SAO PAULO NO ANO DE DOIS MIL E TREZE . Aos dezoito dias

de junho, do ano civil de dois mil e treze , terc;:a- feira , realizou-se a
terceira reuniao da comissao responsavel pela e l aborac;:ao da minuta
correspondente a flexibilizac;:ao da jornada de trabalho dos servidores
tecnico-administrativos . A reuniao iniciou- se as dez horas e trinta
minutes , na sala 352 do Campus Sao Paulo , no Instituto Federal de Sao
Paulo , ci rcunscri ta na Rua Pedro Vicente , numero sei seen tos e vi nte e
cinco , no Bairro Caninde , na cidade de Sao Paulo . Estavam presentes na
reun1ao os servidores tecnico-administrativos :
Andreia Aparecida
Vieira Bela Ferreira do Campus Salta , Daniela Amorim Fontes do Campus
Sao Carlos , Ivan da Conceic;:ao Souza do Campus Cubatao, Luis Henrique
Meschiatti do Campus Sertaozinho e Miriam Vidal de Negreiros do Campus
Sao Paulo . DAS PAUTAS : (1) Assinatura da Ata do dia 11/06/13 , (2)lista
dos interlocutores nos campi ,
(3)Leitura de documentos acerca do
assunto ,
(4) Definic;:ao sabre visita a IF que ja implantou 30h ,
(5)Divisao de Tarefas ,
(6) Redac;:ao e protocolo de documentos da
Comissao e (7)Informes . I. ABERTURA DA REUNIAO: Confirmada a presenc;:a
dos servidores pertencentes a comissao , 1n1ciou-se os trabalhos da
refer ida sessao . ORDEM DO DIA: Das pautas: Houve a conferencia da
lista dos interlocutores e suplentes dos Campi e Reitoria . A seguir
foi abordada a questao do ponto eletr6nico , de forma que a comissao
descarta a possibi l idade do ponto eletr6nico ser acionado uma unica
vez pelos servidores tecnico-administrativos . Dando continuidade aos
estudos dos documentos , a comissao analisou a portaria n° 81 , de 01 de
marc;:o de 2002 e as respectivas alterac;:oes posteriores referentes ao
Centro Federal de Educac;:ao Tecnol6gica de Sao Paulo no que diz
respeito a definic;:ao do horario de funcionamento do Institute .
" Art . 1 o : 0 horario de funcionamento da Unidade de Ensino Sede do
Centro Federal de Educar;:ao Tecno16gica de Sao Paulo e da Unidade de
Ensino Descentralizada de Cubatao ,
sera das 06h00 as 23h59,
de
segundas as ses.tas-feiras ,
e das 06h00 as 19h00 , aos sabados,
ininterruptamente ." A portaria n°544 de 30 de novembro de 2005
apresenta alterac;:oes no horario de funcionamento . " Art . l 0 • 0 horario
de funcionamento ininterrupto do CEFET-SP sera das 06h30 as 23h45, na
Unidade de Ensino Sede e na Unidade de Ensino Descentralizada de
Sertaozinho, e das 06h45 as 23h15 na Unidade de Ensino Descentralizada
de
Cuba tao . "
Tais diretrizes
serao
utilizadas como base para

elaborac;:ao da minuta da flexibilizac;:ao da jornada de traba:ho . A
seguir , 0 Sr . Aldemir Callou , chefe de gabinete do IFSP , citou a
possibilidade de a comissao sugerir a revitalizac;:ao da CIS (Comissao
Interna de Supervisao) cujo intuito e realizar o levantamento da
quantidade de servidores em cada setor dos Campi e Reitoria para as
devidas realocac;:oes . Em consulta ao site do Institute Federal
Catarinense , no link noticias de 28 de maio de 2013 , houve a definic;:ao
da CIS e de suas
respectivas
competencias .
Para montagem da
minuta/regulamento da jornada flexibilizada de trabalho estao sendo
utilizados as documentos de Instituto Federal de Pelotas , Institute
Federal de Farroupilha , do IFSP Campus Salto e da portaria de 81 de
01/03/2002 , do antigo CEFET-SP . Cabe citar a menc;:ao feita ao capitulo

III , artigo 11 da regulamentac;:ao do Instituto federal de farroupilha
sobre o Controle de freqUAncia :
0
controle de freqU~ncia dos
servidores tecnico administrativos em educa9ao do Instituto Federal de
Farroupi1ha devera ser registrado por meio de equipamento eletronico e
de sistemas informatizados , de acordo com o que dispoe o Decreta
1 . 867/96 dispensados os servidores referidos no § 4° do artigo 6° do
decreta 1 . 590/95 . 0 referido artigo aponta para a dispensa do ponto
eletr6nico os servidores detentores de cargos de confianc;:a . No que diz
respeito a viagem ao If que utiliza a jornada flexibilizada bern
sucedida , ficara para a proxima r euniao , no dia 25 de junho, a
definic;:ao de quais membros da comissao farao a respectiva viagem . Nada
mais havendo a tratar , a comissao declarouencerrada a reuniao as treze
horas e trinLa minutos . E para tudo con star , a referida comissao
lavrou a ata que , depois de aprovada , foi assinada pelos presentes.

