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 SEÇÃO I - PODER EXECUTIVO 
 

 ATOS DO PREFEITO 
 

 PORTARIA 
 

Portaria nº 477,  

de 30 de agosto de 2022 
 

Estabelece normas complementares aos 

Decreto nº 105, de 19 de outubro de 2017 e 
Decreto nº 106, de 20 de outubro de 2017, 

e dá outras providências. 

 

ADRIANO MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 60, inciso V, 

na forma do artigo 82, inciso II, alínea “e”, da Lei Orgânica 

do Município de Santa Branca, RESOLVE 

Art. 1º - Estabelecer normas complementares ao Decreto nº 

105, de 19 de outubro de 2017 e ao Decreto nº 106, de 20 de 

outubro de 2017. 

Art. 2º - Compete ao empregado: 

I – Realizar o registro de sua jornada, constando as 

marcações de entrada, intervalo para refeição/descanso de 

01 (uma) hora e saída. 

II – Comunicar a chefia imediata eventuais problemas no 

registro de jornada, bem como esquecimentos, na data de 

ocorrência, sendo admitido o limite de até de 4 (quatro) 

esquecimentos mensais. 

III – Entregar atestados médicos e odontológicos, bem como 

outros documentos para de fins de abono, em até 48hs da 

data de ocorrência. 

IV – Caso seja necessário a realização de horas 

extraordinárias, o empregado deverá preencher o Formulário 

de Solicitação/ Autorização de Horas Extraordinárias e 

apresentar a chefia imediata com no mínimo 01 (um) dia de 

antecedência para análise. 

V – Conferir e assinar o espelho de ponto entregue pela 

chefia, até o 22º (vigésimo segundo) dia do mês da 

competência, sendo prorrogado para o próximo dia útil, caso 

ocorra em final de semana ou feriado.  

VI – Solicitar a compensação das horas positivas, caso tiver, 

com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência, à chefia 

imediata para análise. 

Parágrafo único: Horas extraordinárias sem a prévia 

autorização da chefia imediata, por meio do preenchimento 

do Formulário de Solicitação/ Autorização de Horas 
Extraordinárias, não serão consideradas. 

Art. 3º - Compete à chefia imediata: 

I – Cadastrar novos empregados no relógio de ponto 

eletrônico, na data da admissão. 

II – Importar semanalmente os registros de ponto e realizar 

os ajustes quando necessário. 

III – Imprimir os espelhos de ponto, conferir os valores de 

horas extras, faltas, atrasos e banco de horas.  

IV – Assinar os espelhos de ponto e coletar a assinatura do 

empregado. 

V – Anexar ao espelho de ponto o Formulário de Solicitação/ 

Autorização de Horas Extraordinárias devidamente 

assinado, constando as horas realizadas na competência. 

VI – Efetuar o encerramento da competência no sistema e 

encaminhar os espelhos de ponto assinados para o 

Departamento Pessoal. 

VII – Acompanhar o saldo de banco de horas e programar as 

compensações, atentando-se ao prazo de encerramento do 

banco de horas. Ficando à critério da chefia imediata aceitar 

a data proposta pelo empregado ou negociar nova data a fim 

de não impactar a prestação de serviço do setor. 

VIII – Realizar todos os itens acima citados, até o 22º 

(vigésimo segundo) dia do mês da competência, sendo 

prorrogado para o próximo dia útil, caso ocorra em final de 

semana ou feriado.  

IX – Abrir demanda para a empresa responsável pelo sistema 

de gestão de ponto, sempre que houver problemas, erros ou 

inconsistências no sistema, notificando em seguida o 

Departamento Pessoal. 

Parágrafo único: Espelhos de ponto sem assinatura do 

responsável, bem como a ausência do Formulário de 

Solicitação/ Autorização de Horas Extraordinárias, poderá 

acarretar no não pagamento das horas. 

Art. 4º - Compete ao Departamento Pessoal: 

I – Prestar suporte aos setores, sanando dúvidas referentes 

ao ponto eletrônico e seus procedimentos. 

II – Receber os espelhos de ponto assinados, bem como os 

Formulários de Solicitação/ Autorização de Horas 

Extraordinárias, e conferir as assinaturas.  

III – Caso os documentos não estejam devidamente 

assinados, o Departamento Pessoal irá devolvê-los à chefia 

imediata para providências. 

IV – Realizar a importação no sistema de folha de 
pagamento até o 23º dia do mês, sendo prorrogado para o 

próximo dia útil, caso ocorra em final de semana ou feriado. 
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V – Arquivar os espelhos de ponto junto com os demais 

documentos. 

Art. 5º - Caso o empregado realize horas extraordinárias sem 

a prévia autorização, a chefia imediata poderá indeferir o 

pagamento das horas seguindo o procedimento abaixo: 

I – Ajustar no sistema de ponto no campo HE-NA, as horas 

que devem ser desconsideradas. 

II – Entregar Ofício que deverá ser anexado junto ao espelho 

de ponto, a fim de ciência do empregado, bem como do 

Departamento Pessoal. 

Art. 6º - É obrigatório um intervalo mínimo de 01 (uma) hora 

para refeição e descanso para qualquer trabalho contínuo, 

cuja duração exceda 06 (seis) horas consecutivas.  

Art. 7º - A assinatura do espelho de ponto, tanto por parte da 

chefia quanto do empregado, implica na ciência e aceitação 

dos valores apresentados. 

Art. 8º - Fica fixado como meses de encerramento do banco 

de horas, os meses de dezembro e junho, respeitando o prazo 

estabelecido de 6 (seis) meses. 

Art. 9º - O descumprimento das normas por este 

estabelecidas, será passível de processo administrativo 

disciplinar. 

Art. 10º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Santa Branca, em 30 de agosto de 

2.022. 

ADRIANO MARCHESANI LEVORIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

Lavrada e registrada na Diretoria de Departamento Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Santa Branca, em 30 de agosto 

de 2.022 e publicada no Diário Oficial do Município. 

BRUNA CRISTINA DE PAULA SILVA 

DIRETORA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE 

PESSOAL 

 

Portaria nº 478,  

de 30 de agosto de 2022 
 

Dispõe sobre a rescisão de contrato de 

trabalho, e dá outras providências. 

 

ADRIANO MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do 

Artigo 60, inciso XI, combinado com o Artigo 82, inciso II, 

letra “c” da Lei Orgânica do Município de Santa Branca, e a 

vista do Processo Administrativo nº 3473/2022; RESOLVE 

Art. 1º - DISPENSAR a pedido, a partir de 30 de agosto de 

2.022, o Sr. DIEGO ROBERTO DA SILVA, portador do 

CPF nº 336.468.858-31, contratado pelo regime da C.L.T., 

para exercer a função de PEB III (CPD), referência “QM-

III”, lotado junto ao Setor da Educação, desta 

Municipalidade. 

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Portaria 

correrão pelas dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 3º - À Diretoria de Departamento de Pessoal para as 

demais providências à integral efetivação do presente ato. 

Prefeitura Municipal de Santa Branca em 30 de agosto de 

2.022. 

ADRIANO MARCHESANI LEVORIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

Lavrada e registrada na Diretoria de Departamento Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Santa Branca, em 30 de agosto 

de 2.022 e publicada no Diário Oficial do Município. 

BRUNA CRISTINA DE PAULA SILVA 

DIRETORA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE 

PESSOAL 

 

 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Comunicado SME nº 16,  

de 31 de agosto de 2022 
 

Lista de contemplados no Programa 

Transporte Estudantil 

 

A lista de classificação foi definida com base na Lei 

Municipal nº 1.750 que institui o Programa Transporte 

Estudantil e o Decreto Municipal 196 que regulamenta o 

Programa. 

 

Nome completo CPF 

Percentual 

do 

Benefício 

Valor Mensal 

a ser 

concedido 

Kauê Pierre Piton 494.9**.***-** 100% R$ 380,00 

Nathan dos Santos 

Melquiades 
511.2**.***-** 100% R$ 400,00 

Enrico Augusto Pagano 

Villaça Pinto 
509.4**.***.-** 100% R$ 380,00 

Thainá Evangelista Ohara 390.6**.***-** 70% R$ 280,00 

As inscrições seguem abertas e poderão ser realizadas 

virtualmente através do link: 

https://bit.ly/transporteestudantilpmsb ou presencialmente 

na sede da Secretaria Municipal de Educação e a lista de 

contemplados será divulgada no último dia útil de cada mês. 

Santa Branca, 31 de agosto de 2022. 

Kaique Lopes Maia 

Secretário Adjunto de Educação 

 

https://bit.ly/transporteestudantilpmsb
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