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Portaria CRO-AM Nº 63/2015

Dispõe sobre o horário de funcionamento e a jornada de trabalho
dos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.

O Presidente do CONSELHO REGIONAL

DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS, no

exercício de sua competência legal e de suas

atribuições;

CONSIDERANDO que o Plenário, em 26/08/2015, aprovou a

redução, em caráter experimental, do horário de funcionamento desta

Autarquia, que será de 30 horas semanais, a partir de 08 de Setembro

de 2015.

CONSIDERANDO que haverá maior economia administrativa e

eficiência na prestação do serviço público, dada a pouca demanda no

período de 14:00 às 17:00 horas.

RESOLVE:

Art. 1º. Em caráter experimental, a partir de 08 de setembro de 2015, reduzir o horário de

funcionamento do CROAM, que será de 06 (Seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais,

compreendendo o período das 08:00 às 14:00 horas, observando:

§ 1º. É possível ultrapassar o horário de funcionamento estabelecido nesta Portaria, desde que

por necessidade do serviço e mediante autorização da gerência.

§ 2º. Os servidores que, por necessidade, ultrapassarem o horário de serviço estabelecido nesta

Portaria serão compensados pelo regime de banco de horas.

§ 3º. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao setor de fiscalização, que funcionará no

período de 08:00 até 17:00, da seguinte forma:
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a) O 1º o primeiro Fiscal exercerá sua função no período de 08:00 até 14:00 horas;

b) O 2º o segundo Fiscal de 11:00 às 17:00 horas;

c) Os turnos poderão ser trocados mensalmente.

Art. 2º. Tendo em vista o caráter experimental da medida, a definitiva implantação do regime

de trabalho adotado por esta Portaria dependerá da avaliação da assiduidade, produtividade e

eficiência dos servidores.

Art. 3º. O período de experimentação será de 03 (três) meses, findo o qual a questão será

novamente submetida ao Plenário desta Autarquia, para que se proceda à avaliação referida no

artigo anterior.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Manaus, 28 de agosto de 2015.

JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO
Presidente do CROAM


