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PORTARIA Nº 2494, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

 
  O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, 

nomeado pela Portaria Nº 1609, de 17 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União 

de 20 de outubro de 2014, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve: 

 

  Art. 1º – RECOMENDAR, aos gestores dos Campi e Reitoria, tendo em vista 

o recesso para comemoração das festas de final de ano Natal e Ano Novo, que organizem o 

funcionamento do setores e unidades de trabalho, de forma que os servidores se revezem nas 

duas semanas comemorativas, sendo a primeira de 21 a 25 de dezembro de 2015, e a segunda 

de 28 de dezembro de 2015 a 1º de janeiro de 2016, preservando os serviços essenciais, em 

especial o atendimento ao público. 

 

  Art. 2º – ESTABELECER o horário de funcionamento do Instituto Federal de 

Brasília nos dias 24 e 31 de dezembro de 2015 até às 14:00 horas. 

 

Art. 3º – DETERMINAR que o recesso deverá ser compensado na forma do 

inciso II do art. 44 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no período de 03 de novembro 

de 2015 a 31 de março de 2016. A compensação deverá conforme estabelecido no Decreto nº 

1.590, de 10 de agosto de 1995 e da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 

Parágrafo Único. Informa-se que a forma de compensação de horário aos 

servidores que usufruem da concessão das 30 horas semanais deve respeitar a jornada de 

trabalho estabelecida para o cargo conforme preceitua a Lei 8112/90. 

 

Art. 4º - Recomenda-se a compensação de 1 (uma) hora diária, mediante a 

antecipação do início de jornada de trabalho ou de seu postergamento, respeitando o horário de 

funcionamento da Instituição.  

 

Art. 5º - Cabe a chefia imediata o acompanhamento da compensação e controle 

de frequência. 

 

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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