
             Instituto de Previdência Social dos Servidores 

           Públicos do Município de Bertioga 

       ESTADO DE SÃO PAULO 

      “Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro” 

Sede: Rua Rafael Costábile, 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000 

Fone: 13 3319-9292   E.mail: contato@bertprev.gov.br 

 

1 

BERTPREV

 
PORTARIA Nº 39/2022 - BERTPREV 

 
 
 

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE, Presidente 

do BERTPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a LC 

95/13 considerando o que ficou decidido no processo administrativo nº 180/2021 – 

BERTPREV, tendo como objeto a redução de carga horária de servidor da Autarquia, com o 

preenchimento dos requisitos previstos em legislação pertinente e as manifestações 

favoráveis dos profissionais competentes para a avaliação, resolve:  

 

Art. 1º REDUZIR, a partir de 01 de setembro de 2022, a jornada de trabalho 

do servidor público, PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO, Administrador, reg. 15, em 

02 (duas) horas diárias, sem prejuízo de sua remuneração e sem compensação das horas 

referente à redução. 

 

Art. 2º O benefício de que trata o artigo anterior vigorará pelo prazo de 02 

(dois) anos, podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos, a requerimento do 

interessado, desde que comprovada à manutenção dos requisitos exigidos no artigo 1º, da Lei 

Municipal n. 1.216, de 25 de maio de 2016, com nova redação dada pela Lei Municipal n. 

1.444, de 23 de junho de 2021. 

 

Parágrafo único. A renovação de que trata o caput deste artigo deverá ser 

protocolada em até 60 (sessenta) dias antes da cessação do benefício. 

 

Art. 3º A partir da cessação do benefício, os períodos não trabalhados serão 

computados como fração de jornada de trabalho para fins de descontos de remuneração, 

procedendo-se a abertura de competente processo administrativo disciplinar na manutenção 

desta situação por mais de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

os efeitos a partir de 01/09/2022. 

       Bertioga, 31 de agosto de 2022. 

 

 
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE 

     Presidente do BERTPREV 


