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Universidade Federal de Alagoas

Gabinete da Reitoria 

PORTARIA Nº 1.268, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

 

Estabelece orientações aos órgãos de Apoio, Unidades
Acadêmicas e Campi Fora de Sede, acerca da liberação dos
servidores(técnico e docente) filiados ao SINTUFAL, no dia 22 de
dezembro de 2022 (quinta-feira), para participarem da Festa de
Confraternização Natalina realizada pelo referido Sindicato. 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º do artigo 15 do Estatuto da UFAL, aprovado
pela Portaria nº 4067/MEC, de 29/12/2003, tendo em vista o que consta no Processo nº 23065.039449/2022-63, e

Considerando a solicitação contida no Ofício nº 36/2022-SINTUFAL; 

Considerando que a festa natalina é um momento de confraternização, em que os servidores devem comemorar as conquistas e dividir as expectativas para um
ano novo que se aproxima, resolve: 

Art. 1º. Estabelecer orientações aos órgãos de Apoio, Unidades Acadêmicas e Campi Fora de Sede, acerca da liberação dos servidores técnico-administrativos
e docentes filiados ao SINTUFAL, no dia 22 de dezembro de 2022(quinta-feira) para participarem da Festa de Confraternização Natalina realizada pelo
mesmo. 

Art. 2º. Fica facultado às direções dos órgãos de Apoio, das Unidades Acadêmicas e Campi Fora de Sede, liberar os servidores, que comprovadamente sejam
filiados ao Sindicato dos Trabalhadores da UFAL-SINTUFAL, participarem da Festa Natalina a ser realizada no dia 22 de dezembro de 2022(quinta-feira).

 Art. 3º As horas não trabalhadas em decorrência da liberação de que trata o art. 2º serão objeto de compensação no período de 23 de dezembro de 2022 até o
dia 31 de janeiro de 2023, nos seguintes termos: 

I – para os servidores técnico-administrativos, a referida compensação deverá ser realizada mediante antecipação do início da jornada de trabalho ou de sua
postergação, respeitando-se o horário de funcionamento do setor. 

II – para os servidores docentes, a compensação deverá ocorrer na forma prevista na Resolução nº 06/2008-CONSUNI/UFAL. 

§ 1º O servidor técnico ou docente que não compensar as horas usufruídas sofrerá desconto na sua remuneração, proporcionalmente às horas não
compensadas. 

§ 2º A compensação de horário é limitada a duas horas da jornada de trabalho. 

Art. 4º Os servidores técnico-administrativos e docentes não filiados deverão desenvolver suas atividades laborais normalmente.   

Art. 5º. A liberação contida no artigo 2º desta Portaria não se aplica à área de saúde, segurança e serviços considerados essenciais que não possam sofrer
descontinuidade. 

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