




TERMO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IVAIPORÃ, CNPJ 80.059.637/0001-
92, neste ato representado pelo seu presidente, Sr. DAVID NARCISO CORREIA STIPP, 
CPF:084.359.259-19;

E

MUNICIPIO  DE  IVAIPORA,  CNPJ:75.741330/0001-37,  representado  pelo  prefeito 
municipal LUIZ CARLOS GIL.

Celebram o presente ACORDO COLETIVO, estipulando as condições de trabalho nas 
cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: a vigência do presente acordo perdurará até 18/12/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA; o presidente acordo se aplica aos servidores do 
município de Ivaiporã.

CLAUSULA TERCEIRA – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS; em razão da participação da Seleção 
Brasileira na Copa do Mundo do Futebol 2022, uma vez considerando que vários 
jogos dar-se-ão durante a jornada normal de trabalho dos empregados, tem o 
presente acordo, a finalidade de regular os horários de trabalho nos referidos 
dias e seu regime de compensação.

 CLAUSULA QUARTA – DO OBJETO DO ACORDO: Nos dias de jogos da seleção, as 
jornadas de trabalho dos servidores deverão ser nos seguintes horários:

 24/11/2022- jogo as 16:00hr. O expediente será das 7:30 ás 15:30, com intervalo 
de uma hora e meia.

Dia 28/11/2022 – jogo as 13:00hr o expediente será das 7:30 as 12:30.

Havendo  classificação  para  as  oitavas  de  final,  os  jogos  se  darão  no  dia 
09/12/2022, ou no dia 10/12/2022 as 12:00hr. Se a partida ocorrer na sexta 
feira, o expediente será das 7:30 as 11:30.
Havendo a classificação para as semifinais os jogos se darão no dia 13/12/2022 
ou  no  dia  14/02/2022,  as  16:00h.  O  expediente  será  das  7:30  as  15:30  com 
intervalo de uma hora e meia.
PARAGRAFO  UNICO:  As  horas  não  trabalhadas  no  período  supracitado,  serão 
compensadas no período extraordinário, ou em dia estabelecido pela Prefeitura 
Municipal para a realização do Programa Ivaiporã em Ação.

ASSIM ACORDADOS.



Ivaiporã, 23 de novembro de 2022.
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PRESIDENTE DO SISPUMI
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PREFEITO MUNICIPAL
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