
 

Gabinete da Presidência do CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros 

PORTARIA nº 005 

     NORMATIZAÇÃO DOS HORARIOS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DE DIRETORES 

O CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros, pela presente portaria, no uso das atribuições que 

lhes são dadas, pelo Estatuto Social, Regimento Interno e Código de Ética, neste ato representado por seu 

diretor presidente que a esta subscreve, Jomateleno dos Santos Teixeira, portador do RG 7.186.124, CPF 

669.582.108-91 e CFDT nº 001 SP, vêm pela presente portaria normatizar o horário de funcionamento  das 

sedes Estaduais, Regionais e Federal do SINDETAP – Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros em 

todo território nacional. 

DA SEDE FEDERAL: 

A sede federal funciona nos horários das 8:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta, com revezamento em 

horário de almoço de modo a dar atendimento pleno a todos os diretores federais e estaduais, sendo certo que 

os diretores regionais devem se dirigir sempre a seus diretores estaduais, seguindo assim de forma ética e 

regimental a hierarquia da instituição. 

DAS SEDES ESTADUAIS: 

As sedes estaduais funcionaram nos horários das 8:00 as 19:00 de segunda a sexta e aos sábados das 8:00 

as 13:00 horas em sistema de revezamento de funcionários para que não se extrapole a carga horaria legal, 

sendo certo que os diretores não são obrigados a cumprir carga horaria vês não que os mesmos não atuam 

em regime de exclusividade e a presença é facultativa no entanto os funcionários deverão seguir esta carga 

horaria e os diretores devem ajustarem entre si um sistema rotativo de plantão. 

DAS SEDES REGIONAIS: 

As sedes regionais funcionaram nos mesmos horários das sedes estaduais, ou seja, das 8:00 as 13:00 horas 

em sistema de revezamento de funcionários para que não se extrapole a carga horaria legal, sendo certo que 

os diretores não são obrigados a cumprir carga horaria vês não que os mesmos não atuam em regime de 

exclusividade e a presença é facultativa no entanto os funcionários deverão seguir esta carga horaria e os 

diretores devem ajustarem entre si um sistema rotativo de plantão. 

OBSERVAÇÃO:  

A carga horaria das sedes estaduais e regionais foram ampliadas durante a semana e estendidas aos sábados, 

para que se possa dar mais atenção aos filiados, coisa que não acontece em nossa diretoria federal que tem 

outras atividades constantes em nosso estatuto, Regimento Interno e Código de Ética. 

DO ATENDIMENTO DA DIRETORIA FEDERAL 

A diretoria federal estará disponível para atendimento pessoal e por telefone exclusivamente para diretores 

estaduais nos horários das 8:00 as 19:00 horas, de segunda a sexta feira, abrindo-se exceção para outros 

horários e finais de semana para participação de reuniões pré-agendadas excepcionalmente casos 

considerados de urgência. 

OBSERVAÇÃO: 

Diretores que tiverem dificuldades em interpretar o que realmente seria urgente poderão serem penalizados 

com suspensão de atendimentos em horários excepcionais por um prazo de 90 (noventa) dias.  

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as decisões conflitantes. 

 

                                                            São Paulo 26 de abril de 2.019 

 


