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Fortaleza (CE), 23 de outubro de 2018. 
 

Ofício-Circular nº 004/2018 

 

Assunto: Funcionamento do dia 29 de outubro de 2018 

 

 

Estimados Colegas do Interior do Estado e Região Metropolitana, 
 

 

Em atendimento ao Decreto Nº 32.829/2018, publicado no DOE 

de 22/10/2018 (que decretou ponto facultativo em todos os órgãos e entidades da 
administração pública Estadual o expediente do dia 29 de outubro de 2018) e à 

Cláusula 28
1
 da Convenção Coletiva de Trabalho em vigor, que estipulou “o Dia do 

Empregado de Cartório como sendo comemorado no dia do servidor público estadual, 
...”, VIMOS informar que caberá aos Titulares dos Cartórios de todo o Estado (com 

exceção da Capital, que já teve sua comemoração realizada no dia 24/09/2018) a 

opção por não funcionarem em 29/10/2018 (próxima segunda-feira), ou, se 

quiserem funcionar normalmente, que o façam mediante a concessão de um outro 

dia de folga compensatória dentro do mesmo ano ou o pagamento desse dia 

trabalhado em dobro aos seus empregados, de modo a atendermos o que fora 
pactuado na Convenção Coletiva de Trabalho 2018, registrada no MTE em 16/05/2018. 

 
Sem mais para o momento, firmamo-nos com as cordiais 

saudações de estilo. 
Grande abraço, 

 
 

 
 

Francisco Claudio P. Pinho 
Presidente em exercício do SINOREDI-CE 

                                                           
1
 CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DIA DO EMPREGADO DO CARTÓRIO 

Fica estabelecido que todos os cartórios no Estado do Ceará, albergados por esta Convenção Coletiva de Trabalho, 

não funcionarão no dia do servidor público estadual, com exceção da cidade de Fortaleza, em que os cartórios não 

funcionarão no dia dos empregados do comércio, ou seja, dia 24/09/2018, data que será dedicada ao dia do 

empregado de cartório.  

Parágrafo Único: Caso haja o descumprimento por parte do empregador, este, ficará obrigado a pagar este dia de 

trabalho em dobro ao empregado, ou deverá conceder um outro dia de folga compensatória dentro do mesmo ano. 


