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PROJETO DE LEI Nº 80/2018 

 

“DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.301 

DE 19 DE JULHOO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 

                                          O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI-RS, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e EU sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o 

artigo 1º da Lei Municipal nº 4.301 de 19 de julho de 2017, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art .1º -“Art. 1º. Esta lei institui e regulamenta a jornada de 

trabalho em Posto de Trabalho de 12 (doze) horas e de 24 (vinte e quatro) horas de 

revezamento para cargos e contratos emergenciais de Vigilante e condutores do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Básico do Município, com respaldo no interesse 

público, na forma que especifica.” 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua pública. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI - RS, 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 
 
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 80/2018. 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores 

Ao cumprimentá-los, cordialmente vimos pelo presente 

encaminhar à apreciação e votação o Projeto de lei em epígrafe, o qual dá nova redação ao 

artigo 1º da Lei Municipal nº 4.301/2017, e dá outras providências. 

O encaminhamento deste projeto de Lei, ao alterar a redação do 

artigo acima citado, pretende incluir os condutores do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU BÁSICO do Município em regimes de escala, a exemplo dos vigilantes, em 

razão de que o referido programa voltou a estar sob a administração do Município, e não mais 

da Fundação Hospitalar Pio XII. 

No município, diante das necessidades específicas do serviço 

público, apresenta-se a necessidade de escalar servidores para atuarem em regime de carga 

horária diferenciada para atuação em unidades com horário integral ou horário estendido. E 

a situação referida no presente Projeto de Lei está sendo adequada, por tratar-se de serviço 

a ser prestado ininterruptamente, entretanto hoje é essencial que esta situação seja expressa 

em lei, como forma de garantir a legalidade e deixar operacionalizada a forma de 

cumprimento da jornada de trabalho por estes servidores públicos. 

Certos da apreciação e aprovação do referido Projeto de Lei, 

enviamos cordiais saudações, momento em que pedimos a aprovação unânime e em regime 

de urgência desta colenda Casa Legislativa. 

    Atenciosamente, 

 

 

CLEITON BONADIMAN 

                  PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


