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LEI MUNICIPAL Nº 4.443/2018

“INSTITUI  TURNO  ÚNICO  NO  SERVIÇO
MUNICIPAL NA FORMA QUE ESPECIFICA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação
em vigor.
 FAÇO saber que a Câmara Municipal  aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art.1º  - Fica instituído expediente de TURNO ÚNICO, contínuo de 06 (seis)
horas diárias no Serviço Público Municipal, a ser cumprido entre as 07h00min e as
13h00min de segunda a sexta feira, a partir de 22 de outubro de 2018.
 Art. 2º - O TURNO ÚNICO instituído pelo art. 1º desta Lei, não se aplica as
atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Educação e de Saúde e
Procuradoria Jurídica, que manterão seu funcionamento nos moldes atuais.

Parágrafo único – O Prefeito Municipal poderá, a qualquer tempo, mediante
Decreto,  adotar  turno  único  de  trabalho  também  em  setores  e  atividades
específicas das secretarias de que trata o caput deste artigo.

 Art. 3º - O turno único instituído no artigo 1º desta Lei vigorará a partir de 22
(vinte  dois)  de  outubro  de  2018  a  30  (trinta)  de  abril  de  2019,  podendo  ser
prorrogado este período por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal.
 Parágrafo único – O Prefeito Municipal poderá, a bem do serviço público, a
qualquer  tempo,  mediante  Decreto,  interromper  o  turno  único  instituído  por
intermédio desta Lei.

 Art. 4º - Cessado o turno único, os servidores retornarão ao cumprimento da
jornada de trabalho especificada em Lei para seus cargos.

 Art. 5º  - Na vigência do turno único estabelecido nesta lei, a convocação
para prestação de serviços extraordinários e pagamento de horas extras, somente
poderá ocorrer para o atendimento de necessidades específicas definidas em cada
Secretaria, pagando-se, nessa hipótese, apenas as horas excedentes à jornada de
trabalho estabelecidas para os cargos.

 Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seis efeitos a 22 de outubro de 2018.

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL
SEBERI -RS, 07 DE NOVEMBRO DE 2018.

CLEITON BONADIMAN
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 PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI N.º 70/2018.

  Senhor Presidente e demais Vereadores

 Na  oportunidade  em  que  cumprimentamos  Vossas  Senhorias,
aproveitamos para apresentar o referido projeto de Lei que tem por finalidade a
instituição de turno único no serviço municipal, excetuando as Secretárias da
Educação, da Saúde e a Procuradoria Jurídica.

 A adoção do turno único no serviço público municipal tem como objetivo a
otimização dos serviços e a redução de despesas visando o atendimento de
medidas de ajuste fiscal para não prejudicar o andamento normal das atividades
de competência do Poder Público Municipal. 

 Diante  das  quedas  bruscas  de  arrecadação,  especialmente  no  FPM,  é
entendimento que os Municípios devem tomar medidas urgentes para adequar
suas despesas as novas projeções de receitas.

Sendo assim, dentre as várias medidas de contenção de gastos que os
municípios estão adotando, uma delas é a instituição de turno único.

     Diante  do  exposto,  contamos  com o  apoio  e  aprovação  unânime  em
regime de urgência desta colenda casa legislativa para o projeto que hora se
apresenta.

Atenciosamente

 Cleiton Bonadiman

PREFEITO MUNICIPAL

 


