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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho. 31 de Outubro de 2018,

Excelenlissimo Senhor.

Ver, Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n. 083/18

Senhor Presidente

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei n°

083118. desta data, que Institui lurno único no serviço público mUrlicipal.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente Projeto de Lei. considerando a necessidade de
reduzirmos despesas, com as contas em dia, homando o pagamento a todos os
fornecedores e servidores, sem prejudicar. evidentemente, os serviços publicas a que faz
jus a população em geral, propomos a implantação de turno único no serviço públi1;O
municipal, com exceção das escolas municipais, bem como serviços essenciais na área de
saúde, que manterão seu funcionamento nos dois turnos.

Tal medida tem par objetivo reduzir despesas, especialmente com a
diminuição de gastos no consumo de energia elétrica, telefone, água, vale transporte.

Ainda, durante a vigência do turno (mico, fica vedada a realização de serviços
extraordinários. ressalvados os casos de emergência, calamidade pública ou serviços
considerados essenciais, hipótese em que os servidores farão jus apenas ás horas
excedentes a jornada normal de trabalho estabeledda para os respectivas cargos.
Atenciosamente,

Atenciosamente,

www.ca ••• ln tio .•••.go>.~,
A•••.•id. flQ_ d. Cunha, n" 12&4,Centro

Talalo",,' 15-t13331-2699 !.-mall: preloitur.@<ar.>:<inhcu •. go>.o,

http://www.ca


."

PROJETO DE LEI N° 083, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018,

Institui turno linico no serviço público
municipal.

Art. 1" Fica insliluiclo turno único continllO de 6 (seis) horas diárias no serviço
público mumcipal. a ser cumprido no penado eomp""endido entre as 8hs e 14hs. de segunda a
sexta-feira, com exceção das Secretarias Municipais de Agricultura e Sef\liços Rurais o Obras e
SelViços Urbanos, Que funcionarão no honlrio das 7 horas ás 13 horas.

li 1" O turno único referido !lO caput deste artigo aplica-se inclusive pa", o
PREVICARAlINHO e areas administrativas das $ec.ret"rias Municipais de Educação e Saúde, com
exceção das escolas municipais, bem como serviços essenciais na área de saúde, que manterào seu
funcionamento nos dois turnos

li 2" Aplica-se também o lumo (mico ao CAPSEM, no horário das 7 horas as 13
horas, qlJe deverá manter escala de planlilo, para atendimentos de urgência, aos segurados no turno
da tarde

Art. 2" O turno único instituído no artigo 1" desta Lei vigorarii no Periodo de 26
de Dezembro de 2018 á 28 de Fevereiro de 2019, sendo que a Secrelaria de Educação em virtude
do IniciO do ano lelivo Iri! até 08 de fevereiro de 2019, podendo ser prorrogado ou cessado alr<lvés
de Decreto, a critério do Poder Executivo.

Art. 3° Cessado o lurno único, os servidores retomarão ao cumprimento da jornada
de trabalho "speclflcada <;m lei pera seus <:argos. cujo cumprimento f,cará apenas suspenso
temporariamente em decorrencia desta lei.

Parágrafo unlco. A jornada de trabalho dos servidores d"finida em lei P<lra seus
cargos, não sofrerá qualquer alteraçâo, ficando apenas dispensado seu inlegral cumprimenta
durante o período de turno único.

Art. 4° Fica vedada. na vigl'incia do turno único, a convocação para prestação de
serviço extraordinário, ressalvadas os casos de situaçâo de emergência, calamidade pública ou
serviços considerados essenciais, fazendo jus nessa hipótese. apenas as horas excedentes à
jornada de trabalho estabelecida para os cargos.

Art, 5° Esta lei entra em v'gor na data de sua publicação.

Gabineta do Prefeito, 31 de outubro de 2018
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