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PROJETO DE LEI Nº 045/2018 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

Institui turno único na Secretaria de Obras. 
 

 

 

 

Art. 1º - Fica instituído turno único de 6 (seis) horas diárias na secretaria de 

Obras e Serviços Públicos e na Secretaria da Agricultura, a ser cumprido no horário 

compreendido entre as 7h e 13 h, de segunda a sexta-feira. 

Art. 2.º - Fica vedada na vigência do turno único a convocação para 

prestação de serviço extraordinário, ressalvados os casos de situação de emergência ou 

calamidade pública e as situações previstas na Lei Municipal nº 723/2013.   

Parágrafo Único - Caso haja excepcional necessidade do servidor trabalhar 

além do horário do turno único não será pago hora extra se a carga horária não ultrapassar 

as 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 3º - O turno único instituído no artigo 1º desta Lei vigorará de 01 de 

dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019. 

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, antecipar o 

fim do turno único ou prorrogar por mais 30 (trinta) dias, bem como definir horário 

diferenciado para a prestação dos serviços, verificado o interesse da Administração 

Municipal. 

Art. 4º - Cessado o turno único, os servidores retornarão ao cumprimento da 

jornada de trabalho especificada em Lei para os seus cargos, cujo cumprimento ficará 

apenas suspenso temporariamente em decorrência desta Lei.  

                                          Art. 5º - A presente Lei aplica-se a todos os servidores lotados na Secretaria 

de Obras e Serviços Públicos, e aos servidores lotados na Secretaria da Agricultura com 

exceção do cargo de veterinário e dos cargos com expediente interno em repartição. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

            

Justificativa: 

 

 Senhores Vereadores (as), 
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O presente Projeto de Lei tem a finalidade de normatizar um novo horário 

para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e os servidores externos da Secretaria da 

Agricultura, tendo em vista melhorar a produção no setor neste período de calor excessivo.  

Neste sentido, contamos com a compreensão dos nobres Edis para análise 

a aprovação deste projeto. 

 

        Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 

 


