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PROJETO DE LEI Nº 43 DE 03 DE OUTUBRO DE 2016. 
 

 

 

Institui turno único nas Secretarias de 

Municipais de: Obras e Serviços Públicos, 

Agricultura, Assistência Social, 

Administração e Gestão Financeira, 

Educação, Cultura e Desporto, Indústria 

Comércio e Turismo e Saúde. 

 

 

 

Art. 1° - Fica instituído turno único de 6 (seis) horas diárias ao serviço público 

municipal, bem como a todos os servidores, vinculados as Secretarias Municipais de: Obras e 

Serviços Públicos, Agricultura, Assistência Social, Administração e Gestão Financeira, 

Educação, Cultura e Desporto, Indústria Comércio e Turismo e Saúde (exceto UBS Sede e 

UBS Santos Anjos). 

 

 

Parágrafo Único – Durante o turno único fica vedada a realização de serviços 

extraordinários (horas-extras), ressalvados os casos de emergência ou calamidade pública, 

hipótese em que os servidores farão jus apenas às horas excedentes a jornada normal de 

trabalho estabelecida para os respectivos cargos. 

Art. 2° - O turno único instituído no artigo 1° desta Lei vigorará da data de sua 

publicação à 31 de dezembro de 2016. 

Art. 3° - O turno único não se estende à Unidade Básica de Saúde Sede, Unidade 

Básica de Saúde Santos Anjos e Escolas Municipais que permanece em horário normal. 

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

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

suspenso temporariamente em decorrência desta Lei. 

Art. 5° - Em caso de necessidade ou interesse público, o turno único fica 

interrompido automaticamente, por determinação do Mandatário Faxinalense. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificativa 

Senhores Vereadores: 

Na oportunidade em que lhe cumprimentamos, submetemos a Vossa 

Apreciação este Projeto de Lei que visa o instituir o turno único nas Secretarias Municipais  

de: Obras e Serviços Públicos, Agricultura, Assistência Social, Administração e Gestão 

Financeira, Educação, Cultura e Desporto, Indústria Comércio e Turismo e Secretaria da 

Saúde (exceto UBS Sede e UBS Santos Anjos e Escolas Municipais). 

Esta medida torna-se necessária por ser final de mandato, e face atual contexto econômico o 

orçamentário do nosso município, o qual vem sofrendo com cortes de repasses e arrecadação 

reduzida. 

Sendo assim, visualizamos esta alternativa como uma das medidas de redução de custos com 

material de expediente, luz, água, telefone e locomoção de veículos, como também de horas- 

extras. 

Esta e outras medidas tem sido adotadas pela Administração Municipal com o intuito de 

encerrar o exercício dentro da maior normalidade possível, com as contas em dia, honrando o 

pagamento a todos os fornecedores e servidores, sem prejudicar, evidentemente, os serviços 

públicos a que faz jus a população em geral. 

Deste modo, certo de que esta casa legislativa analisará e buscará compreender todas as  

razões acima mencionadas solicito aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 
Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 


