
PROJETO DE LEI Nº73 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015

Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir Turno Único
nas Secretarias Municipais de: Agricultura, Assistência Social,
Administração  e  Gestão  Financeira,  Educação,  Cultura  e
Desporto e  Indústria Comércio e Turismo.

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

público  municipal,  bem  como  a  todos  os  servidores,  vinculados  as  Secretarias

Municipais  de:   Agricultura,  Assistência  Social,  Administração  e  Gestão  Financeira,

Educação, Cultura e Desporto e Indústria Comércio e Turismo, sendo as 6 (seis) horas

diárias.

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

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

tese em que os servidores farão jus apenas às horas excedentes a jornada normal de trabalho es-

tabelecida para os respectivos cargos.

Art. 2º - O turno único instituído no artigo 1º desta Lei vigorará de 15 de

Dezembro de 2015 à 15 de Fevereiro de 2016.

Art. 3º - O turno único não se estende à Secretaria Municipal da Saúde

que permanece em horário normal.

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 - Em caso de necessidade ou interesse público, o turno único fica

interrompido automaticamente, por determinação do Mandatário Faxinalense.

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



Justificativa:

Senhores Vereadores:

           Na oportunidade em que lhes cumprimento, encaminho para Vossa  

Apreciação este Projeto de Lei que visa instituir Turno Único, pelo período de 60 dias,

aos Departamentos e Servidores vinculados as Secretarias Municipais de:  Agricultura,

Assistência  Social,  Administração  e  Gestão Financeira,  Educação,  Obras  e  Indústria

Comércio e Turismo.

          Esta medida torna-se necessária, haja visto que o período de Dezembro a

Fevereiro,  constitui-se  época  de  férias  da  grande  maioria  dos  servidores  públicos

municipais,  o que impede que todos os serviços sejam realizados em sua plenitude.

Como o período coincide  também com o recesso e  férias  escolares,  percebeu-se ao

longo  dos  últimos  anos,  pouca  procura  pelos  serviços  da  prefeitura  municipal  no

período de dezembro a fevereiro, já que muitas das famílias ausentam-se do município

nesta época. 

          Também justificamos tal necessidade pela economia gerada, uma vez que,

o  turno  da  tarde  concentra  as  mais  altas  temperaturas,  nesta  época  do  ano,  sendo

portanto  maior  o  consumo  de  energia  elétrica  nos  departamentos  e  repartições

vinculados as  secretarias citadas. Deste modo, realizando o turno de trabalho em único

horário, onde prevaleça o período da manhã, no qual as temperaturas são mais amenas,

certamente  estaremos  gerando  uma  economia  significativa  de  energia  elétrica,

contrariamente ao observado em anos anteriores.

           Por derradeiro, significativo ressaltar que, tal necessidade partiu também

de uma demanda manifesta pelos próprios servidores vinculados a estas secretarias, o

que demonstra que, para além das nossas razões institucionais, com a aprovação deste

Projeto de Lei, os senhores vereadores estarão ainda acordando com a solicitação dos

servidores públicos municipais. 

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


