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"INSTITUI TURNO ONICO NO(SERVIÇO I'IUNICIPALE DA
OUTRAS PROVIDENCIAS"

CARLOS FERNANDES PICOLOTTO, Prefeito l'Iunicipalde São José das l'Iis
sões - RS:
Faço saber no cumprimento ao disposto no arte 65, IV da Lei orgâni
ca Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promul
go a seguinte,

LEI:
Art. 1Q- Fica instituído turno único contínuo

de

seis' (6) ! horas

diárias no serviço público municipal, a ser cumprido no período compreendidoen~
tre as 7 horas e 13 horas, de segunda a sexta-feira.

Art. 2Q- O turno único instituído no artigo 1º desta Leiv.igorará
a partir de 15 de dezembro de 1997, pelo prazo de dois (2) meses.

Parágrafo Onico - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, pro~
rogar o turno único até o máximo de trinta (30) dias.
Art. 3º- O turno único não se aplica às atividades de saúde e vigi
lância, que manterão seu funcionamento nos moldes atuais.

Art. 4Q- Cessado o turno único, os servidores retornarão ao cumpri
mento da jornada de trabalho especificada em lei para seus cargos, cujo cumprime~
",\

to ficará apenas suspenso temporariamente em decorrência desta Lei.

Art. 5Q- Fica vedada, na vigência do turno único, a convocação para prestação de serviço extraordinário, ressalvados os casos de situação de emergência ou calamidade pública, pagando-se, nessa hipótese, apenas as horas exceden
tes à jornada de trabalho estabelecida para os cargos.

Art. 6º- A presente Lei aplica-se aos serviços interno eexter.no,
ressalvado ao disposto no Art. 3º.

Art. 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com efi
cácia a partir da data prevista no Art. 2º.

Art. 8Q- Revogam-se as disposições

8m contrári::~
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSf DAS MISSOES, aos

29 de

dezembro de 1997.
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