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PROJETO DE LEI Nº 026/2018                        Tiradentes do Sul-RS, 12 de Novembro de 2018. 

 
 

INSTITUI TEMPORARIAMENTO O TURNO ÚNICO 

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

  ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, enca-
minha e propõe ao Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

  Art. 1º Fica instituído temporariamente o turno único de 6 (seis) horas diárias  na 
Secretaria Municipal de Saúde, que trabalhará com duas equipes de trabalho, cujos os horários 
de atendimento a população serão os seguintes: 
 & 1º Uma equipe das 7h00min as 13h00min. de segunda à sexta-feira e a outra equipe 
das 11h00min. de 17h00min. de segunda à sexta-feira. 
 & 2º Sempre que houver necessidade e para que o serviço público não sofra prejuízo, 
mesmo que vigente o período fixado no caput, os servidores poderão ser convocados a cumprir a 
carga horária integral. 

  Art. 2º O atendimento a população será centralizado e realizado somente na Uni-
dade Básica de Saúde da Sede, ESF 2, ou conforme cronograma estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Parágrafo único. O atendimento da Secretaria Municipal de Saúde será o mesmo que os especi-
ficados no art. 1º. 

  Art. 3º O turno único instituído por art.1º vigorará a partir do 26 de Novembro de 
2018 ou do 1º dia útil da publicação desta Lei, até 15 de Fevereiro de 2019, podendo ser prorro-
gado ou cessado através de Decreto, a critério do Poder Executivo. 

  Art. 4º Cessado o turno único, os servidores retornarão ao cumprimento da jornada 
de trabalho especificada em lei para seus cargos, cujo cumprimento ficará apenas suspenso tem-
porariamente em decorrência desta lei. 

Parágrafo único. A jornada de trabalho dos servidores definida em lei para seus cargos, não so-
frerá qualquer alteração, ficando apenas dispensado seu integral cumprimento durante o período 
de turno único. 

  Art. 5º Fica vedada, na vigência do turno único, a convocação para prestação de 
serviço extraordinário, ressalvado os casos de situação de emergência ou calamidade públi-
ca,fazendo jus nessa hipótese, apenas as horas excedentes à jornada de trabalho estabelecida 
para cada cargo cargos. 

  Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
            

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADEN-

TES DO SUL, aos 12 dias de Novembro de 2018. 
 
 

ALCEU DIEL 
Prefeito Municipal 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI  
 
 
    Senhor Presidente, 
 
 
    Senhores Vereadores, 
 
 

  O Projeto de Lei nº 026/2018 em epígrafe, ora encaminhado, tem por 

objetivo submeter à apreciação de Vossas Excelências o seguinte: INSTITUI TURNO ÚNICO NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

A medida faz-se necessária pela Administração Municipal, em 
virtude da forte crise passa nosso país e conseqüentemente o município. 

    Buscando o equilíbrio das contas públicas em cumprimento às leis 
orçamentárias vigentes, faz-se necessária a redução dos custos e a contenção das despesas, o 
turno único faz parte de uma série de medidas de contenção de gastos que o Município está ado-
tando para fazer frente à crise financeira provocada pela diminuição nos Repasses do FPM, ICMS 
e demais transferências constitucionais e legais, bem como divida de precatório(indenizatória) 
que o município terá de pagar no ano de 2019, o qual é de conhecimento de todos.  

Objetivo é a redução de despesas de consumo de energia elétrica, 
telefonia, combustíveis, água e além de outros gastos que serão necessários para que a 
prefeitura possa  cumprir com suas obrigações legais.  

Dessa maneira, queremos garantir, principalmente, o pagamento em 
dia dos salários de nossos valorosos servidores e também dos nossos fornecedores.  

    A Administração Municipal, preocupada com essa situação, tenta de 
todas as formas atender a legislação sem sacrificar a população Tiradentense, e ao mesmo tem-
po honrar com seus compromissos assumidos. 
    Outro fator é que no mês de Dezembro o Médico Cubano estará de 
férias, e no mês de Janeiro normalmente é período de férias dos servidores. 
    O atendimento a população será centralizado e serão realizados na 
Unidade Básica de Saúde, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, não havendo 
prejuízo no atendimento a população do município. 
    Diante o exposto, o Poder Executivo conta com o apoio na aprova-
ção do presente Projeto de Lei, visto que revestido do mais alto interesse público, e também se 
solicita a tramitação em REGIME DE URGÊNCIA   
 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIARDENTES DO SUL-

RS, aos 12 dias do novembro de 2018. 

 
      
 

            ALCEU DIEL  
           Prefeito Municipal 
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