Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO
DECRETO Nº 087, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.

INSTITUI TURNO ÚNICO NO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS GILBERTO BAIERLE, PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº. 406, de 17 de Novembro de 1998,

DECRETA:

Art. 1º. É instituído o Turno Único, contínuo de 06 (seis) horas diárias, nos serviços públicos prestados
pela Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, exceto aos serviços do SEMAE - Serviço Municipal de Água e
Esgotos, e os de Vigilância.

§ 1º. É instituído ainda o Turno Único junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente,
relativo aos serviços de máquinas por ela prestados, EXCETO aos serviços administrativos.
§ 2º. Em razão da instituição do turno único, o horário de expediente será, de segunda a sexta-feira, das
07h30min às 13h30min.

Art. 2º. 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 excedentes à jornada “normal” de trabalho estabelecida para os respectivos cargos.
Art. 3º. Durante a vigência do turno único, a Secretaria de Finanças fará um rigoroso controle das
despesas das secretarias e setores onde instituído o mesmo, com o objetivo de efetiva redução das despesas.

§ 1º. Caso seja constatado que a economia desejada não esteja sendo alcançada ou por qualquer outra
razão de interesse público, o Executivo Municipal poderá, através de decreto, antecipar o final previsto para o
turno único.
§ 2º. De igual forma, o Executivo Municipal poderá, através de decreto, prorrogar o turno único, de acordo
com critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal.

Art. 4º. O turno único ora autorizado vigorará pelo período de 08 de Outubro até 31 de Dezembro de
2014.
GABINETE DO PREFEITO, 24 de Setembro de 2014.

CARLOS GILBERTO BAIERLE
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
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