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PROJETO DE LEI Nº 218-01/2013 
  

Institui Turno Único na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º  Fica instituído turno único de 07 (sete) horas diárias na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, a ser cumprido no horário compreendido entre 
07 horas e 14 horas, de segunda a sexta-feira, para os seguintes cargos: 

I. Eletricista; 
II. Motorista; 
III. Operador de Máquina; 
IV. Operário; 
V. Pedreiro. 

 
§ 1º Será garantido intervalo de descanso com duração de 30 (trinta) minutos.  
 
§ 2º Os servidores celetistas poderão ser contemplados com o turno único, mas 

terão garantido uma hora de intervalo, ou, não sendo possível conceder este período 
de descanso, deverá o mesmo ser remunerado com acréscimo de 50%, na base 
correspondente ao valor do padrão fixado em lei para o cargo, conforme dispõe o art. 
71, § 4º, da CLT. 

 
§ 3º A Administração poderá alterar o horário do cumprimento do turno único 

entre as equipes, conforme melhor lhe aprouver, desde que mantidas as 07 (sete) 
horas diárias de trabalho.  

 
Art. 2º  Além dos cargos mencionados no artigo anterior, farão jus ao turno 

único, os servidores que compõe as: 
I. Equipe de eletricistas e serviços hidráulicos (serviços internos e 

externos); 
II. Equipe de motoristas e operadores de máquinas; 
III. Equipe de limpeza urbana dos bairros; 
IV. Equipe de manutenção de praças e parques; 
V. Equipe de construção e serviços de pedreiro; 
VI. Equipe de pintura e serviços de trânsito externo. 
 
Art. 3º O turno único instituído no artigo 1º desta Lei vigorará a partir da 

publicação desta lei, pelo período de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. 

 
Parágrafo único. A qualquer tempo, por decisão fundamentada do Prefeito 

Municipal, poderá ser antecipado o término do turno único.  
 
Art. 4º Cessado o turno único, os servidores retornarão ao cumprimento da 

jornada de trabalho normal especificada em lei para seus cargos, cujo cumprimento 
ficará apenas suspenso temporariamente em decorrência desta lei. 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 
 
 

Art. 5º  Fica vedada, na vigência do turno único, a contratação emergencial e a 
convocação para prestação de serviço extraordinário, ressalvados os casos de 
situação de emergência, excepcional interesse público ou calamidade pública, 
devidamente justificado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
fazendo jus nessa hipótese, apenas às horas excedentes à jornada de trabalho 
estabelecida para os cargos, observado o intervalo disposto no artigo 1º, § 1º. 

   
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 23 de outubro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 23 de outubro de 2013. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 218-01/2013 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 

218-01/2013, que institui Turno Único na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e dá outras providências. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo nº 1142/2013, atendendo ao solicitado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 

Conforme levantamento da Secretaria, essa medida trará 
uma redução nos gastos, uma vez que as frentes de trabalho que se deslocam da 
sede da secretaria até o local das atividades acabam por fazer este deslocamento 
duas vezes ao dia, provocando gastos com combustível, aumento de desgaste dos 
veículos e perda de tempo com os deslocamentos. 

Ainda há a constatação que não existe perda de 
produtividade diária, mesmo com carga horária inferior, porém sem intervalo do 
almoço. Os critérios para instituição revelam a preocupação com a continuidade de 
serviços sem que restem prejuízos à população e aos demais departamentos 
administrativos. 

Destaca-se que, na vigência desta sistemática, a 
prestação de serviço extraordinário fica vedada, ressalvados casos de situação de 
emergência ou calamidade pública, pagando-se, nesta hipótese, apenas as horas 
excedentes à jornada de trabalho estabelecida para os cargos. Outrossim, cumpre 
esclarecer que periodicamente será avaliada a pertinência de sua continuidade. 

O Turno Único a ser instituído na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano irá beneficiar os cargos de: Eletricista, Motorista, Operador 
de Máquina, Operário e Pedreiro, além das equipes: de eletricistas e serviços 
hidráulicos, de motoristas e operadores de máquina, limpeza urbana dos bairros, 
manutenção de praças e parques, construção e serviços de pedreiro e de pintura e 
serviços de trânsito externo. O Setor Administrativo e a Oficina não serão inclusos no 
sistema de turno único de que trata está proposta. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto para 
devida análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Sr. 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


