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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2019 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
 
   

Senhores Vereadores 

 

É com satisfação que saudamos Vossas Excelências e, ao mesmo tempo, 

encaminhamos o presente Projeto de Decreto Legislativo, que estabelece turno único 

na Câmara Municipal, durante o recesso parlamentar, ou seja, no período de 1º a 31 de 

janeiro de 2020. 

Como é sabido, durante o recesso parlamentar a maioria dos servidores 

da Câmara Municipal gozam de suas férias regulares, pois com o início da sessão 

legislativa, dificulta o gozo de férias, devido ao reduzido número de servidores, não 

permitindo a substituição. 

Assim sendo, como durante o recesso parlamentar permanece um número 

mínimo de servidores, tendo em vista a inexistência de atividades legislativa, por isso, é 

de bom alvitre a implantação de turno único, para viabilizar o pleno funcionamento do 

Legislativo Municipal. 

Registre-se que será dada ampla divulgação do horário de funcionamento 

da Câmara municipal nesse período de recesso. 

Contando com o apoio dos Nobres Edis, temos a certeza na aprovação da 

matéria. 

Câmara Municipal de Estrela, 12 de dezembro de 2019. 

 
 

Mesa Diretora 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2019 

 

Estabelece turno único no expediente da Câmara Municipal de 

Estrela, durante o mês de janeiro de 2020 e dá outras 

providências. 

 

Art. 1º - Fica estabelecido o turno único no expediente da Câmara 

Municipal de Estrela, no período de 1º a 31 de janeiro de 2020, durante o recesso 

parlamentar, que funcionará no horário das 8:00 as 14:00 horas, sem interrupção. 

Art. 2º - No expediente de turno único, funcionarão todos os serviços 

administrativos internos e externos. 

Art. 3º - Ficam ressalvadas as disposições do Decreto Legislativo nº 

01/2011, de 29 de março de 2011, que permanece em pleno vigor. 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Câmara Municipal de Estrela, 12 de dezembro de 2019. 

 

       Mesa Diretora 

 

 

 


