
 
LEI Nº 757, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 
 Institui turno único de trabalho nas Secretarias. 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituído turno único de trabalho, contínuo e ininterrupto de 06 (seis) horas diárias 

em todas as Secretarias do Executivo Municipal. 
  § 1° Enquanto perdurar o horário diferenciado de que trata o caput deste artigo, o expediente do 
Centro Administrativo será das 07:00 às 13:00 horas, sendo que o atendimento externo do Executivo 
Municipal será das 08:00 às 12:00 horas, ressalvado o expediente da Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social, que se efetivará em dois turnos, a saber: 1° - das 07:00 às 13:00 horas; e 2° - das 
13:00 às 19:00 horas. 
   § 2º Enquanto em pleno exercício do turno único especial, considera-se cumprida a carga horária 
semanal correspondente aos respectivos cargos dos servidores nele compreendidos.   
  § 3° Excluem-se do turno único os Agentes Comunitários de Saúde, diretores, professores e 
funcionários de escolas municipais, bem como motoristas responsáveis pelo transporte escolar. 
  Art. 2º O turno especial diferenciado de que trata o artigo anterior terá início simultaneamente 
com a vigência desta Lei com prazo determinado para término em 31 de Dezembro de 2006.   
  Art. 3° Cumprido o prazo de que trata o artigo 2º, todos os servidores que tiverem seu horário 
normal de trabalho alterado pelo turno único nos moldes do artigo 1º desta Lei, retornarão ao 
cumprimento da jornada habitual de trabalho definida pela Lei correspondente aos cargos, não gerando 
dessa forma quaisquer ônus adicionais ao Município em decorrência de tal excepcionalidade.     

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 15 de 
Dezembro de 2006. 
 
 

OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
              Tatiane Raquel Uhde Pippi 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento 
 


