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FERNANDO WEGMANN, Prefeito Municipal de Humalta, Estado do Rio Grande do Sul,
no uso das atribuic6es legais, conferidas pela I,ei Organica do Municipio, FACO SABER que a
Cfmara de Vereadores aprovou e eu sanctono e promulgo a seguinte Lei Municipal:

Art.  10-  0  Poder Executivo  Municipal,  cousiderando  a  necessidade  da  imposicao  de
medidas de austeridade e de economicidade, especialmente voltadas na manutengao do equilforio
financeiro   do  Ongamento  Programa   do  Govemo  Municipal   e   o   cunprimento   da  Lei   de
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Servico Pdblico Municipal de HLmaha, a ser cumprido, diariamente, de segundas ds sextas-feiras,
com horino estabelecido das 7:00 ds 13 :00 horas.

Parigrafo dnico -0 tumo dnico a que se refere a presente Lei tefa inicio na data de 03-10-
20.17 (terca-feira).

Art. 2° - 0 Tuno Especial Continuo trhico de seis horas diatas, em carater extraordinirio,
a ser instituldo mos termos do artigo  10 da presents Lei, tefa seu periodo de vigepeia definido e
regulamentado por Decreto Mulcipal, expedido pelo Poder Executivo, nao superior a 06 (seis)
meses, a contar da publicapao desta Lei.

Art. 3° - 0 Tumo Especial Continuo T}nico de que trata a preserfe Lei, ndo se aplicafa a
Seeretaria Mulcipal  da Salde,  ds atividades  de Educapfro e Ensino,  nas Escolas Muricipals,
Transporte  Escolar,  que manterao  seu  funcionanento  mos  moldes  atuals,  ao  menos  enquanto
persistir o ano letivo em curso.

Pardgrafo Primeiro: Para as atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social -
CRAS, e ds Atividades da Primeira Infincia Melhor - Pn4 sera observado o horino nomal de
trabalho.

I'ardgrafo Segundo: Para as atividades do Conselho Tutelar, sera observado o horirio
normal de trabalho.

Art. 40 - Cessado o Tumo Unico, os servidores retomarao o cumprimento da jornada de
trabalho espectficnda em Lei  para os seus cargos,  cujo horano normal  estard apenas  suspenso
temporariamente em decorrencia do cafater extraordindrio acina referido.
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Art. 5° - Fica vedada, na vigencia do Tumo Especial Continuo Unico, a convocapao para a
prestapao de servigo extraordinalo, ressalvados os casos considerados de emergencia, pagando-se
nas hip6teses, as horas excedentes ajomada de trabalho estabelecida para os cargos.

Art. 6° - A presente Lei aplica-se aos servicos intemos e extemos, ressalvado o disposto no
Arigo 30 da presente Lei.

Art. 7° - Revogam-se as disposic6es em contrdrio.

Art. 8° - A presente Lei entrafa em vigor na data da sue publicapao, e see regulamentada
por Decreto Municipal, mos casos omissos e acima estabelectdos.

GABINETE D0 PREFEITO MUNICIPAL DE

HUMAITA, RS, aos tres dias do mss de outubro de

2017.

Registre-se e Publique-se :
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