DECRETO MUNICIPAL N°018/2020
“INSTITUI TURNO ÚNICO, NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA Prefeito de São Pedro das Missões, Estado do Rio Grande do Sul,
no uso de suas atribuições legais;
Considerando, a situação de emergência em virtude da Pandemia de COVID19, para evitar aglomerações nos
setores públicos, evitando assim a disseminação do vírus;
Considerando, que a receita dos Municípios vem diminuindo mês a mês, inclusive o repasse do FPM - Fundo
de Par cipação dos Municípios;
Considerando, a necessidade de atendimento e manutenção do equilíbrio ﬁnanceiro entre as receitas e as
despesas, como condição básica para a regularidade da gestão ﬁscal, bem como o fechamento de contas do exercício;
DECRETA:
Art. 1°- Fica ins tuído turno único con nuo de seis (6) horas diárias no serviço público municipal, a ser
cumprido no período compreendido entre as 07:00 e às 13:00 horas.
Art. 2°- O turno único ins tuído no ar go 1° desta Lei vigorará a par r de 19/10/2020 e terá duração até
31/12/2020.
Art. 3°- O turno único se aplica exclusivamente às a vidades administra vas, não se aplicando às a vidades
de educação que serão adequadas conforme deﬁnições posteriores em virtude da pandemia de COVID19, também a
Secretaria da saúde, em virtude a necessidade de atendimentos de urgência e emergência, que manterão seu
funcionamento nos moldes atuais.
Art. 4º-Cessado TURNO ÚNICO, os servidores retomarão ao cumprimento da jornada de trabalho
especiﬁcada em Lei para seus cargos, cujo cumprimento ﬁcará apenas suspenso temporariamente em decorrência
deste Decreto.
Art. 5º -Fica vedada na vigência do turno único, a convocação para prestação de serviços extraordinários,
ressalvados os casos de relevante necessidade, serviços essenciais, situação de emergência ou calamidade pública,
que serão expressamente determinados pelo Prefeito Municipal, pagando-se nessa hipótese, apenas as horas
excedentes a jornada de trabalho estabelecida para o cargo.
Art. 6º- O presente Decreto aplica-se aos servidores internos e externos, ressalvando o disposto no art. 3º.
Art. 7°- Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, aos 15 dias do mês de outubro de 2020.

ANTONIO R. FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
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