
 
LEI 1.397, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007. 

 
 
 

 INSTITUI TURNO ÚNICO NO SERVIÇO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º. Fica instituído Turno Único no Serviço Público Municipal, no período de 1º de 
novembro de 2007 a 31 de janeiro de 2008. 
 
§ 1º. Durante a vigência do Turno Único o horário a ser observado pelos servidores será o 
seguinte: 
I – detentores de cargos de trinta e três horas semanais: das oito às treze horas, de segunda 
à sexta-feira; e 
II – detentores de cargos de quarenta horas semanais: das sete às treze horas, de segunda à 
sexta-feira. 
 
§ 2º. Os serviços de água e esgoto poderão ser feitos por escala, nos turnos manhã e tarde, 
sendo que o turno da tarde terá início às trezes horas, com horário conforme disposto no § 
1º deste artigo. 
 
Art. 2º. O Turno Único não se aplica: 
I - às atividades docentes das escolas municipais; 
II - aos serviços do transporte escolar;  
III - aos serviços de vigilância; e 
IV - aos serviços do Centro Municipal de Saúde e demais serviços de saúde. 
 
Art. 3º. Cessado o Turno Único os servidores retornarão ao cumprimento da jornada de 
trabalho especificada em lei para seus cargos, cujo cumprimento fica suspenso 
temporariamente em decorrência desta Lei. 
 
Art. 4º. Quando necessária a realização de horas-extras, serão pagas somente as horas 
excedentes à carga horária estabelecida para os cargos, observadas as disposições do 
parágrafo único do art. 2º desta Lei. 
 
Art. 5º. A presente Lei aplica-se aos serviços internos e externos, ressalvados o disposto 
no art. 2º. 
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Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 10 de outubro de 
2007. 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 

 
 


