
                 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02 DE 04 DE MARÇO DE 2020

“ALTERA A NOMENCLATURA E A REDAÇÃO DA SEÇÃO IV, DO TÍTULO
II  E  DOS ARTIGOS 29 E 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 26 DE
ABRIL  DE  1993,  REGULAMENTA  A  JORNADA   E  O  HORÁRIO  DE
TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ACRESCENTA
A REDAÇÃO DO ARTIGO 30 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

     
      O Prefeito Municipal de Monte Castelo, Estado de Santa Catarina, no uso das

suas  atribuições,  faz  saber  a  todos  os  habitantes  do  Município,  que  a  Câmara  de
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

      
    Art.1º.Fica alterada a nomemclatura  e a redação da Seção IV do Título II e

dos Artigos 29 e 30, da Lei Complementar Municipal Nº 01 de 26 de Abril de 1993 que
“Institui  o  Regime  Jurídico  Único  Para  os  Servidores  Públicos  do  Muncípio  e  Das
Fundações Publicas  Instituidas e Mantidas pelo Município, Estabelece Diretrizes Gerais
Para  sua  Implantação  e  Dá  Outras  Providências”, a  qual  passará  a  vigorar  com a
seguinte nomenclatura e redação:

SEÇÃO IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO E DA JORNADA E HORÁRIO DE TRABALHO

 SUBSEÇÃO  I
      DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

SUBSEÇÃO  II
      DA JORNADA E DO HORÁRIO DE TRABALHO  

             Art.29. Os Servidores Públicos Municipais investidos em cargos de Provimento
Efetivo e em cargos de Provimento em Comissão e Confiança, sujeitar-se-ão a uma
Jornada  de  Trabalho  de  no  máximo  44  (quarenta  e  quatro)  horas  semanais,  salvo
quando houver disposição legal estabelecendo duração diversa.

              §1º.Os Servidores Públicos Municipais investidos em cargos de Provimento em
Comissão e Confiança, além do cumprimento da Jornada de Trabalho especificada no
“Caput”  deste  Artigo,  deverão  ter  dedicação  integral  e  exclusiva  e  poderão  ser
convocados  sempre  que  ocorrer  necessidade  de  realização  de  serviço  público  de
urgência e de interesse da administração.
 



                   

    §2º. Os Servidores Públicos Municipais investidos em cargos de Provimento
Efetivo  e  de  Carreira  no  Magistério  Público  Municipal  sujeitar-se-ão  as  seguintes
Jornadas de Trabalho:

                    I- Jornada de Trabalho com duração de 10 (dez) horas   semanais;

                    II- Jornada de Trabalho com duração de 20 (vinte) horas   semanais;

                   III- Jornada de Trabalho com duração de 30 (trinta) horas   semanais;

                   IV- Jornada de Trabalho com duração de 40 (quarenta) horas   semanais.

                 
      Art.30.  Os  Servidores  Públicos  Municipais  investidos  em  cargos  de

Provimento  Efetivo  e  de  carreira  técnica  ou  profissional,  com lotação  na  Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  nas  Unidades  Municipais  de  Saúde,  poderão,  de  comum
acordo,  exercer  as  suas  Jornadas  de  Trabalho,  com o  cumprimento  de   horários
flexiveis,  em  Sistema  de  Escalas  e  Plantões,  visando  atender  as  necessidades  do
serviço  público,  especialmente  nas  Unidades  Municipais  de  Saúde,  que  promovem
atendimento  ao  público  durante  24  (vinte  e  quatro  )  horas  diárias,  cumprindo  as
seguintes Jornadas de Trabalho:

                   I- Jornada de Trabalho com escala ou plantão, com duração de 6 (seis)
horas  diárias;
              

         II- Jornada de Trabalho com escala ou plantão, com duração de 8 (oito)
horas  diárias;
                  
                      III- Jornada de Trabalho com escala ou plantão, com duração de 12 (doze)
horas  diárias.
                 
                     §1º.Os Servidores Públicos Municipais investidos em cargos de Provimento
Efetivo  e  que  exercem  carreira  técnica  e  profissional,  com  lotação  na  Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  nas  Unidades  Municipais  de  Saúde,  quando  submetidos  ao
Sistema de Escalas e Plantões, poderão, de comum acordo, com as suas direções e
chefias  imediatas,  adotar  o  Sistema  de  Compensação  de  Horários,  para  o
cumprimento efetivo da Jornada Semanal de Trabalho constante no seu respectivo ato
de nomeação.
                

          



              §2º.Respeitados os casos previstos nesta Lei Complementar, o servidor que
interromper sem justificativa, o exercício das suas funções e atribuições num período de
12  (doze)  meses,  por  mais  de  30  (trinta)  dias  consecutivos  ou  60(sesenta)  dias
alternados, estará sujeito a demissão por abandono de cargo, mediante a instauração
de Processo Adminstrativo Disciplinar no qual lhe será assegurado a ampla defesa.

                      Art.3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

                   Art.4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

                                                   Monte Castelo – SC, 11 de maio de 2020.

                                                                 LEANDRO SIMÕES DE LIMA 
                                                                        Presidente

                                                                                                                         

 



MENSAGEM  DE ENCAMINHAMENTO Nº 09 DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº  02/2020

                                       Monte Castelo - SC, em  04 de Março de 2.020
Excelentíssimo Senhor
LEANDRO SIMÕES DE LIMA
DD: Presidente da Câmara Municipal

NESTA   

Senhor Presidente

                 Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e demais Vereadores e
Vereadora que integram esta colenda Casa Legislativa, o Prefeito Municipal de Monte
Castelo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 49, Inciso III, da
Lei Orgânica do Município, serve-se do presente para encaminhar  o Projeto de Lei
Complementar  Nº  02/2020,  o  qual  “ALTERA  A  NOMENCLATURA  E  A  REDAÇÃO  DA
SEÇÃO IV, DO TÍTULO II  E  DOS ARTIGOS 29 E 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 26 DE
ABRIL  DE  1993,  REGULAMENTA  A  JORNADA   E  O  HORÁRIO  DE  TRABALHO  DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", proposição  que
está sendo remetida a esta Casa Legislativa pelas seguintes razões e fundamentos e
justificativas: 

                 1ª-) O Projeto de Lei ora encaminhado visa alterar a nomenclatura e  a
redação da Seção IV, do Título II e  dos Artigos 29 e 30 da Lei Complementar Nº
001/93 de 26 de Abril de 1993, com o propósito de regulamentar de forma mais clara
e precisa as Jornadas  e Horários de Trabalho dos Servidores Públicos Municipais e
complementar  a  Legislação  Complementar  já  existente,  permitindo,  inclusive,  a
flexibilização  para o cumprimento das jornadas e horários de trabalho de forma a



assegurar  a  funcionalidade  de  serviços  públicos  essenciais,  durante  24(vinte  e
quatro) horas, como é o caso dos serviços públicos de saúde.
 
                2ª-)  A atual redação contida nos Artigos 29 e 30 da Lei Complementar
Municipal  Nº  001/1993,  não  prevê  e  não  disciplina  a  flexibilização  de  jornadas e
horários de trabalho, proporcionando verdadeiro entrave e dificuldade administrativa,
para  colocar  em  funcionamento  os  serviços  públicos  essenciais,  especialmente
aqueles oferecidos nas Unidades Municipais de Saúde.
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                 3ª-) A redação proposta no Projeto de Lei Complementar ora remetido a
esta  Casa  Legislativa,  não  trás  nenhum  prejuízo  ao  que  já  está  disciplinado  na
redação contida nos Artigo 29 e 30 da Lei Complementar Municipal Nº 001/1993 e
apenas e tão somente amplia  a redação contida nos referidos dispositivos, tornando
a matéria por eles disciplinada, mais clara e adequada as necessidades atuais da
administração e do atendimento de serviços essenciais como é o caso dos serviços
de saúde, que precisam ser colocados à disposição da população usuária durante
24(vinte e quatro) horas diárias. 

                 4ª-) É de pleno conhecimento de todos os Vereadores que integram esta
Colenda Casa Legislativa,  que o Município  por força de normas Constitucionais  e
Legais  possui  limites  traçados  e  estabelecidos  para  as  Despesas  com  a
Admissão e Remuneração de Pessoal, motivo pelo qual deve criar mecanismos e
instrumentos  legais,  para que possa  desenvolver  os  serviços  públicos  essenciais,
com o maior aproveitamento possível da sua força de trabalho técnica e profissional. 

                 5º-) A atual redação contida nos dispositivos legais sobre os quais se
pretende a alteração redacional,  não mais atende a realidade administrativa atual,
tendo em vista que a Lei Complementar Municipal Nº 001/1993 foi aprovada  em 26
de Abril de 1993,  portanto a mais de 26 anos e, neste período várias mudanças
ocorreram na Administração Pública de todas as esferas, inclusive,  a Constituição
Federal de 1988, pela Emenda Constitucional Nº 19/1998 conhecida como EMENDA
DA REFORMA  ADMINISTRATIVA,  passou  a  exigir  da  Administração  Pública  de
todas as esferas e poderes, a obediência aos princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade, publicidade e também da EFICIÊNCIA e, não se obter eficiência no
serviço público, sem o aproveitamento da força de trabalho existente e disponível.  

                 Diante do exposto e justificado, o Prefeito Municipal vem solicitar a esta
Câmara de Vereadores a apreciação do Projeto  de Lei  Ordinária  Nº  06/2020 ora
encaminhado, em REGIME DE EXTREMA URGÊNCIA E DE PRIORIDADE, pedido
este  que  faz  com fundamento  no  Artigo  132  “Caput”  e  Incisos  III  e  IV  e  135
”Caput”  e  Inciso I  e 136 do Regimento Interno da Câmara,  tendo em vista  a
importância e o alcance social da matéria nele contida.



                 Sendo o que se nos apresenta para o momento, prevalecemo-nos da
oportunidade, para reiterar a Vossa Excelência e demais Vereadores e Vereadora,
nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

                                                     Atenciosamente.

                                             JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
                                                                      Prefeito Municipal


