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LEI Nº 2.608, DE 21 DE JUNHO DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES 

OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA faz saber que a Câmara de 

Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: 

 

Art. 1º A carga horária dos servidores temporários e efetivos, ocupantes do cargo de 

Assistente Social no Município de Forquilhinha, passa a ser de 30 (trinta) horas semanais, ficando vedada 

a redução dos vencimentos. 

 

§1º Aos Assistentes Sociais em regime estatutário, com jornada de quarenta horas semanais 

em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada à 

redução do salário e vencimento. 

 

Art. 2º Aos Assistentes Sociais que, na data da publicação desta lei laboram com carga 

horária semanal de 30 (trinta) horas, assegura-se a readequação do vencimento, tendo como referência o 

valor integral percebido atualmente pela categoria.  

 

Art. 3º Esta Lei não abrangerá o servidor da categoria de Assistente Social, quando 

contratado por carga horária de vinte horas semanais, sendo assim, independentemente do número de 

contratos, deverá cumprir a carga horária prevista no contrato e no respectivo concurso público. 

 

Art. 4º O quadro funcional relativo ao Assistente Social descrito no anexo VII, da Lei nº 751, 

de 20 de setembro de 2001, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração do servidor público 

municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

TABELA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL 

QUADRO PERMANENTE 

 

Grupo Quantidade de 

vagas 

Categoria 

funcional 

Amplitude de 

referência 

Carga horária 

semanal 

ANS 06 Assistente Social        03 a 07 30 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Forquilhinha/SC, 21 de junho de 2022. 

 

 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 
Prefeito 
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