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LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 3.135/2018, DE 03 SETEMBRO DE 2018

Altera e acrescenta os dispositivos que
menciona na Lei Municipal n° 333/2000, de
19/04/2000, que "Institui o Regime Jurídico
Estatutário dos Servidores Públicos
Municipais, e dá outras providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder LegislativoMunicipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

Complementar:

Art. 1° Esta Lei Complementar altera e acrescenta os dispositivos que menciona da
Lei Municipal nO 333, de 19 de abril de 2000, que "Institui o Regime Jurídico Estatutário dos
Servidores Públicos Municipais e dá outras providências", que passa a viger com a seguinte redação.

Art. 2° O artigo 54 da Lei Municipal nO333, de 19 de abril de 2000, passa a viger com
as seguintes alterações e acréscimos:

"Art. 54. O servidor está sujeito ao regime padrão de jornada de trabalho de
até 40 (quarenta) horas semanais, que não poderá exceder a 08 (oito) horas
diárias, em atendimento às normas constitucionais, ressalvadas as hipóteses
previstas nesta Lei.

9 1° Aqueles servidores públicos que estiverem sujeitos a cargas horárias
diferenciadas especificadas na lei de criação do cargo, cumprirão suas
jornadas nos limites respectivos estabelecidos.

9 2° A critério do Chefe da Administração, poderá ser instituído regime de
revezamento, escala e/ou regime de plantão, nos órgãos da administração
direta, fundacional e autárquica que, em razão da natureza específica dos
serviços prestados e das atividades desenvolvidas, justifique a realização
deste tipo de jornada, conforme estipulado em regulamento próprio.

9 3° Poderá ser instituído o regime de compensação, por necessidade do
serviço, ou por solicitação do servidor, mediante autorização escrita da
autoridade superior imediata, hipótese em que a jornada diária poderá exceder
os limites acima estabelecidos, com a correspondente diminuição das horas
excedentes em outros dias, desde que observada a jornada mensal máxima,
conforme estipulado em regulamento.

9 4° Fica vedado aos servidores sujeitos ao regime de revezamento ou ao
regime de plantão, por incompatibilidade, a concomitância com o regime de
compensação.

9 5° A critério do Chefe da Administração e no exclusivo interesse do Serviço
Público, mediante prévia anuência expressa, a jornada do servidor poderá ser
cumprida em regime especial de turno. único de 6 (seis) horas diárias,
mediante proporcional redução ~emuneratÓria correspondente, conforme
dispuser regulamento próprio.
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~ 6° As regras dispostas no ~ 5° acima não se aplicam durante o horário
extraordinário realizado nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que será
regulamentado no âmbito de cada Poder, assegurando aos respectivos
servidores jornada a ser cumprida em regime especial de turno único de 6
(seis) horas diárias sem alteração remuneratória."

......................................................................................................... (NR)

Art. 30 O parágrafo único do artigo 60 da Lei Municipal nO333, de 19 de abril de
2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.60 .

Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão, função gratificada, ou o
desempenho de atividade em regime de dedicação plena, permite que o
servidor seja convocado sempre que houver interesse da Administração, não
estando submetido aos limites de jornadas desta lei e/ou de regulamentos
próprios, e tampouco fará jus a adicional por serviço extraordinário .

......................................................................................................... (N"R)

Art. 4° Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 03 (três)
dias do mês de setembro do ano de 2018.

Registre-se e Publique-se.

LIN, AUM
Secretário Muni paI de Administração
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