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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

MENSAGEM N" 025117.
Alagoinhas, 16 de outubro de 2017

MUNICIP/ü 0E lrLAC,

r,xculrNrÍsslMo sR.

PRESIDENTE

DA c

ALAGOINHAS.

Senhor Presidente,

rojeto de Lei
Encaminhamos a essa Egrégia Casa' paÂ ap
õ"Ãprâ.".tãi que trata dle réduçao da jornada de trabalho para 30 horas semanats
dos cargos de psicÓlogos no Município de Alagoinhas/BA'
e segura para que os
A jornada de trabalho de 30 horas semanais é mais adequada
assistencial, conl
orâiissionais de psicologia possam promover um melhor resultado
e emocional, o que conrribuirá para a redução

Iáãõ; ;; Ju.õã.t"-ririco

absenteismo decorrente de problemas de saúde

AorganizaçãolnternacionaldoTrabalho(olT)easinstânciasdocontrolesocialno
municipal têm
arãrí,'pot meio dos Consálhos nas esíeras nacional' estadual e adequada
para
ãuiiú"ráJo e recomendado 30 horas como a jornada de trabalho
profissionais dos cargos acima citados'

oMunicÍpiodeAlagoinhasSempreatentoesensivelanecessidadedosServidores
pelos
públicos Municipais e em ieóonhecimento a relevância dos serviços prestados

crrto.

presente Lei
O" psicóiogos para toda a sociedade, encaminha a

EmfacedarelevânciadoProjeto,estamoscertosdequeapresenteiniciativateráa
os integrantes dessa
melhor acolhida do elevado espirito público que caracleriza
Egregia Casa Legislatiya

PREFEITO

ESTADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

pRoJETo DE LET..M'LEMENTAR No

',DtspôE soBRE

/2017 oo\fzop

a

neouÇÃo
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DE

JORNADA DE TRABALHO DOS CARGOS
DE PSICOLOGOS NO MUNICIPIO DE

ALAGoINHAS/BA
pnovroÊrucras',

ourRAS

o

PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOTNHAS, ESTADO DA BAHTA, no uso de suas
atribuições legais,
Faço saber que a câmara de Vereadores aprovou e eu, prefeito Municipal, sancrono
a seguinte Lei:

Art. 10. A Jornada de Trabalho dos cargos de psicólogos integrantes do quadro
efeito da Administraçáo Pública Direta Municipal será de 30 (trintaf horas semanars

Parágrafo único - os próximos concursos a serem realizados na área de psicologra
pela Administraçáo Pública Direta Municipal deveráo atender os dispostos no artrgo
1o desta Lei.

Artl

A redução da Jornada de Trabalho de que trata o 1o artigo desta Lei,
implicará em redução do vencimento da categoria.
2o -

nà<.r

Art. 30 - A carga horária dos profissionais que trabalham em programas selar:l
Federais ou Estaduais respeitara as regras, normativos, e jornada de trabalho

estabelecida em cada programa, ficando excetuados da jornada estabelecida no
artigo 1o desta Lei.

Art. 4. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotaçÕes
orçamentárias próprias consignadas no orçaÍnento vigente e serão suplementaors
se necessário, em observância a Lei de Responsabilid ade Fiscal.
50 - Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de g0 dias da publicaçào,
visando adequar o MunicÍpio a esta nova.iornada, revogando-se às disposiçÕes em
contrário.

Art.

GABINETE DO PREF ITO MUNICIPAL DE ALAGOIN
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outubro de 2017

