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rojeto de Lei
para 30 horas semanats

de oue a Presente inictattva terá a

caÍacteiza os integrantes dessa
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ESTADO DA BAHI

PREFEITURA MUNICIPAL DE

õâi""pr"À".iãi que trata dl-e ieduçao da io1ao1,!3^t11oatno
i;; ;;ó;. de psicólogos no Municipio de Alagoinhas/BA

A rornada de trabalho de 30 horas semanais é mais adequada e segura para que os

l,'"'r,r§ãír,. i"Éri.árãóiã pã..ã. pro*ouur um melhor resultado assistencial, conr

I;l;ã; ;; ";ü;;b"ri.ico e emocional' o que contribuirá para a redução

,u.ãi,i"it.o deco-nente de problemas de saúde'

A Organização lnternacional do Trabalho.(OlT)-e- as instâncias do controle social no

Brasil, por meio dos Conselhos nas esferas nacional' estadual e municrpal têm

de,berado e recomendadá-ão n"rãi como a rornada de trabalho adequada para

proÍissionais dos cargos acima citados

O Município de Alagoinhas sempre.atenlo : t-?l:l1e] a necessidade dos Servidores

Públicos Municipais e em reconhecimento. a rele,váncia dos serviços prestados pelos

cargos de psicologos para úl; a sociedade' encaminha a presente Let

Em Íace da relevância do Proieto ' estamos certos

nierr,ãi acorrrioa do elevado espírito público que
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ADO DA BAHIA
NICIPAL DE ALAGOINHAS

O DE LEICOMPLEMENTAR N" /2017

..DISPÔE SOBRE A
JORNADA DE TRABALHO
DE PSICOLOGOS NO
ALAGOINHAS/BA
PROVIDÊNCIAS''

REDUÇÀO DE
DOS CARGOS

MUNICIPIO DE
E DÁ oUTRAS

oolf zat

o PREFEITO MUNrcrpAl DE ALAcoTNHAS, ESTADO DA BAHTA, no uso de suasatribuiçôes legais,

Faço saber que a cámara de Vereadores aprovou e eu, prefeito Municipar, sancionoa seguÍnte Lei:

Art' 1o A Jornada de Trabarho dos cargos de psicórogos integrantes do quacr-,refeito da Administração púbrica Direta vuricipar serã de 30 (trinta) horas semanars

Pa,rágrafo único - os próximos concLrrsos a serem rearizados na área de psicologra
pela Adminisúação Púbrica Direta Municipar deverão atender os dispostos no artigo
1o desta Lei.

Art' 20 - A redução da Jornada de Trabarho de que trata o 10 artigo desta Lei, nâoimplicará em redução do vencimento da categoriai--

Art' 30 - A carga horária dos profissionais que trabarham em programas se,<i, rFederais ou Estaduais respeitara as regras, normativos, e lorÁaoã àà-trJarnoestabelecida em cada programa, Íicandd excetuados da jornada estaberecida noartigo '1o desta Lei.

Art' 4' As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotaçÕesorçamentárías próprias consignadas no orÇamento vrgente e serâo supremenracrrsse necessário, em observância a Lei de Reóponsa bilidade Fiscal

Art' 50 - Esta Lei comprem^entar-:ntra em vigor a partir de g0 dias da pubrrcaçâo

:§í,llr"""O*rar 
o Município a esta nova lornãda, rãvoganoo_se às disposiçoes em
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