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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 016/2018 

 

 

DISPÕE SOBRE A OPÇÃO DE EXTENSÃO DE CARGA 

HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS AOS 

SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE 

DENTISTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

O Prefeito do Município de Montalvânia, no uso de suas atribuições legais.  

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Montalvânia APROVA e eu, Prefeito Municipal, 

SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica autorizada a opção de extensão de carga horária de 20 (vinte) horas para 40 

(quarenta) horas semanais aos servidores ocupantes do cargo de Dentista para atendimento da 

jornada de trabalho fixada pelo Ministério da Saúde para as equipes da Estratégia Saúde da Família 

– ESF. 

 

§ 1º - A opção prevista no caput deste artigo, poderá ser requerida pelo servidor e autorizada 

pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde, após avaliação da necessidade do serviço público. 

 

§ 2º Terão prioridade para o cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais os 

atuais servidores efetivos, obedecendo-se o critério de maior tempo de serviço, de acordo com a 

data da posse. 

 

§ 3º - No caso de convocação de aprovados em concurso público, se a vaga a ser preenchida 

for para atender à Estratégia Saúde da Família com o cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) 

horas, a posse fica condicionada à opção da extensão da jornada de trabalho pelo candidato. 

 

§ 4º - Caso o candidato opte pela não extensão da jornada de trabalho, a Administração deverá 

convocar o próximo da lista, sendo assegurado o direito a nova convocação, no surgimento de vaga 

para 20 (vinte) horas semanais, seguindo-se a ordem de classificação inicial do concurso. 

 

Art. 2º - É facultado ao servidor público em efetivo exercício da jornada de 40 (quarenta) 

horas semanais, retornar à jornada originária de seu cargo público mediante autorização expressa do 

gestor da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Art. 3º - É compulsório o retorno do servidor à jornada originária em caso de extinção da 

equipe da Estratégia Saúde da Família onde exercer suas atribuições ou alteração da carga horária 

pelo Ministério da Saúde. 

 

Art. 4º - O valor a ser pago pela extensão da jornada será proporcional ao número de horas 

acrescidas e corresponderá ao mesmo valor do vencimento do cargo. 

 

Art. 5º - A extensão de jornada substitui e é incompatível com o pagamento de horas-extras, 

haja vista que tem como objetivo compensar o servidor em decorrência das peculiaridades da 

jornada de trabalho. 

 

Parágrafo único – O valor correspondente à extensão da jornada não se incorpora à 

remuneração do servidor para qualquer outro efeito. 

 

Art. 6º- Fica autorizada a abertura de crédito suplementar para as despesas decorrentes da 

presente lei. 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Câmara Municipal de Montalvânia, 07 de junho de 2018. 

 

 

 

VALDIVINO DORIEDSON SOARES 

Presidente 

  

 

 


