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LEI MUNICIPAL N° 052.01, DE 21 DE JUNHO DE 2001. 
 
 

"Institui Regime Especial de Trabalho Para Categorias 
Funcionais que Especifica, Estabelece a Remuneração 
Salarial e Dá Outras Providências."  

 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, Estado do Rio Grande do 

Sul, 

 

  FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte 

 

L  E  I 
 
  Art. 1° -  Fica instituído o Regime Especial de Trabalho, a ser aplicado nos serviços 

municipais, especificamente os de saúde pública e assistência social, que fica assim caracterizado: 

 

  I   - Suplementação da carga de trabalho em 1/3 (um terço)  da estabelecida para o 

respectivo emprego, com acréscimo de remuneração correspondente a 1/3 (um terço) do salário 

básico; 

 

  II   - Suplementação da carga de trabalho em mais  50% (cinqüenta por cento)  da 

estabelecida para o respectivo emprego, com acréscimo de remuneração correspondente a 50% 

(cinqüenta por cento) do salário básico; 

 

  III - Suplementação da carga de trabalho em mais 80% (oitenta por cento) da 

estabelecida para o respectivo emprego, com acréscimo de remuneração correspondente a 80% 

(oitenta por cento) do salário básico; 

 

  IV   - Suplementação da carga de trabalho em mais  100% (cem por cento)  da 

estabelecida para o respectivo emprego, com acréscimo de remuneração correspondente a 100% 

(cinqüenta por cento) do salário básico; 

 

  Art. 2° - Aplica-se o Regime Especial de Trabalho as categorias de Empregos 

Públicos a seguir especificadas, considerando a natureza dos serviços e os programas de trabalho a 

serem desenvolvidos: 

  I   - médico;  

  II  - médico veterinário; 

  III - enfermeiro; 

  IV  - odontólogo; 

  V   - assistente social; 

  VI  - nutricionista; 

 

  Art. 3° - As convocações para o Regime Especial de Trabalho serão formalizadas por 

ato do Prefeito Municipal, mediante pedido fundamentado em justificativas de necessidade do órgão 

solicitante. 

 

  Parágrafo Único - A convocação para Regime Especial de Trabalho deverá ter 

aceitação, mediante manifestação escrita, do convocado. 
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  Art. 4° - As despesas decorrentes das convocações para Regime Especial de Trabalho 

serão cobertas por dotações específicas dos órgãos de lotação do servidor, constantes nas Leis de 

Meios anual do Município. 

 

  Art. 5° - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE 
Em, 21 de Junho de 2001 
 
 
     LUIZ ALBERTO REGINATTO 
     Prefeito Municipal 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
MARCIUS JOEL CORBELLINI 
Secretário da Administração  
e Planejamento 
 


