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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá 

Terra de Empreendedores 
 
LEI Nº 854/2022 

PREVÊ A POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA E TEMPORÁRIA DA CARGA HORÁRIA 
DOS CARGOS PÚBLICOS E ALTERA A LEI 17, DE 02 DE 
JULHO DE 2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 JOÃO RUDINEI SEHNEM, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Artigo 1º – Fica acrescentado o Capítulo II-A ao Título IV da lei 17, de 02 de julho de 2002, que assim 
dispõe:  
 

“CAPÍTULO II-A 
 

DA AMPLIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E TEMPORÁRIA DA CARGA HORÁRIA 
 

Art. 59-A – Excepcionalmente, desde que justificada pela necessidade do serviço público, poderá o Chefe 
do Poder Executivo determinar ao servidor que, por período certo de tempo, exerça carga horária semanal 
além da prevista na lei de criação do seu cargo, limitada em qualquer caso ao total 44 horas semanais. 
§ 1º – A determinação conterá a exposição das circunstâncias excepcionais que exigem a ampliação 
excepcional e temporária da carga horária do servidor, o total da carga horária que deverá ser 
desempenhada semanalmente e o período em que haverá a necessidade do seu exercício, não podendo 
este ser inferior a 30, nem superior a 180 dias, prorrogáveis uma vez mediante justificativa da manutenção 
da excepcional necessidade. 
§ 2º – Além dos proventos proporcionais ao acréscimo da carga horária prevista, não serão devidas horas 
extras ou o pagamento de qualquer outra indenização. 
 
Artigo 2º – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta dos recursos e dotação 
orçamentária da secretaria à qual lotada o servidor que tiver a carga horária temporariamente ampliada. 
 
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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