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EMENDA Nº. _______ 
 
 

Altera o artigo 9º do Projeto de Lei Complementar 50/2013, passando a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
   “Art. 9º  Fica alterado o §º2º e incluídos os §§ 3º e 4º ao artigo 41 da Lei 
Complementar nº 453, de 8 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Art. 41... 

 
§ 2º  Os servidores que venham a ser empossados na forma do § 1º deste artigo, nos 

cargos correspondentes a Assistente de Enfermagem Nível I e Enfermeiro, conforme 
denominados até a vigência desta Lei Complementar, ficarão sujeitos à jornada de trabalho de 
30 horas semanais, e ficarão vinculados ao Quadro Geral de Cargos, atribuindo-se-lhes as 
novas denominações de Assistente Técnico em Saúde e Analista em Saúde, respectivamente. 
 

§ 3º Os servidores de cargos e funções das classes de auxiliares de laboratoristas, 
denominados atualmente de auxiliar de patologia clinica e técnico em patologia clinica, ficarão 
sujeitos à jornada de trabalho de 20 horas semanais, sem irredutibilidade salarial, em 
decorrência de determinação constante na legislação federal a elas aplicável.  
 

§4º A duração normal da jornada de trabalho, mencionada no § 3º, poderá ser 
acrescidas de horas suplementares, em numero não excedentes de duas horas, desde que 
seja mediante acordo escrito ou motivo de força maior.” 

 
 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 determina, em seu 
Artigo 39, § 1º, ainda que de forma indireta, a exigência de um plano 
de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos, fixado por 
lei, que observe a natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 

 
Além de ser uma exigência constitucional, a existência e vigência de 
um plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos 
municipais é medida administrativa necessária, pois traz grandes 
benefícios tanto à Administração Pública, quanto aos seus servidores, 
além da oportunidade de já ter ouvido diversos profissionais de várias 
áreas, houve-se a necessidade desta alteração. 
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