
 
 

 

Parecer Coletivo 

Instituição de Turno Único. Possibilidade. Servidores de Sobreaviso 

 

 
  Solicita-nos a Associação parecer quanto à possibilidade de instituição do 

turno único no âmbito administrativo do Poder Executivo Municipal.   

 

  Inicialmente, necessário deixar consignado que na implantação do turno 

único haverá fixação de um determinado horário para a realização do expediente da 

repartição e não de carga horária do servidor. Os órgãos públicos que adotam 

excepcionalmente o regime de trabalho direto, sem intervalo, realizam uma carga horária 

média de seis horas ininterruptas, adotando atipicamente parâmetros previstos pela CLT, 

cuja aplicação não ocorre no poder público. 

 

O turno único é medida excepcional, adotada de forma temporária, mas que 

não se perpetua no tempo, eis que o serviço público deve contemplar todo o horário 

considerado de expediente, evitando que parte da população não tenha acesso ou fique 

com o acesso restrito a um determinado horário.  

 

  Veja-se que o servidor presta concurso ou é contratado pelo Poder Público 

para o exercício, na maioria das vezes, de uma carga horária de 40 horas semanais, ou oito 

horas diárias. A redução prolongada do expediente acarreta, por via indireta, diminuição de 

carga horária, porém, com a manutenção da remuneração. Tal situação é incompatível com 

a natureza do erário e até mesmo com a moralidade administrativa. 

 

  Não pode o gestor abrir mão do tempo de serviço dos servidores, reduzindo 

seu contato com a população, sob o pretexto da execução da carga horária ser ininterrupta. 

Assim, qualquer decreto que venha a instituir o turno único não deve subsistir de forma 

permanente, pois o contrato da administração com seus servidores é de 40 horas e não de 

30 horas semanais. 

   

  Ainda e especialmente para fins de registro, o turno único não se aplica aos 

serviços públicos essenciais, notadamente os que envolvem prestação de serviços de saúde 

pública (postos de saúde, hospitais municipais, pronto-atendimentos, etc) bem como nas 

instituições de educação (escolas e creches), e em órgãos que prestam serviços de 

emergência (transporte de doentes e reparos em vias públicas).  

 

 

 

 

 

 



 
 

  As Leis Orgânicas Municipais autorizam o gestor público a instituir o turno 

único por meio de ato discricionário do Poder Executivo, independentemente do 

pronunciamento da Câmara local.  

  

  Cabe ao Prefeito, de forma privativa, ou seja, sem a interferência de outro 

Poder, prover ou administrar os serviços públicos, bem como organizar os serviços 

internos das repartições existentes, dentro das dotações orçamentárias correspondentes. 

 

  As previsões contidas nas LOMs não deixam margem para dúvidas quanto à 

legitimidade privativa do Prefeito em estabelecer e fixar regras para os serviços internos 

das diversas áreas administrativas do Município, como é o caso da implantação do turno 

único. 

 

  O mecanismo legal para tanto pode ser o decreto, se houver essa previsão 

autorizativa na LOM, onde deixa claro ser do Chefe do Poder e exercício do poder 

administrativo e gerencial. 

 

  Portanto, podem os Municípios instituir turno único mediante a expedição de 

um Decreto do Prefeito, sendo tal atitude perfeitamente respaldável na medida em que 

compete ao Poder Executivo determinar como se dá a execução dos serviços públicos, 

especialmente no que diz respeito com os seus servidores e os horários das repartições. 

 

                      

É o parecer. 

 

 

Porto Alegre, 08 de novembro de 2017. 

 

 

                                          CDP – Consultoria em Direito Público                    
  

 

 

 

 

 

 


