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LEI MUNICIPAL Nº 213, de 07 de maio 2018. 

 

Regulamenta e institui o regime de plantão e 
gratificação dos profissionais da saúde: 
médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliar de 
enfermagem, Dentistas e Auxiliar de 
Consultório Dentário do Município de Damião, 
e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO, Estado da Paraíba, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que o PODER LEGISLATIVO aprova, e eu, 
sanciono a seguinte LEI: 
 

Art. 1º - Fica instituído e regulamentado o regime de plantão, de sobre aviso e 
gratificação aos servidores públicos municipais que ocupam as funções de médico (a), 
enfermeiro (a), técnico/auxiliar de enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde. 
 

§ 1º Para fins da presente lei ficam estabelecidos os seguintes conceitos: 
 

I - Plantão: regime de serviços prestados pelo servidor diretamente na unidade 
administrativa, de forma contínua e ininterrupta, fora do horário normal de expediente; 
 

II - Sobreaviso: o servidor permanece em sua residência a disposição da 
Administração, fora do horário normal de expediente, para ser convocado ao serviço quando 
necessário. 
 

Art. 2º - Os profissionais da saúde que se refere o artigo 1º, poderão desenvolver 
seus trabalhos em regime de plantões de 12 e 24 horas  e  serão  remunerados  por  
plantões de acordo com os valores estabelecidos no anexo I desta lei. 
 

§ 1º Os Plantões poderão ser, nos seguintes dias e horários: 
 

I - de segundas às sextas-feiras, plantões de 12 horas, das 06h00min às 18h00min 
do mesmo dia, e das 18h00min às 06h00min do dia seguinte; 

II - de segundas às sextas-feiras, plantões de 24 horas, das 06h00min às 06h00min 
do dia seguinte; 

III - aos sábados, domingos e feriados, plantões de 12 horas, das 06h00min às 
18h00min do mesmo dia, e das 18h00min às 06h00min do dia seguinte; 

IV - aos sábados, domingos e feriados, plantões de 24 horas, das 06h00min às 
06h00min do dia seguinte; 
 

§ 2º Os servidores plantonistas serão comunicados através da Secretaria Municipal 
de Saúde, mediante escala de Plantão afixada todo dia 1º de cada mês no mural da própria 
Secretaria e/ou unidade administrativa de saúde. 
 

§ 3º Nos casos de urgência/emergência ou de necessidade do serviço público, 
poderá o Secretário Municipal de Saúde alterar a escala de plantão, ou até mesmo, poderá 
dispensar a escala de plantonistas estabelecida neste artigo e convocar os servidores por 
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intimação verbal ou via telefônica, que posteriormente será objeto de relatório, firmado pela 
autoridade superior. 
 

Art. 3º - Para os servidores que optarem por trabalhar em regime de plantão, o 
salário base do cargo que ocupa corresponderá a: 

I – 6 (seis) plantões mensais de 24 horas ou 12 (doze) plantões mensais de 12 
horas, para os cargos que tem uma carga horária de 20 horas semanais. 

II – 8 (oito) plantões mensais de 24 horas ou 16 (dezesseis) plantões mensais de 12 
horas, para os cargos que tem uma carga horária de 40 horas semanais. 
 

§ 1º - o regime de plantão corresponde a uma jornada de trabalho diferenciada, 

havendo, portanto a compensação de horas trabalhadas, onde o pagamento de hora 
extraordinária é excepcional. 
 

§ 2º - em caso de necessidade, fica autorizado o pagamento de plantão extra, 

observada a compatibilidade de horário legal dos profissionais da saúde, de até 60 horas 
semanais.  
 

§ 3º - As importâncias pagas a título de Plantão extra, não se incorporarão aos 

vencimentos ou salários para nenhum efeito, não incidindo sobre elas vantagens de 
qualquer natureza. 
 

§ 4º - Havendo necessidade, fica o poder executivo autorizado a convocar servidor, 

com anuência deste, para trabalhar plantões extras, de forma contínua.   
 

Art. 7º - Fica instituído o regime de sobreaviso aos servidores municipais, que trata o 
art. 1º desta lei. 
 

§ 1º O regime de sobreaviso será remunerado a razão de 1/3 do valor da hora 
normal de trabalho. 
 

§ 2º Os servidores em regime de sobreaviso serão comunicados através da 

Secretaria Municipal de Saúde, mediante escala de sobreaviso afixada todo dia 1º de cada 
mês no mural da própria Secretaria e/ou repartição administrativa. 
 

Art. 8º - Fica instituída gratificação pelo exercício de função específica de cargos e 

programas junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos seguintes casos, com valores 
estabelecidos no anexo II desta lei: 
 

I – Médico ESF (Estratégia da Saúde da Família): gratificação paga ao servidor 

efetivo ou contratado no cargo de médico e designado através de portaria para exercer a 
função de médico ESF; 
 

II – Enfermeiro ESF (Estratégia da Saúde da Família): gratificação paga ao servidor 

efetivo ou contratado no cargo de enfermeiro e designado através de portaria para exercer a 
função de enfermeiro ESF; 
 

III – Técnico de Enfermagem ESF (Estratégia da Saúde da Família): gratificação 

paga ao servidor efetivo ou contratado no cargo de Técnico de Enfermagem e designado 
através de portaria para exercer a função de Técnico de Enfermagem ESF; 
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IV – Dentista ESF (Estratégia da Saúde da Família): gratificação paga ao servidor 
efetivo ou contratado no cargo de Dentista e designado através de portaria para exercer a 
função de Dentista ESF; 
 

V – Auxiliar de Consultório Dentário ESF (Estratégia da Saúde da Família): 
gratificação paga ao servidor efetivo ou contratado no cargo de médico e designado através 
de portaria para exercer a função de Auxiliar de Consultório Dentário ESF; 
 

Parágrafo Único: Os profissionais da Saúde que forem designados para 
trabalharem na Estratégia da Saúde da Família terão uma carga horária de 40 horas 
semanais. 
 

Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação da presente lei, correrão à conta das 
respectivas dotações orçamentárias de cada exercício financeiro, apropriadas para tal fim. 
 

Art. 10º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1 
de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Damião - PB, em 07 de maio de 2018. 
 
 
 

Lucildo Fernandes de Oliveira 
Prefeito Constitucional 
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ANEXO I 
 

REGIME DE PLANTÃO 
 

CARGO 
PLANTÃO 

12 HORAS 24 HORAS 

MÉDICO R$ 400,00 R$ 800,00 

ENFERMEIRO R$ 100,00 R$ 200,00 

AUXILIAR/ TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

R$   80,00 R$ 160,00 

 
 

 
 

ANEXO II 
 

ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF 
 
 

CARGO CARGA HORÁRIA  GRATIFICAÇÃO 

MÉDICO  40 HORAS R$ 5.000,00 

ENFERMEIRO 40 HORAS R$ 2.000,00 

AUXILIAR/TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM 

40 HORAS R$    300,00 

DENTISTA 40 HORAS R$ 2.000,00 

AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

40 HORAS R$    300,00 

 


