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LEI Nº 4.285/2017

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONVOCAR
MÉDICO  CLINICO  GERAL  PARA  TRABALHO  EM
REGIME  SUPLEMENTAR  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições conferidas

pela Lei orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  - Fica  pelo  presente,  caracterizado  e  definido
como  excepcional  interesse  público,  a  necessidade  de  ampliar  o  regime  de
trabalho de servidor ocupante do cargo de Médico Clinico Geral visando atender as
necessidades decorrentes de atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a convocar
servidor público municipal do quadro efetivo ocupante do cargo de Médico Clinico
Geral,  regime horário  de 20 (vinte) horas semanais,  para trabalhar  em regime
suplementar de mais 20 (vinte) horas semanais.

§ 1º - Pelo trabalho em regime suplementar de 20 (vinte)
horas  semanais,  o  servidor  convocado  perceberá  remuneração  adicional  na
mesma base do regime normal de trabalho.

§ 2º - A convocação de que trata o caput deste artigo, é a
título  precário,  limitado  em  até  12  meses  podendo  ser  prorrogado  por  igual
período.

Art. 3º - O valor percebido pelo regime suplementar de
trabalho, não se incorporará ao salário do servidor e não integrará o salário de
contribuição previdenciário,  em nenhuma hipótese, servindo apenas como base
para o cálculo da gratificação natalina e férias.

Art.  4º - As  despesas  decorrentes  com a execução da
presente  lei,  correrão  por  conta  de  dotações  orçamentárias  do  orçamento
municipal vigente.

  
Art.  5º  - Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua

publicação.
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI-RS, 01 DE JUNHO DE 2017.    

      CLEITON BONADIMAN    
                       PREFEITO MUNICIPAL
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 74/2017

                               Senhor Presidente,
        Senhores Vereadores:

 Ao cumprimenta-los neste momento em que enviamos
Projeto de Lei Municipal que “AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONVOCAR
MÉDICO CLINICO GERAL PARA TRABALHO EM REGIME SUPLEMENTAR”.

O  projeto  de  Lei  apresentado  visa  à  suplementação
deste profissional da área da saúde para os Programas Saúde da Família, para
atendimentos,  consultas,  visitas domiciliares  e demais atividades ligadas ao
exercício da sua função.

Tendo  em  vista  a  necessidade  de  serviços  médicos
profissionais  para  a  realização  de  trabalhos  de  prevenção e  tratamento  de
saúde, que é de fundamental importância para a melhoria da qualidade de vida
de nossa comunidade, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei.

             CLEITON BONADIMAN    
                            PREFEITO MUNICIPAL


