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PROJETO DE LEI Nº 80/2019 

 

 

INSTITUI GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA O PESSOAL QUE ATUA NO 

PROGRAMA SALVAR/SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor; 
  FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

  

  Art. 1º É instituída gratificação denominada de “Verba de Plantão” pelo exercício de 

atividade de natureza especial, aos servidores públicos municipais efetivos ou contratados por 

prazo determinado, ocupantes do cargo/função de Motorista, Técnico em Enfermagem e de 

EnfermeiroRT que exerçam suas atribuições na Secretaria Municipal da Saúde junto ao 

PROGRAMA SALVAR/SAMU BÁSICO - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, considerado 

de excepcional interesse público e de relevância social, desenvolvido em parceria com o 

Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. 

 

  Art. 2º A gratificação de que trata o artigo 1º desta lei é fixada em R$ 400,00 

(quatrocentos reais) mensais por pessoa e será paga juntamente com o salário normal do mês e 

terá validade quando os servidores dos cargos/funções mencionadas estiverem no efetivo 

exercício da função junto ao PROGRAMA SAMU/SALVAR, e durante os afastamentos legais que o 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, considera como de efetivo exercício. 

 

  § 1º - Sobre a gratificação fixada no “caput” deste artigo, não incidirão as vantagens e os 

adicionais estabelecidos no Quadro de Cargos e Salários e no Regime Jurídico dos Servidores, 

nem se incorporará ao vencimento do cargo para qualquer finalidade, servindo apenas como 

base para cálculo de contribuição previdenciária.   

 

§ 2º A gratificação de que trata esta Lei municipal será incluída no cálculo de 

remuneração de férias regulamentares e da gratificação natalina. Caso o servidor não esteja mais 

recebendo a referida gratificação no momento do gozo de férias ou no momento da percepção 

da gratificação natalina, esta será computada proporcionalmente, na razão de um doze avos de 

seu valor vigente, por mês de exercício que o servidor perceber a vantagem, observando o 

período aquisitivo, no caso de férias regulamentares e o ano, no caso de gratificação natalina. 

 

  § 3º - O valor da verba de plantão fixado no caput deste artigo será reajustado nas 

mesmas datas e nos mesmo índices de reajustes, concedidos aos servidores públicos municipais.  
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  Art. 3º Para fins desta Lei, conceitua-se atividade de natureza especial, o exercício de 

atividades de transporte, acompanhamento e auxílio no encaminhamento de pacientes aos 

locais de atendimentos, a necessidade de trabalho fora da sua jornada normal de trabalho 

inclusive, aos finais de semana e feriados, bem como, a disponibilidade para serviços de 

atendimento de plantão. 

 

  Art. 4º A gratificação instituída por esta Lei, substitui o direito a percepção à 

remuneração pelos serviços extraordinários realizados durante o mês, no exercício das funções, 

em conformidade com o disposto na legislação municipal que trata do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais. 

 

  Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações 

próprias do Orçamento Municipal. 

 

  Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia a contar de 1º de 

setembro de 2019. 

  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 29 DE AGOSTO DE 2019. 
                                                                  

     CLEITON BONADIMAN 
                                                                                     PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI Nº 80/2019 
  
 
   Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 
 

 
   Apraz-nos cumprimentá-lo prazerosamente, bem como aos demais Vereadores 
dessa Casa Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando o Projeto de Lei em 
epígrafe que INSTITUI GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE 
ATUAM NO PROGRAMA SAMU/SALVAR. 
 
   Ressaltamos que a gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial de 
que trata o referido Projeto de Lei, visa em primeiro lugar melhorar a qualidade do atendimento 
a população do Município na área da saúde, especialmente para aqueles pacientes que precisam 
ser deslocados para receber atendimentos em outros municípios da região ou estado, à noite, 
aos sábados, domingos e feriados, no âmbito das atividades do PROGRAMA SAMU/SALVAR. 
Além disso, todos são sabedores das dificuldades e das condições exercidas por estes servidores 
no desempenho de suas funções, por se tratar de atendimento e transporte de pessoas 
enfermas.   
 
   Por fim, cabe frisar que os recursos necessários para o pagamento da gratificação, 
são repassados pelo Governo Federal e Governo do Estado, para a manutenção das atividades do 
Programa SAMU/SALVAR no Município e, por isso, esta gratificação não causará impacto 
orçamentário e financeiro. 
 
   Diante do exposto, certos da apreciação e aprovação unânime do Projeto de Lei 
ora encaminhado, enviamos votos de estima e consideração. 
 
 

Seberi – RS, 29 de agosto de 2019. 
   
 

Atenciosamente. 
 

 
Cleiton Bonadiman 
Prefeito Municipal 

  
 
 


