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LEI N0 1536 DE 27 DE JUNHO DE 2002

"Dispõe sobre trabalho médico plantonista alternativo
para cumprimento de jornada de trabalho, de segunda

a domingo, no Sistema Municipal de Saúde".

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal da
Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições le~ais,

FAZ SABER que a CAMARA MUNICIPAL da
Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São
Paulo, decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I:.
ARTIGO 1° - Fica instituído o regime de trabalho

médico plantonista alternativo, com cumprimento de 12
horas diárias, individualmente, de segunda a domingo, no
Sistema Municipal de Saúde.

ARTIGO 2° - O regime de plantão alternativo é
optativo, e a opção consiste em se ter convertida uma
jornada de trabaiho de 20 horas semanais, dividida em 4
horas de trabalho/dia, por duas jornadas de 12 horas
semanais.

ARTIGO 3° - No regime plantonista alternativo, o
pagamento dos vencimentos médicos será o de plantão, por
horas trabalhadas, na forma da Lei Municipal N° 1.122/92,
sem prejuízo das demais vantagens do cargo e do tempo de
serviço do servidor .

li Único - Os plantões deverão ser organizados de
forma a não se permitir que as Unidades de Saúde em
funcionamento, fiquem sem cobertura médica.

ARTIGO 4° - O médico servidor para estar apto a
trabalhar no regime plantonista alternativo, Instituído por esta
lei, deverá apresentar sua concordância por escrito ao Prefeito
Municipal.

ARTIGO 5° - Será criada pela Secretaria Municipal
de Saúde e Assistência Social, escala, estabelecendo-se os
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***para a prestação do serviço médico, no regime
plantonista alternativo em todo o Sistema Municipal de
Saúde.

ARTIGO 6° - O médico que optar pelo regime
plantonista alternativo, perceberá, sem prejuízo do valor/hora
diferenciado, o adicional referente às extraordinárias, nas
horas excedentes da carga horária de trabalho, estipulada em
concurso público, com os acréscimos percentuais legais, no
caso de escalas para feriados e finais de semana.

ARTIGO 7° - A diferença do valor/hora trabalhado
pelo servidor médico neste regime de trabalho plantonista
alternativo, será incorporada ao salário, valendo-se essa
incorporação para efeito de aposentadoria junto ao Fundo de
Previdência e Benefícios dos Servidores Municipais.

ARTIGO 8° - No. caso de programas de saúde
municipais, convênios estaduais e federais ou demais
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Social, o executivo regulamentará os serviços por decreto,
especificando, caso a caso, as formas e maneiras de
cumprimento do trabalho médico estabelecidos.

ARTIGO 9° - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da
Prata, aos vinte e sete dias mês de jun o de dois mil e
dois.
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