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MENSAGEM 08/17

Projeto de Lei Complementar n° 057/2017.

Data: 09/03/2017.

Senhor Presidente,

r""Trw*
Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa veneranda Câmara Municipal, o

incluso Projeto de Lei Complementar que Autoriza o Município de Floresta do Araguaia, Estado do
Pará, a contratar profissionais? médicos que !§e dispõe exclusivamente para prestar plantões
médicos no hospital municipal e/ou demais unidades de saúde do Município na forma que
menciona esta lei e dá outras previdências. v

O projeto tem por finalidade adequar ,o regime e valores de/plantão de médicos, às
necessidades dos serviços prestados pelo Poder Público nestas áreasV, imprimindo mais eficiência e
racionalidade na atuação do corpo técnico da Prefeitura.

*' ' ' •*• ' - • í - , ..... -.- \ - -•"" •--.
A proposta contempla a estipulação dos valores de plantã

nosso Município, com o objétivo de garantir o acejsso aos seryi
em diversos âmbitos. V P

rofissionais de saúde de
ais de saúde à população

ionais,, a Administração pretenderPermitindo a flexibilização na contratação desses
ampliar a capacidade de atendimento à população dos serviços de assistência à saúde,
aproveitando ao máximo o potencial laborativo destes profissionais quando exercerem prestação
de serviços a esta Municipalidade; P: j Í^^^^T^C^^^ir v -í ;-

Faz-se necessária tal adequação, visto que há tempos o Município vem encontrando
dificuldade para contratar e tambérn manter médicos plantonistas na escala de trabalho do Pronto
Atendimento Municipal, em vista à defasagem dos valores em relação a outros Municípios de nossa
região. Vale salientar, que nos últimos anos praticamente não houve candidatos interessados em
realizar Concurso Público para o cargo de Médico Plantonista, em razão da pouca atratividade que
os valores oferecem aos candidatos.

Diante do valor proposto, o Município evitará a saída dos profissionais que ainda estão
laborando junto ao Pronto Atendimento Municipal, bem como contratar novos profissionais para
melhor atender os cidadãos do nosso Município.

Destacamos também que tal proposta foi rigorosamente elaborada pelo corpo téc
Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
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Por fim esclarecemos que esta proposta demonstra o compromisso com a valorização dos serviços
prestados à população, expresso em nossas diretrizes de trabalho. Por tal razão, solicito a Vossa
Excelência que, na tramitação do presente Projeto de Lei, seja observado o regime de URGÊNCIA
previsto nos termos do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal.

Valendo-me do ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres Pares a expressão do
meu melhor apreço.

Atenciosamente,

ADÉLIO 'QS SOUSA
"•• .T-' ' ' - . í
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n° O57/2oiyde 09 de março de 2017.

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA,
ESTADO DO i PARÁ, A CONTRATAR PROFISSIONAIS
MÉDICOS QUE SE DISPÕE EXCLUSIVAMENTE PARA
PRESTAR PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
E/OU DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE MENCIONA ESTA LEI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. v

Adélio dos Santos Sousa, Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará,
no uso de suas atribuições legais, faço saber que a CâmãraílVjunicipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Autoriza o Município de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, a contratar
Profissionais Médicos que se dispõe exclusivamente para prestar Plantões Médicos
no Hospital Municipal e/ou demais Unidades de Saúde dp l Município, conforme a
necessidade, horário e valores a seguir descritos.

§ 1°. Ficam autorizados, por força da presente Lei, os pagamentos de Plantões Médicos com as
seguintes cargas horárias e remuneração:

^K^ -̂̂ 1̂ - ~%1i

I - Ao Plantão Médico de I2hoo (doze ĵtioras, cumprido em dias^úteis/íeriados e finais de
semana, será pago o valor de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais).

"-:.,^":'.".-:-1-. J f ^ J ' '\ : 'J-' / .'"'Y'', f\P\^

§ 2°. Os Plantões Médicos serão definidos e distribuídos entre os profissionais plantonistas de
acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal iíc Saúde.

§ 3°. Esta Lei não se aplica aos médicos ingressos através de concurso público de prova e títulos/
exceto quando cumprido suas jornadas de trabálhd.ehp%çr a extrema necessidade de escala-los
para plantões extras, não comprometendo á carga horária estipulada na lei do PCCR da saúde
vigente. ,••}' '"-•/' '"'• '"'- 'í? / • . " • - • • • • ' • •• ̂  Vi—-J

Art. 2°. O médico de plantão deverá ficar à disposição do Hospital Municipal de Floresta do
Araguaia e/ou demais Unidades de Saúde do Município, durante todo o período equivalente ao
plantão assumido, pbrigando-se a prestar atendimento médico,jggm limite de consultas e outros
procedimentos^ de acordo com as estruturas físicas e condições do mesmo.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, através da
Secretaria de Saúde deverá fornecer acomodações e refeições ao médico plantonista no Hospital
Municipal de Floresta do Araguaia e/ou demais Unidades de Saúde do Município, durante os
horários de plantão.
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Art. 3°. Não será permitido que o médico plantonista se ausente do local de trabalho durante o
seu horário de plantão para tratar de assuntos particulares.

§ 1°. Em caso de necessidade devidamente justificada de saída do profissional médico do local do
plantão e, após a devida autorização do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, outro médico
plantonista deverá substituí-lo.

•
§ 2°. Na hipótese de substituição, o médico que deixar ó plantão não fará jus à remuneração por
aquele período, ficando o substituto com a remuneração prevista para aquele horário de
atendimento. \/ /

§ 3°. A falta ao plantão de forma injustificada, será punida com multa equivalente a 50%
(cinquenta por cento) do valor de 01 (um) plantão e descontada no mês da infração.

§ 4°. A reincidência de falta ao plantão de forma injustificada consistirá em multa no valor de
100% (cem por cento) do valor de iòí (um) plantão» descontada naquele mês, e ainda o
encaminhamento do fato a autoridade competente para tomada; de providências necessárias e
legais, aplicando-se para tanto Ias L normas estàbelècidaslt^_Eytiitutó dos Servidores Públicos
Municipais de Floresta do Araguaia e outras normas correlatas.

Art. 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar através de decreto, outros valores aos
plantões especificados nesta lei, desde que obedecidos os valores vigentes no mercado.

Art. 5°. As despesas com a execução desta< Lei correrão por conta de dotação orçamentaria
própria, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessárias,

".'', "• , i.1 í ;• , '-- V"' .f.-.".

Art. 6°. Os pagamentos dos Plantões Somente serão realizados mediante a apresentação de escala
devidamente atestada por um servidor que acompanhou aqueles plantões.

Art. 7°. A contratação de que trata esta Lei
tratar-se de serviços essenciais*a população e
de profissionais para suprir as vagas

í "

Art. 8°. Esta Lei entrará em
contrário.

se
de

dará através de
excepcionali

específicos de licitação por
lúblico justificada pela falta
prefeitura municipal.

'ogado as disposições em

Gabinete do Prefeito do Município de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, aos 09 dias do
mês de março do ano de 2017.

ADÉLIO 00S SANTOS SOUSA
Prefeito
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