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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
LEI Nº 1086/2022 (ORIGEM DO PROJETO DE LEI Nº 024/2022).

 
INSTITUI REGIME SOBRE AVISO,
GRATIFICAÇÃO DE SOBREAVISO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
WEVERTON WILLLIAN VIZENTIN, Prefeito Municipal de
Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, Faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
 
Art. 1º Esta lei Estabelece o regime de sobreaviso aos servidores
públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
 
§ 1º Os servidores públicos municipais para terem em sua
remuneração o adicional relativo ao regime de sobreaviso devem estar
inseridos na escala de sobreaviso, elaborada por ato da Secretaria
Municipal a que estejam vinculados.
§ 2º Os servidores públicos municipais relacionados na escala de
sobreaviso somente atenderão à convocação de trabalho, quando
proveniente:
 
I - de agente público municipal com responsabilidade de gestão das
ações e serviços públicos de saúde ou de serviços que coloquem em
risco a saúde ou a integridade das pessoas e nos casos de intempéries e
catástrofes climáticas;
II - de profissional de saúde ou assistência social, preferencialmente,
do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, ou de outro em
serviço, mesmo que eventual, em ações de saúde e assistência social,
quando caracterizada a urgência e emergência;
 
III - de autoridade judiciária ou pertencente a órgãos de segurança
pública, para atender ocorrências de emergência relacionadas às ações
e serviços públicos de saúde ou à defesa e tutela de direitos de
crianças e adolescentes.
 
Art. 2º O servidor cumprirá o período de sobre aviso sem se afastar de
sua residência, ou de local com facilidade de comunicação, no
território urbano da cidade, devendo manter cadastro atualizado de
telefones, independente de modalidade e de outros meios de
comunicação instantânea disponíveis, inclusive através de tecnologias
da informação.
 
§ 1º O servidor chamado para o serviço deverá se apresentar no local
de trabalho ou outro determinado no prazo máximo de 15 (quinze)
minutos após a comunicação, não podendo omitir-se a qualquer
chamado.
§ 2º O não cumprimento pelo servidor da convocação de forma
injustificada constitui falta disciplinar e o sujeitará as sanções
previstas em lei.
§ 3º Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de vinte e quatro
horas.
 
Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania, até o dia 30 de cada mês,
estabelecerão a escala de sobreaviso dos servidores públicos para o
mês seguinte de acordo com a necessidade e conveniência do serviço
público devidamente justificada.
 
Parágrafo único: No estabelecimento da escala de sobreaviso, sempre
que possível, obedecer-se-á a rotatividade dos servidores públicos
lotados nas Secretarias.
 
Art. 4º As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão pagas à
razão de 1/3 (um terço) da hora normal.
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§ 1º Caso convocado para o trabalho, o servidor receberá o valor da
hora trabalhada de acordo com seu vencimento base, porém não
considerando hora extra.
§ 2º Não será devido o pagamento de adicional noturno durante o
período de sobreaviso.
 
Art. 5º Fica vedado o pagamento de sobreaviso a servidores que
ocupem cargo em comissão ou tenham função gratificada.
 
Art. 6º As horas cumpridas pelo servidor em regime de sobreaviso
serão lançadas na folha de pagamento de forma identificada, em
separado do evento das horas extraordinárias.
 
Art. 7º A indenização de sobreaviso instituída por esta lei não
integrará a remuneração e não servirá de base de cálculo para qualquer
benefício ou vantagem pecuniária.
 
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação da presente lei, correrão
à conta das respectivas dotações orçamentárias de cada exercício
financeiro.
 
Art. 9º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Campo do Tenente, PR, 11 de julho de 2022.
 
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito Municipal
 
DEBORA ADRIELI JUSTUS
Secretária de Administração e Finanças
 
Cientifique-se, Registre-se e Publique-se
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