
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
LEI MUNICIPAL N° 190.02, 26 de dezembro de 2002. 

 
Institui o sobreaviso para o 
Serviço Público Municipal, 
onde exigir plantões. 
 

    Art. 1º - Fica instituído o sobreaviso nos serviços 
prestados pelo Município, onde exigem plantões permanentes. 
    Parágrafo Único – O sobreaviso somente será 
admitido para atender emergências no Posto de Saúde. 
     
    Art. 2º - O sobreaviso será pago ao servidor 
convocado pelo seu superior hierárquico, para execução de serviços de 
plantão, fora do horário normal de expediente. 
 
    Art. 3º - O valor do sobreaviso será de 
R$12,00(doze reais) por dia de plantão, fora do horário normal de 
expediente, ou fração proporcional no caso de horário inferior a 24(vinte 
e quatro) horas. 
    Parágrafo Único – O valor do sobreaviso será 
reajustado na mesma proporção dos aumentos concedidos aos 
Servidores Municipais. 
     
    Art. 4º - O servidor que durante o período 
convocado para o sobreaviso prestar efetivamente serviço, este será 
remunerado como horário extraordinário, mediante o registro e 
autorização de seu superior. 
 
    Art. 5º - Servirá para a cobertura deste crédito, a 
reserva da seguinte dotação orçamentária: 
 
ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ASSIST. SOCIAL 
E HABITAÇÃO 



UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 10122001222.013 Manut. Desenv. Gerenc. Ativ. 
FMS 
ELEMENTO DA DESPESA: 319011.01.0000 Vctos. Vantagens Fixas 
Servidores. 
 

Art. 6º - A presente lei passará a fazer parte da 
Lei Municipal nº 66.2001, de 05 de dezembro de 2001. 
 
    Art. 7º - Revogadas as disposições contrário esta 
Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Gabinete do Prefeito, 26 de dezembro de 2002. 

 
 
 
                   João Domingos Rodrigues da Silva 
                Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
    Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete 


