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DA COMISSZO DE SAÚDE, PROMOÇZO SOCIAL E TRABALHO SOBRE A REDAÇZO

FINAL AO PROJETO DE LEI Mi 349/94

• Conforme disposto no § 151 do art. 253 do Regimento
Interno desta Casa, foi encaminhado a esta Comiss"ão, para redigir
conforme o vencido, o presente projeto de 	 lei que institui
gratificaç2ies especiais 	 do regime de p lanto, a profissionais da
Saáde que especifica, e dá outras providências.

Aprovado o Substitutivo nR2, além de terem sido
acatadas pelo Plenário as emendas nRs -1, 4 e 5, fica sendo a
seguinte a redaç"ão final:

• ;

suas atividades em Unidades de Saúde e os ocupantes de cargds ou
funçes do Quadro dos Profissionais da Saáde, e em regime de plant2io
nas Unidades de Saáde previstas nesta lei, faro jus a gratificaç2ies
especiais de regime de plant2-io, fixadas de acordo com a unidade na
qual prestam serviços, devidas nas bases e percentuais estabelecidos
na seguinte conformidade:

I - Em regime de plant2io em fim de semana, feriados e
pontos facultativos municipais: as bases e percentuais estabelecidos
no	 Anexo	 1,	 integrante	 desta	 lei;

II - Em regime de p lanto de segunda às sextas-feiras:
as bases e percentuais estabelecidos no Anexo II, integrante desta
lei.

§ 1R - Consideram-se p lantes de fim de semana os
prestados das 19:00 horas de sexta-feira às 7:00 horas da segunda-
feira.

§ 2R - Consideram-se plantes em feriados e pontos
facultativos municipais os prestados das 19:00 horas do dia anterior
as	 7:00	 horas	 do	 dia	 seguinte	 a	 eles.

§ 3R - Para os efeitos d-ta	 as-Unidades de
EDIC O DE At
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Bonfim;
- Hospital Municipal Tide Setábal;
- Hospital Municipal Dr. Alípio Correa Meto;
- Pronto Socorro Municipal Dr. Jálio Tupy;
- Pronto Socorro Municipal Dr. Atua l p a Giro Rabelo;
- Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mário

Moraes Altenfelder Silva;
- Pronto Socorro Municipal 21 de junho;
- Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria;
- Pronto Socorro Municipal de Perus;
- Pronto Socorro Municipal Dra. Maria Antonieta F. de

Barros;
- Pronto Atendimento de Parelheiros;
- Pronto Socorro Municipal Balneário São José.

Grupo II:

Almeida;
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.." - Sakide ficam distribuídas em grupos classificados segundo a sua
complexidade operacional, como segue:

GRUPO I:
- Hospital Municipal Dr.Benedito Montenegro;
- Pronto Socorro de Sapopemba;
- Hospital Municipal Dr. Alexandre -Laia;
- Pronto Atendimento Manoel de Mábrega;
- Hospital Municipal Prof. Waldomiro de Paula;
- Pronto Atendimento Presidente Juscelino;
- Pronto Socorro Municipal Dra. Glária R. Santos

•

Camargo.

- Pronto Atendimento Jardim São Jorge;
- Hospital Municipal Maternidade jardim Sarah;
- Pronto Socorro Municipal Cidade Bandeirantes;
- Pronto Socorro Municipal Dr. Augusto G. Mattos;
- Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya;
- Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio;
- Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvea;
- Pronto Socorro Municipal do Mandaqui;
- Hospital Municipal Vereador José Stor6poli;
- Pronto Socorro Municipal de Vila Maria Baixa;
- Pronto Atendimento Jardim Maced6nia;
- Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro P. da Rocha;
- Hospital Municipal Infantil Menino Jesus;
- Pronto Socorro Municipal Dr. Alvaro Dino de

- Pronto Socorro Municipal da Lapa;
- Pronto Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga;
- Pronto Socorro Municipal Dr. José Sylvio de

§ 42 - Fica o Executivo autorizado a incluir, nos
Grupos de que trata este artigo, as Unidades Municipais de Pronto-
Socorro, Pronto-Atendimento ou Hospitais que vierem a ser instalados
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apás a publicaç'ão

Art. 29 - As gratificaç ges especiais do regime de
planto sá servo pagas aos servidores de que trata o artigo 12 desta
lei, desde que observadas as seguintes condiçges:

I - Estejam cumprindo a jornada de trabalhe a que
estiverem submetidos, em regime de plant"ão, de 12 (doze) ou 24
(vinte e quatro) horas consecutivas;

II - Estejam cumprindo sua jornada de trabalho
exclusivamente nas Unidades de Saáde relacionadas no 32 do Artigo
19 desta lei;

III - Se o profissional no cometer, durante o mês de
incidência, faltas, ainda que abonadas, atrasos ou saídas
antecipadas, mesmo compensadas.

Parágrafo único - O pagamento das gratificaçges
especiais de que trata o Artigo 12 desta lei cessará nos períodos de
licença, faltas, abonadas ou no, e afastamentos de qualquer
natureza, inclusive férias.

Art. 39 - As gratificaç ges especiais ora instituídas
constituem a remuneraç'ão adicional de cada período completo de 12
(doze) horas trabalhadas, nos plant ges referidos no artigo 12 desta
lei.

Art. 49 - Os profissionais da Saáde ocupantes de
cargos e funç ges de Médico e Cirurgi2io Dentista poder7o prestar,
além de sua jornada básica de trabalho, plantes de 12 (doze) ou 24
(vinte e quatro) horas consecutivas de trabalho, mediante a
observância das seguintes condiçges:

I - Por convocaç"ão do Secretário Municipal da Saáde,
com anuênci'à do profissional;

II - Para desempenho exclusivo nas Unidades de Saáde
relacionadas no § 39, artigo 19 desta lei, em fins de semana,
feriados e pontos facultativos municipais;

III - Ho exceder a jornada semanal de trabalho
fixada na Constituiço Federal.

Parágrafo único - Ato do Executivo deverá definir os
critérios de convocaç'ão dos profissionais da Saáde para cumprimento
dos plantes referidos neste artigo.

Art. 59 - A remuneraç'âo pelo planto de que trata o
artigo 42 será devida nas bases e percentuais fixados no Anexo III,
integrante desta lei, em raz"ão da prestaç"ão em Unidades de Saáde
distribuídas nos Grupos relacionados no .§ 39 do artigo 12.

§ 12 - Os percentuais ora instituídos incidirão a
cada período completo de 12 (doze) horas de trabalho efetivamente
realizadas em regime de plant"ão.

§ 29. - A remuneraç"ão 5. 6 será paga se cumprido efetiva
e integralmente o plant2io, no sendo devida nas faltas, ainda que
abonadas, atrasos e saídas antecipadas no referido p lanto, bem como
licenças e afastamentos de qualquer espécie, inclusive férias.

Art. 69 - Fica criada Gratificaço Especial pela
Prestaç -ão de Serviços Assistenciais em Saáde, fixadas de acordo com
a categoria profissional e a Unidade de Saáde, aos Profissionais da
Saáde ocupantes de cargo ou funç ges de Médico, Cirurgio Dentista,
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Biomédico,	 Educador	 de Saúde	 Páblica,	 Enfermeiro,
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiálogo, Médico Veterinário,
Nutricionista, Ortoptista, Psicálogo, Químico, Terapeuta
Ocupacional, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Técnico de Saáde,
Auxiliar de Serviços de Saáde e Atendente de Enfermagem, e os
ocupantes de cargo ou funç ges que prestam serviços assistenciais nas
Unidades de Saáde, nos percentuais estabelecidos no artigo 72 desta
lei, observado o disposto nos parágrafos 12 e 22 deste artigo.

§ 19 - A Gratificaço	 Especial será concedida
exclusivamente aos servidores das categorias referidas no "caput",
n'ão submetidas ao regime de plant"ão, que prestam serviços
assistenciais nas Unidades de Saáde, assim entendidas, para os
efeitos deste artigo, aqueles locais onde profissionais da .Salide
exercem funçges de planejamento, coordenaç"ão, avaliaç"ão,
gerenciamento e execuço das aç ges de Saáde individuais e/ou
coletivas. *

§ 29 - As Gratificaç ges Especiais pela prestaç"ão de
serviços assistenciais à Saáde sá serão pagas aos servidores de que
trata este artigo, desde que obsenvadas, além do disposto no artigo_

19 7 as seguintes condiçges:
I - Estejam cumprindo a jornada de trabalho a que

estiverem submetidos diariamente;
II - Estejam cumprindo a jornada de trabalho

exclusivamente nas Unidades de Saáde definidas no § 19 deste artigo
e na forma a ser regulamentada pela Secretaria Municipal de Saáde -
SMS;

III - Se o profissional 1.12(o cometer, durante o mês de
incidência, faltas, ainda que abonadas, atrasos ou saídas
antecipadas, mesmo que compensados.

§ 39 - O pagamento da Gratificaç"ão Especial de que
trata o "Caput" deste artigo cessará nos períodos de licença do
profissional, faltas, abonadas ou 'Vão, e afastamentos de qualquer
natureza, inclusive férias.

Art. 79 - A Gratificaç"ão Especial de que trata o
artigo 69 será devida nos seguintes percentuais:

I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre o padr"ão
inicial da carreira de médico, na tabela 3-40, para os médicos;

II - 75% (setenta e cinco por cento) sobre o padro
inicial da carreira de cirurgião dentista, na tabela 3-40, para os
cirurgi ges dentistas;

III - 40% (quarenta por cento) sobre o p adrão inicial
da respectiva carreira do profissional da Saáde, na tabela 3-40,
para as demais carreiras referidas no "caput" do artigo 69 desta
lei.

Art. 89 - As Gratificaç ges Especiais referidas nos
artigos 19 e 62, e a remunera4o do regime de planto de que trata o
artigo 49 no se incorporam, tampouco se tornam permanentes, aos
vencimentos ou proventos dos servidores, no servindo de base para
cálculo de qualquer indenizaç:ío'ou vantagem pecuniária, inclusive
1/3 (um terço) de férias, décimo terceiro salário, adicionais por
tempo de serviço e sexta parte.
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Art. 99 - As disposiç ges desta lei aplicam-se, no que
couber, aos servidores do Hospital do Servidor Páblico Municipal -
HSPM, que fica incluído no Grupo II de que trata o § 39 do artigo 19
desta lei.

Art. 10 - As disposiç ges desta lei aplicam-se, no que
couber, aos servidores lotados nas Unidades de Saáde, de que trata o
§ 39 do artigo 19 da presente lei, pertencentes à categoria dos
servidores operacionais.

Art. 11 - Fica autorizado o Executivo a reconsiderar
os termos do § 39, artigo 69, no sentido de extenso da Gratificaç"ão
ao período relativo às férias funcionais.

Art. 12 - As despesas com a execuç"ão desta lei
correr'ão por conta das dotaçges orçamentárias práprias,
suplementadas se necessário.

Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaç"ão, revogadas as disposiç ges em contrário, em especial o
artigo 71 da Lei n9 11.410, de 13 de setembro de 1993, e o artigo 78
da Lei nfi 11.511, de 19 de abril de 1994.

JS la da Comiss"ão de Saáde, Promoço Social eTrabalho, jjí 01.., .

Presidente -

Relator ••••

•
ERRATA: NO ART.6 2 ,	 22, LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:

.62-...
- As Gratificações Especiais pela prestação de serviços

assistenciais à Saúde s6 serão pagas aos servidores
de que trata este artigo, desde que observadas, alem
do disposto no	 12, as seguintes condições; ..."
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Grupo I

Grupo II

Grupo I. 14,5%

Grupo II 10%

, deAnexo I a que se refere o inciso 1 do Art. 1fl da Lei n2
de	 de 1994.

Tabela A:

Plant"ão de fins de semana, feriados, pontos facultativos municipais:

Unidades de Saáde dos Grupos IPercentual sobre o padr'ão inicial da!
!respectiva carreira dos servidores! 	 •
Ide que trata o artigo 19.

Tabela B:

Planto de fins de semana, feriados, pontos facultativos municipais:

-------------------------------------	 ----------- 	
Unidades de Saáde dos Grupos IPercentual sobre o padr'ão inicial dal

!carreira de médico ou cirurgiãoI
Identista na tabela 3-40
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8,5%

8%

Anexo II a que se refere o inciso II do Art. 19. da Lei nQ
de	 . de 1994.

, de

Tabela A:

Planto de segunda a sexta feira:

--------	
Unidades de Saáde dos Grupos IPercentua1 sobre o padr"ão iniciall

Idas respectivas carreiras dos I
'servidores de que trata o artigo 19. I

Grupo I

Grupo II

Tabela B:

Planto de segunda a sexta feira:

--------
Unidades de Saáde dos Grupos 'Percentual sobre o padr"ão inicial dal

'carreira de médico ou cirurgião1
Identista na tabela J-40

Grupo I	 I	 8,5%	 I
1

Grupo II	 I	 8%	 I



- ---------
Foffia mo,

re.;25.4/...t
ciontía

•ffilr...ffiraa.71nMt

Anexo III a q ue se refere o artigo 4fi da Lei nfl
de 1994.
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20%

15%

Planto referente ao artigo 49.:

Unidades de Sailde dos Grupos 'Percentual sobre o padr'ão inicial da
'carreira de médico ou cirurgi'ão
'dentista na tabela J-40

Grupo

Grupo 11

ALBERTO CALVO(PRESIDENTE) - - ANA MARTINS(VICE-PRESIDENTE)
USHITARO KAMIA	 ADRIANO DIOGO
MARIO DIAS	 ROBERTO TRIPOLI

/1141 -9	 C-54-	 /.‘5L'St(A/NM-M-116( 




