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LEI COMPLEMENTAR Nº 404 , DE 27 DE MARÇO DE 2012.

Institui gratificação para o cargo de provimento 
efetivo de médico em locais que especifica, por 
plantão prestado em dia especial e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.

Art. 1° Aos servidores de provimento efetivo do cargo de médico, lotados no Pronto 
Atendimento 24 Horas, no Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e na Central 
de Regulação de Leitos (CRL), caberá a gratificação por plantão/hora prestado em dia especial, 
em virtude do cumprimento de jornada de trabalho em domingos e feriados, na forma que 
especifica:

I - 0,8% (zero vírgula oito por cento) calculados sobre 60% (sessenta por cento) do 
Padrão 14 por hora prestada em domingos e feriados, exceto 1º de janeiro e 25 de dezembro; e

II - 1,6% (um vírgula seis por cento) calculados sobre 60% (sessenta por cento) do Padrão 
14 por hora prestada nos dias 1º de janeiro e 25 de dezembro.

§ 1º Deverá ser observado intervalo mínimo entre as jornadas ou escalas de trabalho de 24 
(vinte e quatro) horas.

§ 2º Fica limitado o pagamento da gratificação prevista neste artigo em no máximo 36 
(trinta e seis) horas ao mês, por servidor.

Art. 2º A gratificação instituída por esta Lei Complementar não servirá de base para o 
cálculo de 13º salário, férias e de outras gratificações e adicionais previstos em lei.

Art. 3º A gratificação instituída por esta Lei Complementar não será incorporada aos 
vencimentos e proventos.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão à conta de 
dotações orçamentarias próprias.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.

Caxias do Sul, 27 de março de 2012; 137º da Colonização e 122º da Emancipação Política.

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.
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