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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº008/2018 

 

 

Dispõe sobre a Gratificação Especial para médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem, designados para 

acompanhamento de pacientes em ambulância e dá outras 

providências.  

 
 

O Prefeito do Município de Montalvânia - MG, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Montalvânia, Estado de Minas 

Gerais aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica criada a “Gratificação Especial” para médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem que forem designados junto à Secretaria 

Municipal de Saúde, para acompanhamento de pacientes em ambulância por 

recomendação médica formalizada, sujeitando-se a horário especial determinado 

pelo Município. 

 

§ 1º- Caso não seja possível o acompanhamento pelos profissionais do 

município, a gratificação poderá ser concedida a outros profissionais que 

trabalham em outro setor / departamento e possuem qualquer uma das 

graduações acima. 

 2º º - Considerando o caráter indenizatório da gratificação, o 

servidor que fizer jus pelo deslocamento não terá crédito referente ao período do 

deslocamento. 

 

Art. 2º A Gratificação é de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para 

enfermeiros e técnicos em enfermagem e de R$ 250,00 (e duzentos e cinqüenta 

reais) para médicos, por viagem.  

 

§ 1º A Gratificação Especial de que trata o caput, substitui e é 

incompatível com o pagamento de horas-extras, haja vista que tem como objetivo 

compensar o servidor em decorrência das peculiaridades da jornada de trabalho. 

§ 2º A gratificação que trata o caput não se incorpora à remuneração 

do servidor para qualquer outro efeito. 
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§ 3º A Secretaria Municipal de Saúde enviará ao Departamento de 

pessoal, mensalmente, antes do fechamento da folha, relatório das viagens e 

cópia do comprovante da recomendação médica de cada viagem realizada com o 

nome do paciente. 

§ 4º - A gratificação somente é devida quando o acompanhamento se 

der fora do horário de serviço, ou seja, entre as 17h até as 7h do dia seguinte. 

Caso o acompanhamento iniciar fora deste horário, mas se estender dentro do 

mesmo, a gratificação será devida. 

 

Art. 3º Por ocasião da percepção da Gratificação Especial, observar-

se-á que: 

 

I – O valor da Gratificação não será computado para fins de cálculo 

de hora-extraordinária e adicional noturno; 

II – Para fins de gratificação natalina, será computado o valor 

percebido como Gratificação vigente em Dezembro, na ordem de 1/12 por mês em 

que o servidor tenha percebido a vantagem durante o ano correspondente; 

III – O servidor somente fará jus à Gratificação durante o período 

em que efetivamente realizar o acompanhamento de pacientes em ambulância; 

IV – Durante as férias, licenças e/ou afastamentos legais, será 

suspenso o pagamento da respectiva gratificação.  

 

Parágrafo único. O servidor que sofrer penalidade disciplinar de 

suspensão ou de advertência perderá o valor integral da gratificação no mês de 

ocorrência, facultado o lançamento do desconto no mês subsequente, caso já tenha 

ocorrido o fechamento da folha de pagamento. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 

de dotações próprias do orçamento vigente.  

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Montalvânia, 08 de maio de 2018. 

 

Valdivino Doriedson Soares  

Presidente da Câmara Municipal de Montalvânia  

 


