
 LEI N. 2.484, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
Poder Executivo Estabelece os Regimes de Plantões a serem 

realizados por Servidores Públicos da 
Administração Pública Municipal Direta e dá 
outras providências. 

  O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 Art. 1º Esta Lei estabelece o Regime de Plantão Presencial, o Regime de 
Plantão Emergencial e o Regime de Plantão Especial, a serem realizados por servidores 
públicos efetivos da Administração Pública Direta do Município de Lucas do Rio Verde 
- MT. 
 

Art. 2º Entende-se por Plantão Presencial o período de efetivo exercício em 
que o profissional cumpre a jornada estabelecida no local de trabalho (de prontidão), em 
escalas determinadas pela Administração Pública. 

Parágrafo único. Os serviços em Regime de Plantão Presencial deverão ser 
desenvolvidos nas unidades de serviços da Prefeitura Municipal, conforme escala 
previamente estabelecida pelo Secretário Municipal da respectiva pasta. 
 

Art. 3º Entende-se por Regime de Plantão Emergencial o período que o 
profissional for requisitado, através de solicitação do Secretário, para acrescer a equipe 
no caso de ser insuficiente a equipe do Plantão Presencial ou em eventual emergência. 
 

Art. 4º O Regime de Plantão Presencial e o Plantão Emergencial que se refere 
esta lei poderão ter carga horária de: 
 

I - quatro ou seis horas nos dias úteis, em horários e locais definidos por 
portaria; 
 

II - quatro, seis ou doze horas, nos sábados, domingos e feriados, em horários e 
locais definidos por portaria. 
 

Art. 5º Os cargos que poderão ser convocados para cumprir os Regimes de 
Plantão Emergencial e Plantão Presencial previstos nesta lei são: 
 

I - Fiscal Visa, Fiscal de Saneamento e Saúde Pública, Fiscal de Meio 
Ambiente, Fiscal de Tributos, Fiscal de Obras e o Técnico em Vigilância Sanitária 
poderão ser convocados para cumprirem regime de plantão presencial e/ou regime de 
plantão emergencial; 
 

II - Motorista de Ambulância. 
 

§ 1º Compete ao Secretário Municipal da respectiva pasta, providenciar a 



publicação e divulgação prévia das escalas dos Regimes de Plantão Presencial e Plantão 
Emergencial, informando, inclusive, dos horários, locais e servidores para o plantão. 
 § 2º Compete ainda ao Secretário Municipal da respectiva pasta, a 
responsabilidade pela implementação e supervisão dos Regimes de Plantão Presencial e 
Plantão Emergencial desenvolvidos em sua secretaria. 
 

Art. 6º Os valores fixados para a hora de Plantão Presencial e Plantão 
Emergencial serão de 75% (setenta e cinco por cento) além do valor da hora normal do 
vencimento base do respectivo cargo. 
 § 1º Os valores referentes ao Plantão Presencial e Plantão Emergencial serão 
pagos na folha de pagamento do servidor do mês subsequente ao efetivo exercício dos 
plantões que se referem a presente lei. 
 § 2º Quando da realização dos Plantões Presenciais e Emergenciais, previstos 
nesta lei, o servidor deverá registrar o ponto de sua entrada, bem como deverá registrar 
o ponto quando de sua saída, visto que o pagamento será realizado conforme o registro. 
 Art. 8º Fica instituído o Plantão Especial para o cargo de: 
 

§ 1º Técnico de Enfermagem 40h semanais, que consiste em: 
 I - um servidor para o monitoramento das salas de imunizações em cada 
unidade básica de saúde, no período noturno, aos sábados, domingos e feriados, com o 
valor mensal fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), além do valor mensal do 
vencimento básico; 
 

II - um servidor para a imunologia dos bebês recém-nascidos na unidade 
hospitalar, no período noturno, sábados, domingos e feriados, com o valor mensal 
fixado em R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), além do valor mensal do vencimento 
básico. 
 § 2º Assistente Social 30h semanais, que consiste em: 

 
I - um servidor para o atendimento permanente, no período noturno, sábados, 

domingos e feriados, dos serviços de concessão de benefícios eventuais, com o valor 
mensal fixado em R$ 1.225,00 (hum mil, duzentos e vinte e cinco reais), além do valor 
mensal do vencimento básico. 
 

§ 3º Os horários, locais e nomes dos servidores para o Plantão Especial serão 
definidos por portaria. 
 

§ 4º Compete ao Secretário da pasta, providenciar a publicação e divulgação 
prévia das escalas do Plantão Especial, bem como responsabilizar-se por sua 
implementação e supervisão. 



§ 5º Os valores referentes ao Plantão Especial serão pagos na folha de 
pagamento do servidor do mês subsequente ao efetivo exercício do plantão. 
 § 6º Quando da realização do Plantão Especial o servidor deverá registrar o 
ponto de sua entrada, bem como deverá registrar o ponto quando de sua saída e, no caso 
de impossibilidade comprovada, deverá ser apresentado relatório de controle das 
atividades do Plantão Especial, visto que a comprovação da realização do serviço será 
tomada como base para o pagamento. 
 Art. 9º Sobre os serviços estipulados nesta lei, bem como valores percebidos 
pelos servidores, devem ser descontados e retidos os tributos devidos, exceto quando 
estes já estiverem pagos, devendo ser efetuada a comprovação via apresentação da guia 
de pagamento quitada. 
 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 
n. 2.194, de 09 de dezembro de 2013 e o artigo 4º da Lei Municipal n. 1.818, de 1º de 
março de 2010. 
 

Lucas do Rio Verde - MT, 24 de novembro de 2015. 
 
 
 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 
Prefeito Municipal 


