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DECRETO Nº.34, DE 15 DE MAIO DE 2018. 

 
 

ESTABELE TOLERÂNCIA DE TEMPO PARA 

INÍCIO DE ATIVIDADES DE SERVIDORES 

MUNICIPAIS QUE DESEMPENHEM FUNÇÕES 

EM REGIME DE PLANTÕES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no uso das 

atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e em 

conformidade com o disposto na Lei Complementar de nº. 005/2002, no Código de Ética 

Médica e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e, 

 

CONSIDERANDO que os servidores que desempenham suas funções através 

de regime de plantões, por serem da área da saúde desenvolvem atividades que se 

relacionam com a vida de cidadãos soledadenses; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da manutenção dos serviços 

prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, pela Unidade 

Hospitalar e pelas demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Soledade no 

atendimento dos usuários do sistema único de saúde no Município; 

 

CONSIDERANDO que tem sido rotineiro atraso de servidores no início de 

suas atividades, o que infringi as disposições do art. 146, incisos I, II, III, IV e 

especialmente X da Lei Complementar nº. 005/2002, situação que, inclusive, pode 

colocar em risco a prestação do serviço de saúde à população; 

 

CONSIDERANDO que o Código de Ética Médica, em seu art. 9º do capítulo III, 

dispôs ser vedado ao médico deixar de comparecer a plantão cujo horário da escala 

laboral já esteja preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo 

justo impedimento, com responsabilidade para os profissionais de Coordenação Técnica; 

 

CONSIDERANDO que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em 

seu art. 16 estabelece que é obrigação do profissional garantir a continuidade da 

assistência de enfermagem em condições de segurança, mesmo em caso de suspensão 

das atividades decorrentes de movimentos de classe, o que não ocorre por faltas ou 

lacunas em plantão, com responsabilidade para os profissionais de Coordenação Técnica 

e; 
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CONSIDERANDO, ademais, que são deveres do servidor público municipal, 

exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, atender com presteza ao público 

em geral, tratar com cortesia as pessoas, ter condições físicas e psicológicas para prestar 

serviços com segurança, sendo seus serviços de grande importância e interesse público, 

tendo por finalidade prestar socorro à população em casos de urgência e emergência, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os servidores profissionais de saúde do Município de Soledade, que 

desempenhem suas atividades em regime de plantão, deverão ser assíduos e pontuais ao 

serviço, nos termos do art. 146, inciso X da LC nº. 005/2002, com terão tolerância de 

início de no máximo 30 (trinta) minutos, após a qual serão adotadas as seguintes 

medidas administrativas, ressalvada ainda a necessidade de advertência formal: 

 

I – Ultrapassada a tolerância estabelecida no caput deste artigo, ao limite de 

60 (sessenta) minutos, será descontado o valor equivalente à 60 (sessenta) minutos de 

serviço no plantão, valor que se atingirá através da divisão do valor total do plantão do 

profissional por 12 ou 24, que equivale ao tempo de plantão; 

II – Ultrapassada a tolerância estabelecida no inciso anterior, o profissional 

deverá ter seu ponto cortado, com o devido reflexo em sua remuneração, sendo 

substituído por outro profissional no serviço. 

 

Art. 2º Incumbe as Coordenações dos órgãos acompanhar o cumprimento 

destas determinações, comunicando todas as situações à Secretaria Municipal de Saúde 

e Saneamento para, acaso descumpridas, serem tomadas as medidas administrativas e 

legais cabíveis aos casos. 

 

§1º Em caso de ausência de servidor ao serviço caberá ao responsável técnico 

convocar servidor para substituir o faltoso, atribuindo horas extras para o substituto e 

falta para o faltoso, observando o disposto no artigo anterior, sendo esse tempo extra 

considerado extraordinário para fins de remuneração, obedecendo-se os limites 

estabelecidas no art. 109 da Lei Complementar de nº. 005/2002; 

§2º Na ausência de servidores para substituir o faltoso, incumbe ao próprio 

responsável técnico da área assumir a responsabilidade do plantão enquanto durar a 

falta ou lacuna, sob pena de responsabilização administrativa, ética, civil e criminal; 

§3º É de responsabilidade de cada servidor público zelar pelo bom 

andamento do serviço, nos termos da Lei Complementar de nº. 005/2002, estando 

sujeitos às suas sanções aqueles que descumprirem suas determinações. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Soledade, Paraíba, 15 de maio de 2018. 
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Geraldo Moura Ramos 


