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LEI N° 534/2019, ANÍSIO DE ABREU/PI, 15 DE MARÇO DE 2019. 

Fixa os valores dos plantões médicos no 
município de Anísio de Abreu e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU, Estado do 
Piauí. 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei  

Art.  1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar 
Profissionais Médicos para prestar plantões no Hospital de Pequeno Porte — 
HPP, do Município de Anísio de Abreu/PI, na forma, condições e valores a 
seguir descritos: 

I - Plantão Médico de 12 horas, atribuindo-lhe o valor unitário de 
R$ 1000,00 (Um mil reais); 

§ 1° - Os plantões deverão ser comprovados mediante controle 
presencial nos termos da legislação aplicável, podendo ser realizados, a 
critério da Secretaria Municipal de Saúde e por conveniência de horários, 
sempre aso sábados e domingos. 

§ 2° - Para efeito deste artigo, poderá a Secretaria Municipal de 
Saúde fornecer acomodações e refeições aos médicos plantonistas nos 
respectivos horários de trabalho. 

§ 30  - Compete à Secretaria Municipal de Saúde coordenar os 
Plantões Médicos de que trata este artigo, elaborando a respectiva escala em 
sistema de revezamento, devendo atestar a execução dos serviços dos 
plantonistas através de demonstrativo mensalmente apresentado à Tesouraria 
Municipal, para fins dos respectivos pagamentos. 

§ 4° - O médico de plantão deverá ficar à disposição do Pronto 
Atendimento Municipal durante todo o período equivalen e ao plantão 
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assumido, obrigando-se a prestar atendimento aos pacientes sem limite de 
consultas e outros procedimentos, de acordo com as respectivas estruturas 
físicas e condições ambulatoriais e hospitalares. 

§ 50  - É terminantemente vedado ao médico plantonista ausentar-
se do local de trabalho para tratar de assuntos particulares, sendo facultado à 
Secretaria Municipal de Saúde, em caso devidamente justificado, 
providenciar sua substituição por outro profissional contratado nos termos 
deste artigo. 

§ 6° - Na hipótese de substituição, o médico substituto fará jus à 
remuneração equivalente ao período de substituição, descontando-se do 
plantonista o valor correspondente.  

Art.  2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANÍSIO DE 
ABREU/PI, EM 15 DE MARÇO DE 2019. 
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