
VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Almi-
rante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei: 

 
 

 LEI MUNICIPAL Nº 1.816.17, de 16 de junho de 2017. 
 
 

Institui o sistema de sobreaviso no ser-
viço público municipal e dá outras pro-
vidências. 

 
 
 Art. 1º Considera-se de sobreaviso o servidor que, cumprida 
sua carga horária normal e convocado expressamente pela autoridade 
competente, permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer 
momento o chamado para o serviço. 
 
 § 1º As horas de sobreaviso serão calculadas a razão de 25% 
(vinte e cinco por cento) da remuneração da hora normal referente a clas-
se A do padrão de cada cargo do servidor que realizar sobreaviso. 
 
 § 2º Quando houver o chamado para o serviço, as horas efe-
tivamente trabalhadas serão pagas como horas extraordinárias, além do 
adicional noturno, quando fizer jus, na forma estabelecida no art. 7º, XVI, 
da Constituição Federal. 
 

§ 3º O valor do sobreaviso será revisado e/ou reajustado na 
mesma proporção dos concedidos aos Servidores Municipais. 

 
 Art. 2º O regime de sobreaviso, instituído por esta Lei, terá 
aplicação unicamente em serviços emergenciais de atendimento a Saúde 
e seu transporte. 
 



 § Único O regime de sobreaviso será estabelecido previamen-
te, para cada servidor convocado, através de ato próprio da Administra-
ção. 
  
  
  

Art. 3º A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 
Órgão 04 – Sec. Municipal da Saúde, Habitação e Assist. Social 
Projeto/Atividade04.2008 – Manutenção de Secretaria de Saúde 
Elem. Da Despesa 45/31.90.16.0000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal 
Civil 
 
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando-se as Lei Municipais nº 190.02; 1.491.13 e 1.706.15. 
 
  
 

Gabinete do Prefeito, 16 de junho de 2017. 
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