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Lei nº 1.133/2013 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o 
sistema de sobreaviso e dá outras providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a Instituir o Sistema de Sobreaviso como 

ressarcimento de plantões de motoristas realizados na Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e 

Ação Social, de acordo com as especificações a seguir: 

Art. 2º Considera-se de sobreaviso o servidor que, cumprida sua carga horária normal, 

permanecer em sua residência no município, aguardando a qualquer momento o chamado para o 

serviço. 

§ 1º As horas de sobreaviso serão calculadas a razão de 45% (quarenta e cinco por cento) da 

hora normal do vencimento básico do cargo. 

§ 2º Quando houver o chamado para o serviço, as horas efetivamente trabalhadas serão pagas 

como horas extraordinárias, na forma estabelecida no art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 

§ 3º Os plantões sujeitos ao pagamento deste valor serão definidos previamente, para cada 

servidor convocado, através de ato da Secretaria. 

Art. 3º Cada período definido como de sobreaviso, terá início as 17 horas das Sextas feiras, 

perdurando até as 08:00 horas das Segundas Feiras, exceto em caso de calamidade pública ou sinistro. 

Art. 4º Os valores recebidos como forma de sobreaviso não terão reflexos remuneratório nas 

férias e décimo terceiro anual.  
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Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações orçamentárias 

específicas. 

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze. 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


