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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 2.3ii. DE DE ABRIL DE 2018

Dispoe sobre o servigo de Plantao
Presencial a ser prestado pela Area de
Atengao a Saude e Area de Apoio
Diagnostico, nivel superior e medio, no
ambito do Estado do Amapa e da outras
providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual , sanciono a
seguinte Lei:

Art . 1° Fica autorizado o servigo de Plantao Presencial aos
servidores integrantes do Quadro de Pessoal dos Profissionais da Saude do
Estado do Amapa, instituido pela Lei n° 1.059, de 12 de dezembro de 2006,
que pertengam as areas de Atengao a Saude e Apoio Diagnostico previstos nos
incisos I e II, do artigo 4°, da referida Lei, aos servidores federais a disposigao
do Estado do Amapa, bem como aos servidores temporaries admitidos por
meio da modalidade Contrato Administrative, lotados na Secretaria de Estado
da Saude - SESA.

Paragrafo unico. Esta Lei nao se aplica aos servidores medicos
que possuam qualquer especie de vinculo com a administragao publica
estadual.

Art. 2° Os plantoes presenciais serao de 12 (doze) horas
ininterruptas, exceto para os plantoes executados em servigo de porta de
entrada, onde a carga horaria sera de 6 (seis) horas ininterruptas, nas
unidades hospitalares do Estado, remunerados no valor de R$ 300,00
(trezentos reais) aos profissionais de nivel superior e de R$ 200,00 (duzentos
reais) aos de nivel medio e, deverao ser cumpridos no local designado pelos
diretores dos hospitais.

Paragrafo unico. Defina-se servigo de porta de entrada
assistencial como setores que atendem a rede de urgencia e emergencia em
livre demanda, onde o fluxo de atendimento independe do numero de leitos e
nao compoem setores de retaguarda ou eletivos.
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Art. 3° A remuneragao dos servigos de plantao dependera da
efetiva comprovagao de que os servigos foram realizados, sendo aceita para tal
fim a escala de servigo assinada pelo Diretor ou responsavel pela Unidade de
Saude, bem como a documentagao de atendimento ao usuario, gerada no
periodo estabelecido para o respectivo plantao, devidamente homologadas pelo
Diretor ou responsavel pela Unidade de Saude, pela Coordenadoria de
Assistencia Hospitalar e Secretaria de Estado da Saude.

Art. 4° As despesas resultantes da aplicagao desta Lei correrao
por conta das dotagoes orgamentarias proprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a realizar as suplementagoes que se fizerem necessarias.

Art. 5° O limite mensal de plantoes e de ate 10 (dez) por servidor
que possua apenas um vinculo com a administragao publica e 05 (cinco) por
servidor que possua dois vinculos com a administragao publica.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 7° Revoga-se a Lei n° 1.983, de 18 dejaneiro de 2016.
Macapa, de abril de 20L!1
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