
LEI Nº 1.497, DE 20 DE ABRIL DE 2016. 

 

 

 

Instituiu a gratificação de responsabilidade técnica 

médica, e dá outras providências. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA, Prefeito Municipal, de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Orgânica do Município, FAZ 

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. É instituída a gratificação de responsabilidade técnica médica, a ser paga aos 

médicos vinculados ao Município de Taquaruçu do Sul, pertencentes aos Quadro de Provimento 

Efetivo; Quadro de Empregos Públicos da Área da Saúde, contratados emergencialmente, 

terceirizados ou adidos, para desempenhar as funções de diretor técnico no Hospital Municipal São 

Roque de Taquaruçu do Sul, através de ato do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 2º. A função de responsabilidade técnica médica será exercida pelo diretor 

técnico do hospital, que responde eticamente por todas as informações prestadas perante os 

conselhos Federal e regionais de medicina. 

 

Art. 3º. A gratificação de responsabilidade técnica médica, de que trata a presente lei 

corresponderá ao índice de 2,76 do valor atualizado do padrão referencial definido no art. 28, da Lei 

nº 112, de 30 de julho de 1990, e será devida ao cada médico designado para diretor técnico do 

Hospital Municipal São Roque, atualmente equivalente a R$ 1.500,36 (um mil e quinhentos reais e 

trinta e seis centavos). 

 

§ 2º. A gratificação de responsabilidade técnica médica será reajustada nos mesmos 

índices e datas em que for reajustado o valor do padrão referencial de que trata o art. 28 da Lei nº 

112, de 30 de julho de 1990. 

 

Art. 4º. A gratificação de responsabilidade técnica médica, não se incorporará, para 

qualquer efeito, à remuneração dos servidores, exceto para efeito de férias, devendo ser paga aos 

seus exercentes durante o período do gozo das férias. 

 

Parágrafo único. A gratificação será paga ao final de cada mês de efetivo trabalho, 

preferencialmente junto com a remuneração mensal dos servidores. 

 

Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão atendidas por 

dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente, vinculadas a Secretaria Municipal 

Saúde, Atividades, 2026 - Manutenção das Unidades de Saúde Asps e 2027 - Manutenção das 

Unidades de Saúde Convênios. 

 

 

 

 



Art. 6º. Revogam-se as disposições ao contrário. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º 

de abril de 2016. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, 20 de abril de 2016. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA, 

Prefeito Municipal. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

CRISTIANE CASARIL LORINI, 

Secretária Municipal de Administração. 

 

 


