
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Lei Nº. 309/2015. 

De, 4 de Maio de 2015. 
 

Altera os vencimentos do medico 

plantonista, descrito no Anexo III 

da Lei Municipal nº. 267/2012 e 

adota outras providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal e, considerando o estabelecido nas Emendas Modificativas 
e Aditiva nº. 001/2015, apresentadas ao Projeto de Lei nº. 002/2015 e, ainda 
levando em consideração o disposto no Processo Legislativo nº. 0406/2015, 

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei, 

 
Art. 1º - Os vencimentos do médico plantonista, descrito no Anexo III da 

Lei Municipal nº. 267/2012, de 09 de maio de 2012, passa, passa a vigorar de 

acordo com a nova redação dada ao mesmo Anexo. 

Art. 2º - O Anexo I referente ao GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL 

SUPERIOR passará a ter nova redação de acordo com EMENDA MODIFICATIVA 

Nº. 001/2015. ...” O item 009, categoria médico plantonista passará a ter salário 

básico de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para uma carga horária de 12h., 

por cada plantão semanal, totalizando 96 (noventa e seis) horas mensais, em no 

máximo 08 (oito) plantões. 

Art. 3º - Para ocupar o cargo o profissional deverá ter formação mínima, 

em graduação de Medicina com registro no respectivo CRM – Conselho Regional de 

Medicina, apresentar diploma de graduação e cumprir com as exigências 

estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde de acordo com a legislação 

aplicada ao Município. (Texto apresentado através da Emenda Aditiva nº. 

001/2015) 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 

redação do item 009, mais especificamente com relação à carga horária e o valor 

estipulado anteriormente para os plantões, conforme estabelecido pela Lei 

Municipal nº. 231/2009, de 30 de Setembro de 2009 e suas alterações 

posteriores, mantidas o quantitativo de vagas anteriormente. (Texto alterado pela 

EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2015.) 



Caraúbas – PB, 4 de Maio de 2015. 

 

Pedro da Silva Neves 
Prefeito 

 


