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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEIN° 032/22 - de 13 de maio de :1022. 

CONCEDE GRATIFICACA.O EXTRAORDI J.ARIA 
PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

o Presidente da Camara Municipal de Brejo Santo - Estado do Ceara, usando 
de suas atrtbutcoes legais, etc. FA<;;:O SABER que a Camara Municipal de Brejo 
Santo, em sessao realizada no dia 19 de maio do corrente ano, aprovou 
Projeto de Lei no 032/22 de autoria do Poder Executive, e eu encaminho a 
Chefe do Executive Municipal para sancao, o seguinte: 

AUTOGRAFO DE LEI 

Art. 1 o Fica institufda gratificac;ao extraordtnarla para os profissionais que 

cornpoern as equipes dos services de saude da Atencao Prlrnaria, corr base 

na Resotucso no 04 do Conselho Estadual de Saude (Cesau/CE), de 28 de 

janeiro de 2022, que aprovou o repasse financeiro, em parcela unica, do 

Fundo Estadual de Saude (FUNDES), para os Fundos Municipais de � aude, 

destinados ao custeio dos servtcos da Atencao Prtrnaria, para prevencso e 

controle das sfndromes gripais, em especial a COVID-19. 

Art. 20. O valor correspondente a 30% (trinta inteiros por cento) dos recurses 

recibos pelo munidpio em decorrencia da Resoluc;ao Cesau/CE no 04/2022, 

serao destinados aos trabalhadores da Atencao Prlmarta, em exercicio, que 

estejam inseridos nas atividades de enfrentamento de prevencao e controle 

de sfndromes qrlpals e COVID 19. 

Paraqrafo unlco. Fara jus ao beneffcio o servidor efetivo, ternporarlc e/ou 

comissionado que integre equipe da Atencao Prlrnaria e que atue nas 

atividades descritas no caput do artigo, salvo se receber outro incentive 

voltado para as mesmas atividades. 

Art. 30. Do valor global do recurse financeiro definido no artigo anterior, sera 

rateado entre os profissionais, em parcela unlca, respeitada as proporcoes 

estabelecidas, conforme o disposto a seguir: 

I - 50% ( cinquenta por cento) aos profissionais de nfvel auxiliar, tecnico, 

superior e comissionado; 
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II - 50°/o ( cinquenta por cento) aos profissionais de nivel rnedio, incluklos os 

Agentes Cornunltartos de sauce. 

Art. 40. O valor do incentivo financeiro pago aos profissionais sera repassado 

na folha de pagamento do mes de junho. 

Art. so. A gratifica<;ao extraordlnarta nae se incorpora ao vencimento ou 

salario do servidor para qualquer efeito e nao podera ser utilizada corno base 

de calculo para quaisquer outras vantagens. 

Art. 60. A Secretaria Municipal de sauce sera o 6rgao responsave pela 

coordenacao, gerencia e pagamento da gratificac;ao institu[da na presente lei. 

Paraqrafo unico, A relacao dos servidores beneficiados com a gratif cacao 

constara em portaria a ser expedida pela Secretaria de Saude e referendados 

pelo Conselho Municipal de seuoe. 

Art. 70. Os recurses para fazer face a esta Lei, ocorrerao por conta das 

dotac;5es orcarnentarias ja existentes, e, caso nao seja suficiente, fica desde 

ja autorizado o remanejamento e/ou a instituic;ao de credito suplernenta-. 

Art. so. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogacas as 

dtspostcoes em contrarlo. 

Plenano da Camara Municipa e Brejo Santo-CE, em 30 de maio de 2022. 

F co Bezer <le Lucena �tos! � 
Presidente da Camara � 


