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GABINETE DA PREFEITA 

De 30 de Maio de 2022 

CONCEDE GRATIFICA<;AO EXTRAORDINARIA 
PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso 
de suas atribui�oes legais, 

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do 
Ceara, aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo e EU sanciono a seguinte 

LE I: 

Art. 1 °. Fica instituida gratificacao extraordinaria para os profissionais que com poem as 
equipes dos services de saude da Atencao Primaria, com base na Resolucao n° 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 

Saude, destinados ao custeio dos services da Atencao Primaria, para prevencao e controle das 
sindromes gripais, em especial a COVID-19. 

Art. 2°. 0 valor correspondente a 30% (trinta inteiros por cento) dos recurses recibos 

pelo municipio em decorrencia da Resolucao Cesau/CE n° 04/2022, serao destinados aos 
trabalhadores da Atencao Prirnaria, em exercicio, que estejam inseridos nas atividades de 
enfrentamento de prevencao e controle de sindromes gripais e COVID 19. 

Paragrafo unico, Fara jus ao beneficio o servidor efetivo, temporario e/ou comissionado que 
integre equipe da Atencao Primaria e que atue nas atividades descritas no caput do artigo, 
salvo se receber outro incentive voltado para as mesmas atividades. 

Art. 3°. Do valor global do recurse financeiro definido no artigo anterior, sera rateado 

entre os profissionais, em parcela unica, respeitada as proporcoes estabelecidas, conforme o 
disposto a seguir: 

I - 50% (cinquenta por cento) aos profissionais de nivel auxiliar, tecnico, superior e 
comissionado; 
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II - 50% (cinquenta por cento) aos profissionais de nivel media, incluidos os Agentes 
Cornunitarios de Saude. 

Art. 4° 0 valor do incentivo financeiro pago aos profissionais sera repassado na folha 
de pagamento do mes de junho. 

Art. 5°. A gratificacao extraordinaria nao se incorpora ao vencimento ou salario do 

servidor para qualquer efeito e nao podera ser utilizada coma base de calculo para quaisquer 
outras vantagens. 

Art. 6°. A Secretaria Municipal de Sau de sera o orgao responsavel pela coordenacao, 
gerencia e pagamento da gratificacao instituida na presente lei. 

Paragrafo unico. A relacao dos servidores beneficiados com a gratificacao constara em 

portaria a ser expedida pela Secretaria de Sau de e referendados pelo Conselho Municipal de 
Saude. 

Art. 7°. Os recursos para fazer face a esta Lei, ocorrerao por con ta das dotacoes 
orcamentarias ja existentes, e, caso nao seja suficiente, fica desde ja autorizado o 
remanejamento e/ou a instituicao de credito suplementar. 

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes 
em contrario. 

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, em 30 
de maio de 2022. 
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