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Lei
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Lei nº1.936/2018

N° DIÁRIO 
DOM2675

DATA PUBLICAÇÃO 
28/12/2018

LEI ORDINÁRIA Nº 1.936, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 27 de Dezembro de 2018; 129ª da
República.

                           ________________________

                                            Prefeito

Dispõe sobre a criação da ajuda de custo anual, para aquisição
de fardamento e Equipamento de Proteção Individual, incluindo
bloqueador solar corporal e labial aos Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Combate às Endemias do município de
Parnamirim e dar outras providências.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma que
estabelece a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar integralmente aos
Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agente de Combate a Endemias -
ACE, que estiverem em exercício de suas atividades no Município de
Parnamirim, a parcela adicional da assistência financeira
complementar prevista no § 4º do art 9oC- da Lei Federal n° 11.350, de 05
de outubro de 2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.474, de 22 de
junho de 2015 e pela Portaria nº 314, de 28 de fevereiro de 2014, a partir
do exercício de 2019.

 

§ 1º - Os valores que tratam esta lei serão utilizados para aquisição de
fardamento e Equipamento de Proteção Individual, incluindo o protetor
solar labial e corporal.

§2º - Do valor previsto anualmente para repasse, 52,8% (cinquenta e dois
vírgula oito) será pago divididos em 11 (onze) parcelas mensais iguais,
para aquisição do bloqueador labial e corporal, por cada Agente
Comunitário de Saúde- ACS e Agente de Combate a Endemias - ACE,
ficando a diferença, a ser paga em parcela única, para fins de aquisição dos
fardamento e EPI.

 

Art. 2º - O valor previsto para o exercício do ano de 2019, é de R$
1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais), devendo ser atualizado

anualmente, por Decreto, acompanhando os valores definidos pelo
Ministério da Saúde, para fins de repasse anual.

Art. 3º - A verba de que trata esta lei, apesar de paga juntamente com a
remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agente de
Combate às Endemias - ACE, é considerada para todos os fins de direito,
de natureza indenizatória, e não se incorporará para nenhum efeito legal, à
remuneração destes servidores.

Art. 4º - A diferença dos valores de que tratam o §2º do art. 2º desta lei,
serão pagos sempre no último trimestre do exercício financeiro,
acompanhando o repasse do Incentivo Financeiro Adicional do Ministério
da Saúde, de que trata esta lei.

 

Parágrafo Único - Excepcionalmente, o primeiro pagamento
previsto para o exercício de 2019, será pago no mês de junho de
2019.

 

Art. 5º - A ajuda de custo de que trata esta lei, deverá ser utilizada
exclusivamente para aquisição do fardamento, e dos equipamentos de
proteção individual, sendo obrigatório seu uso diário e contínuo por cada
Agente Comunitário de Saúde- ACS e Agente de Combate a Endemias -
ACE, e seu desvio de finalidade, será considerada infração administrativa
grave, passível de demissão, a ser processada nos termos do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais,

Art. 6º - O padrão do fardamento, a composição de seu material, e sua
eficácia, será definido através de uma Comissão paritária, com entre a
Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração e Recursos Humanos, e
Sindicato da categoria, no importe de quatro membros ao total, e
regulamentado mediante publicação de Decreto Municipal.

Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta
do Orçamento Geral do Município.

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2019,
revogando expressamente, os efeitos da Lei nº 1.881, de 08 de maio de
2018.

 

Parnamirim/RN, 27 de Dezembro de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito de Parnamirim
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