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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº16 DE 2015.

EMENTA

Dispõe sobre a autorização do repasse do Incentivo Financeiro
Adicional previsto na Portaria nº 314, de 28 de fevereiro de
2014, do Ministério da Saúde, aos Agentes Comunitários de
Saúde-ACS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o que dispõe o artigo 11, da Lei Orgânica
deste Município e art.28, §9º, alínea “r”, da Lei nº8.212/91, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte lei Complementar.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar
o Incentivo Financeiro Adicional, na forma de abono salarial,
relativo ao cumprimento da Portaria nº 314, de 28 de fevereiro
de 2014 e suas subsequentes, aos Agentes Comunitários de
Saúde ativos e em atividade de campo.

Art. 2º. É fixado em R$ 1.014,00,00 (hum mil e quatorze reais),
o valor do abono salarial objeto desta Lei, para o valor do
Incentivo conforme Artigo 1º, Parágrafo Único da Portaria nº
314, de 28 de fevereiro de 2014.

§ 1º O incentivo de custeio para aquisição de EPI, de que trata o
caput, será pago, anualmente, após o repasse do Governo
Federal.

§ 2º. O Incentivo (Abono) criado por esta Lei não se incorporará
para nenhum efeito legal à remuneração dos servidores e/ou
empregados, exceto para fins das contribuições previdenciárias
e fiscal.

§ 3º. O valor de que trata o caput deste artigo será pago em
duas parcelas aos agentes comunitários de saúde, após o
repasse do Fundo Nacional de Saúde ao via fundo Municipal de
Saúde, exceto o repasse recebido no ano de 2014, cuja
regulamentação para pagamento, será feita através de Decreto
do Poder Executivo.

§ 4º. O repasse do Incentivo (Abono), será repassado
integralmente, exceto quando for fornecido fardamento aos
ACS, cujo valor da despesa será deduzida do valor do incentivo
objeto desta Lei.

§ 5º A Secretaria Municipal de Saúde deverá repassar o
incentivo financeiro de 2015, aos ACS (exceto os agentes de
endemias), em duas parcelas, na forma seguinte:

I- 50% (cinquenta por cento) em janeiro de 2016;

II- 50% (cinquenta por centos) em julho de 2016.

Art. 5º - O Incentivo criado por esta Lei será concedido aos
Agentes Comunitários de Saúde envolvidos diretamente no
cumprimento das ações e metas estabelecidas no anexo 1 da
Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros retroativos a dezembro de 2014.

Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, 25 de agosto de
2015.

Maria de Fátima Borges Marinho
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