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LEI N° 1781 DE 18 DE ]ULHO DE 2018.

DISPOE

SOBRE A CONCESSAO I)0

INCENTIV0 DE EFETIVO EXERcicIO
AOS AGENTES COMUNITARIOS DE
DA
OUTRAS
sAtJD E ,
E
PROVIDENCIAS.
A CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e o Prefeito Municipal
sanclona e promulga a segulnte Lei:

Aft. 1° Fica criado o Incentivo de Efedvo Exercieio, devido a titulo de incentivo
profissional aos Agentes Comunltarios de Sadde em efedvo exercicio de suas ativldades, nos
temos do art. 3° da Lei Fedei.al n° 11.350, de 05 de outubro de 2006, e suas altera¢6es, e
cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Satide (SCNES).

§1° 0 Incentivo de Efetivo Exercicio € devido em parcela `inica e anual, no
mesmo valor do piso nacional da categoria, estipulado na Lei Federal n° 11.350, de 05 de outubro
de 2006, e suas altera€6es, devendo ser aplicado os encargos legais.
§2° As metas a sei.em adngidas para concessao do incentivo mencionado no
caput, serao estipuladas pot meio de portaria dr Secretaria Municipal da Sadde, 6rgao responsivel
pela lotasao e gestao das advidades da categoria.

§3° Os Agentes Comunitirios de Saddc regularmente cedidos pelo Govemo do
Estado do Ceara ao Muricipio de Sobral e em efetivo exercicio de suas advidades, nos termos do
art. 3° da Lei Federal n° 11.350, de 05 de outubro de 2006, e suas altera€6es, e cadastrados no
Sistema de Cadastro Nacional de Estabeleclmento de Satide (SCNES) tamb6m farao jus ao
incentivo fmanceiro adicional.

Art. 20 0 Incentivo de Efetivo Exercicio nao ten natureza salarial e nao se
incorporari a remunera€ao, nem scrvlri de base de calculo para qualquer outto beneficio.
Art. 3° A§ despesas necessarias ao cunpinento do disposto nesta Lei correrao
pot conta das dota¢6es orgamentarlas da Prefeitura Municipal de Sobral, as quais poderao ser
suplementadas, ficando o Chefe do Poder Executivo Mumcipal autorizado a proceder no
orgamento do Municipio, medrante cr6ditos especiais, as altera€6es que se fizerem pertinentes.

Art. 4° 0 Chefe do Poder Executivo poderf editar nomas suplementares ao fiel
cumprimento desta Lei.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica¢ao.
Art. 6° Ficam revogadas as disposi€6es em contrario.

