
LEI N°. 137/2018 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

·oRGS 
Gabinete do Prefeito 

OROS, 17 DE DEZEMBRO DE 2018 

EMENTA: Autoriza o Munidpio de Or6s a 

proceder com repasse financeiro - adicional 

PACS/PSF, a Associacao dos Agentes 

Cornunitarios de Sauce com atuacao e 

abranqencia em Or6s, para fins de possibilitar 

repasse de tais recursos aos mesmos agentes, 

sejam de vinculacao funcional do Municipio de 

Or6s ou ao Estado do Ceara, e da outras 

providencias. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES 

PEQUENO, no uso de suas atribulcoes legais, faz saber que a Camara 
Municipal APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI 
MUNICIPAL: 

Art. 1°. Fica o Municipio de Or6s, por sua adrnlnlstracao e Executivo Municipal, 

autorizado a conceder repasse de incentivo financeiro/adicional vinculado ao 

PACS/PSF, aos diversos agentes comunitarios de sauce com atuacao no arnbito 

administrativo e/ou qeoqrafico de Or6s com vinculacao funcional ao Municipio 

de Oros ou Estado do Ceara, por lntermedio da associacao e/ou entidade que 

represente os mesmos agentes comunitarios de saude em Or6s. 

Art. 2°. O valor do repasse a entidade e a autorizacao concedida nesta Lei se 

dara e tera aplicacao somente para o ano e exercicio em curso, parcela unica, 

porem, ainda referente ao repasse feito pelo Ministerio da Saude. 

Art. 3°. 0 valor a ser repassado pelo Municipio a entidade associativa de 

representacao dos agentes cornunitarios de saude devera ser distribuido de 

forma igualitaria entre aqueles, sem discnminacao de qualquer natureza, 

notadamente, a de vinculacao funcional. 
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Art. 4°. As despesas decorrentes do repasse aquela entidade autorizado por 

esta lei, serao absorvidas com os recursos repassados ao Municipio de Oros 

pelo Ministerio da Saude. 

Art. 5°. A concessao de novo beneffcio de igual natureza e para os mesmos fins, 

nae sera feita de forma autornatica para o repasse de recursos que sejam 

recebidos pelo Municipio de Or6s da mesma fonte, sendo obrigat6ria a 

confeccao e aprovacao de lei no mesmo sentido. 

Art. 6°. Ficam revogadas todas as disposicoes contraries a presente lei, que 

passa a vigorar e ter seus efeitos aplicados a partir de sua publlcacao. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Paco da Prefeitura Municipal de Oros/CE, em 17 de Dezembro de 2018. 

Simao Pedro Alves Pequeno 
Prefeito Municipal 


