GDVEJlND MUNICIPAL DE

ORO'S
Gabinele do Prefeit!J

LEI N.o 99/2011

DE 06 DE JUNHO DE 2017
EMENT A: INSTITUIINCENTIVO AOS AGENTES DE
ENDEMIAS

00 MUNiCiPIO

DE

ORÓS,

NOS

TERMOS DA PORTARlA GMIMS N°. 1.02512015 E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O Prefeito

do

Municipio

de OróslCE.

o Sr. SIMAo

PEORO ALVES

PEQUENO, no uso de suas atribuícóes

legais, faz saber que a Cámara

Municipal

e PROMULGO

APROVA

e eu SANCIONO

a seguinte

LEI

MUNICIPAL:
Art. 1° F ca instituida no Municipio

Ú~ Oló~ICE

o Incentivo, sendo arrlbuida aos

ocupantes de cargos efetivos de Agente de Combate as Endemias.
Parágrafo Único - O incentivo de que trata esta Lei Munic pal sera concedido
somente aos servícores públicos ativos
Art. 2° Conforme oisposto na Porta-la GMIMS nO 1.02512015, sao definidas as
seguintes atribuicóes para o Agente de Combate as Endemias:
Desenvolver acóes educativas e de mobiliz3yao da comunidade relativas ao
controle das doences/aqravos
Cxecutar a'i'oes de controle de doen.;aslagravos hteragil)do com os ACS ~

equípe de Atencao Básica;
1I1

Identíficar casos suspeitos dos agravos/doen¡;:as e encaminhar os pacientes
para a Unidade de Saúde de referencia e oomunicar o fato ao responsavel
pela unidade de saúde:

IV

Orientar a corrunidade sobre síntomas. iSCDS e agente tra-isrnissor de
doencas e medidas de prevencáo individual e eoleliva

'1

Executar acóes de campe para pesquisa entomológica. malacológica e/ou
coleta de reservatórios de doencas:

Endere<;Q: Pra@,A,nas.lácioMaia,40. Centre, OI'ÓS-CE
CEP.63520-000
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VI

Realizar cadasuamemo e atuanzacao da base de Imóveis para ptenejame-rto
e deñnicáo de estrategias de Interven¡;:a:>;

'vII

Executar acóes de contrcle de doenc;;asutilizando as medidas de controle
qlllmico brolóqico. manejo ambiental e outras a~s

de marejo integrado de

veto res:

VII

Execular acees de campo em projetos cue visem avaliar novas melodologias
de mtsrvencáo para oreveocso e controle de doenyas;

IX

Registrar as informac;;c3esreferen!es as atividades axecutaoas:

x

Realizar identíñcacáo e cadastreme.uo de shuacées que interfiram nc curso
das doencas

ou que

lenharr

importancia

epidemiológica

relac onada

pnncipalmente aos fatores ambientais;
KI

Mobilzar

a comunidede

para desenvolver

medidas simples de manejo

amble mal e outras formas de intel'ren<foo no ambiente para o controle de

vetores
Art. 3° O valor do incentivo dado aos Agentes de Endernias, nao podará
ultrapassar o valor de 18% do piso salarial profissionaJ nacicnal vigente, estando
sujeito

a

avaliaqao rearlZada por comissáo

dp. SP.Nldores nomeados pela

Secretan" Munici~al de Saúde.

§ 1° - A cornesáo uma vez. nomeada. reunir-se-á para avaliar os trabalhos
realizados pelos Agentes de Endemias. determinando o valor a se' pago a cada
.o.gente,

§ 2" - Os crité-ios de avafiacác será realizado no inicio de cada mes e fechado
5 (cinco) dlas uters artes do feC'lolnenlo de folha.

§ 30 _ Somente íará jus ao percebimento desses valores a titulo de incentivo. os
agentes de endemias que atingir os critérios ce avañacáo, nos termos desta Lei.
Art.4°

sa-o crnérios pena u percebírnento do

ricentivo:

,- Inspeciona 25 imoveisldia:
Endere¡;:o:Praea AAastádo Maia, 40., Centro, ¡;)fós-CE
CEP:'63520-OO0
Telefone: 88 3584-11'88
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11- Registrar nos formuláios de forma cerreta e comoteta, as intormacóes
referentes as ativicades executadas
11 - Entrega diariamente os formulários co:n os trabalhos realizados

IV- Uso do fardamento completo

e co material de trabalho

§ 1° O valor do incentivo será de:
1-

100% (ceruo e cínquerua reaís). para quem atíngír todos os cutérios de

avaliacáo:
11- 75% (setenta ne cinco cor rento), para quem atingir pelo menos dois dos
criterios rle ;¡valia9io'

111- 50% (emquenta por cento), para quem atingir pelo me-tos um des critérios
de avaliacáo,
§?o O Agente de Enderrias que nao oonseguir atingir nenhum dos critérios de
avah<lyao dispostos nos tenr.os da leí, 'l30 peceberá gratífi:;a<;30 n;¡quele mes.

Art. 5° A gratifica~ao instituiaa na presente Leí terá caráíer compensalóno e nao
integrará él rernuneracáo dos servidores para qualquer ñrn, nao incidindo sobre
ela quaisquer descon:os ou abatimentos.
Art. SO As desposas decorrentes da execu~o desta Lel correráo 'lar conta das
dotacoes orc;alllenláñas próprias da Prefeitura Muníc'pal, suplementadas se
neCESSanO_
Art. 7° A criterio do Chefe do Poder Executi\'o a presente Lei podará ser
regularrentada por Decreto para melhor aolicacáo.
Art. 80 =sta Lei entrará ern vigol na cata de sua publicacáo. retroagindo seus

eteitos a 1° de malo ce 2017, revogadas as disposít?es em ccntrário.
Paco da Prefeitura Murici¡:al de Orós-Cé, em 06 de Junho de 2017,
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11- Registrar nos formulários de fonna cerreta e completa, as ínforrnacóes
referentes as atividades executadas
111- Entrega diariamente os formularios com os t-abalhos

realizados

1'1-Uso do tardarrento com¡:leto e do material de trabalho
§ 100 "alar do Incentivo será de:
I -

l UU% .cemo e cínquenta reasj, para quem atingir todos os crnenos de

avauacáo:
I - 75% (setenta ne cinco por cento). para quem atingir pele menos deis dos
critérios de avahacáo:

111- 50% (cincuenta Dar cento) para quem atingir pelo menos um dos crítenos
de avaliacáo.
§

'0

O Agf'nte de Endemias que nao conseguir atingir nenhum dJS

criterios de

avaliacáo drspcstos ros ternos da lei. nao perceberá gratifica9áo naquele mes
Art. 50 A gratifica~o instituida na presente Lei terá caráter compensatorio e nao
integrará el rernuneracáo dos servidores para qcalquer fimo nao incidindo sobre
ela quaisquer descorlos ou abatimentos.

Art. S· As despesas decorrentes da exccucác desta leí correráo por conta das
dotacoes orcarnentárías P,Ó." as da Prefei:ura Municipal, suplementadas se
necessario.
Art. 70 A critéric do Chefe do Poder Ex&utivo

a presente Leí poderá ser

legulamentada por Cecreto pala melhor aplicacáo.

Art. 8° Esta Lei entrará em vigor na dala de sua ¡;ublica~áo, relroagindo
efeitos a

'0

$CU$

de maio de 2017, revogacas as oísposlcoes em contráriu.

Paco da Prefeitura MU1icioal de Orás-CE, em 06 de Junho de 201 i.
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