MORÀDÀ NOVA

LEINq

í.4I5

DE 03 DE JULHO DE 2017,

Concêdê aos Âgêniês comuniÉrios de
sáúde, aiuântês no lVlunicipio dê
Morada Nova/CE,
Adicional de
Trabàlho
dê
lnceniivo ao
Quelidâdê
AITQ e dá outrãs providênciãs.

o

-

I!/IORADA NOVÂ. Façô sabêÍ que a
Cámára Municipalde Morada Nova aprovou e eu sancionô e promulgo a sêguinle

O PREFEITO MUNICIPAL DE

An. 1' Fica concêd dô áôs Agenles comunitários de Sâúde atuanles
juntôáo Slstemade saúde Púbico do l\lunicipo de Morada Nova/CE, o Adicionaldê
lncênlivo áo Trábalho de Qualldade - AITO côrÉspondeôtes â 20% (vinle por
enlo) do mês de jlnho à dezembÍo de 2017, com aumento previslo de 10Ôlo
pêíâzendo um totalde 30% a partÍ dêjánêno de 2018
Parágrafo único. Seráo .ôniempládos com o Adicional dê lncê.tivo ao
Trábalho de Qualidade ATQ, con@didô por esse arligo, lodôs ôs Agenles
ComunitáÍos dê Saúde em pleno exêrcício dê suas ÍunÇóes, coniormê aváliaçóes
periódicas de rend mento e conkole da Secretára de Saúdê do Município.

A.t, 2' Fica igualmêntê autorzado, aos agenles dê saúde, o receb mento
dô pagámêrio lntegral do adiciona refererte à parcêla etlra anua iambém prêvi§tâ
pelo Minlstéro da Saúde

Párágrafo único, FaÉo jús ao receblmêito dâ pár@lâ extÍa anuã
preconlzada pelo capul deste ârlgo, lodos os Agenles Comuniiáros de Saúde qúê
eslverêm rêgstrádos no CNES - Câdastro Nacional de Eslabelecimento de Sãúde
(cadâstro proíssional)
EsUs, mediante côntÍoe da seÍêtara Munlclpa de

-

Art, 3' As despêsas decoúêntes desta Lei correráo poÍ conla do teto
finaneúo repassâdo ao Municipio hensalmerle pelo Mnstério da §aúde Pa.à
efeilo de incentvo de cusieio das êstrátégias do Progrâma de Agenles Comúntáros
de Saúde- PAcs e de saúde da Fâmilia.

pagâmento do Adlôiona de lncenlivô aô Írábaho de
OLãlidâdê - AlÍO. bem @mo o Íecebrmento dá parce a Eíra Anúa na hipótese de
interiupçáo ou supressão parca ou deÍnillva dos Écucôs que lraia o capua destê

§ 1'cessará o
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§ 2" Ficará suspenso ô paqámento do Adiciona de ln@rtvo ao Trabâlho
de Quâldâde AITQ âo prôÍissiona que estiver de cença médca num prazo

§ 3' O Adicional dê lnceniivo ao Trâbálhô de auálidade AITO

bem

óomo o Íecebimenro da parcea ExtÍa anual, náo podeíão, sob nenhunã h pôlese
ser ncorporados aosvencimentos oL rêmunêráçÕesdo seryidordêles beneíiciário

Aíi. 4' Em iâce das d spos çóes conlidas neslá e e da @n@ssáo
alTQ ora rê9uádô â Secretara Municpal de Saúde fca desobngada

do
do
insumos
a
c
oôál
âqui
ÍeêÍ
do,
de
reÍêrenles
ioÍnêôimêntô áos bênefc á.ios do ad
âÍoàÍ.. o ra_ê
eso. or'o prorrloí soare Lorgé1eres

'aloe
Art, 5'Revogadas as dlsposiçÕes em conlráriô, eslâ Lêientra em vigor na
dala de sua pubicação têndo sêls efeitos prál cos ê Íinanceiros contados a pârlr
do dia 0l dejunho de 2017
PAçO OA PREFEIÍURA iIUNICIPAL DE MORADA NOVÂ, em 03 de

trc

Fone 133134221331

