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PREãETTUiÂ rIUí{ICIPAL OE íORAOÀ XOVA
GAA!Í{EÍE DO PTEFEITO

LEt Not.8.t6, DE 03 0E JULHO OE 2017.

Conc.de ao6 Agêntês dâ Combat à
End.ml$ áiuantos no ilunicipio de
Moíâdâ Nova/CE, srarilicaÉo por
produllvldâd.

e dá

outras providências,

O PREFEITO MUNICIPAL OE MORADA tlOVÀ-CE. Façô sabêr qúe á
CâmaÍa MunicipâlapÍovou ê ê! sencionoe seguinie Le:

A

rq Ficã conedido.o§ Agênl.§ d. Combatê a Endemias gEtificaçáo por
produliv dade, desde que em exe.cicio plêno dê §uâs âlivdades

§ l'A gBliícaçâo e qúe se reêE o cspul do aí 10 §ó âbrângeÍá aquelês
queexercam ãtividades externâs, con§iderâdas como atividades de campo.
§ 29 A gíatili@çáo por prcdutiwâdê para 6 Agercs de Endemias é relativã
á 6omâ1órú do númeo dê visatás diári6 ê domiciliaÍes de conlole e pewnçáo ás
aóoúosês (Dêígue, Chikúí!únya e Zb!) e lambém á doença dê Chágas.

À.t ? a gÉtiÍ€çào Elativ.

âo @mbâlê ao mGquit ,4édes Áeqypl, (visna
'
dê leÉntarenro de iídice âmoslÍd 1ar ,5 ê ,10) obêdê@ni á taberã abáirÔ. b€n.rc
m @nsiiêÍáção a rêlaçáo do núreo dê úsiia§ poÍ dÉ de lEbalho.

s

porc€ntuá|, relalivo ao

Art.3" A gratilicação realvâ áo combale ao mosquilô Aedes Aegypll (visita

dê lêvánrâmênto dê ndice amoslÍal 100%l .bêd6cêÍá â tábêa abâixô levando se em
consderaçáo a re açáo do númerc de vislr§
Núméro dê vBjtas por dlâ

Valo. percêntual rêlativo ao vêncimênto base
dagratificação por 4ia de trabalho

_

1.2%

4" A graliícaçáo relalivâ ao combate à Doença dê Chagas obedêerá á
labea abaixo, levândo-sê êm @nsideraÉo â Íelsção do número dê v sitâs poÍ dia de

Art
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Núhêro de visitãs por diâ

Valor pêrcentual rêlaüvo ao vencimênto ba3.
de gÍatificação por dia dê irebâlhô

Aí. 5'O núme.ode vis tas é Í'rado poÍ diá,.ão

sendo cumualivo

Ârt.6'A vista deverá sêr eíel va e comprovada não pode.do ser admilida
por pÍesuncáo pâra efe los desta le

r

Art.
Em casô de pêÍnoit€s êm ôca idades/dlslritos, cofsideraÊse á o va o/
percenlua ma s eievado pordiadelrâbs ho

Art. 8" A gralircação dráÍiâ. êvândo-se êm coôsideração os dias destinados
á Íesoução de pendê_cas. da'se á con'o'_e rábela aba ro
Velor porcêntual relatavo .o vêncimêíto bãE€
da gratiÍcâção por
Minmo de 03

pelo

Art I Siluaçóês o@sionáis e imprdisiEis náo dAúiIas são ánalis.dâ3
SseÉno Municipal dê Saúds e 8olúcionadaê atÉws r,e ponatu do Chete do

Art. 10 as dêspesas dêcoí€ntes dêsta Le coÍÉrão à conia de dolaçõeB
oçamenlárás cônsignadas nos Epa§ses do Minislério dâ sâúdê, reÍeÍênles á v giáncia

§ 1o Cessãrá ô pagamênlo da gÍalfcaçáo ora Équlada na hipót$e de
nleÍupçáo ou supressáo parcial ou dêllnll va do§ ÍêcúÍsos que lrata o cáprl desle

1l

Os valoÍes das q.âliÍ@çóes pa!ás com basê nesta Lêi nào podê.áo
ser incoroorados aôs Éncimêntos ou rêmlneEÇóes dos seryidorês conlêmplados

Art.

art í2 Estâ Leienl6

lodas

em vigo. na dala de suâ publieção, fi€ndo.evogãdas
êm conlÍáÍio

6 dEpos'çc lêgãrs ou egulâmnl.És
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