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oCamzi1ho que não pára

Carazinho, 17 de janeiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. 0«0 Gerhardt.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 003/13

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 003113,

desta d~ta, que Concede abono salarial aos Agentes Comunitarios de Saúde, vinculados a

equipe da Estratégia de Saúde da Família - ESF, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, tendo em vista a publicação da Portaria

nO 892/2012, divulgada pela Secretaria da Saude do Estado em 20 de novembro de 2012, cópia

em anexo, referente ao pagamento de incentivo aos Agentes Comunitarios de Saúde.

Tal incentivo sera pago integralmente aos agentes, sob forma de abono salarial,

conforme preceitua o Art. 2° da referida Portaria. Desta forma, como possuímos 61 Agentes

Comunitarios de Saúde e o valor repassado foi de R$ 52.260,00, restara a importância de R$

856,72 por agente, seguindo regras ja estabelecidas em anos anteriores.

O projeto de lei em questão não acompanha impacto financeiro, pois não se trata

de despesa obrigatória de carater continuado.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 003, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

Concede abono salarial aos Agentes
Comunitários de Saúde, vinculados a
equipe da Estratégia de Saúde da Família -
ESF.

Art. 1° É concedido aos Agentes Comunitários de Saúde, vinculados às
equipes da Estratégia Saúde da Familia - ESF, um abono salarial no valor de R$
856,72 (oitocentos e cinqüenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Parágrafo Único. O abono criado por esta Lei não se Incorpora para
nenhum efeito legal à remuneração dos servidores.

Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações
já consignadas no Orçamento.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de janeiro de 2013.

REN O SÜSS
Prefeito
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