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Prefeitura Municipal de
Ibicuí publica:
• Lei Nº 119/2021 de 15 de Março de 2021 - Autoriza o poder executivo
municipal repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes
Comunitários de Saúde - ACS e aos Agentes de Combate a Endemias –
ACE do município de Ibicuí, Estado da Bahia.
• Lei Nº 120/2021 de 15 de Março de 2021 - Dispõe sobre a concessão de
auxílio financeiro aos proprietários de veículos destinados ao transporte
coletivo escolar em razão do enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.

Gestor - Marcos Galvão de Assis / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
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LE
EI Nº 119/2
2021
DE 15 DE
E MARÇO
O DE 2021

“Autorizza o Poderr Executivo
o Municipal repassar Incentivo Financeiro
F
o
Adicio
onal aos Agentes
A
Co
omunitário
os de Saúd
de - ACS e
aos Agentes de Comba
ate a Endemias – ACE do
o
Munic
cípio de Ibiicuí, Estad
do da Bahia
a”.

O PREFE
EITO DO MUNICÍPIO DE IBICUÍ, Estad
do da Bah
hia, faz sa
aber que a Câmara
a
Municipal de Veread
dores voto
ou, aprovou
u e eu sanc
ciono a seguinte Lei::

Art.. 1º O Pod
der Executivo Municipal fica au
utorizado a efetuar o repasse,
mento aos Agentes Comunitár
C
rios de Saúde - ACS
S e aos Agentes
A
de
e
na forma de pagam
Combate às Endemias – ACE,
A
a títu
ulo de inc
centivo prrofissional, o valor de 50%
%
(cinquenta
a por cento) da parcela, den
nominada incentivo financeiro adicional, recebida
a
anualmen
nte do Ministério da Saúde, pre
evisto no parágrafo
p
Artigo 5º do
d Decreto
o
único do A
Federal N.º
N 8.474 de
d 22 de ju
unho de 20
015 e na Lei
L Federa
al n.º 12.99
94, alterada pela Leii
n.º 13.70
08/2018, visando
v
estimular os
o profissionais que
e trabalha
am nos programas
p
s
estratégiccos da política Nacional de Atenção
A
Básica
B
e fortalecime
f
ento da attuação de
e
Agentes Comunitári
C
ios de Saú
úde e de Co
ombate às
s Endemiass:
§ 1ºº - O repassse do inccentivo fina
anceiro adicional serrá efetuado
o uma vezz
por ano, no mês subsequen
s
te ao créd
dito em co
onta da pa
arcela adiccional recebida, em
m
nica e indivvidualizada
a através de
d rateio entre
e
os Ag
gentes Com
munitários de Saúde
e
parcela ún
– ACS e Agentes
A
de
e Combate
e a Endemias - ACE.
§ 2ºº - Farão jus ao ince
entivo financeiro adiccional prevvisto no ca
aput deste
e
artigo, tod
dos os pro
ofissionais que se encontrem
e
em pleno exercício de suas funções e
estejam desenvolve
d
endo particcipação effetiva de todas
t
as atividades
a
ecimento e
de fortale
estímulo das
d prática
as de preve
enção e prromoção da saúde, em
e prol da coletividad
de.
§3º - Acarreta
ará a perd
da do dire
eito ao Inccentivo Fin
nanceiro Adicional
A
o
profissional que no
o curso do
d período
o estiver em
e desvio
o de funçção, afasta
ados e/ou
u
os.
licenciado
gamento da
d parcela
a adicional de incen
ntivos regu
ulados porr
Art.. 2º O pag
esta Lei aos
a
Agenttes Comun
nitários de
e Saúde e Agentes de Comb
bate a End
demias do
o
Município
o de Ibicuí estará esttritamente vinculado e persistirrá enquantto houver o repasse
e
do Govern
no Federal, específicco para essse fim.
Art.. 3º As desspesas deccorrentes desta
d
Lei correrão
c
po
or conta de
e dotaçõess
orçamentá
árias próprrias, do orçamento vigente
v
no município,, inclusive da Pasta da Saúde,
suplemen
ntadas se necessário
n
os, bem com
mo de com
mplementação do Go
overno Fed
deral como
o
dispõe o artigo
a
1° da
a Lei Fede
eral de n° 12.994
1
de 17 de junh
ho 2014.
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Art.. 4°- É vedado ao Município,
M
er título, vvaler-se de
e recursoss
a qualque
próprios para
p
antecipar, comp
pensar ou compleme
entar o ince
entivo prevvisto nesta
a lei, ainda
a
que da prroporção re
esultante do
d rateio prrevisto no §1º do artigo 1º não resulte valor do piso
o
da catego
oria.
não possui natureza
a
Art.. 5º - O incentivo prrofissional criado porr esta lei n
salarial, não
n poderá
á ser integ
grado, inco
orporado ou
o servir de
e parâmettro para es
stabilidade
e
financeira
a, estará estritamen
ntevinculad
do e pers
sistirá enq
quanto hou
uver o re
epasse do
o
Governo Federal.
F
Art.. 6°- Esta
a Lei entra
a em vigo
or na data
a de sua publicaçã
ão e será
á
regulamentada por Decreto no
o que coub
ber, revoga
adas as dissposições em contrá
ário.

binete do Prefeito Municipal
M
de Ibicuí - Bahia, em
m 15 de M
Março de 20
021.
Gab

MARCOS GALVÃO DE ASSIS
M
S
cipal
Prefeito Munic
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LEI Nº 120/20
021
O DE 2021
DE 15 DE MARÇO
“Dis
spõe sobre a concessão d
de auxílio fin
nanceiro
aos prroprietários de
d veículos destinados
d
ao
o transporte coletivo
escola
ar em razão do enfrentam
mento da em
mergência de
e saúde
pública
a de importân
ncia internac
cional decorre
ente da pand
demia da
Covid--19.”

O PR
REFEITO MU
UNICIPAL DE IBICUÍ, ESTADO DA
D BAHIA:: faço saber que a
al de Ibicuí aprovou
a
e eu
e sanciono
o a seguinte
e Lei:
Câmara Municipa
Art. 1º Fica concedido auxxílio finance
eiro aos pro
oprietários de ônibus,, micro-ônib
bus ou
outross veículos destinados
d
ao transporte coletivo escolar qu
ue prestam serviço me
ediante
concessão, permissão ou co
ontratode prrestação de
e serviço co
om o poder público.
§ 1º O auxílio se
erá concedido em 4 (p
parcelas) pa
arcelas men
nsais no va
alor de R$ 500,00
(quinh
hentos reaiss) cada, podendo se
er estendido
o por maiss 4 (quatro
o) meses, com o
mesmo valor, a critério
c
do Poder Execu
utivo.
§2º Caso
C
as co
ondições sanitárias
s
p
permitam
a retomada
a das aula
as presenc
ciais, a
Prefeittura Municipal de Ibicu
uí deverá, obrigatoriam
mente, cessa
ar o pagame
ento do aux
xílio.
§ 2º São condições para fazzer jus ao au
uxílio financ
ceiro de que
e trata o cap
put:
I – Terr prestado serviço
s
rela
ativo ao tran
nsporte cole
etivo escola
ar, mediante
e comprovação da
execução do me
esmo duran
nte o ano de 2019 até
a o limite de 31 de março de 2020,
devendo requere
er o benefício na Seccretaria de Administra
ação e Plan
nejamento com a
seguin
nte docume
entação:
a) RG e CPF
F do beneficciário;
b) Comprova
ante de end
dereço em nome do be
eneficiário ou
o declaraçção que o mesmo
m
reside no endereço apontado;
a
c) Comprova
ação que executou
e
o serviço de transporte escolar na
a circunscriç
ção do
município de Ibicuí/B
BA durante o ano de 2019
2
até a data
d
limite d
de 31 e ma
arço de
2020;
Parágrafo Único.. A compro
ovação da execução
e
do
d serviço se dará atrravés contrrato de
concessão, perm
missão ou de presttação de serviço devidamente
e assinado
o pelo
contra
atante e con
ntratado.
Art. 2ºº O auxílio financeiro
f
d que trata
de
a o art. 1º se
erá financia
ado com reccursos do tesouro
municipal.
Art. 3ºº Esta Lei en
ntra em vigor na data da
d sua publlicação.
GABIN
NETE DO PREFEITO
P
MUNICIPA
AL DE IBICU
UÍ – BAHIA
A, em 15 de março de 2021.
2
MARCOS
S GALVÃO DE ASSIS
Pre
efeito Munic
cipal
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