
PAT'DOSFRRC'S
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OTÍCIO N" 392N022- GABINETE/PMPF

Pau dos Ferros/RN, 14 de dezembro de 2022.

Excelentíssima Senhora
FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES
Presidente da Câmara Municipal
Pau dos Ferros/RN

Assunto: Envio de Projeto de ki.

Com nossos curnprimentos, servimo-nos do presente, para enüar projeto de lei, que

altera dispositivo na lei no 1.632118 do município de Pau dos Ferros.

Respeitosamente,

ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
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PÂ[,, DOS FRROS
G(tinete do Pr,efeito

Excelentíssima Senhora

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES

Presidente da Cômara Municipal

Pau dos Ferros/RN

Excelentissirnos Senhores Vereadores,

É com múta satisfação que vimos a essa Casa kgislativa, ao tempo que

apresentamos o Projeto de Lei que dispõe sobre EMENDA REnfICaOOn t NO ART. 3'

DA IÉi Municipal de n" 163212018 aÍrexo a fim de atendeÍ a atual necessidade dos

Servidores efetivos que na áLrea da saúde vêm desempenhando com zelo um papel tilo

importante para a nossa sociedade concedendo.lhes o direito de tercm ao repasse no

percennral''de 100% da gratificâçâo por participação no Programa de Qualificação das Ações

de Vigilância em Saúe - PQAVS .

O Programa de Qualificação das Açõ€s de Vigilância em Saúde - PQA-VS

compõe o conjunto de iniciativas do Ministerio da Saúde para o aperfeiçoamento do Sistema

Único de Saúde (SUS), voltadas para a garantia do acesso integral a ações e serviços de

qualidade, de forma oportun4 contÍibuindo para a melhoria das condições de saúde da

população, para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de üda dos

brasileiros.

Com o retomo do Covid-I9 o que mais se vê são matérias tÍazendo o alto índices de

pessoas infectadas, novos casos, ü,|âq que ainda estão sendo ceifadas por um gigante que

persiste em ficar.

"O Brasil regisfou 75 novas mortes pela Covid-I9 nas ultimas 24 horas, neste

domingo (l l), chegando a 691.021 desde o início da pandemia Com isso, a média móvel

de mortes nos ultimos 7 dias é de 103, com vafiqarc- de 460/o em relação aos ri,ltimos 7 dias,

tendência de alta pelo 22' dia seguido" essa foi a mais recente noúcia trazida pelo site
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PÀIJDOSFRRO6
Gdinete do Prúeito

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N' 3ool

Állem disposiliw na lei n" I.$Al8 do

município de Pau dos Fenos e dá outras
providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MI,JNICiPIO DE PAU DOS FERROS, ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE, usando de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no

an. 43, e seus panigrafos, da Lei Federal n.o 4.320, d€ 17.03.64, faz saber que a Câmara Municipal

de Pau dos Ferros apÍov4 e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. l'- O art. 3" da Lei n" 1.632/2018 passa a vigorar com a seguinle redação:

*Art. 3o - Os rccursos do incentivo finenceiro referente eo Progreme de Qualificaçio des

Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS), scrio destinedos llX)7" (cem por cento) para os

servidores vinculedos a vigilância em srúde, de forma igualitária, desde que haja a realizeçío

do repasse do Goveroo Federal."

Art 2o - Esta Lei entraní em ügor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contráLrio.

Gabinete da PÍefeita Municipal de Pau dos

de2022.

Estado do Rio Grande do Norte, l4 de dezembro
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Globo.com (Gl) por esta razil,o úo podemos fechar os nossos olhos e não perceber que

agora mais do que n,uncx. os semidorcs viacaltdos a Wgilância em Saúde vãa prer,isrrr de

uma atenção ainda maior e é pensando nestes guerreiros que estito a linda de frente todos os

dias em buscar de preservar a saúde de todos que entendemos ser deles por diÍeito de tal

gratificação.

Destacamos por fim que, o referido disciplinamento é totalmente compatível com a

Ipi 8.080/1990, cujo conteúdo legal dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e

recuperação da saúde, a organização e o fimcionamento dos serviços correspondentes e dá

outras proüdências bem como o que dispõe o Regime Jurídico Único dos Servidores

hiblicos deste Município.

Por isso, contamos com o deferimento dos que fazem a nossa Câmara Mrmicipal de

Vereadores.

Atenciosamente,

Pau dos Ferros, l{ de dezembro de 2022.

MARIANNA ANASCIMENTO
PREFEITA
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