
                                     
        
 

LEI  MUNICIPAL N.° 637/2006.  
 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR O REPASSE DE 
INCENTIVO AO MÉDICO DO PSF, AO ENFERMEIRO PADRÃO E AS 
AUXILIARES DE ENFERMAGEM DE RECURSOS DO PROGRAMA 
INVERNO GAÚCHO, E ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

JUVENTIL MAFALDA SANTOS, Prefeito Municipal de Sagrada Família 
– RS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal em seu art. 27, I e III, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 
  Art. 1.°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar ao 
médico do PSF, ao Enfermeiro Padrão e as Auxiliares de Enfermagem, a Bonificação 
de Incentivo, no período de inverno (julho, agosto e setembro), que serão repassados 
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Programa Inverno 
Gaúcho, a ser pago na folha de pagamento aos profissionais a serem designados a 
atuar no programa. 

a) o valor a ser pago mensalmente ao médico do PSF e ao Enfermeiro 
Padrão será de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) a cada profissional, no 
período de vigência do programa. 
b) o valor a ser pago mensalmente a cada Auxiliar de Enfermagem será de R$ 260,00 
(duzentos e sessenta reais) no período de vigência do programa. 
 
  Art. 2.°- A verba do incentivo será repassado após a transferência dos 
recursos por parte do governo do estado. 
 

Art. 3.°- A “Verba de Incentivo ao Inverno Gaúcho” não se 
incorporará ao patrimônio remuneratório do servidor para qualquer efeito, inclusive na 
remuneração das férias, na gratificação natalina, pois somente será devida ao 
servidor designado para exercício no Programa “INVERNO GAÚCHO”, e durante a 
sua atuação no programa, por ato do Prefeito, extinguindo-se, automaticamente, com 
o encerramento da atuação no referido programa. 

 



Art. 4.º- A “Verba de Incentivo ao Inverno Gaúcho” não integrará a base 
de cálculo para incidência da Contribuição do Regime Geral de Previdência, somente 
integrará a base de calculo para incidência do Imposto de Renda. 

 
Art. 5.º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito 

adicional especial no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a seguinte 
caracterização: 

 
06 Secretaria Municipal da Saúde 

06.03 Transferências de Recursos do Estado 
06.03.10 Saúde 

06.03.10.301 Atenção Básica 
06.03.10.301.0047 Assistência Básica e Ações de Promoção Preventiva 

06.03.10.301.0047.1028 Programa Inverno Gaúcho 
33390.04.99.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado              R$ 2.220,00 
33190.11.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Servidores R$ 3.780,00 

 
Parágrafo Único – Para cobertura do crédito adicional especial, 

autorizado por esta Lei, servirá de recursos os vinculados do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, do Programa Inverno Gaúcho, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais).  

Art. 6.º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de julho de 2006. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA-RS, em 26 de julho de 2006. 

 
 
 
                                                 JUVENTIL MAFALDA SANTOS 
                                                           Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
Gelson Luís Antunes Durante 
Secretário Mun. da Administração 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 031/2006. 
 
 
 
 Senhor Presidente, 
      
 Senhor Vereadores. 
 
 

                      O Projeto de Lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva 
autorizar o Poder Executivo repassar incentivo de Recursos do Programa Inverno 
Gaúcho ao Médico do Programa Saúde da Família, ao Enfermeiro Padrão e as 
Auxiliares de Enfermagem, designados a atuar no programa, no período de julho, 
agosto e setembro de 2006, que será repassado pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul no período acima referido. 
 
  Salientamos que tais recursos constam do plano de aplicação aprovado 
pelo Conselho Municipal da Saúde, e destina-se ao pagamento de Bonificação de 
Incentivo aos profissionais que irão atuar no programa durante sua duração. 
  
  Por fim o presente projeto visa ainda abrir crédito especial no valor de 
R$ 6.000,00 para dar suporte ao pagamento da verba de incentivo aos profissionais 
que irão atuar no referido programa conforme determina o plano de aplicação do 
Conselho Municipal da Saúde do Município de Sagrada Família – RS. 

 
  Diante da sua importância, espera-se a aprovação unânime deste 
projeto de lei.  
 
 
   Sagrada Família, RS, aos 19 de Julho de 2.006. 
 
 

_________________________ 
Juventil Mafalda dos Santos 

Prefeito Municipal 
 
 
Ilustríssimo Srº 



Wolnei de Souza Chiuza 
MD: Presidente do Legislativo Municipal 
Nesta Cidade 


