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LEI Nº 2.339/2018 

Concede reajuste Salarial a servidores, 

majora percentual de incentivo 

profissional,  gratificação de produtividade 

e autoriza o pagamento de vantagens a 

agentes políticos,  na forma que indica e 

dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, no uso de suas atribuições legais, faço  

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º -  Fica concedido  reajuste salarial  aos profissionais de saúde de nível superior 

do Município de Barbalha,  no percentual de 3% ( três por cento) sobre o salário 

base,referente a reposição do índice inflacionário apurado no ano de 2017, em 

cumprimento aos termos do acordo de suspensão da greve dos profissionais de 

saúde do Município,  efetivado entre a administração municipal e o Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Barbalha, conforme ata da assembleia geral 

extraordinária realizada pelo SINDMUB no dia 11 de janeiro de 2017,  devidamente 

registrada  no Cartório do 2º Ofício desta Cidade,  às fls. 145v, do livro B-06, sob nº 

1710, em 23 de janeiro de 2017. 

§- 1º -  O reajuste salarial  previsto no caput deste artigo, será extensivo  aos 

profissionais de saúde de nível médio/técnico,  que recebem  salário base superior ao 

valor do salário mínimo nacional. 
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§ 2º -Não farão jus ao reajuste salarial de que trata o caput deste artigo,  os servidores 

que já foram beneficiados  com o reajuste do salário mínimo ocorrido em 01 de 

janeiro de 2018. 

Art. 2º-  O salário base dos profissionais integrantes das categorias profissionais 

citadas nos  incisos abaixo será majorado para os seguintes valores: 

I -R$ 1.835,90 ( um mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) para os 

Operadores de Retroescavadeira,  

II – R$ 2.125,59 ( dois mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para 

os Operadores de Motoniveladora; 

III – R$ 1.200,00( um mil e duzentos reais)  para os  Operadores de Caçamba. 

Art. 3º -O parágrafo  segundo do artigo 1º, da lei municipal  nº 1.842/2009, 

decorrente da lei municipal nº 2.026/2013,  alterado pela lei municipal nº 2.162/2015, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“ § 2º -   O valor do repasse de que trata o caput  deste artigo, será correspondente  a 

56% (cinquenta e seis por cento) sobre o valor do repasse mensal que o Ministério da 

Saúde destina a  cada Agente Comunitário de Saúde vinculados ao Município de 

Barbalha e Estado do Ceará em exercício funcional no âmbito do território municipal 

de Barbalha, mediante o cumprimento das metas exigidas no § 1º”. 

Art. 4º - O valor da Gratificação de Produtividade instituída pela Municipal nº 

2.213/2016 em benefício dos  Agentes  de Combate às Endemias Efetivos do 

Município de Barbalha,  paga mensalmente com recursos federais da Assistência 
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Financeira Complementar ( AFC), no percentual de 53%, passa a vigorar no percentual 

de 56% (cinquenta e seis por cento)  do salário base do Agente de Combate às 

Endemias efetivo deste Município. 

Art. 5º - Em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário- RE nº 650898,  fica a administração municipal autorizada a 

efetivar o pagamento  das vantagens do 13º salário e do adicional de 1/3 ( um terço)  

de férias, em benefício dos agentes políticos do Município ( Prefeito, Vice Prefeito, 

Secretários Municipais, Controlador Geral  e Procurador Geral). 

Art. 6º -As despesas decorrentes da execução da presente lei, nos casos do  art.  1º, § 

1º,  art. 2º e art. 5º, serão suportadas  à conta dos recursos previstos na lei 

orçamentária em vigor, enquanto as despesas  para o cumprimento dos arts. 3º e 4º, 

correrão à conta dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde,  vinculados ao 

Programa  Agentes Comunitários de Saúde e da Assistência Financeira Complementar 

( AFC). 

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de usa publicação, retroagindo seus efeitos 

financeiros ao dia 01 de março de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos sete dias do mês de maio de 

2018. 

   Argemiro Sampaio Neto  

  Prefeito Municipal  

 


