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L.El MUNICIPAL N" DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015.

INSTITUI E REGULAMENTA A CONCESSÃO
DE GRATIf K ACÀO DE CONDUÇÃO »K
A M B U L Â N C I A AOS SERVIDORES DE CARf.O
DE PROVIÍVIKNTO EFET1VO DE MOTORISTA,
E DÁ OUTRAS PKOVIDÊNC IAS.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS,
no uso de suas atribuições legais, com amparo no art. 44. inciso IV. da Lei Orgânica
Municipal, faz saber que a Câmara Munic ipa l aprovou e eu SANCIONO a seguinte lei:

Art. 1°. A instituição e concessão de gratificação de condução de ambulância aos
servidores públicos efetivos ocupantes dos cargos de Motoristas, fica regulamentada nas
condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 2". Kica instituída gratificação mensal r:o vaíor de R$ 800,00 (oitoeentos reais) a ser
concedida aos ocupantes dos cargos de provimento efctivo de Motoristas, quando em
serviço junto à Secretaria Municipal de Saúde, conduzindo ambulância.

§1° - A gratificação que trata o capuí do arl. 2° não se incorpora à remuneração do
servidor para qualquer outro efeito.

§ 2° - Aos Motoristas, que se encontrem, excepcionalmente, cm idêntica situação e nas
mesmas condições dos servidores a que se refere o art. Io. desta Lei. é estendido o
pagamento de retribuição equivalente à gratificação f-.xada no art. 2°. a qual não se
incorpora ao salário.

Art. 3". Ao Secretário de Saúde compete determinar os critérios de conveniência,
oportunidade c interesse público em cada easo. autorixand-> e elaborando escala dos
servidores a prestarem os serviços, segundo regulamento interno.

Parágrafo único. Relação contendo os nomes dos servidores que prestaram os serviços
nos termos do c-.-ipuI do art. 3° deverá ser encaminhada pelo Secu-íário de Saúdo pr,;a a
Secretaria da Administração, até o dia 20 de cada mês. para efeito de pagamento.

Art. 4". O vator da gratificação mensal de conducàc. de ambulância será reduzido
proporcionalmente se durante o mês o Motorista incidir nas seguintes ocorrências:

1 - faltar ínjustificadamente ao trabalho;
II - comparecer tardia c Ínjustificadamente ao local J e trabalho ou
antecipadamente, sem autorização',
III - provocar acidente de trânsito:
IV - ser autuado por mul ta de trânsito:
V - não-atendimento injustif icado à escala de trabalho:
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VI - inf r ingi r às normas regulamentares do Setor.

§1° - A redução do valor da gratificação dar-sc-á na razão de 10% {dez por cento) por
ocorrência.

§2° - O Motorista de Ambulânc ia dos Quadros Permanentes da Secretaria de Saúde que
sofrerem penalidade disc ipl inar de suspensão ou de advertência perderá o valor integral da
gratificação no mós da ocorrência, quando possível, ou no mês subsequente.

Art. 5". As despesas decorrentes desta lei , correrão a conta das dotações orçamentarias
próprias, previstas no Orçamento Municipal .

Art. 6". F.sta Lei entra em vigor na data de sua publicação, relroagindo seus efeitos
financeiros a Io de outubro de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Bo
do mês de novembro do ano de 2015.

a oa Mata, Estado de Alagoas, aos 06 dias

Publicada, Registrada e Arquivada pela Secretaria Municipal de Administração, em
06 de novembro de 2015.

FERNANDO AUGUSTO DE ARAÍJ
Secretário M u n i c i p a l
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