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AMO XL FORTALEZA, 20 DE MAIO DE 1993 NO 10115 

PODER E X E C U T I V O 
LEI HO 7335 DE 17 DE MAIO DE 1993 

Institui a Gratificação que, indica e dá ou-
tras providências. 

A CÍMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E 
EU SANCIONO Ã" SEGOINTE_LEI: Art. .10 - Fica instituí-
da a Gratificação Especial de Desempenho - GED. § lo 
- A gratificação criada por esta lei será devida aCis 
•etwi<lQr.e.g__ocupantes de cargos ou função de. médico, 
enfermeira, TarSíacêutico^^biaquimico, fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional, assistente ãcrciair . ..nutricio-
nista e odontõlogo, integrantes dos Quadros da ' Se-
cretaria de Saúde do Município, do Instituto Dr. Jo-
sé Frota-IJF, e do Instituto de Previdência do Muni-
clpio-IPM, bem como aos que, de outros Quadros, es-
tejam cedidos aô Sistema Onico Municipal de Saúde. S 
20 - A vantagem, ora instituída, será paga com re-
cursos oriundos do SIA-SUS, sendo suplementados pelo 
Tesouro Municipal,na hipótese de insuficiência da-
queles recursos. Art. 20 - Farão jús ã Gratificação 
Especial de Desempenho - GED, os servidores indica'-' 
dos no S 10 do art. lo desta Lei,, mesmo quando no 
exercício de funções administrativas de direção ou 
assessoramento, a nível central e nos Distritos Sa-

•^itários, nos percentuais a seguir indicados, calcu-
lados, sobre o respectivo vencimento-base: I - 35% 
(trinta e cinco por cento), aos que exercerem Vsuas 
atividades em ambulatórios, enfermarias ou em unida-
des administrativas ou de assessoramento; II - 55% 
(cinqüenta e cinco por cento), aos servidores per-
tencentes ao Quadro da Secretaria de Saúde do Estado 
do Ceará, cedidos ao Sistema Onico Municipal de Saú-
de, em regime de Plantão de 24 (vinte e quatro horas 
semanais. Art. 3»í - O artigo lo da Lei nO 6;921, ,de 
12 de julho de 1991, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 10 - Fica instituída, para os ocupantes de 
cargos ou funções de médico, enfermeiro, fàrmacêuti-

i CO, bioquímico, fisioterapeuta, assistente social, 
nutricionista e odontõlogo, com lotação na Secreta--
ria de Saúde do Município ou no Instituto Dr. José 
Frota, que efetivamente estejaun submetidos ao regime 
de plantão de 24 (vinte e quatro) horas semanais, a 
Gratificação de Plantão de 60% (sessenta por cento), 
a incidir sobre o respectivo vencimento-base". § 10 
- Os servidores pertencentes do Quadro do Instituto 
Dr. José Frota, em regime de plantão de 24 (vinte 
quatro) horas semanais, junto ã U.T.I.; farão jús ã 
gratificação aludida.no-caput do art. lo desta Lei 
no percentual d'e 70% (setenta por cento). § 20 - So-
mente fará jús a gratificação de que trata este ar-
tigo o servidor que, nas condições referidas no seu 
caput, efetivamente exerçam suas atividades funcio-
nais em unidades hospitalares integrantes da rede 
municipal ou municipalizada, geridas pela Secretaria 
de Saúde ou a ela vinculadas". Art. 40 - Não perderá 
o direito de gratificação ora instituída o servidor 
municipal que se afastar por licença médica, licença 
gestante, licença-prêmio ou gozo de férias. Art. 50^ 
- Esta lei entrará em vigor na data de sua pu^bíica-SSí 

. ção, exceto quanto aos seus efeitos financeiros, os 
quais retroagirão a 10 de março" de 199 3. PALACIO DA 
CIDADE, em 17 de maio de 1993. Antônio Elbano Cam-
braia - PREFEITO MONICIPAL. 

* • * • * * » » * 

DECRETO N9 9080 DE 17 DE MAIO DE 1993 
Dispensa do "Ponto" os.servidores muni 
clpais que participarem do 45° CONGRES , 
SO BRASILEIRO DE GINECOLOGIA E OBSTE 
TRiCIA, na forma que indica. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atri 
búições que J.he são conferidas pelo artigo 76, Vi da Lei Orgâ-
nica' do Município de Fortaleza, e Considerando a sollcitaçao 
formulada pelo Presidente do. 455 CONGRESSO BRASILEIRO DE GINE.̂  
COIOGIA E .OBSTETRÍCIA. DECRETA: Art. 1° - Ficam • dispensados 

do "Ponto" os servidores tnunlclpals que, cotnprovad •••.••nte, par-
ticiparem do 459 CONGRESSO BRASILEIRO DE GINECOLOGIA E OBSTE 
IRÍCIA, a reallzar-se no Centro de Convenções da Bahia, no pe-
ríodo de 07-a_ll de novembro do corrente ano. PARÍKRADO ÚNICO 
- A comprovação do compareclmento aos trabalhos do aludido con 
clave será feita pelo servidor participante perante o Chefe de 
sua repartição mediante a apresentação do certificado expedido 
pela entidade promotora. Árt. 29 - Este Decreto entrará em vl 
gor'da data de sua publicação, revogadas -as dlsposldões em cón 
trárlo. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 'jem 17 de 
nalo de 1993. Antônio Elbano Cambraia - PREFEITO DE TORTALEZA. 
Fc9 Gomes da Silva Câmara - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. " 

*** ***. *** 

DECRETO N9 9081 DE 17 DE MAIO DE 1993 
Dispensa do "Ponto" os servidores muni 
cipals que participarem do 19 CONGRE? 
SO SINDICAL MfiDlCO-e-o II ENCONTRO CEA 
RENSE DE SINDICALISMO MÊDIGO, na forma 
que Indica. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atrl 
bulções que lhe são conferidas pelo artigo 76, VI da Lei Orgâ-
nica do Munltíiplo de Fortaleza, e Considerando a solicitação 
formulada pelo Presidente do 19 CONGRESSO SINDICAL MÉDICO e o 
II' ENCONTRO CEARENSE DE SINDICALISMO MÉDICO. DECRETA: Art. 12 
- Ficam dispensados do "Ponto" ds servidores municipais que, 
comprovadamente, participarem do 19 CONGRESO SINDICAL MÉDICO e 
o II ENCONTRO CEARENSE DE SINDICALISMO MÉDICO, a reallíar-se 
no Auditório da UNIMED, na Cidade de Fortaleza-Ceará, no perío 
do de 24 a 26 de junho do corrente ano. PARÁGRAFO ÚNICO - A 
comprovação do compareclmento aos trabalhos do aludido concla-
ve será. feita pelo servidor participante perante o Chefe de 
3ua repartição mediante a apresentação do certificado expedido 
pela entidade promotora. . Art. 29 - Este Decreto entrará, etn'vi 
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em.con 
trárlo. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17 de 
maio de 1993. Antônio Elbano Cambraia - PREFEITO DE FORTALEZA. 
FcC Gomes da Silva Câmara - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

• * * * * * * ^ 

ATO N9 0300/93 - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA no 
uso de suas atribuições legais e, çendo em vista o que consta 
do Processo nS 2351/92 datado de 11.05.92. RESOLVE APOSENTAR: 
Antônio Luiz de Almeida Vale, matrícula n2 00384 CARGO ou FUN 
ÇÃO: Médico ANS-8A. LOTAÇÃO: Instituto de Previdência do Muni-
cípio. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 40, Inciso 1,'da Constituição 
Federal c/c os arts. 132, Inciso I e art. 136, Inciso II, le-
tra "a" da Lei n9 6.794 de 27.12.90; art. 118 da aludida légls 
lação e seu 5 39 acrescentado pela Lei n5 6.901 de 25.06.91; pa 
rágrafo único do art. 19 do Decreto n9 7.347 de 12.06.86; art. 
41 da Lei n2 7141 de 29 de maio de 1992. Integram aos proven 
tos do requerente, além do salário base Integral, a gratifica-
ção de anuênlo, no percentual de 21% (vinte e um por cento) e 
a gratificação Incorporada (Portaria). 
DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS: 
1. Salário Cr$ 2.437.292,00 
2. Gratificação Qüinqüênio (21Z).. Cr$ 511.831,32 
3. Gratificação Incorporada Cr$ 1.826.393,67 

TOTAL DE PROVENTOS hiENSAIS: Cr$ 4.775.518,99 (quatro 
milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoi-
to cruzeiros e noventa e nove centavos). GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 2a de janeiro de 1993. Antônio Élba 
no Cambraia - PREFEITO DE FORTALEZA. 

*** *** 

ATO N9 0837/93 - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA no 
uso de suas atribuições, legais e,.tendo em vista, o que consta 
do-Processo n9 8403/92. RESOLVE APOSENTAR: José Pereira Tri-
gueiro, MATRICULA n9 5036. CARGO ou FUNÇÃO: kux. de Serviços 
Gerais - AOP 3Ci LOTAÇÃO: Secretaria de Controle Urbano e 
Melo Ambiente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 115, Inciso II, art. 
116, inciso I, alínea "a", todos dispositivos 'da Lei 4058, de 
02.10.72, parágrafo único (acrescentado pela Lei n9 5808, de 
11.04.84) do árt. 58 da Lei nS 4058/72. art. 10 da Lei n9 6712, 
de 24.09.90; árt. 118 da Lei n9 6794 de 27.12.90, e seu § 39, 
acrescentado pela Lei n9 6901 de 25;06.91, art. 10 e seu pará-
grafo único da Lei n2 6595 de 28.09.90, c/c o art. 10 da Lei n9; 
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