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LEI Nº 2.590, DE 27 DE ABRIL DE 2022. 

 

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE VACINADOR, 

VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA faz saber que a Câmara de 

Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: 

 

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Função de Vacinador, devida a Enfermeiro do PSF, 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem do PSF, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem que, 

possuindo o curso de vacinador, exerçam habitualmente essa atividade, vinculada à estrutura da Secretaria 

Municipal de Saúde de Forquilhinha. 

 

Art. 2º O valor mensal da Gratificação a que se refere o artigo 1º será equivalente ao valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), mensais. 

 

Art. 3º É vedada a cumulação desta gratificação com eventual percepção de outra 

gratificação de natureza similar. 

 

Art. 4º Em campanhas de vacinação, os servidores que, possuindo o curso de vacinador, 

atuarem como vacinadores, e que não percebam habitualmente a gratificação, por não exercerem a 

atividade de vacinador, terão direito à gratificação instituída por esta Lei, na forma do art. 5º, nos 

respectivos meses em que forem realizadas as campanhas. 

 

Art. 5º A gratificação considerará um mês completo, para fins de pagamento, o exercício de 

15 (quinze) ou mais dias, intercalados ou não. 

 

§ 1º Não terá direito à percepção da gratificação, pelo prazo de seu afastamento, o servidor 

que estiver ausente por qualquer motivo, exceto para os casos de licença para tratamento de saúde até 15 

(quinze) dias ou férias até 15 (quinze) dias. 

 

§ 2º A gratificação será identificada em separado do vencimento, só devida durante o 

exercício da função, observado o disposto nos artigos anteriores, não incidindo contribuição 

previdenciária, nem se incorporando ao vencimento ou aposentadoria para qualquer efeito. 

 

Art. 6º À autoridade de Saúde do Município compete informar e atualizar, periodicamente, o 

número e os nomes dos vacinadores, nos termos desta Lei, para fins de pagamento da gratificação. 

 

Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações próprias. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Forquilhinha/SC, 27 de abril de 2022. 

 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 
Prefeito 
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