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profissional imposto nos instrumentos legais pertinentes; IX — 
manter conduta e apresentação incompatível com o exercício 
da profissão; X — permitir ou emitir documento administrativo 
interno ou credencial, para que a pessoa não habilitada ao 
exercício da função de Guia de Turismo exerça esta função nos 
quadros da empresa, ou em nome desta; XI — assinar ou pro-
mover a assinatura de documento como se assim fosse habili-
tado para função de Guia de Turismo; XII — violar o sigilo pro-
fissional ou prejudicar, por culpa grave, os interesses de em-
presa para a qual preste serviço; XIII — estabelecer contrato 
com pessoa não habilitada na profissão de Guia de Turismo; 
XIV — permitir que pessoa não habilitada na profissão de Guia 
de Turismo conduza passeios turísticos ou exercendo deveres 
ou atribuições inerentes a tal profissão; XV — tentar, de qual-
quer modo, impedir a prestação de serviço de Guia de Turismo, 
seja para a empresa contratante ou para outras; XVI — acarre-
tar, por ato próprio, prejuízo ao profissional de Guia de Turismo, 
mediante proibição, perante fornecedores, de concorrência 
desleal; XVII — abandonar o grupo para o qual fora contratado 
a acompanhar, salvo por motivo de força maior, ou justo motivo 
expressamente indicado; XVIII — deturpar teor de dispositivo 
de lei, em benefício próprio ou em detrimento de outrem; XIX — 
fazer, em nome da empresa contratante, para a qual presta 
serviços, imputações, programações e passeios ou, ainda, 
mudança de itinerário, sem autorização da mesma; XX —      
deixar de cumprir, sem justo motivo, responsabilidade estabe-
lecida em contrato; XXI — prestar informações contrárias às 
normas previstas em contrato ou tentar desviar suas cláusulas; 
XXII — locupletar-se, de qualquer forma, das comissões e de 
cobranças de valores superiores ao cobrado no mercado; XXIII 
— fazer falsas afirmações no exercício da atividade, a despeito 
de pontos e lugares turísticos; XXIV — praticar ou deixar que 
pratique, por estagiários, atos excedentes aos de sua habilita-
ção; XXV — praticar conduta incompatível com a profissão de 
Guia de Turismo, sendo incluída a prática reiterada de jogos de 
azar, não permitidos em lei; atos de incontinência pública es-
candalosa ou desonrosa; embriaguez ou toxicomania habitual; 
XXVI — deixar de apresentar de forma visível sua credencial; 
XXVII — exercer atividade para empresa de agência de turismo 
ou de transportadora turística, sem que haja o devido cadastro 
regular junto ao Ministério do Turismo. Art. 8º - Pelo desempe-
nho irregular de suas atribuições, o Guia de Turismo, conforme 
a gravidade da falta e seus antecedentes, ficará sujeito às 
seguintes penalidades: I — advertência; II — multa; III — can-
celamento do registro junto ao órgão gestor de turismo da Pre-
feitura Municipal de Fortaleza. § 1º - As penalidades previstas 
neste artigo serão aplicadas após processo administrativo, no 
qual se assegurará ao acusado ampla defesa. § 2º - A aplica-
ção da penalidade de advertência não dispensa o infrator da 
obrigação de fazer ou deixar de fazer, interromper, cessar, 
reparar ou sustar de imediato ato ou a omissão, caracterizada 
como infração, sob pena de incidência de multa ou aplicação 
de penalidade mais grave. § 3º - A aplicação da penalidade de 
multa dar-se-á quando da reincidência às infrações constantes 
nesta Lei. Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial a 
Lei nº 8.451, de 12 de maio de 2000. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015. Rober-
to Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.368, DE 17 DE JUNHO DE 2015. 
 
Estabelece o agendamento de 
atendimento domiciliar a paci-
entes idosos e a pessoas com 
deficiências, na forma que indi-
ca. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica estabelecido o agendamento de atendimento 
domiciliar a pacientes idosos e a pessoas com deficiências, já 

cadastrados nas unidades de saúde do Município. Parágrafo 
Único - Para os fins desta Lei, considera-se: I — unidade de 
saúde: o estabelecimento compreendido como unidade básica 
de saúde, centro de saúde ou posto do Programa de Saúde da 
Família; II — idoso: a pessoa que comprovar idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos na data da consulta. Art. 2º - O 
agendamento de que trata esta Lei somente será possível nas 
unidades de saúde onde o paciente já estiver cadastrado. Art. 
3º - Para receber o atendimento agendado por telefone, o paci-
ente deverá apresentar, na ocasião da consulta, a sua carteira 
de identidade ou o cartão ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
Art. 4º - As unidades de saúde deverão afixar, em local visível 
ao público, material indicativo do conteúdo desta Lei. Art. 5º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 17 de junho de 2015. Roberto  
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 10.370, DE 24 DE JUNHO DE 2015. 
 

Estabelece o Programa de  
Pagamento Incentivado (PPI) e 
outras providências relativas a 
regularização de créditos do 
município. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

CAPÍTULO I 
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
 Art. 1º - Esta Lei institui e disciplina o Programa 
de Pagamento Incentivado (PPI) e dá outras providências  
voltadas para a regularização de créditos do Município. 
 

CAPÍTULO II 
DO PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO  

BENEFÍCIOS 
 

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 2º - O Programa de Pagamento Incentivado 
(PPI) visa incentivar o pagamento de débitos para com o Muni-
cípio de Fortaleza, na forma estabelecida nesta Lei. § 1º - O 
PPI abrange os créditos tributários e não tributários, constituí-
dos ou não, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município, cujos 
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014. 
§ 2º - Não são sujeitos ao PPI, os créditos: I - Sob cobrança 
judicial, em cujas execuções fiscais conste penhora de dinheiro 
em depósito ou aplicação financeira, via BACENJUD, equiva-
lente ao valor expropriado; II - Provenientes do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): a) Retido na fonte e 
não recolhido no prazo estabelecido na legislação tributária; b) 
Sujeito ao recolhimento pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos c Contribuições devidos pelas Micro-
empresas e Empresar, de Pequeno Porte - Simples Nacional, 
estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezem-
bro de 2006. § 3º - Os créditos sob discussão judicial poderão 
ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista 
nesta Lei, desde que o interessado desista de toda e qualquer 
ação que envolva o crédito objeto da ação, incluindo os embar-
gos à execução e os recursos pendentes de apreciação, com 
renúncia do direito sob o qual se fundam, nos autos judiciais 
respectivos. § 4º - Os créditos tributários sob discussão no 
Contencioso Administrativo Tributário do Município de Fortale-
za (CAT) poderão ser objeto do PPI quando, no momento do 
pagamento ou do parcelamento, houver a desistência da im-
pugnação e o pedido da extinção do respectivo processo admi-
nistrativo sem resolução do mérito, nos termos do art. 82, inciso 
I, alínea “f”, da Lei n° 8 954, de 14 de setembro de 2005. § 5º - 
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A adesão ao PPI importa confissão irrevogável e irretratável 
dos créditos a serem pagos ou parcelados nos termos desta 
Lei e configura confissão extrajudicial. Art. 3º - O Programa de 
Pagamento Incentivado terá o prazo de vigência do até 3 (três) 
nesses, com data de início e de término estabelecida em decre-
to do Chefe do Poder Executivo. Parágrafo Único - Na hipótese 
da ocorrência de fato superveniente, o prazo previsto no caput 
deste artigo poderá ser prorrogado, uma única vez, por até 
igual período, mediante juízo de conveniência e oportunidade 
da Administração Pública.  

SEÇÃO II 
DOS BENEFÍCIOS DO PPI 

 Art. 4º - Os créditos sujeitos ao PPI poderão ser 
pagos à vista ou parcelados com os seguintes descontos nos 
juros e multa moratórios e nas multas de caráter punitivo: I - 
80% (oitenta por cento) de desconto, para o pagamento à vista; 
II - 60% (sessenta por cento) de desconto, quando o crédito for 
liquidado em parcelas mensais e consecutivas, compreendidas 
entre 2 (duas) e 6 (seis) pai celas; III - 40% (quarenta por cen-
to) de desconto, quando o crédito for liquidado em parcelas 
mensais e consecutivas, compreendidas entro 7 (sete) e 12 
(doze) parcelas; IV - 20% (vinte por cento) de desconto, quan-
do o crédito for liquidado em parcelas mensais e consecutivas, 
compreendidas entre 13 (treze) e 18 (dezoito) parcelas. V - 
10% (dez por cento) de desconto, quando o crédito for liquida-
do em parcelas mensais e consecutivas, compreendidas entre 
19 (dezenove) o 24 (vinte e quatro) parcelas. § 1º - Os descon-
tos previstos nos incisos do caput deste artigo serão acrescidos 
de: I - 20% (vinte por cento) do seu valor, se o pagamento ã 
vista ou a formalização do parcelamento for realizado no pri-
meiro mês de vigência do PPI; II - 10% (dez por cento) do seu 
valor, se o pagamento ã vista ou a formalização do parcela-
mento for realizado no segundo mês de vigência do PPI. § 2º - 
Ressalvadas as situações previstas nos incisos do § 1º deste 
artigo, não haverá descontos adicionais, ainda que se verifique 
que a hipótese prevista no art. 3, parágrafo único. Art. 5º - O 
valor de cada parcela do parcelamento sujeito ao PPI será 
obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada pelo 
número de parcelas solicitadas, não podendo, no entanto, ser 
inferior a: I - R$ 120,00 (cento e vinte reais), para os parcela-
mentos concedidos à pessoa física e ao empresário individual 
não optante pelo Simples Nacional; II - R$ 480,00 (quatrocen-
tos e oitenta reais), para os parcelamentos concedidos à pes-
soa jurídica e equiparadas. Parágrafo Único - O saldo devedor 
do parcelamento dos créditos previstos nesta Lei, após o pa-
gamento da primeira parcela, será acrescido, mensalmente, de 
juros, calculados com base na SELIC, na forma do art. 87 do 
Código Tributário Municipal. Art. 6º - No período de adesão ao 
PPI, o sujeito passivo poderá pagar antecipadamente as parce-
las vincendas do parcelamento realizado com base nesta Lei, 
de uma única vez, com os mesmos descontos relativos ao 
pagamento à vista, previstos no art. 4º desta Lei. Parágrafo 
Único - O disposto no caput deste artigo também se aplica aos 
parcelamentos concedidos antes da vigência do PPI, quanto às 
parcelas vincendas, desde que atendidas ás condições previs-
tas no art. 2º desta Lei. Art. 7º - Em caso de opção por um novo 
parcelamento de débitos já inseridos em um parcelamento 
concedido anteriormente ao PPI, este deverá ser cancelado, 
devendo ser formalizado um novo parcelamento nas condições 
previstas nesta Lei. Parágrafo Único - O parcelamento cance-
lado conforme o caput deste artigo implica na perda dos bene-
fícios eventualmente concedidos. Art. 8º - Atendidos os requisi-
tos para a concessão dos benefícios previstas nesta Lei, os 
créditos objeto do pagamento ou do parcelamento serão con-
solidados ria data da adesão do sujeito passivo a este progra-
ma. Parágrafo Único - Compreende-se por dívida consolidada o 
somatório dos valores principais dos créditos a serem parcela-
dos da mesma natureza e da mesma fonte de receita, da atua-
lização monetária, multa e juros de mora, multa de caráter 
punitivo e demais acréscimos legais, devidos até a data do 
pedido de parcelamento. Art. 9º - Não serão objeto dos benefí-

cios de que tratam os art. 4º desta Lei as custas judiciais e as 
demais pronunciações de direito relativas ao processo, que 
serão pagas integralmente no ato da adesão ao programa. Art. 
10° - A última parcela do parcelamento efetuado nos termos 
desta Lei representará o valor equivalente aos descontos con-
cedidos, a qual ficará automaticamente quitada, em benefício 
do devedor, no caso de pagamento regular dos créditos objeto 
desta Lei. 
 

SEÇÃO III 
DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO AO PPI 

 
 Art. 11° - Os benefícios previstos nesta Lei    
somente serão concedidos ao sujeito passivo que estiver em 
situação fiscal regular com suas obrigações tributárias perante 
a Administração Tributária do Município de Fortaleza, a partir 
de 1º de janeiro de 2015, cuja comprovação deverá ser apre-
sentada até 07 (sete) dias antes do término do período de 
vigência deste PPI para efeito de adesão ao programa. § 1º - O 
sujeito passivo que se encontre cm débito com à Fazenda 
Pública Municipal resultante de créditos tributários ou não, 
cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro 
de 2015, poderá efetuar o pagamento destes créditos em até 4 
(quatro) parcelas, considerando-se, a partir de pagamento da 
primeira parcela e mantendo-se adimplente com este parcela-
mento, em situação fiscal regular para os efeitos desta Lei. § 2º 
- O parcelamento a que se refere o § 1º deste artigo deverá 
estar integralmente quitado até o dia 31 de dezembro de 2015. 
 

SEÇÃO IV 
DO CANCELAMENTO DO PPI 

 
 Art. 12° - O sujeito passivo beneficiado com o 
parcelamento nas condições previstas nesta Lei fica obrigado a 
manter sua regularidade fiscal, com as obrigações tributárias 
vincendas, sob pena de cancelamento do benefício. Parágrafo 
Único - O cancelamento a que se refere este artigo implica a 
recomposição dos valores do crédito originário, como se bene-
fício algum tivesse sido concedido. Art. 13° - Relativamente a 
parcelamento realizado com base nesta Lei consideram-se 
vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não 
pagas, retomando o crédito à situação anterior ao parcelamen-
to, quando implementadas uma ou mais das seguintes hipóte-
ses: I - Atraso no pagamento de 1 (três) parcelas, consecutivas 
ou não; II - Existência de saldo devedor apôs a data de venci-
mento da última parcela do parcelamento; III - Inadimplência de 
3 (três) parcelas de créditos tributários, cujos fotos geradores 
tenham ocorrido após a concessão do parcelamento de que 
trata esta Lei. § 1º - Na hipótese dos incisos I e II deste artigo, 
o cancelamento do parcelamento dar-se-á, de forma automáti-
ca. § 2º - Na hipótese do inciso III deste artigo, o cancelamento 
será precedido de notificação para o sujeito passivo regularizar 
a obrigação tributária no prazo de 30 (trinta) dias. Art. 14° - 
Cancelado o parcelamento, o devedor será notificado para 
pagamento do total do débito no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados da notificação, salvo na hipótese de créditos objetos 
de execução fiscal, caso em que esta será imediatamente 
retomada independentemente de qualquer notificação. Pará-
grafo Único - O não pagamento integral do débito no prazo 
estabelecido no caput deste artigo, implicará: I - Na inscrição 
do saldo devedor na Dívida Ativa do Município e na expedição 
imediata da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de co-
brança pela Procuradoria Geral do Município; II - No prosse-
guimento de execução fiscal na hipótese de parcelamento de 
créditos com Ação de Execução ajuizada. 

SEÇÃO V 
DO REPARCELAMENTO 

 Art. 15° - O parcelamento de crédito parcelado 
com base no PPI será realizado na forma da legislação que 
regem os parcelamentos normais de créditos do Município, 
com a perda dos benefícios previstos nesta Lei. 
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CAPÍTULO III 
DA REMISSÃO DE CRÉDITOS 

 
 Art. 16° - Ficam remitidos, de oficio, todos os 
créditos de natureza tributária e não tributária da Fazenda 
Municipal, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município, ajui-
zados ou não, parcelados ou não, inclusive aqueles com a 
exigibilidade suspensa, decorrentes de fatos geradores ocorri-
dos até 31 de dezembro de 1994. § 1º - Também poderão ser 
remitidos os créditos de natureza tributária da Fazenda Munici-
pal, cujos fatos geradores tenham ocorridos até 31 de dezem-
bro de 1999 e sejam considerados incobráveis. § 2º - Para fins 
de aplicação do § 1º deste artigo, são considerados incobráveis 
os créditos que sejam. I - Objeto de processo de execução 
fiscal que, na data de publicação desta Lei, esteja arquivado 
provisoriamente em juízo há mais de cinco anos nos termos do 
art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830 de 1980 (LEF); ou II - Assim identi-
ficados mediante parecer fundamentado emitido pelo órgão 
competente, o qual deverá ser ratificado por ato conjunto do 
Secretário Municipal das Finanças e do Procurador Geral do 
Município. Art. 17° - Sem prejuízo do disposto no art. 16 desta 
Lei, ficam remitidos, do oficio, os créditos de natureza tributária 
e não tributária da Fazenda Municipal, inscritos ou não na Dívi-
da Ativa do Município, ajuizados ou não, parcelados ou não, 
decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro 
de 2009, desde que o valor do crédito de mesma natureza, 
consolidado por sujeito passivo, na data da publicação desta 
Lei, seja interior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 18° - Não se aplicam os benefícios de que 
trata esta Lei aos créditos executados ou não, provenientes de 
multas aplicadas pela Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços 
Públicos e Cidadania de Fortaleza (AMC). Art. 19° - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 24 de junho de 2015. Roberto Cláudio Ro-
drigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI COMPLEMENTAR N° 0204  
DE 24 DE JUNHO DE 2015. 

 
Dispõe sobre a criação de car-
gos de provimento efetivo de 
servidores municipais médicos 
no Quadro de Pessoal do Mu-
nicípio de Fortaleza e do Insti-
tuto Dr. José Frota e dá outras 
providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam criados no Quadro de Pessoal do Município de 
Fortaleza e do Instituto Dr. José Frota (IJF) os cargos de pro-
vimento efetivo de médico, previstos nos Anexos I e II desta Lei 
Complementar, totalizando 117 (cento e dezessete) cargos.          
§ 1º - Os cargos de que trata o Anexo l desta Lei passam a 
integrar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS dos 
servidores públicos municipais médicos de Fortaleza, instituído 
pela Lei n° 9.310/2007. § 2º - Os cargos de que trata o Anexo Il 
desta Lei passam a integrar o Plano de Cargos. Carreiras e 
Salários - PCCS dos servidores públicos municipais médicos 
do Instituto Dr. José Frota (IJF), instituído pela Lei n° 
9.370/2008. Art. 2º - Os cargos de que trata o art. 1º serão 
providos mediante prévia aprovação em concurso público, de 
acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
(Lei n° 6.794/90), a fim de suprir as necessidades institucionais, 
respeitando o quantitativo da lotação global do quadro de pes-
soal, bem como a respectiva previsão orçamentária. § 1º - O 
provimento dos cargos a que se refere esta Lei Complementar 

dar-se-á sempre no padrão de vencimento inicial da carreira.          
§ 2º - O concurso público referido no caput deste artigo deverá 
ser realizado conforme edital, que definirá de forma clara e 
objetiva as características do concurso, identificação do cargo e 
suas atribuições sumárias, requisitos para investidura, bem 
como escolaridade e critérios classificatórios e eliminatórios, 
cabendo-lhe fixar a exigência de formação especializada. Art. 
3º - Competirá à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e ao 
Instituto Dr. José Frota (IJF) tomar as providências para a inte-
gração do servidor admitido, por meio de treinamento introdutó-
rio, dando-lhe conhecimento do ambiente de trabalho, direitos e 
deveres, formas de promoção e progressão. Art. 4º - A jornada 
de trabalho dos servidores ocupantes dos cargos de que trata 
esta Lei fica estabelecida em 120 (cento e vinte) e 144 (cento e 
quarenta e quatro) horas mensais, correspondentes, respecti-
vamente, a 20 (vinte) e 24 (vinte e quatro) horas semanais 
efetivamente trabalhadas, com remuneração regida pelas Leis 
Municipais n° 9.310, de 6 de dezembro de 2007, Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos servidores municipais médi-
cos, e n° 9.370, de 22 de abril de 2008, Plano de Cargos, Car-
reiras e Salários dos servidores municipais médicos do Instituto 
Dr. José Frota, e suas alterações posteriores. Art. 5º - Fica 
incluído no art. 7º da Lei nº 9.310, de 06 de dezembro de 2007, 
o parágrafo único, com a seguinte alteração: “Art. 7º -  
.............................................................. Parágrafo Único - O 
concurso público referido no caput deste artigo deverá ser 
realizado conforme edital, que definirá de forma clara e objetiva 
as características do concurso, identificação do cargo e suas 
atribuições sumárias, requisitos para investidura, bem como 
escolaridade e critérios classificatórios e eliminatórios, faculta-
da a exigência de formação especializada, experiência e regis-
tro profissional.” Art. 6º Fica incluído no art. 7º da Lei nº 9.370, 
de 22 de abril de 2008, o parágrafo único, com a seguinte alte-
ração: “Art. 7º -  .......................................................................... 
Parágrafo Único - O concurso público referido no caput deste 
artigo deverá ser realizado conforme edital, que definirá de 
forma clara e objetiva as características do concurso, identifica-
ção do cargo e suas atribuições sumárias, requisitos para in-
vestidura, bem como escolaridade e critérios classificatórios e 
eliminatórios, facultada a exigência de formação especializada, 
experiência e registro profissional.” Art. 7º - As despesas decor-
rentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentá-
rias próprias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e do 
Instituto Dr. José Frota (IJF), suplementadas se necessário. Art. 
8º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 24 de junho 
de 2015. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

 
ANEXO I, A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N° 

0204 DE 24 DE JUNHO DE 2015. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS) 
 

NOMENCLATURA 

DO CARGO 

QUANTIDADE 

DE CARGOS 

REFERÊNCIA 

INICIAL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA 

HORÁRIA 

MENSAL 

Médico 43 D1B/01 24 horas 144 horas 

 
ANEXO II, A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N° 

0204 DE 24 DE JUNHO DE 2015. 
 

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA (IJF) 
 

NOMENCLATURA 

DO CARGO 
QUANTIDADE 

REFERÊNCIA 

INICIAL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA 

HORÁRIA 

MENSAL 

Médico do Instituto 

Dr. José Frota 

12 D1A/01 20 horas 120 horas 

62 D1B/01 24 horas 144 horas 

TOTAL 74    

*** *** *** 

DOM Nº 15.553


