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LEI MUNICIPAL N.0 1196/2022 De 05 de Agosto de 2022 

INSTITUI O PISO SALARIAL PROFISSIONAL MUNICIPAL 
DOS AGENTES COMUNITARlos DE SAUDE E DOS 
AGENTES DE COMBATE .AS ENDEMIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuicoes legais, 

FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, 
aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e EU sanciono a seguinte 

LEI: 

Art. 1 ° - Institui o piso salarial profissional municipal dos Agentes Comunitarios de 

Saude e dos Agentes de Combate as Endemias. 
§ 1 ° - 0 piso salarial profissional municipal dos Agentes Comunitarios de Saude e 

dos Agentes de Combate as Endemias e fixado no valor correspondente a 2 (dois) salaries 
minimos mensais, repassados pela Uniao aos Municipios. 

§2° - 0 vencimento dos agentes cornunitarios de saude e dos agentes de combate 
as endemias e de responsabilidade da Uniao, cabendo ao municipio efetuar o repasse ap6s o 
efetivo recebimento. 

§3° - Os recursos financeiros repassados pela Uniao ao Municipio para o 
pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes cornuriitarios de saude 
e dos agentes de combate as endernias nao serao objeto de inclusao no calculo para fins do 
limite de despesa com pessoal. 

§4° - A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para 
garantia do piso salarial previsto nesta Lei sera integralrnente dedicada as acoes e aos 
services de promocao da saude, de vigilancia epidemiol6gica e ambiental e de combate a 
endemias em prol das familias e das comunidades assistidas, no ambito dos respectivos 
territ6rios de atuacao, e assegurara aos Agentes Comunitarios de Saude e aos Agentes de 
Combate as Endemias participacao nas atividades de planejamento e avaliacao de acoes, de 

etalhamento das atividades, de registro de dados e de reunioes de equipe. 
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Art. 2° - As despesas da execucao desta lei correrao a conta das dotacoes 

orcarnentarias pr6prias do municipio e da complernentacao e repasse da Uniao e dos 
recursos estabelecidos nos §7°, §8° e §9° do art. 198 da Constituicao Federal. 

Art. 3°. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, com efeitos 
retro a ti vos ao dia 1 ° de maio de 2022. 

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO (CE), 05 de agosto de 2022. 
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