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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI N° 046/22 - de 01 de agosto de 
2022. 

INSTITUI PISO SALARIAL PROFISSCONAL 
DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAJDE E 
DOS AGENTES DE COMBATE As ENDEMIJlS. 

O Presidente da Camara Municipal de Brejo Santo - Estado do Ceara, usando de suas 
atribuicoes legais, etc. FAc;o SABER que a Camara Municipal de Brejo Sarto em 
sessao realizada no dia 04 de agosto do corrente ano, aprovou Projeto de Lei no 
046/22 de autoria do Poder Executivo, e eu encaminho a Chefe do ExEicut1vo 
Municipal para sancao, o seguinte: 

AUTOGRAFO DE LEI 

Art. 1 °. Institui o piso salarial profissional municipal dos Agentes comurutartos de 
Saude e dos Agentes de Combate as Endemias. 
§1 ° - O piso salarial profissional municipal dos Agentes cornunttartos de sauoe e 
dos Agentes de Combate as Endemias e fixado no valor correspondente a 2 .dors) 
salaries mfnimos mensais, repassados pela Uniao aos Munidpios. 
§2°-o vencimento dos agentes cornunltarios de saude e dos agentes de cor ibate 
as endemias e de responsabilidade da Uniao, cabendo ao munidpio efetuar o 
repasse ap6s o efetivo recebimento. 
§3° Os recurses financeiros repassados pela Uniao ao Munidpio pc ra o 
pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes 
cornunitarlos de saude e dos agentes de combate as endemias nao serao objeto de 
lnclusfio no calculo para fins do limite de despesa com pessoal. 
§4°- A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para qarantta 
do piso salarial previsto nesta Lei sera integralmente dedicada as a<;5es ' aos 
services de prornocao da sauce. de vigilancia epidemiol6gica e ambiental e de 
combate a endemias em .prot das familias e das comunidades assistidas, no arnbito 
dos respectivos territ6rios de atuacso, e assequrara aos Agentes Comunltari )S de 
Saude e aos Agentes de Combate as Endemias parttclpacao nas attvldados de 
planejamento e avaliacao de ac;oes, de detalhamento das atividades, de re 3istro 
de dados e de reuni5es de equipe. 

Art. 2°. As despesas da execucao desta lei correrao a conta das dotacoes 
orcarnentarias pr6prias do munidpio e da cornplernentacao e repasse da Uriao e 
dos recurses estabelecidos nos §70, §80 e §90 do art. 198 da Constituicao Federal. 

Art. 3°. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, com e'eitos 
retroativos ao dia 1 o de maio de 2022. 

Plenarlo da Camara Municipal e Brejo Santo-CE, em OS de agosto de 2022. 


