
  

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ….../2022. 

 

 

 

Altera o Art. 1º e revoga o § 2º do Art. 2º da Lei Complementar 

nº 75, de 26 de dezembro de 2011, que cria empregos públicos 

para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar em 

Saúde Bucal para atuarem na Estratégia Saúde da Família – 

ESF. 

 

 

 

Art. 1º O Art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 26 de dezembro de 2011, 

passa a viger com o seguinte texto: 

 

“Art. 1º Cria empregos públicos para os cargos de Agente Comunitário de 

Saúde - ACS e Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, para atuarem nas equipes da Estratégia 

Saúde da Família – ESF. 

 
Quant. Denominação Provimento Padrão Carga Horária Salário 

27 Agentes Comunitários de Saúde Processo Seletivo Público  01-ESF 40h/semanais 2 (dois)  

salários 

mínimos 

05 Auxiliar em Saúde Bucal Processo Seletivo Público 02-ESF 40h/semanais R$ 2.029,52” 

 

§ 1º   O valor do salário do Agente Comunitário de Saúde é fixado em 2 (dois) 

salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, nos termos da Emenda 

Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022. 

 

§ 2º O Auxiliar em Saúde Bucal terá seus vencimentos reajustáveis nos 

mesmos índices e períodos dos reajustes gerais dos Servidores Públicos Municipais.” (NR) 

 

Art. 2º Fica revogado o § 2º do Art. 2º da Lei Complementar nº 75/2011 e a 

Lei Complementar nº 115, de 08 de abril de 2015. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros a partir do mês de maio de 2022. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos vinte dias do mês 

de julho do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 

 

 



  

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

 

O Projeto de Lei Complementar, anexo, que encaminhamos à nossa 

Colenda Câmara Municipal, para considerações, apreciação e votação da Senhora Vereadora 

e Senhores Vereadores, foi motivado pelas razões a seguir expostas: 
 

A Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, que acrescenta 

§§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade 

financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na política 

remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente 

comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, estipulou que o vencimento dos 

agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, não será inferior a 2 

(dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito 

Federal.     

Não obstante, o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS nº 2.190, 

de 30 de junho de 2022 para estabelecer o piso de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte 

e quatro reais) aos Agentes Comunitários de Saúde, com efeitos a partir de maio de 2022. 

 

Nesse sentido, estamos encaminhando a alteração do Art. 1º da Lei 

Complementar nº 075, de 26 de dezembro de 2011, que cria empregos públicos para os 

cargos de Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar em Saúde Bucal para atuarem na 

Estratégia Saúde da Família – ESF, para adequar o piso salarial dos Agentes Comunitários 

de Saúde, tendo em vista a obrigatoriedade imposta pela legislação federal. 

 

Destacamos que não há necessidade de impacto financeiro, pois 

conforme a Emenda Constitucional 120/2022, os recursos são repassados pela União aos 

Municípios e inclusive não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de 

despesas com pessoal. 

Ao ensejo e ao tempo de renovar minhas expressões de elevado apreço 

a Vossas Excelências, e certo de contar, mais uma vez, com a colaboração dessa Egrégia 

Casa de Leis, ficamos na expectativa da aprovação do presente indicativo e colocamo-nos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 


