
 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 

 

Matéria: Projeto de Lei Complementar nº 006/2022. 

 

Objeto: 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.  

 

 

O Projeto de Lei em epígrafe, encaminhado pelo Executivo Municipal, visa 

alterar dispositivos da Lei Complementar 075/2011 e tem por objetivo adequar o piso salarial 

dos Agentes Comunitários de Saúde, tendo em vista a obrigatoriedade imposta pela legislação 

federal. 

A Emenda Constitucional nº 120 de 2022 acrescenta os §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao 

art. 198 da Constituição Federal, fixando as competências da União no que se refere ao 

vencimento da categoria. Dessa forma, agora é necessária sua regulamentação em âmbito 

municipal, fixando o padrão remuneratório em atenção ao Piso Federal, assim como as demais 

vantagens alcançadas ao cargo. Acerca do enquadramento ou não na qualidade de agente 

comunitário de saúde (haja vista a previsão do artigo 3º, §3º, VI, alínea “h”, da Lei 13.595), 

tem-se que a proposição não atrela o vencimento do Auxiliar em Saúde Bucal às disposições 

da EC120/22, mas apenas equipara o vencimento deste aos índices e periodicidades de reajuste 

de vencimentos dos Servidores Municipais, inexistindo vícios de qualquer natureza. 

Conforme disposto no art. 63 da Lei Orgânica, a matéria em análise é de 

competência do Prefeito Municipal. Ainda, cumpre salientar que a forma de Lei Complementar 

foi adequadamente adotada, conforme o que preconiza o art. 41, parágrafo único, VI, da Lei 

Orgânica Municipal. 

Portanto, o PARECER É FAVORÁVEL à tramitação do Projeto de Lei 

Complementar nº 006/2022. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Vereadora Maria de Fátima Finger Krüger 

Relatora 
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