
PREFEITURA

BARREIRAS
CAP IAL DO OESTE

PROJETO DE LEI N" OI3, DE 27 DE ABRIL DE2O22

Dispõe sobre a complementação da revisão geral
anual dos sakirios dos Agentes de Saúde, Agente
Comunitário de Saúde e Agente de Controle de
Endemias do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DÀ BAHIA, no uso díts atribuiçôes legais,
faço saber que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

AÍ. l' Fica auto àzada ao Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder aumento salarial
dos Agentes de Saúde, Agente Comunitario de Saúde e Agente de Controle de Endemias, no
percentua.l de 9,45Yo (nove inteiros e quarenta e cinco por cento), incidente sobre o

vencimento biísico, com incidência a partir do mês de abril de 2022.

§ 1o O reaj uste previsto ao coput desta lei, será cumulativo com o reajuste concedido pela

Lei 1.50312022.

Art.2" O reajuste de que trata o aÍ. 1o desta Lei tem como base o inciso X do AÍ. 37, da

Constituição Federal.

AÍ. 3o Ficam expÍessamente alteradas as disposições contidas na Tabela de Vencimentos

da Lei n'76212007, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Saliírios dos Servidores Públicos

Civil do MunicÍpio de Baneiras, passando a viger a nova tabela anexa.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contriírio.

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em 27 de abril de 2022.
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Seúor Presidente, Seúores Vereadores.

e aProvação desse Colendo Poder

m Por objetivo "a comPlementação da

Saúde (ACS) e Agente de Conlrole de

e de ajustar os salários desses servidores ao

Piso instituído pela Lei Federal n' l3-708/2018'

Como é de coúecimentos de Vossas Senhorias, os Agentes Comunitários de Saúde

(ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), são profissionais que Íepresentam o

àoruçáo au ã.nção básica à saúde, principalmente nas comunidades mais carentes e mais

isoladas.

Portanto, faz-se extremamente necessária a garantia de que os mesmos sejam

mantidosemseuspostosdetrabalhoequeestejamrecebendoremuneraçãojustaecondigna
com a importância vital de suas tarefas.

Aliado aos fatos descritos acima' deve se levar em consideração o fato da Câmara

Federal ter aprovado 
" 

o Gorr"Ào ter sancionado aLei 13.70gt2018, que delimitou o piso

salmial dos ÁSC . ACE p.u o ano de 2021, que corresponde ao montante que não era pago

na base de cálculo destes profissionais pelo município'

Do mesmo instituído por lei federal' e com o reajuste

concedidopelaLeisaláriobasenãoalcançariaovalorprevisto
naleifederalparanecessidadedeconcederacomplementação
do reajuste no percentual descrito no projeto de lei em comento'

Desta form4 denota que o projeto de lei é de swna impoúância para os profissionais

"o. 
o t"uí"'i" que se pretende conceder' assim deve o mesmo seÍ

de urgência urgéntissim4 conferindo a preferência que estatur o

seu aí: ló9, incfso III, observando-se' aind4 o disposto nos §§ l'e
2o do mesmo artigo.

Diantedoexposto'esperamosqueosnobresparesdesseColendoPoderLegislativo
aprovem o Presente Projeto de lei'

Gabinete do Prefeito de Barreiras -BA, em 27 de abril de 2022'
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