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ProjetD de Lei n- 006/2022, 04 de Abril de 2022.

Aiitoriza o Poder Exenitivo Municipal a

repassar aos Agentes Comunitario de
Saiide (ACS) e aos Agentes de Combate
e  Endeiiiias (ACE) o Incentivo

Financeiro Adicional e da outras

providencias.

Fa^'o saber que a Cainara Municipal de Trizidela do Vale, Estado do Maranliao, aprova o
presente Projeto de Lei e encaminlia para o Chefe do Poder lAecutivo Municipal, o Exino.
Sr. Deibson Pereira Freitas, para tomai' as devidas providencias.

Art. 1® - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o incentivo financeiro
adicional, confonne previsao da Lei Federal 12.994 de 17 de junlio de 2014 aos Agentes
Comunitarios de Saiide e aos Agentes de Combate a Endemias ativos, sempre que o recurso
for transferido ao Munici'pio pelo Govemo Federal.

Art. 2® - Para efeito de jiresta^ao de assistencia financeira complementar, que trata esse artigo,
a LIniao exigira dos gestores do Sistema Unico de Saiide (SLIS) a comprova^ao do vinculo
direto dos Agentes Comunitarios de Saiide (ACS) e dos Agentes de Combate as Endemias
(ACE), com respectivo ente federativo, regularnentado e fonnalizado confonne o regirnento
juridico que vier a ser adotado na forma do Art. 8 da Lei 11.350 de 5 de outubro de 2006.

§. 1® - Art 8 OS Agentes Comunitarios de Saiide e Agentes de Combate as Endemias
admitidos pelos gestores locais do SLIS e pela Funda^ao Nacional de Saiide (FLJNASA), na
fomia do dispositivo S 4® do Art. 198 da Constitui^ao. Subniete-se ao regime juridico
estabelecido pela Consolida^ao das Leis do Trabalho (CLT) salve-se no caso dos Estados do
Distrito Federal e dos Municipios, Lei local dispuser de fonnas diversas (Estatutarios).

§. 2® - O agente comunitario de saiide, e o agente e combata as endemias que estiver ern
desvio de fun^^ao, disponibilizado a outros setores ou 6rgao desempenliando fimgao alheia a
das citadas da categoria nao terao direito ao rateio previsto no caput deste artigo; exceto
aqueles que estiverem disponibilizado ao sindicato ou associa^ao da categoria, bem como
aqueles que estiverem em tratamento de saiide fora das suas atividades laborais.
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Art. 3- - As despesas decorrentes desta Lei ocorrerao por conta dos recursos repassados pela
LJniao, referentes ao Inceiitivo Financeiro para o fortalecimento de politicas afetas a atua^ao
dos Agentes Comunitarios de Saiide (ACS) e dos Agentes de Conibate a Endemias (ACE),
depositados em conta do Fnndo Municipal de Saiide,

Art 4~ - O valor repassado por meio desta Lei, nao tern iiatiireza salarial e nao se
incorporara a remunera^ao dos Agentes Comunitarios de Saiide e aos Agentes de Combate a
Endemias, nao servindo de base de calailo para o recebimento de qualquer outra vantagem
fiincional.

Art, 5® - O incentivo financeiro Anual somente sera pago enquanto perdurar o repasse
realizado pelo Govemo Federal, cessando a obriga^ao da municipalidade em caso de tennino
dos respectivos repasses pelo Ministerio da Saiide.

Art 6® - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubUcagao, revogadas as disposi^oes em
contrario.

Sala das Sessoes da Camara Mnnicipal de Trizidela do Vale, plen^o Jos^ Rodrigues
Mendonya. 04 de Abril de 2022
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