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LEI Nº 2.626, DE 12 DE AGOSTO DE 2022. 

 

ESTABELECE O PISO SALARIAL DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE 

COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE, COM BASE NA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA faz saber que a Câmara 

de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: 

 

Art. 1º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às 

endemias fica sob responsabilidade do Município estabelecer, além de outros consectários e 

vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações. 

 

Art. 2º O vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate 

às Endemias desta Municipalidade, estatutários e celetistas, será de 2 (dois) salários mínimos, a 

serem repassados pela União ao Município, conforme previsão da Emenda Constitucional nº 

120/2022, publicada em 06 de maio de 2022. 

§ 1º No valor do vencimento destacado no caput deste artigo, já estão inclusas as 

vantagens pessoais, tal como progressões e promoções. 

§ 2º Os recursos financeiros repassados pela União ao Município para pagamento do 

vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 

combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com 

pessoal. 

 

Art. 3º Aos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias 

“celetistas”, será assegurado o piso salarial, não se aplicando o plano de carreira, progressões e 

promoções estatutárias. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 

5 de maio de 2022. 

 

Forquilhinha/SC, 12 de agosto de 2022. 

 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 
Prefeito 

 

Publicado no mural e registrado em 12 de agosto de 2022. 
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