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O PRrrrro oo Multcípro or VTRTTNTE oo LÉRro, Ílo uso das atribuiçôes que lhe são

conferídas pela Constituição Federai, pela Constituíção do EstacJo de Pernambuco e

pela l-ei ürgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:

ARr.lgEm consonância corno artigo L98, § 9c da Constituíção Federal, ovencimento base

dos Agentes Cornunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate às Endemias * ACÊ,

passa a sen fixado no valor de RS 2.474,0A (dois mil quatrocentos e vinte e quatro

reaisipara os servídores que laborern a carga horária de 40 {qr.rarenta} horas semanais.

§ 1s. Os vencirnentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão

proporcíonais ao valor mencionado no copuf deste artigo.

§ 24. Nos teri'nos da Emenda Constitueional na 120 de 05 de rnaio de 2A?2, os recursos

destinados ao pagarnento dos vencimentos ou de qualquer outra vantagemaos agentes

comunitários de saúde e aos agentes de csmbate às endemias serãorepassados pela

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

despesa com pessoal.

Anr. 2e0 pagamento dos valores referentes à diferença do que foi efetivamente pâgo e

o piso fixado nesta Leificará condicionado aos repasses da União.

Anr. 3sAs despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta dos repasses da União,

ficando o Executivo Municipal autorizado a abnír crédito especial e suplementaçâo

orçarnentária para atender as despesas cÕrn os reflexos decorrentes desta Lei.

ARr. 4s Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeÍtos financeiros

retroativos a partir de maio de 2072.

Vertente do Lério/PE, 25 de julho de 2022
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