
PEDIDO DE INDICAÇÃO 13/2022 

 

 

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores 

 

 O vereador firmatário, no uso de suas legais e regimentais atribuições, consoante o 

art. 112 do regimento interno, em atenção à função constitucional que a câmara Municipal é 

imposta, de assessoramento ao Poder Executivo na Administração do Município, vem, 

perante V. Exa. e seus nobres Pares, apresentar esta INDICAÇÃO com o objetivo de 

sugerir, ao Poder Executivo, a adoção da seguinte medida, de interesse da comunidade, 

político-administrativa que concerne ao cumprimento da concessão do piso nacional dos 

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias previsto na Emenda 

Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022. 

 

Justificativa 

 

 

O artigo 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006 passou a vigora com a seguinte redação:  

 

Art. 9o -A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do 

qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não 

poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente 

Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias 

para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela 

Lei nº 12.994, de 2014)  

 

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários 

de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor 

de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, 

obedecido o seguinte escalonamento: (Redação dada pela lei nº 

13.708, de 2018)  

 

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 

2019; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)  

 

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; 

(Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)  

 

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de 

janeiro de 2021. (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018) [...]  

 



  Esta alteração não enfrenta as vedações da Lei Complementar 173, de 2020, 

em seu art 8º, I1 visto que esta previsão de alteração foi instituída antes de 27.05.20, 

período que a norma começou a irradiar seus efeitos, possibilitando sua concessão, 

observado o parágrafo acima no que concerne aos documentos instrutórios para viabilizar a 

proposição.  

 

  Explica-se: Acerca da especificidade do piso salarial dos agentes 

comunitários de saúde, cuja previsão de reajuste foi definida de modo escalonado, no 

âmbito nacional, por intermédio da Portaria nº 3.317/2020, cujos termos foram fixados pela 

lei Federal nº 13.708/2018. Isto porque as limitações impostas pela LC 173/2020 têm como 

marco inicial da contagem a decretação da calamidade pública, que foi publicado em 20 de 

março de 2020. 

 

  Desse modo, os atos que se constituíram até esta data têm sua 

implementação em folha mantidas, tendo em vista que a baliza de exceção foi o início do 

período de vigência da exceção sanitária. 

 

  Portanto, a Lei Complementar 173/2020 admite exceções no inciso I, do art. 

8º, em relação ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde, considerando a anterior 

previsão de reajuste escalonado nacional.  

 

  A referida lei dos ACS dispõe sobre a reformulação das atribuições, a 

jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação 

técnica e continuada e a indenização de transporte dos profissionais Agentes Comunitários 

de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, além de ter estabelecido o escalonamento 

progressivo do piso nacional. A excepcionalidade da regra prevista na LC 173/2020 busca 

garantir o direito elencado no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição, que prevê que “a lei 

não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Assim, a 

Constituição garante a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, vedando a 

retroatividade de lei posterior que atente contra o direito adquirido. 

 

  Em resumo, se resguardam as determinações legais anteriormente editadas 

até a data de decretação da calamidade, em vista do ato jurídico perfeito. Portanto, em face 

da incidência da previsão normativa da Lei 13.708/2018, resta garantido o direito, não 

cabendo margem de discricionariedade da Administração para decidir acerca do 

deferimento ou não do benefício pecuniário expresso no diploma legal. Garante-se, assim, o 

                                                 
1 Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, 
até 31 de dezembro de 2021, de: 
 
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de 
órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado 
ou de determinação legal anterior à calamidade pública; 



reajuste do piso salário dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 

Endemias desde o dia 01 de janeiro de 2021.  Recentemente, o Congresso 

Nacional promulgou a Emenda Constitucional n. 120, de 5 de maio de 2022, que incluiu 

parágrafos no art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade 

financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na política 

remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente 

comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, passando a vigorar com a 

seguinte redação:  

 

"Art. 198. 

...........................................................................................................

................................ § 7º O vencimento dos agentes comunitários 

de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob 

responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e 

vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim 

de valorizar o trabalho desses profissionais.  

§ 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos 

agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às 

endemias serão consignados no orçamento geral da União com 

dotação própria e exclusiva. 

 § 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 

agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) 

salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos 

Estados e ao Distrito Federal. 

 § 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate 

às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às 

funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos 

seus vencimentos, adicional de insalubridade.  

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios 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." (NR)  

 

 Anteriormente a Emenda Constitucional n. 120/2022, o 

piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 

seguia as disposições constantes da Lei Federal n. 11.350/2006, que trata também das 

suas atribuições, requisitos, entre outras diretrizes de atuação. Com o advento da Emenda 

Constitucional, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 

combate às endemias, contará com um valor não inferior a 2 (dois) salários mínimos, 

ficando sob a responsabilidade da União, cabendo aos Municípios estabelecer outros 



valores a título de vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações. Desde já, 

importante deixar claro que a União deverá repassar aos Municípios apenas os valores 

referentes ao vencimento inicial, não contemplando quaisquer outras rubricas, nem o 

adicional de insalubridade, mesmo que tenha determinado o pagamento desse adicional. 

Evidente que o impacto aos Municípios não se concretiza de forma automática, cabendo 

ao Chefe do Poder Executivo o envio de Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para 

esse ajuste, além de verificar a necessidade de laudo pericial capaz de fixar o percentual 

de aplicação do adicional de insalubridade, eis que, embora tenha a Emenda 

Constitucional determinado o pagamento do adicional, não deixou fixado o percentual. 

 

  No que se refere ao repasse de recursos financeiros pela 

União aos Municípios, esses se limitarão apenas e tão somente ao piso inicial de dois 

salários mínimos (atualmente de R$ 2.424,00), sem outros valores como por exemplo: 

progressão de carreira e adicional de insalubridade, os quais serão de responsabilidade 

única e exclusivamente dos Municípios. Elaborado o Projeto de Lei para adequação do 

vencimento inicial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às 

endemias, destaque-se a possibilidade concebida pela Emenda Constitucional que exclui 

a contabilização dos valores transferidos pela União no percentual dos gastos com a folha 

de pagamento como estabelece: § 11. Os recursos financeiros repassados pela União 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 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."  De toda sorte, tal prerrogativa não dispensa ao Poder 

Executivo do envio de Projeto de Lei acompanhado do impacto orçamentário e 

financeiro, nos termos do art. 17, da Lei Complementar n. 101/2000, mesmo que o 

recurso federal constante do piso inicial não integre a despesa com pessoal, 

especialmente porque deverá apresentar o impacto e a inclusão no limite gastos dos 

outros valores atinentes aos reflexos de vantagens, incentivos, auxílios, gratificações, 

indenizações e ao adicional de insalubridade. Ademais, a despesa que não será suportada 

pela União, deverá conter previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como 

dispõe o §1°, do art. 169 da Constituição Federal. O início do repasse dos valores da 

União aos Municípios, depende de publicação de Portaria do Ministério da Saúde para 

transferência dos valores aos Fundos Municipais de Saúde, ou seja, apenas com os 

valores disponíveis os Gestores poderão repassar o novo valor.  

Para evitar qualquer tipo de discussão nesse sentido (e 

também adoção de sistemática diversa da usualmente adotada nos planos de carreira, em 

que vinculações dessa natureza não são comuns, dada a própria vedação constitucional), 

nossa recomendação, de cautela, é de que as leis municipais façam menção ao valor 

correspondente, e não a 2 (dois) salários mínimos, providenciando, quando necessário 

(majoração do salário mínimo), para atender à determinação constitucional, a edição de 

nova lei alterando o valor, medida a qual também garante ao Gestor maior controle, 

especialmente considerando os impactos orçamentários envolvidos e a necessidade de 



obter-se o repasse de recursos federais. A conclusão do anterior, qual seja da exigência 

de lei em sentido estrito, de iniciativa do Prefeito Municipal, também se aplica no caso do 

estabelecimento, pelo Município, de outros consectários e vantagens, incentivos, 

auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho dos ACS e dos ACE, 

aí incluído o adicional de insalubridade, parcela que, no caso dos servidores 

titulares de cargo (estatutários), é garantida nos termos de lei municipal, a qual 

recomendamos seja complementada por manifestação pericial, especialmente para 

enquadramento no respectivo grau, o que não é especificado pelo texto constitucional. 

  

 

 Portanto, é de se dizer que tanto o piso dos ACS quanto o adicional 

insalubridade devem ser providenciados com as alterações legais de praxe, aguardando-se 

apenas  a executoriedade da norma com os recursos a serem repassados pela União, ou seja, 

vinculando na norma que o custeio da despesa (pelo menos quanto ao piso) correrá a conta 

e dotação da União. Os atos normativos pendentes previsto na própria emenda reportada se 

consubstanciaram na Portaria GM/MS nº 1.971 e na Portaria GM/MS nº 2.109, ambas de 

30 de junho de 2022, publicadas no DOU – Edição Extra na mesma data. A Portaria 

GM/MS nº 1.971/2022, que “Estabelece o vencimento dos agentes de combate às 

endemias, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, 

conforme a Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022”, assim dispõe:  

 

Art. 1º - Fica estabelecido que o vencimento dos agentes de 

combate às endemias, passa a ser de R$ 2.424,00 (dois mil e 

quatrocentos e vinte e quatro reais), equivalente à 2 (dois) 

salários mínimos, utilizando-se o indicador dado por meio da 

Lei nº 14.358, de 1º de junho de 2022, que dispõe sobre o valor 

do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 202 

§ 1º O valor do vencimento estabelecido no caput terá vigência 

a partir da data estabelecida pela Emenda Constitucional nº 

120, de 05 de maio de 2022, cujo recurso será repassado pela 

União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal. 

 § 2º O valor será repassado na forma da Assistência 

Financeira Complementar da União aos Agentes de Combate 

às Endemias (ACE) e Incentivo Financeiro para 

fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE (IF), 

proporcional ao número de ACE cadastrados pelos gestores 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) 

que cumprirem os requisitos previstos na Lei, até o 

quantitativo máximo definido no parâmetro. 

 Art. 2º Fica definido que os recursos orçamentários de que 

trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do 



Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional 

Programática  10.305.5023.20AL, Incentivo Financeiro aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em 

Saúde - Plano Orçamentário 0001.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos financeiros a partir do mês de maio de 2022. 

(grifamos e sublinhamos) 

 

 

                    Por sua vez, a Portaria GM/MS nº 2.109/2022, que “Estabelece que o piso 

salarial dos Agentes Comunitários de Saúde passa a ser de R$ 2.424,00 (dois mil e 

quatrocentos e vinte e quatro reais), repassados pela União aos entes federativos”, possui 

a seguinte redação:  

 

Art. 1º Fica estabelecido que o piso salarial dos Agentes 

Comunitários de Saúde - ACS passa a ser de R$ 2.424,00 (dois mil 

e quatrocentos e vinte e quatro reais) a partir da data estabelecida 

pela Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022, 

repassados pela União aos entes federativos. 

 Parágrafo único. O valor será repassado na forma da Assistência 

Financeira Complementar da União aos Agentes Comunitários de 

Saúde - ACS e Incentivo Financeiro para fortalecimento de 

políticas afetas à atuação dos ACS, proporcional ao número de 

ACS cadastrados pelos gestores dos Municípios e Distrito Federal 

no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - 

SCNES que cumprirem os requisitos previstos na Lei.  

Art. 2º Fica definido que os recursos orçamentários de que trata 

esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da 

Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 

10.301.5019.219A - Piso de Atenção Primária em Saúde, no 

seguinte plano orçamentário PO - 0002 - Agente Comunitário de 

Saúde. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos financeiros a partir de maio de 2022. 

 

 Nessa senda, no caso dos ACS, os valores são repassados 

aos Municípios na forma de Assistência Financeira Complementar da União aos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas 

afetas à atuação dos ACS no Município. Já os ACEs são por meio da Assistência 

Financeira Complementar da União aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e 

Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS no 

Município. O repasse do teto salarial dos ACS deve onerar a Funcional 

Programática 10.301.5019.219A - Piso de Atenção Primária em Saúde, no seguinte plano 



orçamentário PO - 0002 - Agente Comunitário de Saúde. Já para os ACE, deverá onerar a 

Funcional Programática 10.305.5023.20AL, Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0001, com 

efetivação dos procedimentos operacionais necessários, os quais, resumidamente, 

consistem no estorno dos empenhos que foram emitidos e pagos à conta da fonte de 

recursos próprios e, concomitantemente, a título de ajuste, a emissão de novos empenhos 

e registro (apenas contábil) do pagamento por conta dos recursos de que tratam as 

Portarias GM/MS nº 1.971/2022 nº 2.109/2022, efetuando-se, no mesmo instante, a 

transferência (ressarcimento) dos valores para a conta bancária dos recursos próprios. 

 

 Para tanto, sendo o ato retroativo a maio, deve-se adimplir 

o piso com o recurso federal, já reconhecido, a partir do repasse de valores havidos da 

União. 

 

 Portanto, urge a edição de lei, por parte do Poder 

Executivo, neste sentido, alcançando aos servidores epigrafados os valores devidos 

instituídos em definitivo pela EC 120/22, evitando-se discussões inúteis ou até mesmo a 

judicialização do fato. 

 

 

Câmara Municipal de Tupandi, em 15 de julho de 2022 

 

 

 

Alceu Schneider. 

Vereador 


