
 

PROJETO DE LEI No 020/2021, DE 11 DE MARÇO DE 2021. 
 
 
 

Altera o Salário Básico Mensal dos Agentes 
Comunitários de Saúde contratados por meio de 
emprego público (Lei Municipal nº 1.091/2010) e a 
Remuneração Mensal estabelecida aos Agentes de 
Combate à Endemias contratados de forma 
emergencial (Lei Municipal nº 1.979/2021) e dá 
outras providências.  

 
 
 
 Art. 1º O Salário Básico Mensal dos Agentes Comunitários de Saúde 
contratados por meio de emprego público, nos termos da  Lei Municipal n.º 
1.091/2010 que “Cria empregos públicos, regidos pela CLT, de Agentes 
Comunitários de Saúde destinados a atender o programa ESF – Equipe de 
Saúde da Família e dá outras providências”, passa a ser de R$1.550,00 (hum 
mil e quinhentos e cinquenta reais), conforme reajuste estabelecido pela 
Portaria nº 3.317, visando o atendimento à Lei Federal nº 13.708 de 
14/08/2018.  
 

Art. 2º A Remuneração mensal dos Agentes de Combate à Endemias 
contratados de forma emergencial, por meio da Lei Municipal 1.979/2021 que 
“Autoriza o Município de Novo Barreiro, a realizar contratação 
emergencial de Agentes de Endemias e da outras providências, passa ser 
de R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais), visando o atendimento 
à Lei Federal nº 13.708 de 14/08/2018. 
 
  Art. 3º As alterações salariais de que trata a presente Lei, não atingem 
aos demais servidores municipais. 
   
  Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, surtindo 
seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2021. 
 
   

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO, AOS 
11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 
 
 

 
MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 

Prefeita Municipal 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 020/2021 
 
 
 

 
 

 
Senhor Presidente,  
 
Caros Vereadores: 

 
 
 Apresentamos o presente projeto de Lei a fim de que seja analisado e 
aprovado pelos integrantes desta Colenda Casa Legislativa. 
 
 Trata-se de Projeto de Lei que visa regulamentar o Salário Básico 
Mensal dos Agentes Comunitários de Saúde contratados por meio de emprego 
público, nos termos da Lei Municipal n.º 1.091/2010, bem como dos Agentes de 
Endemias, contratados por meio da Lei Municipal nº 1979/2021.  
 

De acordo com a Portaria nº 3.317, de Dezembro de 2020, foi instituído 
que o Salário Básico dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de 
Endemias, a partir de Janeiro de 2021, passaria a vigorar no valor de 
R$1.550,00 (hum mil e quinhentos e cinquenta reais), visando o atendimento à 
Lei Federal nº 13.708 de 14/08/2018.  

 
Para tanto, no intuito de regulamentar o Piso dos servidores acima 

mencionados, ja que é de seu direito, pois eferido valor é repassado pelo 
Gverno Federal, contamos com o apoio dos parlamentares para a devida 
aprovação.  
 

Sendo o objetivo do presente, ao ensejo reiteramos nossos protestos da 
mais elevada estima e distinguida consideração. 

 
 
  Atenciosamente. 
 

 
Marcia Raquel Rodrigues Presotto 

Prefeita Municipal 


