
LEI Nº 1008/2021.

(Origem do Projeto de Lei nº 003/2021).

FIXA O PISO SALARIAL PARA O CARGO DE

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WEVERTON  WILLIAN  VIZENTIN,  Prefeito  do  Município  de  Campo  do

Tenente, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER,

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei,

Art.  1º  -  Fica fixado o piso salarial  para o cargo de Agente de Combate a

Endemias, nos termos da Lei Federal nº 13.708 de 14 de agosto de 2018 e a

Portaria GM/MS n. 3.317, de 7 de dezembro de 2020, obedecendo a seguinte

progressão:

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

II - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.

Parágrafo  único.  A  jornada  de  trabalho  de  40  (quarenta)  horas  semanais

exigida para garantia  do piso salarial  previsto  nesta Lei,  será integralmente

dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde em prol das famílias

e  das  comunidades  assistidas,  no  âmbito  dos  respectivos  territórios  de

atuação, e assegurará aos Agentes de Combate a Endemias, a participação

nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das

atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.

Art. 2º - Fica autorizado o Poder Executivo a realizar o pagamento dos valores

retroativos do piso com vigência em 01º de janeiro de 2020, aos  Agentes de

Combate a Endemias, mediante disponibilidade orçamentária.

§ 1º – O pagamento dos valores devidos desde a competência de janeiro de

2020  poderá  ser  realizado  em  até  4  (quatro)  parcelas,  mediante  acordo

individual e escrito com os Agentes de Combate a Endemias.



§ 2º – Os valores indicados nesse artigo não sofrerão reajuste pelos mesmos

índices aplicados aos precatórios.

§ 3º - O pagamento de referidos valores fica condicionado a apresentação pelo

requerente  Agente  de  Combate  à  Endemias  de  declaração  de  isenção  do

Município  do  pagamento  de  custas  judiciais  e  honorários  advocatícios,  na

hipótese  de  ter  processo  judicial  em andamento,  bem como  de  pedido  de

extinção de referido processo.

Art.  3º  -  Esta  lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação  com efeitos

retroativos em 1º de janeiro de 2021.

Campo do Tenente, PR, 25 de fevereiro de 2021.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN

Prefeito Municipal

Cientifique-se, Registre-se e Publique-se.
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