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LEI Nº 389/2014 DE 30 DE ABRIL DE 2014. 

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 

nº 325, de 27 de fevereiro de 2007, que 

criou os Empregos Públicos de Agentes 

Comunitários de Saúde e de Agentes de 

Combate às Endemias na forma do art. 5º, 

§ 4º, 5º, 6º do art. 198 da Constituição 

Federal. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN, no uso das suas atribuições legais, 

FAÇO SABER que Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, 

contratados sobre a égide do art.198, §§ 4º a 6º da Constituição Federal, de dispositivos da Lei 

Federal, nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 e da Lei Municipal nº 325, de fevereiro de 2007, do 

quadro efetivo do Município de Parazinho/RN, passam a ter seu regime jurídico convertido para 

estatutário e a integrar o quadro permanente de Servidores Públicos Municipais.  

Art. 2º - Será considerado, para todos os efeitos, o tempo de serviço dos Agentes de 

Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, prestados sob o regime da consolidação 

das leis do trabalho-CLT. 

Art. 3º - O vencimento básico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Combate às Endemias do Município de Parazinho/RN, fica estabelecido no anexo único da 

presente lei. 

Parágrafo Único: Enquanto o piso nacional não for aplicado no âmbito deste Município, o 

executivo converterá automaticamente em remuneração, os reajustes das portarias subsequentes 

à portaria nº 260 de 22 de fevereiro de 2013. 

Art. 4º - Com a entrada em vigor no piso nacional da categoria, fica desde já o 

Executivo Municipal, autorizado a implantá-lo no âmbito deste Município num prazo máximo de 

90 (noventa) dias. 

Parágrafo Único: A implementação do piso nacional fica condicionada ao repasse do 

complemento financeiro por parte da união, nos termos do dispõe a emenda constitucional nº 

63/2010. 
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Art. 5º - O mesmo percentual de reajuste concedido aos Agentes Comunitários de 

Saúde será aplicado aos Agentes de Combate às Endemias, mediante aplicação de recursos 

orçamentários próprios. 

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do orçamento geral 

do Município e dos repasses do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS e Vigilância em 

Saúde. 

Art. 7º - Os valores do anexo único da presente Lei serão automaticamente 

reajustados de acordo com o que dispõe o caput do art. 3º, parágrafo único da presente Lei. 

Art. 8º - Fica o executivo municipal autorizado a abrir crédito suplementar para o 

cumprimento da presente Lei. 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 

financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2014. 

Art. 10º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as contidas na 

Lei Municipal nº 325, de 27 de fevereiro de 2014. 

 

ANEXO ÚNICO 

CARGOS  QUANTIDADE VENCIMENTO BÁSICO 

Agente de Combate às Endemias - ACE  02 R$ 950,00 

Agente Comunitário de Saúde - ACS 12 R$ 950,00 

 

 

Parazinho/RN, em 30 de abril de 2014.  

 

 
_________________________________________ 

Marcos Antônio de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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DESPACHO 

 

 

 

Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

Parazinho, 30 de abril de 2014. 

 

 

__________________________________ 

Marcos Antônio de Oliveira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

CERTIDÃO 

 

 

 

Registrada e publicada de acordo com a Legislação vigente. 

Parazinho, 30 de abril de 2014. 

 

 

__________________________________ 

Elvys Cosme de Miranda 

Técnico Administrativo 

 

 

 

DESPACHO 
 

 

 

Encaminhe-se cópia para a Câmara Municipal. 

Parazinho/RN, em 30 de abril de 2014. 

 

 

__________________________________ 

Marcos Antônio de Oliveira 

Prefeito Municipal. 


