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LEI Nº 286/2016, DE 10 DE MARÇO DE 2016. 
 
 
 
 “Dispõe sobre a Implantação do Piso 

Salarial para Agentes Comunitários de 
Saúde do Município de Iuiu - Bahia, e dá 
outras Providências”. 

 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IUIU, Estado da Bahia, usando de suas atribuições 
legais em conformidade com §3º do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º- Esta Lei regulamenta a implantação do piso salarial para os profissionais 
ocupantes dos cargos efetivos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate a 
Endemias no Município de Iuiu - BA, conforme determinação da Lei Federal n° 12.994, de 17 
de junho 2014. 
 

Art. 2º - O Piso Salarial para os Agentes Comunitários de Saúde e para os Agentes de 
Combate às Endemias do Município de Iuiú, Estado da Bahia, fica estabelecido em R$ 
1.014,00 (hum mil e quatorze reais) mensais, acrescido de 20% (vinte por cento) sobre o 
mesmo, referente a insalubridade, ficando assegurado o pagamento de todas as vantagens já 
garantidas no Plano de Cargos e Salários dos Servidores Púbicos de Iuiú. 

 
Parágrafo Único - A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia 

do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de 
promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e 
comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições 
previstas na Lei de criação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde. 
 

Art. 3º- A data base estabelecida para o reajuste do Piso Salarial Nacional Profissional 
dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do 
Município de Iuiu – BA, será o dia 1° de Janeiro de cada ano, estando o Poder Executivo 
Municipal autorizado a proceder o reajuste no mesmo índice aplicado pelo Ministério da Saúde 
à Portaria de repasse de custeio financeiro dos Profissionais ACS e ACE, ou norma que a 
substitua.·. 
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Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias consignadas no orçamento em vigor. 
 

Art. 5º - Para a implantação da presente Lei e sua adequação à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e lei Orçamentária Anual, esta relativa ao ano de  2015, fica o Poder 
Executivo autorizado a promover as transposições, transferências e remanejamentos de 
recursos conforme o disposto na Constituição Federal, Art.167, Incisos V e VI. 
 

Art. 6º - Para dar cumprimento ao que estabelece a Lei Federal 12.994/14, fica 
estipulado o prazo de 04 (quatro) meses a partir da publicação desta Lei, para elaboração e 
implantação do Novo Plano de Carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes 
de Combate às Endemias. 
 

§ 1º - Para a discussão e elaboração do Plano de Carreira, Cargos e remuneração dos 
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, fica instituída a 
Comissão Especial, formada por 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde, 
sendo 01 (um) do Departamento da Vigilância Epidemiológica e 01 (um) da Atencão 
Básica; 01 (um) representante do Departamento de Recursos Humanos do Município; 02 
(dois) representantes do Sindicato dos ACS e ACE; 01 (um) representante da Secretaria de 
Administração do Município e 01 (um) representante do Poder Legislativo, especificamente 
integrante da Comissão de Saúde, Obras e Serviços Públicos; 
 

§ 2º - Por ato próprio do Chefe do Poder Executivo, no prazo de 10 (dez) dias, da 
vigencia desta Lei, deverá ser nomeado os representantes da Comissão Especial de que trata 
o parágrafo anterior a fim de se proceder estudo de forma a produzir proposta de viabilidade 
técnica, com valorização do servidor e eficiência do serviço público, no prazo previsto no 
caput do artigo. 
 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
legais e financeiros a 01 de janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IUIU, ESTADO DA BAHIA, em 
10 de março de 2016. 

 
 
 

CARLOS VAGNER LOPES FROTA 
Prefeito Municipal 
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