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Leis

LEI Nº 146/2022
DE 22 DE JULHO DE 2022.

“Dispõe sobre a fixação do piso
salarial para os cargos de Agente
Comunitário de Saúde (ACS) e Agente
de Combate às Endemias (ACE) e, dá
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fixa, para os servidores municipais ocupantes dos cargos de Agente
Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) do
Município de Ibicuí, o piso salarial no valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos
e vinte e quatro reais) mensais, - 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
2022, com vigência a partir de 05 de maio de 2022, em atendimento ao disposto
no § 9º do art. 198 da Constituição Federal, com a alteração trazida pela Emenda
Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022.

Parágrafo Único - O piso salarial foi estabelecido com base nas
Portarias do Ministério da Saúde GM/MS n° 1.971 e GM/MS n° 2.109, publicadas
no Diário Oficial da União de 30 de junho de 2022, edição extra, conforme
indicador dado por meio da Lei nº 14.358, de 1º de junho de 2022, que dispõe
sobre o valor do salário-mínimo vigente.
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Art. 2º O novo piso salarial que consta no artigo anterior somente será devido a
partir da competência em que o repasse corrigido das verbas orçamentárias
específicas for feito pela União, para o cumprimento do quanto previsto pela
Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022.
§ 1º - Os pagamentos serão estabelecidos a partir dos repasses
efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde, garantindo-se efeitos retroativos, caso
o Ministério da Saúde retroaja os efeitos dos repasses, conforme determina §7º
do artigo 198 da CF – incluído pela EC 120/2022.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão

à

conta

de

dotações

consignadas

no

orçamento

vigente,

suplementando-se, se necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a partir de 05 de maio de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicuí/BA, em 22 de julho de 2022.

MARCOS GALVÃO DE ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL
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