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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS AO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2022, DO E.M., QUE “APROVA NOVA 

TABELA DE VENCIMENTOS PARA OS CARGOS DE AGENTE DE SAÚDE 3 E DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 
 

INTRODUÇÃO 
 

    Trata-se de proposição dispondo sobre a implementação do piso 

vencimental dos cargos públicos de Agente de Saúde 3 e de Agente Comunitário de 

Estratégia de Saúde da Família. 
 

  Considerando a matéria veiculada, a propositura foi distribuída à 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, tendo em vista a atribuição 

prevista na alínea “b”, do inciso II, do art. 871. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

     A CF/88, no § 9º, do art. 198, incluído pela Emenda Constitucional nº 

120, de 2022, preceitua que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 

agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, 

repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal. 
 

    Tem-se, portanto, a instituição do piso nacional salarial desses dois 

segmentos profissionais, por norma formalmente constitucional. 
 

  No caso, a Administração Municipal está implementando o piso 

nacional para os servidores exercentes dos cargos de agentes comunitários de saúde 

e dos agentes de combate às endemias, designados no Plano de Cargos e Carreiras 

como Agente de Saúde 3 e de Agente Comunitário de Estratégia de Saúde da Família. 
 

     Não é demais consignar que os recursos para fazerem face ao 

pagamento do piso nacional no âmbito municipal advêm do Governo Federal, nos 

termos do que preceitua a CRFB, no § 7º2, do art. 198.   
 

     Por fim, de ressaltar os efeitos retroativos financeiros da propositura 

ao dia 06 de maio deste ano, data em que, com sua publicação, a EC nº 120/2022 

entrou em vigor.  

 
1repercussão financeiras das proposições; 
2 § 7º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e 

indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.      (Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022) 
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CONCLUSÃO 
 

  Pelo exposto a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas emite parecer favorável à aprovação do PLC nº 16/2022, de autoria do 

Executivo Municipal. 
 

  Sala das sessões, 25 de julho de 2022. 

 
GERALDO BATISTA CARDOSO 

Presidente CFOTC 

 
                                                        IVAN ELIAS DE ALMEIDA                                 
                                                                              Secretário CFOTC                   
 
 

                                                       MANOEL DIAS DA SILVA 

                                                                             Membro CFOTC  
 

 

➢ Parecer emitido com o assessoramento do departamento jurídico da 
Câmara Municipal de Luz.3 

             ______________________ 
Assessoria Jurídica 

 
3 Art. 108 – As comissões contarão com assessoramento específico, em especial, com o departamento jurídico da casa. 


