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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá 

Terra de Empreendedores 
 

LEI 863/2022 
DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 JOÃO RUDINEI SEHNEM, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
Artigo 1º Esta lei dispõe sobre a remuneração dos cargos de Agente Comunitário de 

Saúde e Agente de Combate de Endemias no Município de Boa Vista do Buricá, em conformidade com a 
Emenda Constitucional 120, de 05 de maio de 2022. 

 
Artigo 2º A partir de 06 de maio de 2022, a remuneração básica dos cargos iniciais 

das carreiras de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Endemias é de R$ 2.424,00 (dois 
mil e quatrocentos e vinte e quatro reais). 

Parágrafo Único. Em qualquer caso, deverá ser observada a irredutibilidade dos 
vencimentos, previsto no artigo 37, XV, da Constituição Federal. 

 
Artigo 3º Aplicam-se aos cargos tratados na presente lei, subsidiariamente, as 

disposições da Lei Municipal 17, de 02 de julho de 2002. 
Parágrafo único. Aos empregados públicos contratados para o exercício das funções 

de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Endemias regidos pelo DECRETO-LEI Nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 – CLT – aplicam-se a respectiva legislação, exceto quanto à fixação da 
remuneração inicial. 

 
Artigo 4º A remuneração básica dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 

de Combate às Endemias fica sob responsabilidade da União, cabendo ao Município custear eventuais 
parcelas indenizatórias ou remuneratórias devidas além da remuneração básica. 

 
Artigo 5º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias 

vinculados ao regime estatutário que comprovadamente desempenharem funções mediante a efetiva 
exposição a agentes insalubres, em caráter continuado, bem como contato com agentes biológicos e 
infecciosos que comprovadamente coloquem em risco a sua saúde farão jus ao adicional de insalubridade. 

Parágrafo único. O adicional previsto no caput deste artigo será calculado sobre o 
menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Município à razão de dez, vinte ou trinta por 
cento, segundo a classificação em grau mínimo, médio ou máximo. 
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Artigo 6º Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias não serão objeto de inclusão no cálculo 
para fins do limite de despesa com pessoal. 

 
Artigo 7º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das 

dotações Orçamentárias próprias. 
 
Artigo 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

partir da data de 06 de Maio de 2022. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO 
BURICÁ/RS, AOS 16 DE AGOSTO DE 2022. 

 
 

      JOÃO RUDINEI SEHNEM 
                         Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se: 
 
 
 Fabio Rodrigo Kunrath 
  Secretario de Gestão 
 


