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LEI MUNICIPAL Nº 2941 DE 19 DE JULHO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a instituição dos vencimentos e da 

valorização dos profissionais que exercem as 

atividades de Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e dos Agentes de Combate ás Endemias 

do Município de Primavera Pará, e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA, no uso das suas 

atribuições legais, faz saber que a câmara aprovou e sanciono:  

 

Art. 1°. O vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos 

Agentes de Combate às Endemias (ACE) não será inferior a 02 (dois) salários 

mínimos; 

 

§1º. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de 

Combate às Endemias (ACE) terão também, em razão dos riscos inerentes às 

funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus 

vencimentos, adicional de insalubridade e tempo de serviço; 

 

§2º O valor do adicional de insalubridade será definido através de 

Decreto do Chefe do Poder Executivo; 

 

§3º Os recursos financeiros repassados pela União ao Município de 

Primavera para pagamento do vencimento ou qualquer outra vantagem dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias 

(ACE), não serão objeto de inclusão no cálculo para fins de limite de despesa com 
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pessoal, conforme determina a Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 

2022; 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

os efeitos financeiros ao 6º dia do mês de maio de 2022.  

Art. 3º. - Revogam se as disposições em contrário. 

 

         Palácio Executivo Moura Carvalho, 19 de julho de 2022. 

 

 

    

Áureo Bezerra Gomes 
Prefeito Municipal 
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