Estado do Amazonas

Câmara Municipal de Manicoré
LEI N° 848/2014, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014.
Institui o piso salarial profissional e fixa a jornada de
trabalho e as diretrizes para a elaboração do plano de
carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos
Agentes de Combate às Endemias, no âmbito do
Município de Manicoré.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ – Estado do
Amazonas, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER a todos os seus habitantes deste
município que a Câmara Municipal, APROVOU a seguinte:

LEI
Art. 1º - O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e
dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais)
mensais, nos termos do art. 9º-A, § 1º, da Lei Federal n° 11.350/2006, com a nova redação
trazida pela Lei Federal n° 12,994/2014.
Art. 2º - 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 nesta
Lei.
Art. 3º - O plano de Carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate
às Endemias, a ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal, por meio de Lei, deverá
obedecer às seguintes diretrizes:
I - remuneração paritária dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às
Endemias;
II - definição de metas dos serviços e das equipes;
III - estabelecimento de critérios de progressão e promoção;
IV - adoção de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à natureza das atividades,
assegurados os seguintes princípios:
a)
transparência do processo de avaliação, assegurando-se ao avaliado o conhecimento
sobre todas as etapas do processo e sobre o seu resultado final;
b)

periodicidade da avaliação;
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c) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do serviço;
d) adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma que
eventuais condições precárias ou adversas de trabalho não prejudiquem a avaliação;
e) direito de recurso às instâncias hierárquicas superiores.
Art. 4º - É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de
Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos
epidêmicos, na forma da lei aplicável.
Art. 5º - As autoridades responsáveis responderão pelo descumprimento do disposto nesta
Lei, nos termos do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), da Lei
no 1.079, de 10 de abril de 1950, do Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, e da Lei
no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revoga-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões Plenário Vereador Prof. Emanuel Colares Duarte, 20 de outubro de 2014

MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Vereador – Presidente

Lei é de autoria do Executivo Municipal.
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