
 

 

 

 

 

 
Município de Itapicuru 

Prefeitura Municipal de Itapicuru 
Gabinete do Prefeito 

 
LEI MUNICIPAL Nº 608, DE 19 DE JULHO DE 2022 

 
Reajusta o vencimento dos Agentes de Combate 
a Endemias – ACE, e Agentes Comunitários de 
Saúde – ACS do Município de Itapicuru e dá outras 
providências. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e é sancionada a seguinte Lei: 

Art. 1º. Concede-se reajuste no vencimento dos Agentes de Combate a Endemias – ACE, 
e Agentes Comunitários de Saúde – ACS, o qual passa a ser de R$ 2.424,00 (dois mil e 
quatrocentos e vinte e quatro reais). 

Art. 2º. É devido aos Agentes de Combate a Endemias – ACE, e Agentes Comunitários de 
Saúde – ACS o adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), calculado sob 
o vencimento base, nos termos do art. 198, § 10 e art. 9-A, § 3º da Lei Federal nº. 11.350/06, 
bem como todos os demais direitos assegurados em Lei Municipal. 

Art. 3º. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, Distrito Federal, e 
Municípios para pagamento do vencimento e das vantagens para os Agentes de Combate a 
Endemias – ACE, e Agentes Comunitários de Saúde – ACS não serão objeto de inclusão para fins 
de limite de despesa com pessoal do município, nos termos do art. 198, § 11 da Constituição 
Federal de 1988. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias que serão suplementadas, caso necessário, contidas no 
Orçamento do Município de Itapicuru para o ano de 2022. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros, a 
partir de 05/05/2022, revogando-se todas as disposições em contrário. 

  

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 19 de julho de 2022. 

 

 

 

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO 
Prefeito 
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