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INDICAÇÃO N'26/2022

Seúor Presidente,

Os Vereadores signatários deste, indicam após ouvido o Flenário, na foffna
regimental, sejâ enoamiúado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o seguinte:

"$ue ssj&m çdotsdas íÀs providências fiecessáritts visuÍrdo *o
cumpritxercto, Íro âmbíto do Mr*xicipio de Lwras d* Sul, qa(rnto üo pflgãmentç d.a piso rrü.cia_ftrrl

dos ,4.sentes Comunittírios de §aúde e demais vant*gens tíxadas na Emenda Constitucional no

120, de 05 de maio de 2022.

JU§TIFICATTYA:

Considerando que o Congresso Nacional prornulgou em 05 de maio de

2A22 a Emenda Constitucional no 120, publicada em ü6 de maio próximc passado, Í1o Diári*
Oficial daUnião, a qual acrescentou os §7o, 8o,9o, 10 e 11 ao Art. 198 da ConstituiçãoFederal,
para dispor sobre a responsabilidade {inanceira da União, coÍresponsável pel* Sistema Único de

Saúde (SU§i, na politica rernuneratória e na valorização dos profissionais que íxercem atividades
de Agente Camunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias.

Considerando que a Emenda Constitucional estabeleceu que o vencimento
dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias fica sob
respansabilidade da União, e çabe aos Estadas, ao Distrito Federal e aos Municipics estabelecer,
além de cutros cansectários e vantageas, incentivas, auxílios, gratificações s indeilizações, a fim
de valorizar o trabalho desses proflssionais, estabelecendo um piso mínimo de 2 (dois) salários
minimos, a serem repassados peia União aos Municípios, aos Estados e ao Distrita Federal.

Considerando que, da mesma forma, assogurou tambem aos Agentes
Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, em razáo dos riscos inerentes às

funções desempenhadas, apcsentadcri* especial e, sümado aos seus vencimentos, o adicional de
insalubridade, o qual, no caso do Municipio de Lawas do Sul, resta f,xado ncs moldes dos Arts.
91 a 95 da Lei Municipai n" 2.630/CI5 - Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicas
Municipais de Lawas do Sul.

Considerando que, do mesmo modo, assegurou que os rôcursos financeiras
repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento d*
vençimento ou de qualquer outra vantagem dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Âgentes de
Combate às Endemias não serão otrieto de inclusào no cálculo para {ins do limite de despesa
com pesscal.
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Por tais razões, visando ao cumprimento da Emenda Constitucional já
promulgada e, ainda, evitar-se a criação de um passivo salarial ao Município, impõe-se a adoção,
por parte do Executivo Municipal, das providências pertinentes às adequações que se frzerem
necessárias na legislação municipal, a fim de garantir aos Agentes Cornunitários de Saúde os

direitos assegurados na Constituição Federal, pós EC n" 12A2022, encaminhando a esta Casa

Legislativa os Projetos de Lei que entender necessários.

Sala "Severino Silveira",daCàmara de Yereadores, 12 de maio de2022
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