
$0 yHunicipio $e @ajamariiutaei
ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM N° 024/2022
Cajamar, 17 de agosto de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

PROTOCOLO
2168/2022

DATA /HORA 
17/08/2022 16:10:20Senhor Presidente,

Tern a presente a finalidade de encaminhar a Vossa 
Excelencia, para apreciapao dessa egregia Camara Municipal, o incluso Projeto de 
Lei Complementar, cuja ementa dispoe sobre: “Dispoe sobre alteragao do padrao 
de vencimento dos cargos efetivos de Agente Comunitario de Saude e do 
Agente de Combate a Endemias, em cumprimento ao mandamento da Emenda 
Constitucional n° 120, de 05 de maio de 2022, que alterou o art. 198 da 
Constituigao Federal, alterando dispositivos da Lei Complementar n° 063/2005, 
e da outras providencias”.

A propositura que ora submetemos a analise, tem por objetivo, 
adequar o piso salarial dos Agentes Comunitarios de Saude e dos Agendes de 
Combate a Endemias, em cumprimento ao art. 198 da Constituigao Federal, face a 
Emenda Constitucional n° 120, de 5 de maio de 2022, a qual estabeleceu que os 
vencimentos dos referidos profissionais nao podera ser inferior a 02 (dois) salaries 
minimos nacionais, que nesta data correspondente a importancia de R$ 2.424,00 
(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais).

Diante da determinapao constitucional e em virtude dos atos 
normativos publicados pelo Ministerio da Saude, apos criteriosa analise pela 
Secretaria Municipal de Saude e pela Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao 
Estrategica, concluiu-se pela viabilidade de alteragao do atual nivel de vencimento 

importe de R$ 1.939,48 (nivel 5) para o valor de R$ 2.683,64 (nivel 7). Neste 
momento, superior aos 2 (dois) salaries minimos estabelecidos pelo Governo 
Federal.

no

Ainda, em cumprimento a determinapao Constitucional, e 
estabelecido ao Agente Comunitario de Saude e ao Agente de Combate a Endemias 
a concessao, em razao dos riscos inerentes as funpoes desempenhadas, do
adicional de insalubridade.

virtude da Emenda Constitucional, sera pago, a AOutrossim, em
contar de 06 de maio de 2022, ao Agente Comunitario de Saude e ao Agente de 
Combate a Endemias, a diferenpa verificada entre o valor atualmente percebido do 
nivel 5 e o que passara a ser devido, ou seja, nivel 7.

Ademais, ressaltamos que tal iniciativa vem de encontro 
inclusive, as reivindicapoes dessa Edilidade.
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Porfim, em cumprimento as determinagoes legais contidas na 
Lei Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em que 
pese haver repasse de recursos do Ministerio da Saude, segue a estimativa do 
impacto orgamentario-financeiro, por meio do incluso “Estudo de Adequagao 
Orgamentaria e Financeira” expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
Gestao Estrategica, bem como “Declaragao do Ordenador da Despesa” firmado 
pela Secretaria Municipal de Saude.

Desta forma, contando com a costumeira colaboragao dessa 
Casa de Leis, para com os assuntos de real interesse publico, solicitamos a Vossa 
Excelencia e Nobre Edis que a materia seja apreciada, em regime de urgencia, nos 
termos do art. 66 da Lei Organica do Municipio.

Sendo so o que apresenta para o momento, subscrevemo-nos, 
reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e demais Vereadores, nossos protestos 
de elevada estima e distinta consideragao.

Cordialmente

A

DANI 3ARBOSA MACHADO 
?feito Municipal
/

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 11, DE 17 DE AGOSTO DE 2022

“Dispoe sobre alteragao do padrao de 
vencimento dos cargos efetivos de Agente 
Comunltario de Saude e do Agente de 
Combate a Endemias, em cumprimento ao 
mandamento da Emenda Constitucional n° 
120, de 05 de maio de 2022, que alterou o 
art. 198 da Constituigao Federal, alterando 
dispositivos da Lei Complementar n° 
063/2005, e da outras providencias”

Art. 1° Ficam alterados os padroes de vencimentos dos cargos efetivos de 
Agente Comunitario de Saude e do Agente de Combate Endemias, constantes do 
Anexo II, da Lei Complementar n° 063, de 06 de setembro de 2005, passando do 
atual nivel 4 e 5 para o nivel 7, em cumprimento ao mandamento da Emenda 
Constitucional n° 120, de 05 de maio de 2022, que alterou o art. 198 da 
Constituigao Federal.

Art. 2° Ao Agente Comunitario de Saude e ao Agente de Combate a 
Endemias sera concedido, em razao dos riscos inerentes as fungoes 
desempenhadas, e somado aos seus vencimentos, o adicional de insalubridade 
conforme grau estabelecido em Laudo Tecnico ou em decorrencia de decisoes 
judiciais.

Art. 3° Sera pago ao Agente Comunitario de Saude e ao Agente de 
Combate Endemias a diferenga verificada entre o valor atualmente percebido e o 
devido nos termos do art. 1° desta Lei, a contar de 06 de maio de 2022.

Art. 4° As despesas decorrentes da execugao desta Lei Complementar 
correrao a conta de recursos transferidos pelo Ministerio da Saude, 
suplementados pelo Tesouro Municipal, se necessario.

Art. 5° Fica o Poder Executive autorizado a proceder a abertura de 
creditos adicionais, destinados a cobrir as despesas decorrentes desta Lei 
Complementar.

Art. 6° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicagao. 

Prefeitura do Municipio de Cajam
4

17 de aqosto de 2022.
//

/

MACHADODANILO
Prefeito Municipal
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PODER EXECUTIVO

ESTUDO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA E FINANCEIRA N° 01/2020 
Art. 16, inciso I e § 4° inciso I da LC 101/2000

Estudo da adequagao orgamentaria e financeira, em cumprimento ao disposto 
____ no Art. 16, inciso I, § 4°, e Art. 17 da Lei Complementar n° 101/2000._____

Processo Administrative n° 8745/2022
Altera?ao de Padrao de Vencimento de Agente 
Comunitario de Saude e Agente de combate a 
Endemias

EVENTO

Criagao
Expansao
Aperfeigoamentox

Vigencia das Despesas
FimInicio

IndeterminadoAgosto de 2022

QUADRO 1
Composigao da Despesa

Natureza
462.624,96VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

OBRIGACOES PATRONAIS 268.009,68
730.634,64Total

QUADRO 2
ESTIMATIVA DE ACRESCIMO NAS DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 

VIGENCIA E PARA OS DOIS SEGUINTES - PODER EXECUTIVO
202420232022Natureza
823.992,77781.925,19304.431,10Estrutura Administrativa

Obs.: Os calculos foram efetuados tomando como marco inicial dia 1° de 
agosto/2022, nas projegoes para os exercicios de 2022, considerou-se um reajuste 
conforme o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Ample - IPCA (7,02%) para 
2022 e para 2023 (5,38%) em conformidade com relatorio de expectativa de Mercado 
- Focus Banco central do Brasil de 12 de agosto de 2022.

QUADRO 3
IMPACT© ORQAMENTARIO / FINANCEIRO SOBRE AS MET AS DE DESPESAS 

CONSIDERANDO O APERFEigOAMENTO DAS AQOES DO MAGISTERIO

(A) (B) (C)ACRESCIMO 
ESTIMADO NAS 

DESPESAS

ANO ORQAMENTO 
DO MUNICIPIO % B/A

0,039201671776.576.849,00304,431,102022
0,105849172738.716.400,00781.925,192023

0,282338340,1
06023291

823.992,772024 777.180.900,00
Obs.: os valores do orgamento para os anos de 2022, 2023 e 2024 foram estimados 
em conformidade com a Lei Orgamentaria Anual - LOA n° 1891 de 13 de dezembro de 
2021, considerando os valores referente do Poder Executive.

Em observancia ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, informamos 
que as despesas com pessoal no primeiro quadrimestre do exercicio .de 2022 foram de

III do art. 20,31,70%, portanto atendem os limites legais dispostos nos incisos j II 
paragrafo unico do art. 22 e inciso II §1° do art. 59 da Lei de Respo/isabilid^de Fiscal.
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COMPATIBiLIDADE COM O PPA LDO E LEI DE ORQAMENTO
No tocante a compatibilidade do aumento proposto com o PPA e a LDO, 

segundo que dispoe o art. 16, § 1°, inciso II da Lei Complementar n° 101/2000 (LRF) 
considera-se compativel a despesa quando a mesma esta conforme as diretrizes, 
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e nao infrinja qualquer de 
suas disposigoes.

Nessa linha, a Lei n° 1.681 de 07 de julho de 2017 e Lei n° 1866 de 05 de julho 
de 2021, que dispoe sobre o PPA do Municipio efetivamente contempla 
respectivos programas, as agoes orgamentarias pelas quais serao suportadas as 
despesas decorrentes da nomeagao do servidor abrangido pelo presente estudo, 
conforme segue:

nos

Despesa a ser suportada 
pelo Programa

Programa Agao Correspondente

Saude Integral e Qualidade de 
Vida2136 Manutengao da Atengao Basica

Saude Integral e Qualidade de 
Vida

2138 Manutengao da Vigilancia Sanitaria

Categoria Economica:
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
3.1.91.13.00 - Obrigagoes Patronais - Intra Ofss________

CAJAMAR/SP, 17 de agosto de 2022

, MARCIO DE OLIVEIRA
Deptartamento de Planejamento e Gestao Estrategica

RODRIGO LUCA mEXJj
Departamento de Gestao Financeira

michaelFcampos cunha
Secretario Municipal da Fazenda e Gestao Estrategica


