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1857/2022

Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 151/2022, de autoria do Nobre Vereador Saulo 

Anderson Rodrigues e subscrito pelos demais pares, informamos que em razao da 

Emenda Constitucional n° 120/2022 a Secretaria Municipal de Gestao e 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, iniciou estudos, inclusive mediante analise 

juridica quanto a exigencia legal de sua aplicapao.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 
para externar nossos protestos de estima e considerapao.

Atenciosamente,

HADODANILO BARB'
unicipaln

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR/

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Secretaria Municipal de Gestao e 

Desenvolvimento de Recursos Humanos

Oficio N°: 1.505/2022

Cajamar, 30 de junho de 2022.

AO
DEPARTAMENTO DE APOIO TECNICO E LEGISLATIVO
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Protocolo n.° 8745/2022
Requerimento n° 151/2022 - estudos - impiementagao Emenda Constitucional n.° 
120/22 - piso salarial - Agente Comunitario de Saude e Agente de Combate as 
Endemias

Prezada Senhora

Diante do contido no requerimento n.° 151/2022 do Vereador Saulo 

Anderson Rodrigues, cumprimo-nos informar que em razao da Emenda Constitucional 
n.° 120/2022 iniciamos os estudos quanto a exigencia legal de sua aplicagao.

Sendo o que tinhamos a informar subscrevemo-nos.

Atenciosaiiente

V

AFON^pARBOSA DA SILVA 
Secretario Municipal

Wo

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, 30, Agua Fria, Distrito de Sede, Cajamar/SP
Tel./Fax: (11) 4446-0020
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUER1MENTO N° 151 / 2022
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
31/05/2022 16:47:37

PROTOCOLO
1397/2022Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberapao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe se ja existe estudos em andamento inclusive de impacto financeiro a 
fim de enviar para esta Casa de Leis um Projeto de Lei que implemente a 
Emenda Constitucional N° 120, de 05 de maio de 2022, publicada em 6 de 
maio deste ano, a qual “Estabelece aos Agentes Comunitarios de Saude e 

Agentes Comunitarios de Combate as Endemias um novo piso 
salarial de 2 salarios minimos, alem do direito a aposentadoria especial 
devido aos riscos inerentes as fungoes desempenhadas”.

aos

JUSTIFICATIVA

Solicito com urgencia os estudos necessarios para que nosso municipio 
cumpra com as novas diretrizes da Emenda e contemple a classe supracitada, 
tenho recebido cobrangas por parte dos profissionais, questionando-nos se ja 
existe uma previsao para o inicio do cumprimento da emenda, de qual maneira 
sera feita e se ha programagao para o pagamento retroativo, caso nao possivel 
cumprir em tempo habil, tendo em vista ainda que varias cidades ja enviaram a 
Camara projetos para aprovagao.

Ressalto que esses agentes correm riscos diariamente por estarem nas 
ruas fazendo o melhor para nossa populagao, merecem ser respeitados e 
receber de forma correta o que Ihes e de direito, realizam servigos essenciais 
ao povo Cajamarense, e conhecem de perto a saude e necessidade de cada 

aproximando o servigo publico e a garantia de direitos a quern realmente

Apos tanto exposto, nada mais justo, que recebem a devida atengao a 
emenda que beneficia os honorarios destes.

um
precisa.

Piso e adicional
O texto da emenda estabelece um piso salarial nacional de dois salarios 

minimos (equivalente hoje a R$ 2.424) para a categoria e tambem preve 
adicional de insalubridade e aposentadoria especial, devido aos riscos 
inerentes as fungoes desempenhadas. A emenda tambem determine que 
estados, Distrito Federal e municipios deverao estabelecer outras vantagens, 
incentives, auxilios, gratificagdes e indenizagoes a fim de valorizar o trabalho 
desses profissionais.

\ g.-1BIKETE DO PREFEITO
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar |^S.-a©|j?(aiiik3n
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GABINETE DO VEREADOR

Alem disso, fica estabelecido que os vencimentos dos agentes serao 
paqos pela Uniao e que os valores para esse pagamento serao consignados no 
Orcamento com dotaqao propria e especifica. Conforme o novo texto 
constitucional, os recursos financeiros repassados pela Uniao aos estados, ao 
Distrito Federal e aos municipios para pagamento do vencimento ou de 
qualquer outra vantagem dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de 
combate as endemias nao serao objeto de inclusao no calculo para Tins do 

limite de despesa com pessoal.
Fonte: Agencia Senado

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 31 de maio de 2.022.
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