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PREFEITURA MUNICJP AL DE lPl>.-iJNA 00 PARÁ 

GARlNITE 00 PREFIDO 
, 

PROJETI) DE l.fl MITh.1TaPAL~~ L <, :?O:!:! -GP. DE,. 2S DE JULHO DE 20n. 

RE..,tJUSTA O ~-D, Q)lE;.'if()-B.'ISE 005 ~l71.S 
coJtUN"ARJOS DE SAUDE - ACS" E OOS .-4G8'1Tf.S DE 
COMBATE A DiDE.ll/.AS - ACE; KOS TfJUIOS D.-t 
EM.fJNll,4 CDNSTTTUOON.-U. NL I20/2Z. QUE' 
ACRESCENTOU OS PARÁGRAFOS 7Y. ~ . 99. 10 E 11 00 
AHT. 198 DA CVXSTlfüJÇÀO FEDERAL E DÁ Ol/TRAS 
PROYIDENaAS. 

O PREFEITO MUNI<JPAL DE IPIXUNA DO PARÁ. o Sr. ART91ES SILVA DE 
OLIVllRA. no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Càmara Muniàpal. 

o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 1 º· Fixa o vencimento-base dos A~ COMUN ITARIOS DE SAUDE - ACS 
e dos AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS -ACE, no valor de R$-2.424,0-0 (dois mil, 
quatrocentos e vinte quatro reais), nos termos da emenda constitucional nº -12.0fl.2. que 
acrescentou os Parágrafos 7º, 8º, 9º. 10 e 11 do art. 198 da Constituição Federal. 

Art. 2º. As despesas decorrentes do reajuste previsto nesta lei, corrercio por conta 
de dotações próprias do orçamento anual do Muniápio de lpLxuna do Pará e dos repasses 
dos recursos financeiros da União e não serão de inclusão no cálculo para fins de limite de 
despesa com pessoal, nos termos do §11, do art. 198 da Constitu iç.1o Federc1l. Se 
necessário, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adiciona is 
suplementares no orçamento vigente para atender as despesas decorrentes desta Lei. 
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Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrá rio. t< 
l . \..., ' 

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo-se seus i\: 
efeitos a partir de 1º de maio de 2022. Sendo que, nos meses de maio e junho de 202~ é \ 1 
devido somente a diferença do salário - base. '.i 
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Registra-se e Publica-se 
1 (, ,.,. 

Gabinete do Prefeitq Mynici~
1
al, em 25 de julho de 2022. \ 
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