
 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro - CEP 46900-000  

 

LEI MUNICIPAL Nº 766/2022, DE 17 DE AGOSTO DE 2022. 

“Dispõe sobre a regulamentação do novo Piso Salarial Profissional 

Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às 

Endemias, alterando vencimento base inicial das carreiras desses 

servidores e dá outras providências.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º. Em conformidade com a Emenda Constitucional 120/22 de 05/05/2022, fica 

estabelecido como Piso Salarial Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 

de combate às Endemias o vencimento base inicial de R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e 

vinte quatro reais), equivalente a 2 (dois) salários mínimos vigentes no país; 

Art. 2º.  Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no 

cálculo para fins do limite de despesa com pessoal do município, nos termos do artigo 198, § 

11 da CF/88; 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei à conta das dotações próprias 

orçamentárias, suplementadas se necessário, contidas no Orçamento Anual do Município de 

Seabra, para o exercício de 2022.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, tendo o seu artigo 1º efeitos 

financeiros para todos os fins a partir da data de vigência da EC 120/22 de 06/05/2022. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Seabra – Estado da Bahia, em 17 de agosto de 2022. 
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