
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
Conselho Municipal de Sande

RESOLUCAO N. 016/2017

0 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO

ARAGUAIA-MATO GROSSO, no use de suas atribuigOes legais que Ihe confere a Lei

Complementar n. 22, de 09 de novembro de 1992, e;

Considerando o que dispOe a Lei N. 8.080, de 19 de setembro

de 1990, sobre as condigOes de saUde para promogao, protegào e recuperagäo da saCide, a

organizagao e o funcionamento dos servigos correspondentes;

Considerando o que dispbe a Lei N. 8.142, de 28 de dezembro

de 1990 sobre a participagäo da comunidade na gestäo do SUS e sobre as transferências

intergovernamentais de recursos financeiros na ara da sat:1de;

Considerando a Resolugäo n. 333, de novembro de 2003,

sobre a criag5o, reformulagáo e funcionamento dos Conselhos de SaUde;

Considerando o relatOrio final da agäo de monitoramento e

cooperagáo têcnica realiza pelo Conselho Estadual de Sande junto aos Conselhos Municipais de

SaUde do Estado;

Considerando a Lei Municipal N. 441 de 10 outubro de 2006,

que institui o Conselho Municipal de SaUde de Pontal do Araguaia e da outras providencias.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
Conselho Municipal de Satide

RESOLVE:

Artigo I	 0 CMS solicita junto ao Executivo providencias

referente a parcela adicional do Ultimo trimestre referente ano 2016, conforme Lei N. 12.994 de

17/06/2014 e Decreto N. 8.874 de 22/06/2015, ambas da Presidència da RepUblica, conforme Art.

9° D e criado incentivo financeiro para fortalecimento de politicas afetas 'a atuagäo para os

Agentes Comunitarios de SaUde e Agentes de Combate as Endemias.

Pardgrafo I — Para efeito do cumprimento desta resolugäo o

prazo para sua efetivagäo fica estipulado a partir da aprovagao.

de sua publicaoâo. 

Artigo II — Esta resolugäo entrara em vigor a partir da data

Registrada, publicada. Cumpra-se.

Pontal do Araguaia-MT, 20 de Abril de 2017.         

President- so Conselho Municipal de SaUde   

Clayton Chaves de Oliveira    

Secretaria Municipal de Saikle

Joice de Moura Lima  
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Mensagem de veto

Presidència da RepUblica
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Juridicos

I.E1 N° 12.994, DE 17 DE JUNHO on 2014.

Altera a Lei r.C! 11.350, de 5 de outubro de 2006, para
instituir piso salarial profissional nacional e diretrizes para o
piano de carreira dos Agentes Comunitarios de Sande e dos
Agentes de Combate as Endemias.

A PRESIDENTA DA REPUBLICA Faco saber que 0 Conoresso Nacional decreta e en sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 2 A Lei n° 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa 5 vigorar acrescida dos seguintes artigos:

"Art. J.P.—A_O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a Uniao, os
Estados, o Distrito Federal e Os Municipios n5o poderab tar e vencirnento inicial das
Carreiras de Agent° Comun i ta.lo de Sande e de Agenke	 ; .t • r.ibate a, Endemias para a
jornada de 40 (quarenta) hori:s semanais.

§ 1 2 0 piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitarios de Sande e dos
Agentes de Combate as Endemias e fixaCo no valor de R$ -L014,00 (roil e quatorze rcais)
mensais.

§ 22 A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso
salarial previsto fiesta Lei devera set integraimente 	 du:lc:oda	 a	 aces e servicos de
promooäo da sande, vigilância epiderniolOgica e combate a endernias ern prol das familias e
comunidades assistidas, dentro dos respectivos tbrritOries de 	 atuacao, segundo as
atribuicOes p:evistas nesla Lei."

"Art. 9)-R. .. (4/ETADO).'

"Art : 9°-C. Nos termcs do /LP do art. 198 de Constiti. n ick) Federal, compete a Uniao
prestar assistencia financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal 	 e

Municipios, pare., o cumprimento do pis() salarial de que trata o ark. 9 2-A delta Lei.

§ 1 2 Para fins do disposto n,	 caput deste artigo, 6 o Poder Executivo federal
autorizado a fixar em decreto os paiimetros referentes 	 quantidade maxima de agentes
passivel de contratagao, ern funcao da populaoao e das pecuiiaridades locals, coin o auxilio
da assistencia financeira complementar	 Uniao.

§ 2-9- A c:'.iantidade mi;xirria de t',Ja trata 	 §	 :lest() artigo consiar:::rarat 0 somanke
on agen`,es ofet:vom;nte reg i ,:i k ra •;.os IRI inCs oniciior a
Clio no enccntit,:ra no estrito desernpenho de suns atribuic:Oos 	 tidos ;' jornada de
trabi:lho	 para a ccincessao do piso salarial.

§ 32 0 valor da assiatencia financeira complementar da Uni5o é fixado em 95%

(noverila e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9 2-A (testa Lei.

§ 42 A assistëncia firlailee1;E: complementar de que	 c caput deste artigo sera
devida em 12 (doze) parsolas ...;onsect. :.iv....::,s cm cada exerc;:!:.; 0.1 (urna) paicele adiciona! no
Oltirno trimestre.

§ 52 Ake a adicz7.o.da Occreto de rile ticta o §	 dt::::t;	 aplior-s,.:4::•;	 ilorrs
vigonies psi on r(:pass:?!., 	 linanceiros p-a'a

§ 62 Para efeito da pre: : tacâo de assist&teia linanccira compielner.tar de cue trata
este artigo, a Uniao exigira dos gestores locais do SUS a comprovag :<:. o do vinculo direto dos

tt w.plar tea°. govi-xlccivit03/ :1c12011-2014/2014/1ei/11244.hun
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Agentes Comuniterics de SaOde e dos Agentes de Combate as Endemias . com o respectivo
ente federative, regularmente formalized°, conforme o regime juridic° quo vier a ser adotado
na forma do art. 82 desta Lei."

"Art. 9°-D. E	 criado incentivo financeiro para fortalecimento de politicas afetas
atuageo de agentes comuniterios de saUde e de combate as endemias.

§ 1 2 Para fins do dispostO no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal
autorizado a fixar em decrelo:

I - parametros para concessao do incentivo; e

II - valor mensal do incentivo per ente federativo.

§ 22 Os parametros para concessao do incentivo considerarao, sempre que possivel,
as peculiaridades do Municipio.

§ 32 (VETADO).

§ 42 (VETADO).

§ 52 (VETADO)."

"Art. 9°-E.	 Atendidas as disposigees desta Lei o as respectivas normas
regulamentadoras, os recursos de que tratam os arts. 92-C e 92-D sera° repassados pelo
Fundo Nacional de Sat:1de (Funasa),aos fundos de saUde dos Municipios, Estados e Distrito
Federal como transferencias correntes, regulares, autornaticas e obrigatarias, nos termos do
disposto no art. 32 da Lei n2  8.142, de 28 de dezembro de 1990."

"Art. 9°-F. Para fins de apuragao dos limites corn pessoal de que trata a Lei
Complementar n 2 101 de 4 de maio de 2000, a assistencia financeira complementar
obrigataria prestada pela Unitio e a parcela repassada como incentivo financeiro que venha a
ser utilizada no pagamento de pessoal sere° computadas corno gasto de pessoal do ante
federativo beneficiado pelas transferencias."

"Art. 9°-G.  Os pianos de carreira dos Agentes Comunitarios de Sat:1de a dos Agentes
de Combate as Enclemias deverao obedecer as seguintes direllizes:

I - remunerageo paritaria dos Agentes Comunitarios de SaUde e dos Agentes de
Combate as Endemias;

II - definigeo de metes dos servicos e das equipes;

III - estabelecimento de criterios de progressao e promcgão;

IV - adogao de modelos e instrumentos de avaliageo que ateridarn a natureza das
atividades, assegurados os seguintes principios:

transparencia do processo de	 avaliageo, assegurando-se ao walled° a
conhecimento sabre todas as (g apes do processo e sabre o seu tesultaclo final;

periodicidade da avaliageo;

contribuigao do servidor para a consecugao dos objetivos do seryigo;

adeguagao aos conteUdos ocupacionais o as condigees reels de trabalho, de forma
quo eventuais condicees precarias ou adversas de trabalho nao prejudiquem a avaliageo;

e) direito de recurso as instancias hierarguicas superiores."

0:3; ato2011- 2014/2014,16A 12994 A
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Art. 20 0 art. 16 da Lei n0  11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar corn a seguinte redactio:

''Art. 16. E vedada a contratacao temporal-La ou terceirizada de Agentes Comunitarios
de SaUde e de Agentes de Combate as Endernias, salvo na hipOtese de combate a surtos
epiamicos, na forma da lei apiicavel." (NR)

Art. 32 As autoridades responsaveis respondertio pelo descumprimento do disposto nesta Lei, nos termos do
Decreto-Lei n2 2.848  de 7 de dezembro de 1940 (COdigo Penal), da Lei n 2  1.079,  de 10 de abril de 1950, do Decreto-Lei

n2  201, de 27 de fevereiro de 1967, e da Lei n2  8.429 de 2 de  junho de 1992.

Art. 40 (VETADO).

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua put)licarAo.

Brasilia, 17 de junho de 2014; 1932 da Independéncia e 1262 da RepUblica.

DILN1A ROUSSEFF
Jose Eduardo Cardozo
Guido Mantega
Arthur Chioro
Miriam Belchior
Luis Inacio Lucena Adams

Este texto nao substitui o pubiicado no DOU de 18.6.2014
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