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PROJETO DE LEI Nº 015/2022 
 
  

“Fixa o valor do vencimento base dos Agentes 
Comunitário de Saúde dos Agentes de Combate às 
Endemias do Município de Ipê/RS, e dá outras 
providências.” 
 

 
CASSIANO DE ZORZI CAON, Prefeito Municipal de Ipê/RS, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à 

Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte Projeto de Lei:  

 

Art. 1º - Fica fixado o valor do vencimento base dos Agentes Comunitário de Saúde e dos 

Agentes de Combate às Endemias do Município de Ipê/RS, em R$ 1.550,00 (um mil, 

quinhentos e cinquenta reais), a partir de 1º de abril de 2022. 

Art. 2º - O valor fixado na presente Lei Complementar é equivalente ao Piso Salarial das 

categorias profissionais, conforme previamente estabelecido no inciso III, § 1º, do artigo 9º-

A, da Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018.  

§ 1º - Fica instituído o piso salarial profissional de Agentes Comunitário de Saúde dos 

Agentes de Combate às Endemias no âmbito do Município de Ipê/RS não poderá ser inferior 

ao valor definido na Lei Federal nº 11.350/2006 alterada pela Lei Federal nº 13.708 de 14 de 

agosto de 2018, por se tratar de piso nacional. 

 § 2º - O piso salarial de que trata o § 1º deste artigo será reajustado, anualmente, em 1º de 

janeiro, a partir do ano de 2023. 

 Art.3º - As despesas decorrentes da presente Lei Complementar terão cobertura de 

dotações orçamentárias específicas. 

Art.  4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 10 de março de 
2022. 

 
 
 
 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL  
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PROJETO DE LEI Nº 015/2022 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 

 
Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 

Egrégia Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 015/2022 que “Fixa o valor do 
vencimento base dos Agentes Comunitário de Saúde, dos Agentes de Combate às 
Endemias do Município de Ipê/RS, e dá outras providências.”  

O presente Projeto de Lei tem por objetivo assegurar ao Piso 
Salarial das categorias profissionais dos Agentes Comunitários da Saúde, conforme 
previamente estabelecido através da Lei Federal nº 13.708 de 14 de agosto de 2018. 

Uma vez que, o agente comunitário de saúde é o elo entre o 
cidadão e a equipe de saúde, fato que favorece a criação de vínculos e proporciona a 
aproximação das ações de saúde ao contexto domiciliar, aumentando assim a capacidade 
de enfrentar os problemas de saúde da população. 

Por fim, encaminhamos ofício com a solicitação do Presidente 
do Sindicato dos Servidores Municipais de Ipê, protocolado em 31 de janeiro de 2022, bem 
como cópia da ATA nº 002/2022 da reunião com o Sindicato dos Servidores Municipais de 
Ipê.   

Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à apreciação 
desta Egrégia Casa Legislativa, renovamos nossos votos de protesto e elevada 
consideração e apreço. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 10 de março de 
2022. 

 
 
 
 
 

 
CASSIANO DE ZORZI CAON 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

 

 

Excelentíssima Senhorita 

FABIANA DE FÁTIMA CEMIN 

Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS 


