
PROJETO DE LEI Nº 030/2018 
 
  

“Concede incentivo financeiro adicional aos Agentes 
Comunitários de Saúde, vinculados às equipes do 
Programa de Saúde da Família – PSF e dá outras 
providências”. 

 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON, 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 É concedido aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), vinculados às equipes do 
Programa de Saúde da Família – PSF na data de publicação desta Lei, um incentivo 
financeiro adicional no valor de R$ 842,88 para cada Agente. 
 

§ 1º O pagamento será proporcional a 1/12 (um doze avos) para cada mês trabalhado no 
exercício de 2017, contando-se como trabalhado também o mês em que o ACS gozou 
férias. 
 
§ 2º O abono concedido por esta Lei não se incorporará para nenhum efeito legal à 
remuneração dos servidores. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas à conta de dotações 
orçamentárias próprias previstas no Orçamento Corrente. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 07 de novembro 
de 2018. 

 
 
 

 
 

 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO DE LEI Nº 030/2018 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 
 

 
Com o presente, estamos encaminhando a esta Egrégia 

Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 030/2018, que “concede incentivo financeiro 
adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, vinculados às equipes do Programa de 
Saúde da Família – PSF e dá outras providências”. 
 

A portaria n° 391 de 08/11/2016, da Secretaria de Estado da 
Saúde do Rio Grande do Sul, criou um incentivo financeiro adicional para o Programa de 
Agentes Comunitários, no valor do incentivo federal. Os valores do incentivo são 
transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e deverão ser 
utilizados para o custeio da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde ou Estratégia 
Saúde da Família – ESF com ACS. A concessão deste incentivo tem o objetivo de premiar 
os Municípios pelo trabalho desenvolvido na implantação dos Programas de Saúde da 
Família.  Os valores repassados são a título de prêmio ou bonificação, em razão da 
importância do trabalho do Agente Comunitário de Saúde para qualificação primária em 
saúde. 

O valor repassado pelo Fundo Estadual de Saúde refere-se à 
competência 2017 e correspondem, atualmente, a R$ 13.486,20. O Valor total é dividido por 
16 (dezesseis) que é o número total de agentes atuantes no Município, resultando em R$ 
842,88 para cada ACS. O incentivo será pago para todos os ACS que mantém vínculo atual 
com o Município e será proporcional aos meses que efetivamente exerceram a atividade no 
ano de 2017. 

O recurso recebido pelo Município é repassado aos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), servindo-lhes como estímulo financeiro e de forma alguma 
se incorpora à sua remuneração, exceto para fins de contribuição previdenciária e fiscal, já 
que, sobre o valor repassado deverão incidir estes encargos, conforme prevê o § 2º do 
artigo 1º deste Projeto. 

Tendo em vista que o valor repassado está disponível em conta 
corrente vinculada, aguarda somente aprovação deste Projeto de Lei para que os valores 
possam ser repassados aos ACS. 

 
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 07 de novembro 

de 2018. 
 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

Excelentíssimo Senhor 
CASSIANO DE ZORZI CAON 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS. 


