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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 116/2019. 
 

ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 
3.025, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009, DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO EMPREGOS PÚBLICOS DESTINADOS A 
ATENDER AO PROGRAMA DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, PROGRAMA DE 
COMBATE A ENDEMIAS E PROGRAMA PRIMEIRA 
INFÂNCIA MELHOR - PIM, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em 
vigor; 

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Altera o § 1º do art. 1º da Lei Municipal nº 3.025, de 27 de novembro de 
2009, que passa a viger com a seguinte redação: 

 
“§ 1º. Além do salário básico mensal fixado no caput deste artigo, aos detentores dos 

empregos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate à Endemias é assegurado o 
adicional de insalubridade à razão de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento ou salário 
base, na forma estabelecida na Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, com redação 
dada pela Lei Federal nº13.342, de 3 de outubro de 2016, aplicando-se também este dispositivo 
quando submetidos a vínculos de outra natureza.” 

 
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas por dotações 

orçamentárias próprias. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da publicação, tendo efeitos a contar de 1º de 

novembro de 2019. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 

                                                      
         CLEITON BONADIMAN 

                                                                              PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 116/2019  

 
Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 

 
Primeiramente informamos que foi através da Lei Federal nº 11.350, de 2016 e suas 

alterações posteriores, que ocorreu na regulamentação do § 5º do art. 198 da Constituição, dispondo 
sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 
Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, ou seja, a referida lei rege as atividades de Agente 
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, inclusive fixando o Piso Nacional para 
esses agentes. 

 
Porém, com a alteração introduzida na Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006 pela lei 

13.342/2016, o art. 9º-A passa a vigorar acrescido do § 3º, com a seguinte redação: 
“Art. 9º-A …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, 

acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, 
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre 
o seu vencimento ou salário-base.” 

 
Motivo pelo qual, em decorrência da alteração na Lei Federal, estamos também 

solicitando a alteração da Lei Municipal nº 3.025, de 27 de novembro de 2009, dispõe sobre a criação 
empregos públicos destinados a atender ao programa de agentes comunitários de saúde - PACS, 
programa de combate a endemias e programa primeira infância melhor - PIM, e dá outras 
providências, onde está sendo proposta a alteração da atual base de cálculo do adicional de 
insalubridade (salário mínimo nacional) para a nova base de cálculo do adicional de insalubridade 
(vencimento ou salário-base) para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate a Endemias. 

 
O Projeto de Lei, que ora é encaminhado para apreciação do Poder Legislativo de nosso 

Município, tem a finalidade de introduzir alterações na referida Lei Municipal, a fim de adequá-la às 
novas determinações da legislação superior, no intuito de cumprir as exigências da legislação geral 
sobre o assunto. 

 
Ressaltamos que a estrutura da carreira dos empregados permanecem inalteradas, 

motivo pelo qual não se faz necessário a realização do impacto orçamentário. 
 
Esta é a finalidade deste Projeto de Lei, que ora é colocado para apreciação da colenda 

Câmara de Vereadores, para o qual este Poder Executivo espera contar com a análise criteriosa e 
aprovação em caráter de urgência, na forma regimental. 
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CLEITON BONADIMAN 
Prefeito Municipal 


