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LEI MUNICIPAL Nº 214/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020 

Concede aumento escalonado ao Piso Salarial 
dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes 
de Combate a Endemias (ACE) do Município de Barro 
Alto – Bahia, em consonância as determinações da 
Lei Federal nº 13.708/2018, de 14 de agosto de 2018, e 
dá outras providências. 

 

ORLANDO AMORIM SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO ALTO – 

Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º - O vencimento básico mensal a serem pagos para o cargo de Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) do Município 

de Barro Alto – Bahia, passa ser no valor de R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta 

reais) mensais, para a respectiva jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos 

da Lei Federal nº 13.708/2018, de 14 de agosto de 2018, obedecendo o seguinte 

escalonamento: 

I – R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta) reais em 1º de janeiro de 2019; 

II – R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos) reais em 1º de janeiro de 2020; 

III – R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta) reais em 1º de janeiro de 2021;  

Parágrafo Único - Os recursos financeiros destinados a cobertura das despesas 

de que trata o Art. 1º, serão oriundos do Ministério da Saúde ou outra denominação que 

seja dada aos valores transferidos pelo Governo Federal para o setor de Saúde dos 

Municípios. 

Art. 2º - O piso salarial de que trata o Art. 1º desta Lei será reajustado, 

anualmente, em 1º de janeiro, a partir do ano de 2022, nos mesmos termos e índices 

utilizados pelo Governo Federal. 

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

orçamentárias específicas, à rubrica da Secretaria Municipal de Saúde, a ser incluída nos 

próximos orçamentos; 
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Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2020. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2020. 

 

 

 

__________________________________ 
ORLANDO AMORIM SANTOS 

Prefeito Municipal 
 


