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AGLIBERTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de
Buritizal, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições e de conformidade com o disposto na Lei
Orgânica do Município;

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e
eu promulgo e sanciono a seguinte Lei do Legislativo:

Artigo 1°) Por esta Lei fica o Chefe do Poder Executivo Mmicipal autorizado a repassar o
incentivo financeiro Anual aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), exclusivamente
vinculados ás equipes de saúde da Família.

Artigo 2°) 0 montante do repasse será advindo do valor recebido do Govemo Federal Ministério da Sáude (FNS), no último trimestre de cada ano, conforme Portaria n. 1024 de 21
de julho de 2015.

Parágrafo único:

0 montante será atualizado confome os instrumentos normativos

subseqüentes publicados pelo Ministério da Saúde, referentes ao incentivo financeiro adicional
efetivamente repassado ao Município.

Artigo 3°) 0 incentivo financeiro poderá ser repassado na sua integralidade aos Agentes
Comunitários da Saúde cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(SCNES) que tenham efetivamente cumprido as metas definidas pelo Ministério da Saúde e
pelo Município, obedecendo ao saldo disponibilizado pelo repasse, salvo disposição contrária
em regulamentação ou normatização da Secretaria/Diretoria Municipal de Saúde (SMS).
§ 1° 0 lncentivo Financeiro somente será pago aos Agentes Comunitários de Saúde, enquanto
perduar o repasse realizado pelo Govemo federal - Ministério da Saúde, cessando a obrigação
da Municipalidade em caso de témino dos respectivos repasses.
§ 2° Excepcionalmente, o lncentivo Financeiro anual relativo ao exercício de 2018, será
repassado aos Agentes Comunitários de Saúde no mês de maio/2019.

Artigo 4°) Não haverá incidência de quaisquer encargos sociais, previdenciários ou fundiários
sobre o valor do lncentivo Financeiro de que trata esta Lei.

Artigo 5°) 0 valor repassado por meio da presente Lei, não tem natureza salarial e não se
incorporará á remuneração do Agente Comunitário de Saúde, não servindo de base de cálculo

para o recebimento de qualquer outra vantagem fúncional.
Artigo 6°) As despesas oriundas da presente Lei, correrão a conta da dotação orçamentária
específica do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, com as inclusões que fizerem
necessárias.

Artigo 7°) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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