
 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 

Lei nº 200/2014, Lagoa Seca, 25 de fevereiro de 2014 
 
 

 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
AUMENTO SALARIAL PARA OS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Lagoa Seca – PB, no uso das 
atribuições legais, faz saber que a câmara aprovou o Projeto de Lei nº 005/2014 e 
ele Sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica fixado em R$ 1.014,65 (Um mil e quatorze reais e 

sessenta e cinco centavos) o valor do salário base dos Agentes Comunitários de 
Saúde do Município de Lagoa Seca, ocupantes de cargo efetivo.  

 
§1º. O valor da remuneração da supracitada categoria equivale a 

soma do vencimento base no valor de R$ 814,88 (Oitocentos e quatorze reais e 
oitenta e oito centavos) ao valor do incentivo financeiro fixado no valor de R$ 199,77 
(Cento e noventa e nove reais e setenta e sete centavos).   

 
§2º. O valor do incentivo financeiro a que se refere o parágrafo 

anterior integrará o vencimento base para o cálculo das verbas a que o servidor 
tenha direito.   
 

Art. 2º - Os valores dos impactos financeiros produzidos com a 
aplicação da presente Lei serão suportados pelas dotações orçamentárias vigentes, 
caso necessário será encaminhada solicitação de suplementação ao Legislativo. 
 

Art. 3° - As despesas decorrentes do incentivo financeiro a que 
se refere o §1° do Art. 1° desta Lei, serão firmadas exclusivamente em face do 
repasse federal correspondente, não ficando a municipalidade responsável pela 
referida verba na hipótese de cancelamento deste incentivo.  

 



 

 

Parágrafo único. Pelas razões explicitadas no caput deste 
artigo, não se aplicará aos Agentes Comunitários de Saúde o §1º do art. 51 da Lei 
Complementar nº 001/2012.  

 
Art. 4º - Revogam-se a Lei nº 155, de 04 de abril de 2012 e as 

demais disposições em contrário. 
 
Art. 5º – A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2014.  
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Seca – PB, 25 de fevereiro de 2014 
 
 
 
 

JOSÉ TADEU SALES DE LUNA 
Prefeito 


