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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº 80/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DO PISO 

SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS DO QUADRO DE PESSOAL DO 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PARAÍBA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas 

atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1° Fica fixado, nos termos do art. 198, § 9º, 

da Constituição Federal de 1988, que o 

vencimento dos agentes comunitários de saúde 

e dos agentes de combate às endemias não será 

inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados 

pela União ao Município. 

 

Art. 2º Conforme Portaria GM/MS nº 2.109, de 

30 de Junho de 2022, do Ministério da Saúde, fica 

estabelecido que o piso salarial dos Agentes 

Comunitários de Saúde - ACS passa a ser de R$ 

2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e 

quatro reais) a partir da data estabelecida pela 

Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 

2022, repassados pela União aos entes 

federativos. 

 

Art. 3º Conforme Portaria GM/MS nº 1.971, de 

30 de Junho de 2022, do Ministério da Saúde, fica 

estabelecido que o vencimento dos agentes de 

combate às endemias passa a ser de R$ 2.424,00 

(dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), 

equivalente à 2 (dois) salários mínimos, 

utilizando-se o indicador dado por meio da Lei nº 

14.358, de 1º de junho de 2022, que dispõe sobre 

o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º 

de janeiro de 2022. 

§ 1º O valor do vencimento estabelecido no 

caput terá vigência a partir da data estabelecida 

pela Emenda Constitucional nº 120, de 05 de 

maio de 2022, cujo recurso será repassado pela 

União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito 

Federal. 

Art. 4º O vencimento inicial das Carreiras de 

Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate às Endemias não poderá ser inferior ao 

piso nacional da categoria definido pelo Art. 198, 

§ 9º da Constituição Federal, nos termos que 

dispõe o art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350 de 05 

de outubro de 2006.  

Parágrafo único. No caso das carreiras já 

existentes, o Município promoverá a evolução 

salarial tomando como base o vencimento inicial, 

consoante disposto no caput. 
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Art. 5º O cumprimento do que prevê o caput do 

Art. 1º Art. 2º e Art. 3º desta Lei fica 

condicionado ao repasse por parte da União, nos 

termos do Art. 198, § 9º da Constituição Federal. 

 

Art. 6º Os agentes comunitários de saúde e os 

agentes de combate às endemias terão também, 

em razão dos riscos inerentes às funções 

desempenhadas, aposentadoria especial e, 

somado aos seus vencimentos, adicional de 

insalubridade. 

 

Art. 7º Em consonância com o Art. 198, §11º da 

Constituição Federal, os recursos financeiros 

repassados pela União ao Município, para 

pagamento do vencimento ou de qualquer outra 

vantagem aos agentes comunitários de saúde e 

dos agentes de combate às endemias não serão 

objeto de inclusão no cálculo para fins do limite 

de despesa com pessoal. 

 

Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir crédito especial e 

suplementação orçamentária para atender as 

despesas com os reflexos decorrentes desta Lei. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos financeiros a partir de 06 

de maio de 2022. 

 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova, PB, 

em 14 de julho de 2022. 

 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

EXTRATO DE DECISÃO 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 001/2022. Objeto: Apuração 

das consequências contratuais e legais 

decorrentes do cumprimento irregular das 

cláusulas contratuais e inexecução parcial do 

contrato nº 00043/2022, referente à aquisição 

parcelada de material médico hospitalar para 

atender as necessidades deste município. 

Processo Administrativo instaurado pelo Termo 

de Instauração nº 001/2022, de 27 de Maio de 

2022. Decisão: Ante o relatório final emitido pela 

Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito 

Administrativo nos autos do Processo 

Administrativo nº 001/2022, RATIFICO o 

entendimento do parecer conclusivo daquela 

CPSIA e HOMOLOGO a decisão de provimento 

parcial do processo e de aplicação da sanção de 
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suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 12 (DOZE) meses 

à Empresa EUROMED COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 

27.985.664/0001-63, a contar da publicação 

desta decisão. Registre, publique-se e 

encaminhe-se para que a decisão produza os 

efeitos devidos. FRANCINILDO PIMENTEL DA 

SILVA, Prefeito Municipal. Assinatura: 

14.07.2022. 

 

EXTRATO DE DECISÃO 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. Objeto: Apuração 

das consequências contratuais e legais 

decorrentes do cumprimento irregular das 

cláusulas contratuais e inexecução parcial do 

contrato nº 00061/2022, referente à aquisição 

parcelada de medicamentos para atender as 

necessidades deste município. Processo 

Administrativo instaurado pelo Termo de 

Instauração nº 002/2022, de 27 de Maio de 2022. 

Decisão: Ante o relatório final emitido pela 

Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito 

Administrativo nos autos do Processo 

Administrativo nº 002/2022, RATIFICO o 

entendimento do parecer conclusivo daquela 

CPSIA e HOMOLOGO a decisão de provimento 

parcial do processo e de aplicação da sanção de 

suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 12 (DOZE) meses 

à EMPRESA EUROMED COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 

27.985.664/0001-63, a contar da publicação 

desta decisão. Registre, publique-se e 

encaminhe-se para que a decisão produza os 

efeitos devidos. FRANCINILDO PIMENTEL DA 

SILVA, Prefeito Municipal. Assinatura: 

14.07.2022. 

 

EXTRATO DE DECISÃO 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 003/2022. Objeto: Apuração 

das consequências contratuais e legais 

decorrentes do cumprimento irregular das 

cláusulas contratuais e inexecução parcial do 

contrato nº 00050/2022, referente à aquisição 

parcelada de material de limpeza para atender as 

necessidades deste município. Processo 

Administrativo instaurado pelo Termo de 

Instauração nº 003/2022, de 27 de Maio de 2022. 

Decisão: Ante o relatório final emitido pela 

Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito 

Administrativo nos autos do Processo 

Administrativo nº 003/2022, RATIFICO o 

entendimento do parecer conclusivo daquela 

CPSIA e HOMOLOGO a decisão de provimento 

parcial do processo e de aplicação da sanção de 

suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 12 (DOZE) meses 
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à Empresa MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO, 

CNPJ nº 05.457.026/0001-87, a contar da 

publicação desta decisão. Registre, publique-se e 

encaminhe-se para que a decisão produza os 

efeitos devidos. FRANCINILDO PIMENTEL DA 

SILVA, Prefeito Municipal. Assinatura: 

14.07.2022. 

 

EXTRATO DE DECISÃO 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 004/2022. Objeto: Apuração 

das consequências contratuais e legais 

decorrentes do cumprimento irregular das 

cláusulas contratuais e inexecução parcial do 

contrato nº 00044/2022, referente à aquisição 

parcelada de material médico hospitalar para 

atender as necessidades deste município. 

Processo Administrativo instaurado pelo Termo 

de Instauração nº 004/2022, de 10 de Junho de 

2022. Decisão: Ante o relatório final emitido pela 

Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito 

Administrativo nos autos do Processo 

Administrativo nº 004/2022, RATIFICO o 

entendimento do parecer conclusivo daquela 

CPSIA e HOMOLOGO a decisão de provimento 

parcial do processo e de aplicação da sanção de 

suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 12 (DOZE) meses 

à Empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 

DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 

31.187.918/0001-15, a contar da publicação 

desta decisão. Registre, publique-se e 

encaminhe-se para que a decisão produza os 

efeitos devidos. FRANCINILDO PIMENTEL DA 

SILVA, Prefeito Municipal. Assinatura: 

14.07.2022. 

EXTRATO DE DECISÃO 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 005/2022. Objeto: Apuração 

das consequências contratuais e legais 

decorrentes do cumprimento irregular das 

cláusulas contratuais e inexecução parcial do 

contrato nº 00062/2022, referente à aquisição 

parcelada de medicamentos para atender as 

necessidades deste município. Processo 

Administrativo instaurado pelo Termo de 

Instauração nº 005/2022, de 10 de Junho de 

2022. Decisão: Ante o relatório final emitido pela 

Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito 

Administrativo nos autos do Processo 

Administrativo nº 005/2022, RATIFICO o 

entendimento do parecer conclusivo daquela 

CPSIA e HOMOLOGO a decisão de provimento 

parcial do processo e de aplicação da sanção de 

suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 12 (DOZE) meses 

à Empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 

DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 

31.187.918/0001-15, a contar da publicação 

desta decisão. Registre, publique-se e 
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encaminhe-se para que a decisão produza os 

efeitos devidos. FRANCINILDO PIMENTEL DA 

SILVA, Prefeito Municipal. Assinatura: 

14.07.2022. 

EXTRATO DE DECISÃO 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 006/2022. Objeto: Apuração 

das consequências contratuais e legais 

decorrentes do cumprimento irregular das 

cláusulas contratuais e inexecução parcial do 

contrato nº 00052/2022, referente à aquisição 

parcelada de material de limpeza para atender as 

necessidades deste município. Processo 

Administrativo instaurado pelo Termo de 

Instauração nº 006/2022, de 10 de Junho de 

2022. Decisão: Ante o relatório final emitido pela 

Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito 

Administrativo nos autos do Processo 

Administrativo nº 006/2022, RATIFICO o 

entendimento do parecer conclusivo daquela 

CPSIA e HOMOLOGO a decisão de provimento 

parcial do processo e de aplicação da sanção de 

suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 12 (DOZE) meses 

à Empresa MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA, 

CNPJ nº 23.708.247/0001-62, a contar da 

publicação desta decisão. Registre, publique-se e 

encaminhe-se para que a decisão produza os 

efeitos devidos. FRANCINILDO PIMENTEL DA 

SILVA, Prefeito Municipal. Assinatura: 

14.07.2022. 

EXTRATO DE DECISÃO 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 007/2022. Objeto: Apuração 

das consequências contratuais e legais 

decorrentes do cumprimento irregular das 

cláusulas contratuais e inexecução parcial do 

contrato nº 00113/2022, referente à aquisição 

de equipamentos e material laboratorial para 

atender as necessidades do sistema municipal de 

saúde. Processo Administrativo instaurado pelo 

Termo de Instauração nº 007/2022, de 20 de 

Junho de 2022. Decisão: Ante o relatório final 

emitido pela Comissão Permanente de 

Sindicância e Inquérito Administrativo nos autos 

do Processo Administrativo nº 007/2022, 

RATIFICO o entendimento do parecer conclusivo 

daquela CPSIA e HOMOLOGO a decisão de 

provimento parcial do processo e de aplicação da 

sanção de suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 12 (DOZE) meses 

à Empresa DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA, CNPJ nº 02.472.743/0001-90, a contar da 

publicação desta decisão. Registre, publique-se e 

encaminhe-se para que a decisão produza os 

efeitos devidos. FRANCINILDO PIMENTEL DA 

SILVA, Prefeito Municipal. Assinatura: 

14.07.2022. 
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EXTRATO DE DECISÃO 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 008/2022. Objeto: Apuração 

das consequências contratuais e legais 

decorrentes do não cumprimento das cláusulas 

contratuais e inexecução total do contrato nº 

00118/2022, referente à aquisição de 

equipamentos e material laboratorial para 

atender as necessidades do sistema municipal de 

saúde. Processo Administrativo instaurado pelo 

Termo de Instauração nº 008/2022, de 20 de 

Junho de 2022. Decisão: Ante o relatório final 

emitido pela Comissão Permanente de 

Sindicância e Inquérito Administrativo nos autos 

do Processo Administrativo nº 008/2022, 

RATIFICO o entendimento do parecer conclusivo 

daquela CPSIA e HOMOLOGO a decisão de 

provimento parcial do processo e de aplicação da 

sanção de suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 12 (DOZE) meses 

à Empresa JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ nº 

63.478.895/0001-94, a contar da publicação 

desta decisão. Registre, publique-se e 

encaminhe-se para que a decisão produza os 

efeitos devidos. FRANCINILDO PIMENTEL DA 

SILVA, Prefeito Municipal. Assinatura: 

14.07.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


