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LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2014, DE 15 DE JULHO 
DE 2014. 

 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 
058/2006 E CRIA O PISO MUNICIPAL PARA OS 
AGENTES COMUNITÁRIOS EM CUMPRIMENTO AO 
DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. 

 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita 
de Vargem Bonita – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere, faz saber a todos, que o Legislativo Municipal aprovou a 
presente LEI: 

 

 
Artigo 1º - Fica criado o nível 85 para instituir o piso salarial 

profissional municipal aos Agentes Comunitários de Saúde para jornada de 40 
horas semanais, no valor de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) mensais.  

 
Parágrafo Único – A jornada de trabalho de 40 horas exigidas 

para garantia do piso salarial, previsto nesta lei, deverá ser integralmente dedicada a 
ações e serviços de promoções da saúde, vigilância epidemiológica e combate a 
endemias em benefício da população assistida. 

 
 

Artigo 2º - O valor previsto para o piso salarial, no artigo 1º, será 
reajustado anualmente na data base de correção inflacionária e mesmo índice, geral 
dos vencimentos dos servidores públicos municipais e quando mesmo aplicando-se 
a correção anual o piso municipal ficar abaixo do valor do piso nacional, adotar-se-
á o valor deste automaticamente, vedada a acumulação de índices de correção. 
 
  

Artigo 3º - Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde as 
disposições e condições do Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, 
sem prejuízo aos servidores que já obtiveram progressões. 

 
Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário 

contidas na Lei nº 058/2006 e suas posteriores alterações. 
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Artigo 5º - O Anexo único da lei Complementar nº 058/2006 no 
que se refere aos Agentes Comunitários da Saúde passa a ter a seguinte redação: 
 

Nº de Vagas Cargo Nível Classes 
14 Agente Comunitário de 

Saúde (PSF) 
85 De A à J 

 

 
Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. 
 
 

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos na competência do mês seguinte ao da entrada em vigor. 

  
 

Vargem Bonita, 15 de julho de 2014. 
 
 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 

Registrado e publicado a presente Lei no Site Oficial dos Municípios – DOM em 16/07/2014, de 
acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 

 
 
 
 

 

SUÉLEN FAVRETTO 
Secretária de Administração e Finanças 

 
 
 
 


