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LEI N° 2.009, DE 19 DE ABRIL DE 2022. 
Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar 
incentivo .financeiro adicional aos Agentes 
Comunitários de Saúde - ACS, e aos Agentes de 
Controladores de Vetores, e dá outras 
providências. 

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARÁ, ESTADO DE SÃO 
PAULO; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Guará decretou e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1 ° Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 
pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e aos Agentes 
Controladores de Vetores, à título de incentivo profissional, a parcela 
denominada incentivo financeiro adicional, recebida anualmente do Ministério 
da Saúde, previsto no parágrafo único do artigo 5°, do Decreto Federal n° 8.474 
de 22 de junho de 2015, visando estimular os profissionais que trabalham nos 
programas estratégicos da Política Nacional de Atenção Básica e fortalecimento 
da atuação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Controladores de 
Vetores. 

§ 1° O valor do incentivo profissional é equivalente a 1 (um) 
salário, obedecido o piso salarial do ano de recebimento pelo Município. 

§ 2° O repasse do incentivo financeiro adicional será efetuado em 
12 (doze) parcelas mensais, sendo 1/12 por mês, no ano seguinte ao do 
recebimento pelo Município. 

§ 3° Farão jus ao incentivo financeiro adicional previsto no caput 
deste artigo, todos os profissionais que se encontrem em pleno exercício de suas 
funções, e estejam desenvolvendo participação efetiva em todas as atividades de 
fortalecimento e estímulo das práticas de prevenção e promoção da saúde, em 
prol da coletividade. 

§ 4° Acarretará a perda do direito ao Incentivo Financeiro 
Adicional o Agente que no curso do período estiver afastado e/ou licenciado. 

§ 5° Por se tratar de incentivo financeiro adicional, o pagamento 
deverá ser efetuado diretamente pela Secretária de Finanças, não incorporando 
nos vencimentos do servidor. 

Art. 2° O pagamento da parcela adicional de incentivo regulado 
por esta Lei aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Controladores de 
Vetores do município de Guará, estará estritamente vinculado e persistirá 
enquanto houver o repasse do Governo Federal, específico para este fim. 
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Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correção 
por conta dos Orçamentos vigentes de cada exercício financeiro em que a 
parcela for efetivamente paga. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 19 de abril de 2022. 

Prefeito Municipal 

Registrada, publicada e arquivada 

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA 
Procurador Jurídico 


