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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

  
LEI Nº 001/2019 

 
Estabelece piso salarial 
para os Agentes 
Comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate 
às Endemias do 
Município de Solânea e 
dá outras providências. 

  
 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 
MUNICÍPIO DE SOLÂNEA, Estado da Paraíba, 
no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por Lei, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Estabelece piso salarial para os 
Agentes Comunitários de Saúde - ACS e 
Agentes de Combate às Endemias - ACE do 
Município de Solânea, no valor de R$ 1.250,00 
(Um mil e duzentos e cinquenta reais) mensais, 
conforme estabelecido pela Lei Federal nº 
13.708, de 14 de agosto de 2018. 

 
§ 1º É exigida a jornada de trabalho de 40 

(quarenta) horas semanais para garantia do piso 
salarial estabelecido no caput. 

§ 2º O trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias deverá ser integralmente 
dedicado a ações e serviços de promoção da 
saúde, vigilância epidemiológica e combate a 
endemias em prol das famílias e comunidades 
assistidas, dentro dos respectivos territórios de 
atuação, segundo atribuições previstas em Lei. 

 
Art. 2º - O cumprimento do piso salarial 

estabelecido no artigo anterior, fica vinculado 
aos repasses financeiros específicos ao caso, 
oriundos do Governo Federal, observadas as 
disposições dos artigos 9º-C, D e E da Lei 
11.350 de 05 de outubro de 2006. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 

          Art. 4º - Ficam revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 15 de março de 2019. 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 


