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LEI MUNICIPAL Nº 348/2015 – Gabinete do Prefeito 
 
 
Rafael Godeiro – RN, 09 de fevereiro de 2015. 
 
 
Altera dispositivo da Lei Municipal nº 274 de 02 de outubro de 2006 que cria na forma 
dos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 198 da Constituição Federal, os cargos de Agentes 
Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias e dá outras providências. 
 
 
O Prefeito Municipal de Rafael Godeiro, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que o 
Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º - O Salário Base dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às 
Endemias (ACE), Servidores Públicos Municipais de Saúde, passa a vigorar no valor de R$% 
1.014,00 (mil e quatorze reais), consonante o disposto no Art. 1º da Lei Federal nº 
12.994/2014. 
 
 
Art. 2º - O Salário Base mensal dos ACS e ACE do quadro da Prefeitura Municipal de Rafael 
Godeiro não poderá ser inferior ao piso salarial profissional nacional estabelecido em Lei 
Federal, ficando o Poder Executivo autorizado a efetuar os reajustes de acordo com as 
Portarias do Governo Federal e realizando autorizações necessárias ao cumprimento do 
referido piso nacional. 
 
 
Art. 3º - Fica garantido aos ACS e ACE do quadro da Prefeitura Municipal de Rafael 
Godeiro, além do piso salarial profissional nacional de que trata esta Lei, outras vantagens 
garantidas por leis como, quinquênio e insalubridade de 20% do salário base.  
 
 
Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações do 
orçamento municipal, consignadas à Secretaria Municipal de Saúde, especificamente com 
auxilio dos recursos oriundos do repasse fundo a fundo pelo Fundo Nacional de Saúde 
(FUNASA), ficando o Poder Executivo autorizando a abrir créditos adicionais suplementares, 
se necessário. 
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Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e produzirão efeitos financeiros a 
partir de 18 de junho de 2014, revogados as disposições contrárias.  
 
 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da Presente Lei competir, que a executem e 
a façam executar, fiel e inteiramente como nela se contém. 
 
 
Gabinete do Prefeito de Rafael Godeiro/RN, em 09 de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Abel Belarmino de Amorim Filho 
CPF: 307.329.214-49 

Prefeito Constitucional de Rafael Godeiro/RN 
 
 
 


