
LEI N" 1802, DE 20 DE JULHO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o
pagamento complementar aos professores que
percebem remunerâção inferior ao piso nacional do
magistério e dá ouÍras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito de Renascença, sanciono a

seguinte,

LEI:

Art. 1o. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento
complementar aos professores que percebem remuneração inferior ao piso nacional do
magistério, estabelecido na Lei Federal n'11.73812008 e Portaria no 67, de 04 de fevereiro de

2A22, do Ministério da Educação - MEC.

Parágrafo único. A complementação a que se refere o caput deste artigo cessará de forma
automática quando o total da remuneração atingir os valores mínimos definidos na Portaria no

67, de 04 de fevereiro de 2022, do Ministério da Educação - MEC.

Art. 2" O pagamento da complementação a que se refere o artigo 1o desta lei será

retroativo ao mês de fevereiro de 2022-

Art. 3'As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas por dotações orçamentiárias
próprias.

Aú. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 60o ano
de emancipação.
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I - 0l foto 3X4 recente
II * Declaração de acúmulo de cargo, em formulário próprio,
fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos de gue não
acumula cargo, emprego ou função pública, nem recebe beneficio
proveniente de RGPS ou RPPS.

III * no caso de acúmulo legal (conforme o que é contemplado no
artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e no artigo 27, inciso
XVI da Constituição do Estado do Paraná), à declaração mencionada
no Inciso II, deve ser anexado documento de carga horária semanal de
trabalho, com informação dos horários e distribuição de atividades
emitido pelo respectivo órgào.
lV - Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado, em formulário próprio, fornecido pelo Departamento de RH.
V - Atestado de saúde ocupacional, a ser emitido por Médico
indicado pelo Município.
VI - Certidão negativa de antecedentes criminais fomecida pelos
cartórios judiciais federal e estadual do domicilio onde o candidato
tenha residido nos últimos cinco anos (expedida, no máximo, há três
meses de sua apresentação).

§ 3" - As declarações a que se referem os lncisos Il e III do § 2o deste

artigo, deverão ser assinadas no Departamento de RH até o momento
da assinatura do termo de posse, sob pena da nomeaçâo se tomar sem
efeito.

§ 4'- No ato da apresentaçào dos documentos a que se refere o
Artigo 2' deste Edital, o candidato recebeni uma guia de
encaminhamento para a realizaçào do Exame Clínico, com a

informação do local e horrário do exame.

Art. 4" - O não comparecimento da candidata convocada por este

Edital ate o prazo de 22 de julho de 2022 resútará em perda

automática da vaga.

Art. 5o - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação-

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estâdo do
Parrná, aos ünte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e

dois.

IDALIR JOÃO ZANELLA
PreÍêito

Publicado por:
Edilene Carlesso

Código ldentifi cador: C L32444D

GABINETE DO PREFEITO
LEI N' 1802, DE 20 DE JULHO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo Mruricipal a realizar o
pagamento complementar aos professores que
percebem remuneração inferior ao piso nacional do
magistério e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito de

Renascença, sanciono a seguinte,

LEI:

Àrt. 1'. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar o
pagamento complementar aos professores que percebem remuneração

inferior ao piso nacional do magisterio, estabelecido na Lei Federal n'
11.73812008 e Portaria no 67, de 04 de fevereiro de 2022, do

Ministério da Educação - MEC.

Panígrafo único. A complementação a que se refere o caput deste

aÍigo cessará de forma automática quando o total da remuneração

atingir os valores mínimos definidos na Portaria n" ó7, de 04 de

fevereiro de2022, do Ministério da Educação - MEC.

Art.Zo O pagamento da complementação a que se refere o artigo l"
desta lei será retroativo ao mês de fevereiro de 2022.

Árt. 3o As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas por
dotações orçamentárias próprias.

Aú. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Renascença, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e

vinte e dois, 60o ano de emancipação.

IDÁLIR JOÃO ZANELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código ldentiÍicador: 849 2499 C

ESTADODOPARANÁ
PRETEITURÂ MUNICIPAL DE RE,SERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RDSERVA DO IGUAÇU
LEI N" 1179t2022

SÚTvruT* AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICiPAL A FIXAR PISO NACIONAL AOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E
AGENTES DE ENDEMIAS, NOS TERMOS DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N' 120 DE 05 DE
MÀIO DE 20228 PORTARIAS GM/MS N" 1.97I E
2.IOg DE 30 DE JfINHO DE 2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS;

A Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná,

aprovou e eu Vitório Antunes de Paula, prefeito municipal, sanciono a

seguinte lei.

Art. 10 Fica estabelecido que o piso salarial dos Agentes
Comunitiirios de Saúde - ACS e Agente de Combate às Endemias *
ACE, passam 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.
Parágrafo único: O valor será repassado na forma da Assistência
Financeira Complementar da União aos Agentes Comunitários de
Saúde - ACS e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE e

Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação
dos ACS e dos ACE (IF), proporcional ao número de ACS e ACE
cadastrados pelos gestores dos Municípios no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES que cumprirem os

requisitos preüstos em Lei.

Art.20 Os agentes comunitáríos de saúde e os agentes de combate às

endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções

desempeúadas, aposentadoria especial (determinado em legislação

especial) e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

Art. 3". O suporte financeiro para o cumprimento do piso nacional ora
fixado, correrá por conta do incentivo financeiro federal nos tennos
das PORTARIAS GIWMS N' 1.971 E N" 2.109, DE 30 DE JLTNHO

D82022, ou aquelas que úerem a substituí-las

Art. 4o. Caberá a Secretaria de Saúde, manter atualizado o cadastro

dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, nos

sistemas de informações do ministério da saúde, específicos para esta

finalidade, objetivando garantir o repasse dos recursos federais

descritos no an. lo cLesta Lei.

Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em c,)ntriário.

Gabinete do Prefeito de Reserva do Iguaçu, em 20 de Julho de 2o22.

YITÓRIO ANTUNES DE PAALÁ
Prefeito Municipal


