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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO -ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.654.454/0001-28
Ministério da Saúde referentes ao incentivo financeiro adicional dos Agentes Comunitários de Saúde
- ACS's e dos Agentes de Combate às Endemias- ACE's, efetivamente repassado ao Município de
Formosa do Rio Preto BA.
Art. 5° O incentivo financeiro adicional relativo ao exercício de 2019 será repassado aos Agentes

Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate ás Endemias no mês subsequente a aprovação

e publicação da presente Lei, não sendo o repasse deste exercício condicionado às metas previstas
no art. 3° desta Lei.
Art. 6° O valor repassado por meio da presente Lei não tem natureza salarial e não se incorporará á

remuneração do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate ás Endemias. não servindo
de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional.
Art. 7° O montante do repasse será advindo do valor recebido do Governo Federal - Ministério da

Saúde, no último trimestre de cada ano, conforme Decreto Federal n° 8.474, de 22 de junho de 2015,
Portarias n° 314, de 28 de fevereiro de 2014, e 1.243, de 20 de agosto de 2015, ambas do Ministério
da Saúde.
Art. 8° As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta das dotações

orçamentárias específicas do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. vinculadas ao recurso
do Bloco de Custeio do Fundo Nacional de Saúde.
Art . 9° Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,

tendo vigência enquanto perdurar os repasses do Governo Federal referentes ao recurso financeiro
adicional, com a produção dos seus efeitos a contar de 1o de janeiro de 2019.

Formosa do Rio Preto BA, 27 de novembro de 2019.
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