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Modifica o artigo 3 do Projeto de Lei n. º 034, de 12 
de julho de 2022, que “Fixa o valor dos 
vencimentos iniciais dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate às endemias, no 
Município de Alto Garças-MT, e dá outras 
providências. ” 

 
                              A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com fundamento 

no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, 

combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 01/1992, 

(Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao Projeto de 

Lei n. º 034, de 12 de julho de 2022:  

 
Art. 1º – Fica modificado os incisos do artigo 3º do Projeto de Lei n. º 034, de 

12 de julho de 2022; passando a tramitar com a seguinte redação: 

 
“Art. 3º - “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros retroativos ao início do mês de maio de 2022, 
revogadas as disposições em contrário. ” 
 
Art. 2º - Esta Lei/Emenda entra em vigor na data de sua publicação com 

efeitos retroativos, devendo o Gestor Público atentar-se para realizar das 

modificações desta Emenda quando da sanção e publicação da Lei.   

 
Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 

Legislativo de Alto Garças/MT, em 08 de agosto de 2022.  
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J U S T I F I C A T I V A: 
 

 
Visa assegurar que os valores que estão sendo 

repassado pelo Governo Federal, por força da Emenda Constitucional n. º 
120/2022, de 05 de maio de 2022, que fixou que os vencimentos dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 
não poderá ser inferior a 2 (dois) salários-mínimos.  

 
Desse modo, a fim de evitar prejuízos aos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, do 
Munícipio de Alto Garças-MT, apresentamos a presente emenda para fins 
de alterar o artigo 3º do Projeto de Lei n.º 034, de 12 de julho de 2022; 
para a presente tenha efeito retroativo ao início do mês de maio de 2022. 

 
Assim, por tais razões solicito o apoio dos Nobres Edis 

para a aprovação da presente emenda modificativa.  
 

Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 
Legislativo de Alto Garças/MT, em 08 de agosto de 2022.  
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