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Lei Municipal nº 369, de 09 de março de 2022. 

 

Cria auxílio transporte a ser pago aos Agentes 

Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de 

Combate as Endemias – ACE, no âmbito do 

município de Aurora do Pará e dá outras 

providências. 

 

Após a deliberação e aprovação da Câmara Municipal de Vereadores, a Prefeita 

Municipal de Aurora Do Pará – PA, Exma. Sra. Dra. Vanessa Gusmão Miranda, no uso das 

suas atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal de 1988 

faz saber que foi sancionada, promulgada e publicada a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado em conformidade com a art. 9º-

H da Lei Federal nº 11.350, de 2006 e Lei Federal nº 13.708, de 2018 a auxiliar o custeio de 

transporte e locomoção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combates 

a Endemias-ACE de Aurora do Pará, quando no efetivo exercício das atribuições e 

competências inerentes às suas atividades profissionais. 

Parágrafo único. Compete ao município de Aurora do Pará fornecer ou custear a 

locomoção necessária para o exercício das atividades dos ACS/ACE, conforme previsão da 

Lei nº 13.708, de 2018. 

Art. 2°. O auxílio de que trata o artigo primeiro será pago mensalmente aos ACS/ACE, 

tanto da zona rural quanto urbana de Aurora do Pará como forma de indenizar as utilizações 

dos seus veículos e/ou meios de locomoções próprios quando no efetivo exercício das 

atribuições e competências inerentes às suas atividades profissionais, num total de 15% 

(quinze por cento) a ser implementado em seus contracheques de forma gradual, atendendo-

se as seguintes regras: 

I – 5% (cinco por cento) a partir de março de 2022; 

II – 5% (cinco por cento) a partir de março de 2023; 

III – 5% (cinco por cento) a partir de março de 2024. 

§1º Só haverá indenização do auxílio transporte mensal no período de efetivo trabalho; 



 
ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

GABINETE DA PREFEITA 

 

Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 306 – Bairro Vila Nova, CEP 68.658-000 

Aurora do Pará- PA 

 

§2º A partir de 15 (quinze) dias de afastamento das atividades do emprego público de 

ACS/ACE, por motivo de licença, será suspensa a indenização referente aquele período de 

afastamento. 

§3º Durante o período de férias não haverá incidência da indenização, bem como não 

haverá direito a décimo terceiro referente ao respectivo valor; 

§4º É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos, à 

remuneração, ao provento ou à pensão do ACS/ACE. 

Art. 3º. As despesas inerentes à execução desta Lei serão custeadas pelo orçamento 

anual do município de Aurora do Pará – PA. 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigar na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Registre-se e Publique-se 

 

Gabinete da Prefeita 

Aurora do Pará – PA, 09 de março de 2022. 
 

 

 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA 

Prefeita Municipal de Aurora do Pará - PA 
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