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Dispõe sobre a regulamentação dos cargos de Agente
Comunitário de Saúde - ACS e de Agente de Combate as
Endemias - ACE do Município de São Felix do Xingu - Pará
e dá outras providências.
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O ^rsfoito Municipal de São Felix do Xingu - Estado do Pará, usando de suas
atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eie sanciona a

Ari. 1° Ficam criados os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde -
ACS G de Agente de Combate as Endemias - ACE, atividades públicas a serem
executadas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, os quais passarão a integrar
urn Quadro Suplementar de Combate às Endemias, anexo ao Quadro de Pessoal da
Secretaria Executiva de Saúde e Saneamento do Município de São Felix do Xingu -

Ais 2° Os empregos públicos criados por esta lei serão regidos peia !.ei
Complementar n.° 06/2002, de 20 de dezembro de 2002 que dispõe sobro a instituição
do Regime Jurídico Único dos servidores civis da administração direía, autarquias,
fundações públicas e da Câmara Municipal de São Felix do Xingu - Estado do Pará e
legislação correlata.

Ari 3° G Agente Comunitário de Saúde - ACS tem como atribuição o exercício
ds atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade-;
com as diretrizes do SUS o sob supervisão do gestor municipal

Parágrafo Único - São consideradas atividades do Agente Comunitário de
Saúde - ACS na sua área de atuação:

l a utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e sócio-cultural
da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual o coleliva;
!! • o registro para fins exclusivos e controle de planejamento das ações de saúde;,
de nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
!!) - o estímulo a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para 3
área de saúde;
IV - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações
cie risco às famílias; e.

a participação cm ações que fortaleçam os elos entro o seio r saOde c outras
políticas que promover;! a qualidade de vida.

Ari. 4° •- O Agonie Comunitário de Saúde deverá preencho; os seguimos
reouísitos para o exercício das atividades:
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l residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação
edital do processo seíolsvo público;
li haver concluído com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e
continuada; e
ii! - haver concluído o ensino fundamental.

Parágrafo único - Compete a Secretaria Executiva de Saúde e Saneamento a
definição da área geográfica a que se refere o Inciso l deste artigo, respeitado o que
.dispõe o § 2° do artigo 6° da Lei Federal n°. 11.350, de 05 de outubro de 2006 e ainda
observado os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

5° - O Agente de Combate as Endemias - ACE tem como atribuição o
exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da
saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretriz.es do SUS e sob supervisão do
gestor de cada ente federado.

Arr 6° O Agente de Combate as Endemias - ACF deverá preencher os
seguintes requisitos para o exercício das atividades:

l - haver concluído com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e
continuada;
!! haver concluído o ensino médio.

Parágrafo único - Não se aplica a exigência a que se refere o inciso II aos que
na data de publicação desta Lei estejam exercendo atividades próprias de Agente de
Combate as Endemias - ACE.

Ari. 7° A contratação para os empregos públicos de Agente Comunitário de
Saúde - ACS e Agente de Combate as Endemias - ACE será procedido de processo
seletivo público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de
suas atribuições e requisitos específicos para exercício das atividades que atendam
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Ari 8° A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o
contrato es o Agente Comunitário de Saúde - ACS e Agente de Combate as Endemias -
ACE na ocorrência de uma das seguintes hipóteses, mediante processo administrativo,
obrigatoriamente concedido amplo direito a defesa:

l - prática de falta grave, dentre as enumeradas pela Lei Complementar n°.
06/2002, de 20 de dezembro de 2002 que dispõe sobre a instituição do Regime
Jurídico Único dos Servidores civis da administração direta, autárquicas, fundações
públicas e Câmara Municipal de São Felix do Xingu - Estado do Pará;
}\o ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
ill insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se estabelece
no caput deste artigo;
IV - deixar de residir na área em que atuar, conforme disposto no inciso l do artigo
4° desta Lei; e
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V necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa
lermos da Lei ri. 9.801, de? 14 de junho de 1999.

Parágrafo único - Será considerada falta grave nos termos do disposto no inciso
l deste artigo, a apresentação em qualquer tempo de declaração falsa de residência.

Ari: 9° O Agente Comunitário de Saúde - ACS deverá anualmente comprovar
por meios julgados hábeis pela administração publica municipal, a sua residência na
sua área de atuação, cabendo ao município a fiscalização permanente.

Art. 10 - A remuneração a ser paga mensalmente aos Agentes Comunitários de
Saúde ACS e aos Agentes de Combates às Endemias -A CE e ao Chefe do
Departamento de Combate às Endemias é a estabelecida nos Anexos l II e III desta
Lei, e sua atualização acontecerá simultaneamente na mesma data da revisão salarial
dos servidores públicos do município de São Felix do Xingu - Pará.

§ 1° - Todos os Agentes de Combates às Endemias - ACS que atuam em
atividades de aplicação ou distribuição de inseticidas e/ou substancias tóxicas,
obrigatoriamente perceberão adicional pelo exercício de atividades insalubres ou
perigosas, previstas no artigo 69 da Lei Complementar n. 06, de 20/12/2002, Regime
Jurídico Único .

§ 2° - Lnquanto perdurar os serviços de intervenção química, no sistema costal e
veicular, será concedido este adicional no percentual de 40% (quarenta por cento)
sobro o salário base, aos Agentes de Combates às Endemias - ACP, que participarem
do rodízio de intervenção química,

§ 3° - A responsabilidade pela informação ao Departamento de Recursos
Humanos do Município, relacionada à certificação dos agentes integrantes do rodízio
de intervenção química, será do Departamento de Combate às Endemias.

§ 4° A jornada de trabalho diária dos ocupantes dos empregos públicos de
Agente Comunitário de Saúde - ACS e de Agente de Combate as Endemias - AC E é
de 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 11 - As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos a que se
refere o Art. 1°, correrão à conta das dotações orçamentarias destinadas á Secretaria
Executiva de Saúde e Saneamento, consignadas na Lei Orçamentaria Anual - LOA,
sem prejuízo da contrapartida de ordem municipal.

Art. 12 - O Município, através da Secretaria Executiva de Saúde e Saneamento
- SEMSA no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei
eíetivará e tornará pública a listagem das ACS e ACE que até a presente data,
exerçam atividades no município indicando se o mesmo decorre de contrato;

a) firmado com administração pública, sem qualquer forma de seleção pública;
b) firmado com a administração publica por força de aprovação ern processo

seleíivo público realizado pelo município, estado ou autarquia federai,
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firmado corri pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos por força
contrato, convénio ou termo de parceria com a administração pública municipal e
se o contrato de trabalho do ACS e ACE decorreu de aprovação em processo
selelivo autorizado e supervisionado pelo município, mas realizado por pessoa

Parágrafo único - Os profissionais que na data da publicação desta Lei, exerçam
atividades próprias cio ACS e ACE, vinculados diretarnente ou indiretamenie a
Secretaria Executiva de Saúde e Saneamento - SEMSA do Município de São Felix do
Xingu, ou a administração indireta, não investidos em emprego público e não
alcançados pelo disposto no artigo 9° da Lei Federal n. 11.350, de 05/10/2006, poderão
permanecer no exercício destas atividades até que seja concluída a realização do
processo selotivo público pelo Município, com vistas ao cumprimento desta Lei.

Art. 13 ~ Os processos seletivos realizados pela administração pública municipal,
antes da data da edição da EC n. 51/2006, serão considerados válidos, após o ato
formal de certificação, o qual deverá ser publicado conforme relacionado no artigo 12,
•devendo os ACS e ACE em exercício efetivo na profissão até a data da edição da Lei
n. 11.350/2006, serem lotados no Quadro Suplementar de Combate às Endemias,
anexo ao Quadro de Pessoa! da Secretaria Executiva de Saúde e Saneamento -
SEMSA do Município de São Felix do Xingu - Pará.

Parágrafo único •- Os ACS e ACE aprovados em processo seletivo público
mencionado no capuí deste artigo, e que até a data da publicação da presente lei ainda
não tiveram sidos chamados, terão seus direitos garantidos até o término da data de
validade do processo seletivo, conforme previsto no edital.

Art. 14 - A comissão organizadora do processo seletivo, obrigatoriamente será
integrada por técnicos da Secretaria Executiva de Saúde e Saneamento SF.MSA, 12°
Centro Regional de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e Síndsaúde.

Aft 15 - Os servidores efetivos do cargo de Agente de Vigilância em Saúde, do
Quadro Efetivo da Secretaria Executiva de Saúde e Saneamento - SEMSA, poderão
ser remanejados para o PNCD-FA, enquanto perdurar a necessidade, sem prejuízos
em seus vencimentos.

Ari 16 Fica a Secretaria Executiva de Saúde e Saneamento - SEMSA,
obrigada a prestar contas dos recursos repassados fundo a Fundo pelo Ministério da
Saúde nas audiências públicas quadrimestrais de prestação de contas, até trinta dias

o encerramento do quadrimestre.

Art. 17 - Mo oncerramento do exercício financeiro, havendo saldo ern conta dos
recursos repassados fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, fica a Secretaria
Executiva de Saúde e Saneamento autorizada a conceder abono salarial ao ACS e
ACE, observado o principio da igualdade dos empregos públicos, desde que honrados
todos os compromissos do PNCD-FA.
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Art. 18 - O município certificará os Agentes de Combate às Endemias - ACI
concluíram com aproveitamento, o curso introdutório de formação inicial e continuada*

Ari 19 Os Agentes Comunitários de Saúde - ACS e os Agentes de Combate
às Endemias - AC E, contratados e mantidos pelo PNCD-FA, obrigatoriamente
'prestaram seus serviços no Departamento de Combate às Endemias, vedada sua
cedência e ou remanejamento para outros setores.

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de São Felix do Xingu Estado do Pará, em 05
de outubro do 2009.

STONie-fSUUNO DA SILVA
Prefeito Municipal

Portaria; 002/09
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Quadro Byplementar de Combate às Eodernías

Anexo l
Classificação dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

Classe | Emprego Público
Agente de Apoio | Agente Comunitário de Saúde - ACS

Salário Baseiem R_$ _ Quantidade
486^40 F '""204"

Classe

Agente de Apoio

Anexo U
cação aos Agentes de Combato às Enctoirnias - ACí-

Emprego Público Salário Base em
R$

486,40Agente de Combate ás Endemias - ACE_

Quantidade

33

Classe

Agente de Direcão e
Assessoramento - GUA

Anexo III
Classificação de Agente de Direcão e Assessoramento - GDA

e
GDA

Função Gratificada

Chefe do Departamento de Combate
às Endemias

Gratificação por
Função em R$

^ 908,16

Quantidade

01

ANTOMOPAOtíIÍO DA SILVA
Prefeito Municipal


