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ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL I)E RUR6POLIS
GABINETE MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR N° 412, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020.

F`EG U LAM EN TA            OS            CARGOS
P0BLICOS  DE AGENTE  COMUNITARIO

85M:£¥pEA!ACEsjDEEM.fsGErATCEE,D:
DISPOE       SOBRE       0       PROCESSO
SELETIVO   P0BLIC0   N0   AMBITO   D0
EXECUTIVO    MUNICIPAL,    CONFORME
LEI    FEDERAL    N.    11.350,    DE    5    DE
OUTUBRO   DE   2006,   COM   REDACAO
CONFERIDA   PELA    LEI    FEDERAL    N.
13.342/2016        E        LEI        N.        13.708,
REGULAMENTANDO     0    CARGO     DE
AGENTE    COMUNITARIO    DE    SAODE
(ACS)   E   AGENTE   DE   COMBATE   AS

i:§i#;i:AootDAA:;:E:E:iiA#Di§ArDiDE!
REPASSE               DE               INCENTIVOS
FINANCEIROS             FEITOS             PEL0
MINISTERIO DA SAt]DE.

0  Prefeito  do  Municipio  de  Rur6polis,  Joselino  Padilha,  com  fundamento  no

artigo  53,  Vl  da  Lei  Organica  do  Municipio,  fago  saber  que  a  Camara  Municipal  de

Rur6polis,  ap6s apreciagao do  plenario aprovou,  e  no use de minhas atribuig6es legais,

sancjono e promulgo a seguinte lei::

Art.   10   Ficam   regulamentados  no  quadro  da  Secretaria   Municipal   de   Satlde  de

Rur6polis,  urn total de 160 (cento e sessenta) cargos, sendo 152 (cento e cinquenta e

dois) cargos de Agentes Comunitarios de Saude -ACS, e 08 (oito) cargos de Agentes

de Combates as Endemias -ACE.

Art. 2° 0 provimento dos cargos regulamentados sera precedido de pfevia aprovagao

em  processo  seletivo  ptiblico  de  provas  que  atenda  aos  principios  da  legalidade,

impessoalidade,  moralidade,  publiddade e eficiencja,  oujos crit6rios serao definidos

em Edital, conforme o interesse pdblico.
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Pafagrafo IInico. Cabefa ao 6rgao ou ente da administraeao direta do Municipio de

Rurdpolis  certificar,  em  cada  caso,  a  exjstencia  de  anterior  processo  de  selecao

pablica,  para  efeito  da  dispensa  referida  no  pafagrafo  unico  do  art.  2°  da  Emenda

Constitucional  no  51,  de  14  de fevereiro  de 2006,  considerando-se  como tal  aquele

que  tenha  s.ido  realizado  com  observancia  dos  principios  referidos  no  caput  deste

artigo.

Art.  3°  Os  profissionais que,  na data  de  publicaeao  da  Lei  Federal  n°  11.350/2006,

exergam atividades pr6prias de Agente Comunifario de Sadde e Agente de Combate

as Endemias,  nao investidos em cargo ou emprego pdblico,  e nao alcangados pelo

disposto no pafagrafo tlnico do art. 2°, permanecerao no exercicio destas atividades,

ate  que  seja  concluida  a  realizagao  de  processo  seletivo  pdblico,  com  vistas  ao

oumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 4° 0 agente comunitario de sadde devefa preencher os seguintes requisitos para

o exercieio do cargo:

I - residir na area da comunidade em que atuar, desde a data da publicaeao do edital

do processo seletivo pdblico:

11  -  haver  concluido,  com  aproveitamento,  curso  introdut6rio  de  formacao  inicial  e

continuada; e

Ill -haver conduido o ensino medio.

§  1°  Nao  se  aplica  a  exigencja  a  que  se  refere  o  inciso  Ill  aos  que,  na  data  da

publicaeao da Lei  Federal  n.  11.350ra006 estivessem  exercendo atividades pr6prias
de agente comunitario de sadde.

§ 2° Compete a Secretaria Munidpal de Satide a definieao da area geografica a que
se refere o inctso I observados os parametros estabeleddos pelo Ministerio da Satide.

§ 3° Cabefa ao Ministerio da Satide estabelecer o contetldo programatico do curso de

que trata o incjso 11 deste artigo.
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Art.   5°  Compete  ao  agente  comunifario  de  cai]de  a  exercicio  de  atividade  de

prevengao  de  doenpes  e  promogao  da  sadde,   mediante  a?6es  domiciliares  ou
comunifarias,   individuais   ou   coletivas,   desenvolvidas   em   conformidade   com   as

diretrizes do SUS -Sistema Onico de Sal]de e sob supervisao do gestor municipal.

Art.  6°  Compete  ao  agente  de  combate  as  endemias  o  exercicio  de  atividade  de

preveneao  de  doen¢as  e  promoeao  da  saL]de  mediante  aG6es  de  controle  de
endemias  e  seus  vetores,  abrangendo  atividades  de  execugao  de  programas  de

sadde desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS -Sistema Unico de

Saude e sob supervisao clo gestor municipal.

Pafagrafo  dnico.  Compete  a  Uniao  disciplinar  as  atividades  de  preveneao  de

doencas, promoeao de sat]de, de controle e de vigilancia descritos nos arts. 30 e 4oda

Lei  n.°  11.350/2006,  bern como de estabelecer os parametros dos oursos previstos

nos incisos 11 do art.  6° e  I do art. 7° da Lei n.a 11.350Cco6.

Art. 7° 0 agente de combate as endemias devera preencher os seguintes requisitos

para o exercicjo do cargo:

I-  haver  conduido,  com  aproveitamento,  ourso  introdut6rio  de  forma9ao  inicial  e

continuada;

11-haver concluido a ensino m6dio,  salvo se na data de publicaeao da Lei n.a 11.350

de 05.10.2006,  estejam  exercendo  atividades  pr6prias de Agentes de  Combate  as

Endemias.

Art. 8° Os Agentes Comunifarios de Sadde e os Agentes de Combate as Endemias,

admitidos   ap6s  a   Lei   11.350/2006,   al6m   das   disposic6es   legais   e   nomativas

decorrentes do Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 -Consolidaeao das Leis

do Trabalho e da legislagao nacjonal especifica, aos empregos pdblicos de que trata

esta Lei aplicam-se, no que couber, as nomas insertas no regime juridico estatutario

estabelecjdo pela Lei Municipal n° 250/2007.

Art. 9® Os Agentes Comunitarios de Sadde e os Agentes de Combate as Endemias

receberao capacitaeao em servieo, de foma continuada, gradual e pemanente, sob
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a responsabilidade das unidades de lotagao, e o seu conteddo atendefa prioridades

definidas a partir de indicadores de planejamento estabelecidos para cada territorio

de atuaeao.

Art.   10.   0  monitoramento  e  avaliagao  das  ae6es  desenvolvidas  pelos  Agentes

Comunifarios de  Sadde sefao  realizados pelo Sistema  de  lnforma¢es da Ateneao

Basica -SIAB, ou Sistema de lnformagao do Programa de Agentes Comunifarios de

Sadde   -   SIPACS;   ou   ainda,   por   outro   sistema   implantado   no   Municipio   com

possibilidade de alimentar a base de dados de urn dos dois Sistemas do Minist6rio da

Sadde (SIAB/SIPACS).

Art.  11.  0  exercicio  de  trabalho  de  forma  habitual  e  permanente  em  condie6es

insalubres,  acima dos limites de tolefancia estabelecidos pelo 6rgao competente do

Poder Exeoutivo federal, assegura aos agentes comunifarios de sadde (ACS) e agente

de  combate  as  endemias  (ACE),  a  percepeao  de  adicional  de  insalubridade,  grau

medio, percentual de 200/o (vinte por canto), caloulado sobre o vencimento ou salario-

base.

Art.12.  Fica  recepcionado,  a  partir  desta  data,  no  ambito  Municipal,  a  repasse  da

parcela  adicional  prevista  no  §  40  do  artigo  9-C,  da  Lei  Federal  n°  11.35Ou2006,

instituida  pela  Lei  n   12.994/2014,  devida  aos agentes comunitarios  de  sadde  e de

combate as endemias.

Pafagrafo  tinlco.  As  despesas  decorrentes  da  exeoueao  do  "caput"  correrao  por

conta dos reoursos repassados pelo Govemo Federal atrav6s do Ministerio da Saade.

Art. 13. Este Ente Federativo fomecefa e/ou ousteafa a locomoeao necessaria para o

exercicio das atividades dos agentes comunifario de sadde ou agente de combate,

desde que preenchidos os requisitos basicx]s:

I- Estar em efetivo exercicio das atribuie6es do cargo

11-Realizar deslocamentos de suas residencias para os locais de trabalho e vice-vema

em transporte coletivo municipal.
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Pafagrafo tlnico. Em situac6es especificas, em que nao exjsta o transporte coletivo

para  deslocamento,  devefa  o(a)  servidor(a)  comprovar  de forma  pormenorizada  o
meio de transporte a ser utilizado no trajeto de sua residencia ate o local de trabalho.

Art.   14.   0   requerimento   pare   percepeao   do   auxilio   transporte   devefa   center

obrigatoriamente:

I.  A identificaQao completa do servidor(a),  incluindo ndmero de matrioula;

11. 0 valor diario da despesa realizada com transporte coletivo ou comprovar de forma

pormenorizada  os oustos  com  meio de transporte a  ser utilizado  no trajeto de  sua
residencia ate o local de trabalho:

Ill.  Enderepe residencial:

lv.  Percurso,  ndmero  de  deslocamentos  e  meio  de  transporte  mais  adequado  ao

deslocamento    residencia-trabalho    e    vice-versa,    incluindo   aproximadamente    a

quilometragem do perourso;

V.        A disponibilidade de rota de transporte coletivo na area de atuaeao.

§  1®  O(a)  servidor(a)  lotado em  regiao onde o deslocamento atraves de transporte
coletivo  nao seja  possivel,  devefa  indicar o transporte a ser utilizado,  com vistas a

analise de concessao, jamais ultrapassando o limite de 04 (quatro) auxilio-transportes

para cada dia efetivamente trabalhado.

§  2°  A  refefencia  para  concessao  do  auxilio-transporte  aos  servidores  lotados  em
regi6es nao atendidas por transporte coletivo, tera por base o equivalente a:

I. Ate 7 (sete) quil6metros percorridos serao fomecidos o equivalente 01  (urn) auxilio-

transportes.

11. Entre 7 (sete) e 14 (catorze) quil6metros serao fomecidos o equivalente a  02 (dois)

auxilio-transportes.
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Ill.  Acima  de  14  (catorze)  quil6metros  serao  fornecidos  o  equivalente  a    01   (urn)

auxilio-transportes a cada 07 (sete) quil6metros ou fragao.

§ 3° A refetencia para quantificagao do auxilio-transporte aos servidores lotados na
zona urbana tefa por base a quantidade de deslocamentos necessarios ao perourso

residenciaflocal de trabalho/residencia.

§ 40 0 mapa contendo as rotas de transporte coletivo municipal sera disponibilizado
na Secretaria Municipal de Sadde - SEMSA

§ 5° o valor unifario do auxilio-transporte dos ACS's e ACE's defa definido por deoreto
do  Executivo  Municipal,   Ievando-se  em  consideragao  o  valor  diario  da  despesa

realizada com transporte coletivo ou comprovado de foma pormenorizada os custos

com  meio  de transporte  a  ser utilizado  no trajeto de  sua  residencia  ate o  local  de

trabalho conforme mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Sadde - SEMSA.

Art.  15.  A  analise  e  conoessao  do  direito  a  percepcao  do  auxilio  transporte  sera

realizada  pela  Seeretaria  Municipal  de  Sadde  -  SEMSA,  com  posterior  ratificaeao

do(a) chefe da pasta.

Art.    16.    0    auxilio-transporte    sera    pago    apenas    nos    deslocamentos    da

residenda/trabalho/residencia,  com  a  utilizaeao  de transporte coletivo  ou  outro  nos

termos do artigo 13,  pafagrafo dnico.

§1° Os deslocamentos em intervalos para alimentagao durante a jomada de trabalho
nao enseja a concessao de auxilio-transporte.

§2° Por transporte coletivo, entende-se a 6nibus tipo urbano, entre outros, desde que
revestidos das caracteristicas de transporte de massa devidamente regulamentado

pelas autoridades competentes.

Art.17. A partir da entrada em vigor desta Lei,  o fomecjmento do auxnio transporte

para os sobreditos servidores que obtiveram a concessao com crit6rio diverso, serao
submetidos  aos  crit6rios  aqui  dispostos,  a  requerimento  pr6prio  ou  da  Secretaria

Municipal de Sadde -SEMSA.
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Art.18. A autoridade que tiver ciencia de que o(a) servidor(a) apresentou informagao

falsa devefa apurar de imediato, por intermedio de Processo Administrativo Disciplinar
-  PAD,  a  responsabilidade  do  servidor,  com  vistas  a  aplicagao  de  penalidade

administrativa   comespondente   e   reposigao   ao   efario   dos   valores   percebidos

indevidamente, sem prejuizo das sang6es penais cabiveis.

Art.19. 0 vale/auxilio transporte nao integra vencimento ou remuneragao de roferidos

servidores,   sendo  assim,   nao  ha  incid6ncia  de  descontos  previdenciarios  sobre

referido oustejo.

Art.  20.  Os casos omissos  sefao  regidos  pelas  normas municjpais em  vigor,  bern

como pela  Lei  11.350re006,  desde que  nao  pendente  de  regulamentaeao  por este

Municipio.

Art. 21.  Aplicam-se aos ACS e ACE as disposig6es da Lei Federal n° 11.350, de 5 de

outubro de 2006, e alterag6es posteriores.

Art. 22.  0 piso salarial sera reajustado conforme legislagao federal.

Panigrafo I]nico.   0  reajuste da remuneraeao sera realizado  por Lei,  observado o

piso minimo disposto na Lei Federal n° 11.350, de 2006, e alterae6es posteriores.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposig6es

em contfario.

Rur6polis-PA, 09 de outubro de 2020.
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ANEXO 0NICO

CARGOS/EMPREGOS PUBLICOS DE PROV]MENTO POR PROCESSO
SELETIVO

CARGO/EMPREGO

A66nie Coinuni-fari6 de sadd6

Agente Combate as Endemias

ABREVIATURA

DO CARGO

CARGA HORARIA
SEMANAL

40 HORAS

40 HORAS

TABELA DE VENCIMENTOS

cAR85yE°MMp'gf8§°pBgL|co

Age-n-te-Comunitah=o de Sad-de

Agente       de       Combate       as
Endemias

Padrao
Vencimento

Basico
Vencimento

NODE

VAGAS

Vencjmento
Basico              Ba sico

2019                     2020                 2021

AC         R$1.250,00

AC         R$1.250,00
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