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PROJETO DE LEI Nº 075/2022, de 28 de julho de 2022. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PROMOVE A READEQUAÇÃO E ALTERA VENCIMENTOS DE 

CARGOS EFETIVOS AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS E 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ALTERA A LEI 

MUNICIPAL Nº 883/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

 

 LUCIANO KLEIN, Prefeito Municipal de Picada Café.  

 

 Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:  

LEI: 

Art. 1º- São promovidas readequações dos vencimentos dos cargos de provimento efetivo 

Agente de Combate de Endemias, Agente Comunitário de Saúde alterando o padrão de vencimentos, nos 

seguintes termos: 

Cargo Efetivo Vencimento 

Atual 

Padrão 

Atual 

Vencimento 

com a 

Readequação 

Padrão com a 

Readequação 

Agente de Combate de Endemias  

40 horas 

R$ 1.718,49  
 

EF 02.3 R$ 2.462,80 EF 04.1 

Agente Comunitário de Saúde  

40 horas 

R$ 1.718,49 EF 02.3 R$ 2.462,80 EF 04.1 

 

Art. 2º- O quadro de cargos de provimento efetivo, constante na Lei Municipal nº 

883/2005, integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões 

de vencimento, em relação aos cargos modificados por esta Lei, passará a ter a seguinte redação: 

 

Denominação da Categoria Funcional Nº de cargos  Padrão 

Agente de Combate de Endemias 40 horas 02 EF 04.1 

Agente Comunitário de Saúde 40 horas 10 EF 04.1 

 

Art. 3º - O anexo I da Lei Municipal nº 883/2005, no que se refere aos cargos de 

provimento efetivo alterados por esta Lei, passará a ter nova redação ao referir o padrão de vencimento do 

cargo, bem como alteração no pré-requisito para provimento dos cargos de Agente Comunitário de Saúde 

e Agente de Combate de Endemias, cuja redação passará a ser: 

 

QUADRO: Cargo Efetivo  

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Concurso Público  

CARGO: Agente de Combate de Endemias  

PADRÃO DE VENCIMENTO: EF 04.1 

ATRIBUIÇÕES:  

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: realizar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção 

da saúde. Realizar o controle de vetores prejudiciais à saúde pública; trabalhar em educação em saúde 
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pública, e executar ações e metas dos programas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão do gestor.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executa, previne e complementa o tratamento de saúde; executa as ações 

pertinentes a vigilância ambiental em saúde e controle de qualidade da água, seguindo normas técnicas e 

legislações relativas ao tema, federais, estaduais e municipais, realiza levantamento e o diagnóstico da 

situação de saúde junto a comunidade; realizar o controle de insetos, artrópodes e demais vetores que 

possam ser prejudiciais ou de interesse à saúde pública; realizar cada serviço como momento único e 

singular, evitando retornos e reclamações; abordar os moradores de forma cortês, identificando-se através 

do crachá, que deverá ser portado sempre em lugar visível; dar oportunidade aos moradores para perguntas 

e solicitações de esclarecimentos; orientar a população de forma clara e precisa realizar pesquisa de formas 

larvárias e/ou imaturas de vetores prejudiciais à saúde pública, em imóveis e áreas onde se determinar riscos 

à saúde pública; realizar a eliminação de possíveis focos criatórios destes vetores prejudiciais à saúde 

pública, sempre preconizando como método de primeira escolha o tratamento mecânico; executar o 

tratamento focal e perifocal com agentes químicos e/ou biológicos como medida complementar ao controle 

mecânico, aplicando larvicidas autorizadas e conforme orientação técnica; orientar a população, e realiza 

educação em saúde pública em escolas, comunidades, e clubes afins; usar corretamente os EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individuais) indicados para cada situação; repassar ao supervisor da área os 

problemas não solucionados no dia a dia de trabalho à campo; realizar cadastro de imóveis e locais de risco 

e mantê-los atualizados regularmente; registrar todas as informações referentes às atividades executadas 

em formulários específicos; emite relatórios e documentos pertinentes a função, atender ao público e prestar 

esclarecimentos; possuir autocontrole e equilíbrio emocional; ser responsável e disciplinado; demonstrar 

comprometimento; prestar atendimento humanizado à população; apresentar capacidade de atenção 

seletiva; possuir capacidade de raciocínio lógico e abstrato; ser tolerante e altruísta; ser empático aos 

pacientes; demonstrar rapidez de percepção; possuir habilidade de lidar com situações adversas; ter 

habilidade de trabalhar em equipe; comunicar-se de forma clara e eficiente; possuir capacidade de 

interpretar linguagem verbal e não-verbal; ser capaz de adequar linguagem ao público onde estiver inserido; 

saber ouvir; possuir capacidade de liderança; ser resolutivo e imparcial; atuar segundo os preceitos éticos 

da profissão; e executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.  

ATRIBUIÇÕES:  

A) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 

promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor.  

B) DESCRIÇÃO ANALÍTICA São consideradas atividades típicas do Agente de Combate às Endemias, 

em sua área geográfica de atuação: I -desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade 

relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; II - realização de ações de prevenção e 

controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de 

atenção básica; III - identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, 

quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade 

sanitária responsável; IV - divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e 

agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; V - realização de 

ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; VI - 

cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção 

e controle de doenças; VII - execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de 

medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; 

VIII - execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção 

para prevenção e controle de doenças; IX - registro das informações referentes às atividades executadas, de 

acordo com as normas do SUS; X - identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das 

doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; XI 

- mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de 

intervenção no ambiente para o controle de vetores. É considerada atividade dos Agentes de Combate às 

Endemias assistida por profissional de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância 

epidemiológica e ambiental e de atenção básica a participação: I - no planejamento, execução e avaliação 

das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo 

Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente 

associados a essas vacinações; II - na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na 
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conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento  

aos laboratórios responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde 

pública no Município; III - na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância 

para a saúde pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de 

outros procedimentos pertinentes; IV - na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância 

para a saúde pública; V - na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle 

da população de animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde 

pública, em caráter excepcional, e sob supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde. O Agente 

de Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da execução, da coordenação 

ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental. O Agente Comunitário de Saúde e o 

Agente de Combate às Endemias realizarão atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações 

sociais por meio da Educação Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente 

nas seguintes situações: - na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo 

ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de 

promoção de saúde, para a prevenção de doenças  infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e 

agravos causados por animais peçonhentos;- no planejamento, na programação e no desenvolvimento de 

atividades de vigilância em saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família; - na identificação 

e no encaminhamento, para a unidade de saúde de referência, de situações que, relacionadas a fatores 

ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância epidemiológica; - na realização de 

campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros agravos. Em 

todas as formas de modelos deverão atender às determinações da Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, cumprir rigorosamente o regime jurídico dos servidores municipais e determinações 

legais específicas do cargo, residir no endereço de atuação, realizar procedimentos correlatos.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

A) GERAL: Carga Horária Semanal de 40,0 horas;  

B) ESPECIAL: Sujeito ao uso de uniforme e a horário especial.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

A) IDADE: Mínima de 18 anos;  

B) INSTRUÇÃO:  

- Ensino Médio  

- Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta 

horas.  

- Carteira Nacional de Habilitação Categoria 'B 

C) CONDIÇÕES ESPECIAIS:  

- Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto, poderá ser admitida a contratação 

de candidato com Ensino Fundamental, que deverá comprovar a conclusão do Ensino Médio no prazo 

máximo de três anos.  

- Os profissionais que, na data de publicação da Lei n° 11.350 de 05 de outubro de 2006, exerçam atividades 

próprias de Agente de Combate às Endemias, vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a 

entidades de administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público, e não alcançados pelo 

disposto no parágrafo único do art. 9o, poderão permanecer no exercício destas atividades, até que seja 

concluída a realização de processo seletivo público pelo ente federativo, com vistas ao cumprimento do 

disposto nesta Lei. 

 

 

QUADRO: Cargo Efetivo  

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Concurso Público  

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 

PADRÃO DE VENCIMENTO: EF 04.1 

ATRIBUIÇÕES:  

A)DESCRIÇÃO SINTÉTICA: exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, 

a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde 

preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações 
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e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do 

gestor municipal.  

B) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência 

multiprofissional em saúde da família: em sua área geográfica de atuação, a realização de visitas 

domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou 

crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e consequente encaminhamento 

para a unidade de saúde de referência. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência 

multiprofissional em saúde da família, em sua área geográfica de atuação: I - a utilização de instrumentos 

para diagnóstico demográfico e sociocultural; II - o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e 

registro de dados relativos a suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de 

saúde; III - a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para 

as áreas de saúde e socioeducacional; IV - a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para 

acolhimento e acompanhamento: a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério; b) da lactante, nos 

seis meses seguintes ao parto; c) da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de 

sua altura; d) do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua participação em ações de 

educação em saúde, em conformidade com o previsto na Lei no8.069; e) da pessoa idosa, desenvolvendo 

ações de promoção de saúde e de prevenção de quedas e acidentes domésticos e motivando sua participação 

em atividades físicas e coletivas; f) da pessoa em sofrimento psíquico; g) da pessoa com dependência 

química de álcool, de tabaco ou de outras drogas; h) da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na 

cavidade bucal; i) dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para promover 

a saúde e prevenir doenças; j) da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para promover a 

saúde e prevenir doenças; V - realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e 

acompanhamento: a) de situações de risco à família; b) de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, 

por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e de educação em saúde; c) do estado 

vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme sua vulnerabilidade e em 

consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação; VI - o acompanhamento de 

condicionalidades de programas sociais, em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social 

(Cras). No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, 

desde que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso técnico e tenha disponíveis os 

equipamentos adequados, são atividades do Agente, em sua área geográfica de atuação, assistidas por 

profissional de saúde de nível superior, membro da equipe: I - a aferição da pressão arterial, durante a visita 

domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; II - a 

medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente 

para a unidade de saúde de referência; III - a aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em 

caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de 

saúde de referência; IV - a orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação 

de paciente em situação de vulnerabilidade; V - a verificação antropométrica. No modelo de atenção em 

saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades do 

Agente Comunitário de Saúde compartilhadas com os demais membros da equipe, em sua área geográfica 

de atuação: I - a participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico; II - a 

consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares; III - a realização de ações que 

possibilitem o conhecimento, pela comunidade, de informações obtidas em levantamentos 

socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde; IV - a participação na elaboração, na 

implementação, na avaliação e na reprogramação permanente dos planos de ação para o enfrentamento de 

determinantes do processo saúde-doença; V - a orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, 

rotinas e ações desenvolvidos no âmbito da atenção básica em saúde; VI - o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde; VII - o estímulo à participação da população no 

planejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações locais em saúde. O Agente Comunitário de 

Saúde e o Agente de Combate às Endemias realizarão atividades de forma integrada,  

desenvolvendo mobilizações sociais por meio da Educação Popular em Saúde, dentro de sua área 

geográfica de atuação, especialmente nas seguintes situações: - na orientação da comunidade quanto à 

adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção 

individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para a prevenção de doenças infecciosas, 

zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos; - no planejamento, 
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na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde, de forma articulada com as 

equipes de saúde da família; - na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de referência, 

de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância 

epidemiológica; - na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças 

infecciosas e a outros agravos. Em todas as formas de modelos deverão atender às determinações da 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, cumprir rigorosamente o regime jurídico dos servidores 

municipais e determinações legais específicas do cargo, residir no endereço de atuação, realizar 

procedimentos correlatos.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

A) GERAL: Carga horária de 40 horas semanais, podendo sujeitar-se a trabalho em regime de plantão. B) 

ESPECIAL: O exercício do cargo poderá determinar realização de cursos e treinamentos.  

C) REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

A) Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data de publicação do Edital de Abertura das 

Inscrições para o Concurso Público;  

B) IDADE: Mínima de 18 anos  

C) INSTRUÇÃO:  

-Ensino Médio Completo. 

 -Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta 

horas.  

D) CONDIÇÕES ESPECIAIS: -Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto, 

poderá ser admitida a contratação de candidato com Ensino Fundamental, que deverá comprovar a 

conclusão do Ensino Médio no prazo máximo de três anos. - Os profissionais que, na data de publicação da 

Lei n° 11.350 de 05 de outubro de 2006, exerçam atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde, 

vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração indireta, não investidos 

em cargo ou emprego público, e não alcançados pelo disposto no parágrafo único do art. 9o, poderão 

permanecer no exercício destas atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público 

pelo ente federativo, com vistas ao cumprimento do disposto nesta 

 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes das adequações advindas da presente Lei correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

0800 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIS. SOCIAL 

0801 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – FMS-REC. PRÓPRIOS 

0801.1030100192.060 - Atenção Básica – FMS/ASPS 

0801.1030500232.064 - Vigilância em Saúde – FMS/ASPS 

0801.1030100192.066 - Manutenção do Atendimento de Agentes Comunitários de Saúde – FMS/ASPS 

3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado (818, 847, 860) 

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (819, 848, 861) 

3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais (820, 849, 862) 

 

0800 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIS. SOCIAL 

0802 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – FMS-REC.VINCULADOS 

0802.1030100192.070 - Atenção Básica - PACS - União 

0802.1030500232.084 - Vigilância Epidemiológica 

3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado (877, 949) 

3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (878, 950) 

3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais (879, 951) 

 

Art. 5º - A readequação abrangerá os atuais servidores retroagindo seus efeitos a partir 

de maio de 2022.  
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Art. 6º - Os demais cargos e disposições da Lei Municipal nº 883/2005 que não foram 

alterados por esta Lei permanecem vigentes. 

 

Art. 7º - Esta LEI passará a ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 28 de julho de 

2022. 

  

          LUCIANO KLEIN 

        Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 075/2022 
 

 

Senhora Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 075/2022, que 

objetiva a alteração de padrão de vencimento do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às 

Endemias.  

 

Tal alteração se trata de atender o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e 

agente de combate às endemias, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022 

e Portaria GM/MS Nº 2.109, de 30 de junho de 2022, que estabelece o valor de R$2.424,00 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais). 

 

Atualmente o Agente Comunitário de Saúde, bem como, o Agente de Combate de 

Endemias percebe a quantia de R$1.718,49(um mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos). 

Com a alteração proposta, ambos passarão para o EF 04.1, que representa R$ 2.462,80 (dois mil, 

quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). 

 

Cargo Efetivo Vencimento 

Atual 

Padrão 

Atual 

Vencimento 

com a 

Readequação 

Padrão com a 

Readequação 

Agente de Combate de Endemias  

40 horas 

R$ 1.718,49  
 

EF 02.3 R$ 2.462,80 EF 04.1 

Agente Comunitário de Saúde  

40 horas 

R$ 1.718,49 EF 02.3 R$ 2.462,80 EF 04.1 

 

 

Sinale-se, de outro lado, que a alteração do vencimento dos Agentes Comunitários de 

Saúde e dos Agentes de Combates a Endemias difere da reposição anual dos servidores públicos. 

 

Destaca-se, por outro lado, que embora o piso salarial esteja previsto no valor de R$ 

2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), altera-se os vencimentos das funções de Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates a Endemias  para o valor de R$ 2.462,80 (dois mil, 

quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), eis que o padrão de referência municipal é o valor 

de R$ 1.094,58 (um mil, noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), sendo que os coeficiente de 

classes somente admitem duas casas, após a virgula. Por tais razões, optou-se por utilizar o coeficiente 2,25. 

 

Sinale-se, por fim, que para promover a readequação dos vencimentos foi realizado o 

respectivo impacto financeiro. 

 

Pelas razões expostas, pede-se a aprovação. 

Atenciosamente, 

 

  LUCIANO KLEIN 

     Prefeito Municipal 


