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PROJETO DE LEI Nº 029/2021 DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

 

Altera o artigo 3º e o Anexo I da Lei Municipal 

2.299/2015, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Municipais. 

 

Art. 1º Ficam incluídas no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º 

da Lei Municipal 2.299/2015, as seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de 

cargos: 

Nº de cargos Denominação Padrão 

15 Agente Comunitário de Saúde 
Piso Salarial referente à 

Lei Federal 11.350/2006 

01 Agente de Vigilância em Saúde 
Piso Salarial referente à 

Lei Federal 11.350/2006 

 

Art. 2.º Ficam acrescidas ao Anexo I – DOS CARGOS DE PROVIMENTO 

EFETIVO, as novas categorias funcionais previstas no artigo 3º, e atribuições para os 

respectivos cargos. 

Art. 3.º  Fica revogada a Lei Municipal nº 2.291 de 26 de março de 2015. 

Art. 4.º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                  

                                        ANEXO I 

                       CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 PADRÃO DE VENCIMENTO: Piso Salarial referente à Lei Federal 

11.350/2006. 

ATRIBUIÇÕES: 

  a) Descrição Sintética: exercer atividades de vigilância, prevenção e controle 

de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitária, individuais ou 
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coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 

Município. 

  b) Descrição Analítica: Exercer atividades do Agente Comunitário de Saúde, 

na sua área de atuação: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e 

sociocultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e 

coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da 

comunidade nas politicas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas 

domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a participação 

em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a 

qualidade de vida. É vedado aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS desenvolver 

atividades típicas do serviço interno das Unidades de Saúde. 

Áreas Territoriais: 

ESF Verde Teto: subdividida em 05 microáreas; 

ESF Sede: subdividida em 06 microáreas; 

ESF Santos Anjos: subdividida em 04 microáreas. 

 

Condições de Trabalho: 

  a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

   b) Especial: Sujeito a horário especial em regime de plantão e trabalho em 

domingos e feriados. 

                        c) Regime estatutário. 

  

  Requisitos para Provimento: 

  a) Idade: Mínima de 18 anos 

  b) Instrução: Ensino Fundamental completo 

  c) Residir na área da comunidade em que pretende atuar por prazo de 6 (seis) 

meses antes das inscrições 

  d) Haver concluído com aproveitamento curso introdutório de formação inicial 

e contínua. 
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                       CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 PADRÃO DE VENCIMENTO: Piso Salarial referente à Lei Federal 

11.350/2006. 

ATRIBUIÇÕES: 

  a) Descrição Sintética: exercer atividades de vigilância, prevenção e controle 

de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. 

  b) Descrição Analítica: fazer visitas domiciliares e entrevistas; fazer 

inspeções em residências e comércio em geral de transmissores de doenças, tais como: 

esquistossomose, doença de chagas, dengue, leishmaniose tegumentar e visceral, malária, 

entre outras; fazer identificação e tratamento de focos de vetores com manuseio de inseticidas 

e similares; coletar materiais para exames laboratoriais; promover ações educativas, com 

ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; passar informações sobre o modo de 

transmissão de doenças, período de incubação, sintomas, diagnóstico e medidas de controle, 

visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente; 

desenvolver ações de educação e vigilância à saúde com indivíduos e grupos; realizar 

campanhas de prevenção de doenças; participar e fazer reuniões para discussão e avaliação 

dos trabalhos de campo; elaborar e apresentar relatórios; executar tarefas afins. É vedado ao 

Agente de Vigilância em Saúde desenvolver atividades típicas do serviço interno das 

Unidades de Saúde. 

Condições de Trabalho: 

  a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

   b) Especial: Sujeito a horário especial em regime de plantão e trabalho em 

domingos e feriados. 

  c) Regime estatutário. 

  Requisitos para Provimento: 

  a) Idade: Mínima de 18 anos 

b) Instrução: Ensino Médio completo 
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JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Vereadores, 

Este projeto visa regulamentar o plano de carreira dos Agentes Comunitários de 

Saúde e Agente de Vigilância em Saúde, incorporando-os ao Plano de Carreira Geral junto aos 

demais servidores estatutários do Município, visto que a Lei Municipal 2.291/2015 cria regras 

e direitos diferentes para a mesma categoria, ferindo o princípio constitucional da isonomia. 

Desta forma, verificou-se a necessidade de revogar a legislação anterior, e 

atualizar o Plano de Carreira geral. 

Certos da compreensão dos Nobres Edis, aguardamos a análise e aprovação do 

Projeto. 

                                                                                                  Atenciosamente 

 

     Clovis Alberto Montagner 

                                                                                                 Prefeito Municipal 

 

 


