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LEI MUNICIPAL N. 1.872, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2.015

“Dispoe Sobre Exerclcio das Atividades 
de Agente ComunitArio de Saude e 
Agente de Combate a Endemlas no 
Ambito do Programa de Saude da Famllla 
e Dd Outras ProvidGncias”.

O Prefeito Municipal de Turmalina, Sr Zilmar Pinheiro Lopes, faz saber a todos 
que a Camara Municipal, no uso de suas atribuigOes legais. aprovou e Ele 

' lanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Esta lei regulamenta as atividades de Agente Comunitcirio de Saude e 
Agente de combate as Endemias com fundamento nas disposigdes da Lei 
Federal n. 11.350/06 e Emenda Constitucional n. 51/06.

Art. 2° - O exercicio das atividades de Agente Comunitdrio de Saude e de 
Agente de Combate ds Endemias. nos termos desta Lei, dar-se-d 
exclusivamente no ambito do Sistema Unico de Saude, na execugao das 
atividades de responsabilidade do Municipio.

Art. 3° - Para o exercicio das atividades de Agente Comunitario de Saude, 
descrito no Anexo IV desta Lei. fica criado 46 (quarenta e seis) vagas, 
distribuldas conforme o Anexo II desta Lei.

Art 4° - Para o exercicio das atividades de Agente de Combate as Endemias, 
descrito no Anexo V desta Lei, fica criado 08 (oito) vagas, distribuldas conforme 
o Anexo III desta Lei.

Art. 5° - Os Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate as 
Endemias, ingressarao no servigo publico municipal atrav£s de aprovagSo em 
processo seletivo, conforme previsto na Lei Nacional n 12.994. de 17 de junho 
de 2014.

Art. 6° - Os Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate as 
Endemias. ficam submetidos ao regime juridico administrative, n3o Ihes sendo 
concedidas as vantagens e beneflcios previsto no Plano de Cargos e Carreira 
dos demais servidores publicos municipais.

Art. 7° - Podera haver realocagao dos Agentes Comunitarios de Saude e 
Agentes de Combate as Endemias dentro do territdrio do municipio, rural ou 
urbano ou entre eles, a despeito da distribuigao de vagas previstas nos
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Anexos II e III, desde que fundamentado em caso fortuito, forqa major, ou 
interesse administrativo justificado.

Art. 8° - E vedada a contratagSo tempor^ria ou terceirizada de Agentes 
Comunitenos de Saude e de Agentes de Combate as Endemias, salvo na 
hipdtese de combate a surtos epiddmicos. na forma da lei aplicavel.

Art. 9° - 0 Municipio de Turmalina podera promover o desligamento unilateral 
do Agente Comunitario de Saude e Agente de Combate as Endemias, na 
comprovada ocorrancia de uma das seguintes hipbteses:

I - Pratica de falta grave, assim consideradas aquelas que configurem: 
a - crime contra a Administraqao PCiblica;
b - faltas injustificadas em numero igual ou superior a trinta dias consecutivos; 
c - Faltas injustificadas em numero igual ou superior a sessenta, intercaladas 

‘ •'em urn periodo de doze meses;
d - Indisciplina, insubordinaqSo e desldia em servigo;
e - Descumprimento de norma ou procedimento relativamente ao exerclcio de 
suas atribuigdes;
f - utilizagao de bens, materiais e instalagbes da UBS em que atua, assim 
como da condigao de agente publico, para fins articulares; 
g - ofensa fisica em servigo contra usuario ou outros servidores e superiores. 
salvo a legltima defesa;
h - GeragSo de conflitos o rejeigao junto a sua comunidade.

II - Acumulagao ilegal de cargos, empregos ou fungoes publicas.
III - Necessidade de redugao de quadro de pessoal por excesso de despesa.
IV - Insufici&ncia de desempenho, apurado em procedimento que assegure 
pelo menos urn recurso hierarquico dotado de efeito suspensive.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagSo, revogando-se as 
disposigbes em contrario.

Turmalina/MG., 24 de dezembro de 2.015.

Imd'r Pinheiro Lopes 
Prefeito Municipal V(oV^
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ANEXO I

Carrelra Cario/Clajse Vagas Clmo ^omunera^ao hilcial Carga Horirla
Saude Agyino Comuniljrio de Saiide 46 A^emeComunltdrio RS 1.014,00 40

Agente Comunitdrio R5Saildc Agcnlo deCombaie a Endumlas 8 1.014,00 40

ANEXO II

DISTRIBUIQAO DAS VAGAS: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Total viNonf da irca df aiuK*o itlfcJo pfiblKa
7D:: Cj^aiat'ba

Nlaccdoa, Olho»Agua. Favcima c Bigodg
JosS Stlvu
Pcixe Crtl. Dmcimlii, Vercdas, Dei;rcd<), ll^lCi^ina e Jacubj lrc|(i4i l>t)[a Jeguitinl’XKtha) 
I’oeo D'Anta*
Pontt do Funil. .lacuba, Oana. Antacoi e RlbeiiBo Soares.
Gratto e Cdnego do Tanque
iCampo Alegre
?OyO D'A[V,ll
Campo nmili
Casa Vclhii. Atmthii Gomes. Ouclxadn, Mamoniis, l;«eiidn da Manga e Ponte do Quine as
Alio Lourengo, tir.lunana, Carvalho. Cdncuo dos Gomes
Mono Rcdonco. Cincuo Sfto Joflo c l/outenyo

Roga Gurde, SA-o Mucu:l, Cabcceim do Male Gssrde. Meio Grande c lk«t Vista _______
RibcuiUi <ltv Poise., Rsbrrtc- S.vuo Artdu:e. Lcn^a, T. -li. Saiitaia, Por.o Sanur-s c Vatgctr. Fciab
Bnrreiro. Pon’e Alta, Lagoa e Morcua
iairro Coitiyo
Baino Novn I'liiinnlinn
ilalnos Alto Ptogicsso e Prospcridadc

jBaino Vila Novn_______________
Be:no S»o into Batista e CQAll 
Bat-o Mar.n* da Roca
Ba.ino Caxa/ntH
Baino Saodndc
Banro RosAno e Cnueiro Azu!
Baitro Centra
Bairro Pau D'Qico 3

46Total

Prcfeito Muuiapiil
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ANEXO III

DISTRIBUIQAO DAS VAGAS: AGENTES DE COMBATE As ENDEMIAS

INonic da iron lie aiuacflo Total vauai jclcclo publico
3airro Ccntiu, Rosnrio = Cru/ciro A/.ul
Bdirro Nova Turmalina
Bsuro Saudadc
iiuino Manna da Koda
Bnirros Pan D'Olco c Caxambu
Bnirro Campo c parte Vila Nova
Baiiio Sic JoSo Batista c CO/\B
Bjinos Alto Proarejso c Prospcndade
Total 8

a#
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ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL l)E TURMALINA - MG

descrk;ao de cargo

CARGO GRUPO
OCUPACIONAL
SAUDH
SERVKpOS
AUXILIARES

CARREIRA

SAUDE E ASSIST^NCIAAGENTE
COMUNITARIO DE 
SAtJDE

DESCRICAO SUM ARIA DO CARGO:
Exercfcio de atividades de prevei^ao de doen9as e prumo<;ao da saude, mediante 
a^Oes domioiliares ou comunitarias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidadc com as diretrizes do SUS e sob supervisee do gestor municipal de 
saude.

DESCRICAO DETALHADA DAS TAREFAS:
Utiliza?3o dc instmmenios para diagnostico demografico e socio cultural da 
comunidade; Participate na reulizato do diagnostico demografico e na definiySo do 
perfil socioeconomico da comunidade, na descrigao do perfil do meio ambiente da 
iirea de na realizato do levantamento das condi^es de saneamento 
bdsico e realizato do mapeamento da sua <irea de abrangencia; Promote de a^Oes 
dc cducat0 Para a saude individual e coletiva na comunidade; Registro em ficha 
pr6pria. para fins exclusives de controle e planejamento das a^es de saude, de 
nascimentos, obitos, doen9as e outros agravos e saude; Estimulo A participate da 
comunidade nas politicos publicas voltadas para a £rea da saude; Realizato de 
visitas domiciliares periddicas para monitoramenio dc situa^iks dc risco; Atualizato 
das fichas de cadastramento dos cofoponentes das familias; Executar a vigildncia de 
crian^as consideradas em situates de risco; Monilorar as familias com crianyas 
menores de 02 (dots) anos, que estejam em situate de risco; Acompanhar, por 
intermedio da cartcirinha dc vacina o crescimento e desenvolvimento das crianifas de 
00 (zero) a 07 (sete) anos, orientando a procura pela Unidade de Saude, se necessario; 
Controle (ficha propria) da imunizato de rotina das crian^as e gestantes na 
comunidade, orientando a procura pela Unidade de Saude, se necessario; Promover o 
aleitamento materno exclusive por intermedio de oriema9des educativas na 
comunidade; Informar a Unidade de Saude os cases de doen9a na comunidade; 
Identificar as gestantes na comunidade e orientar o acompanhamento do pre natal na 
Unidade de Saude de referencia; Apoiar a realiza9Ho de inqueritos epidemiologicos, 
investigagSo de surtos ou ocorrencia de doen9as de notifica9ao compulsoria conforme 
solicitato da coordena9ao; Incentivar as atividades de educa93o em saude bucal na 
familia, com enfase no grupo infantil e de gestantes; Incentivar as atividades de 
preven9ao e promo9§o de saude do idoso; Informar a Unidade de Saude os portadores 
de deficiencia psicofisica para apoio necessario no prdprio domicilio; Incentivar a 
comunidade para aceita9ao c inse^ao social dos portadores de deficiencia 
psicofisica; Orientar verbal e visualmente as familias e a comunidade para a 
preveiiyao e o controle dc docn9as cndcmicas; Orientar para a preserva9ao do meio
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ambicntc; Incemivar as a^des dc scnsibiliza^So quanto aos dircitos humanos para as
familias e as comunidudcs; Participar de mobilizasao comunitaria com a96cs para 
melhoria do meio ambicnte, saneamcnto, entrc outras, dentro do plancjamento da 
equipe, sob a supervisfio do profissional cnfenneiro: Informar a cquipe da Unidade de 
Saude sobrc a dinamica social da comunidade, dentro da micro &rea na qual est4 
inserida, suas necessidadcs, potencialidades e limites, atravtis dos relat6rios de 
atividades; $er cordial no trato com a comunidade. de modo a nflo gerar confides ou 
rejehfSo junto a mesma; Bslimular a participa^o ccmunitaria para avdes que visem a 
conquista de melhorias na qualidade de vida, identificando parceiros e recursos 
existentes na comunidade que possam ser potencializadas pclas equipes; Realizar 
outras a^des e atividades na comunidade dentro de sua £rea de abrangencia. que 
sejam dcfmidas no plancjamento local e/ou das equipes; Participar de reunites e 
cursos de educa^o continuada, relacionada As atividades dos Agentes ComunitArios 
de Satide; Entregar no prazo solicitado todas as fichas de acompanhamento para a 
chefia imediata, realizar o fechamenlo do relatbrio; Realizar todas as atividades 
solicitadas pcla coordena93o c supervis3o desde que n3o fira os principios dticos 
inerenles a sua fun9flo; Participar do processo de territorializa9flo e mapeamento da 
Area dc abrangencia; Manter atualizado o cadastramento das familias e dos indivfduos 
no sistema de informavito indicado pelo gestor municipal: Realizar todas as demais 
atividades inerenles a sua fun^o.

FATOUES A SEREM CONSIDERADOS EM RELA^AO AO CARGO:
O Agente ComunitArio dc Saiide deve: para o exerdcio do cargo, 6 obrigatdrio haver 
concluido, com aprovcitamemo suficicnte, curso introdutdrio de formavAo inicial e 
continuada; residir na Area da comunidade em que atuar. desde a data da publica93o 
do edital do processo seletivo publico; ter disponibilidade para trabalho eventual no 
periodo noturno e final de semana, havendo compensa9ao dc boras; o horArio de 
entrada e saida na Unidade de SaQdc c a sua permanencia dentro da mesma. deverflo 
ser acordados previamente com o coordenador.

EXPERlfeNCIA MINIMA:
Nenhuma (ver fatores em rela9Ao ao cargo).

ESCOLAR1DADE MINIMA:
Nivel fundamental (cxceto para aqucles que jA cxerciam a atividade at«f 05 de outubro 
dc 2006).

JULGAMENTO E INICIATIVA:
Na grande maioria as tarefas sSo variadas e de pouca complexidade, exigindo 
planejamcnto, organiza93o. coordcna9Ao e cuidados para obtengSo de resultados.

RELACIONAMENTO:
Demonstrar muito zelo ao lidar com pessoas e relacionar-se com os eolegas de 
trabalho. Respeitar as ordens do superior hierArquico do 6rg3o de Iota93o, conforme 
estrutura defmida no art. 2°, § 1° e 4° da Lei 1.522/2009. 
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ANEXOV

PREFE1TURA MUNICIPAL DE TURMALINA - MG

DESCRICAO DE CARGOS
CARGO GRUPO

OCUPACIOIS’AL
SAUDE
SERVINGS
AUXILIARES

CARREIRA

SAUDE E ASSIST^NCIAAGENTE DE 
COMBATE AS 
ENDEMIAS

DESCRigAO SUM ARIA DO CARGO:
Exercicio de atividades de vigilancia, preven^o e controle de doen9as e promo^ao da 
saude, desenvolvidas em conformklade com as diretrizes do SUS e sob supervisfio do 
gestur municipal de saude.____________________________________________
DESCRICAO DETALHADA DAS TAREFAS:
Realizar vistoria de residcncias, tcrrcnos baldios. estabelecimentos comerciais e 
industrials visando verificar a present de criadouros do mosquito Aedes aegypti, 
executando inspe^o cuidadosa de caixas d’dgua, calhas, telhados, pneus, entulhos, 
entre outros tipos de dep6sitos; Realizar pesquisa larvaria nos imoveis; Realizar 
vistoria de residencias, tcrrcnos baldios, estabelecimentos comerciais e industriais 
visando a orienta9ao dos responsaveis sobre medidas prcventivas e elimina9ao de 
depbsitos passlveis dc prolifera9ao do mosquito Aedes aegypti; Executar medidas 
prevcntivas e promover a elimina9clo de focos do mosquito aegypti, atraviis da 
eliminagao de depositos e/ou aplica9ao de larvicidas e inseticidas, quando indicado e 
conforme orientavSo tecnica; Realizar visita domiciliar, orientando a popula93o sobre 
a doen9a Dengue, febre chikungunya e febrc zika, sens sintomas, riscos, agente 
transmissor e medidas de preven^ao; Realizar a93es de levantamcnto de Indicc, 
armadilhas, ponios estrategicos, delimita9ao dc focos, entre outros, conforme 
classifica9«ao endemica do Municlpio; Realizar cadastro de imoveis atraves do 
reconhecimenio geogrdfico; Registrar os dados sobre as a95es e atividades 
executadas em formularies especlficos; Trabalhar em eoniato direto com a 
populayilo, sendo esse urn dos fatores mais importantes para garantir o sucesso do 
trabalho; Executar atividades de vigilancia, prevencao e controle de doen9as 
transmissiveis e nilo-transmissive is; Ser cordial no trato com a comunidade, de modo 
a n3o gerar conflitos ou reje^ao junto a mesma; Estimular a participa9ao comunitaria 
para a9oes que visem a 
parceiros e recursos
equipes; Realizar as a95es e atividades que sejam definidas no plancjamento local 
e/ou das equipes; Participar de reunifies e cursos de educa93o continuada, relacionada 
as atividades dos Agentes de Combate a Endemias; Ter disponibilidade para trabalho 
eventual no final de semana, havendo compensayao de horas; Entregar no prazo 
solicitado todas as fichas dc acompanhamento para a chefia imediata, realizar o 
fcchamento do rclatorio; Realizar todas as atividades solieitadas pela coordena9ao e 
supervisSo desde que niio fira os principios ^ticos inerentes a sua funvSo; Realizar 
todas as demais atividades inerentes a fun^o Agente de Combate a Endemias.

de melhorias na qualidade de vlda, identificando 
na comunidade que possam ser potencializadas pelas

Av. Lauro Machado, 230 - Centro - CEP: 39.660.000 - Tu^malina - -|38J 3527.125?

i— x



jwy^Prefeitura Municipal dc n a>A Turmalma
Juntos construindo cidade melhor

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELA^AC) AO CARGO:
0 Agcnte de Combatc As Endemias dcve: para o cxercicio do cargo, e obrigatbrio 

concluido, com aproveitamcnto suficicntc. curso imredutdrio dc fonna^So 
inicial c continuada; rcsidir na Area da comunidadc em que atuar, desde a data da 

do edilal do process© sclctivo publico; ter disponibilidade para trabalho 
no period© notumo e final dc semana, havendo compcnsa^o de boras; o 

horArio de entrada e saida no setor, e a sua permanSncia nas atividades de campo, 
deverflo ser acordados previamente com o coordenador.

EXPERlfeNCIA MINIMA: 
Nenhuma.

ESCOLARIDADE MINIMA:
Nivel fundamental (excelo para aqueles que jA exerciam a atividade at6 05 de outubro 
dc 2006).

JULGAMENTO E INICIATIVA:
Na grande maioria as tarefas sSo variadas e de pouca complcxidade, cxigindo 
plancjamento, organ^Ao. coordena93o e cuidados obtenvAo de resultados.

RELACIONAMENTO:
Demonslrar muito zelo ao lidar com pessoas e rclacionar-sc com os eolegas de 
trabalho. Respeitar as ordens do superior hierarquico do orgAo de lotagAo, conformc 
esirurura no art. 2°. § 1° c 4P da Lei 1.522/2009.
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