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LEI N° 409/2007, DE 31 DE 0UTUBRO DE 2007

"Regulamenta       o       art.       198       da

Constituigao,        disp5e        sobre        o
aproveitamento   de   pessoal   amparado
pelo   paragrafo   inico   do   art.   2°   da
Emenda Constitucional n° 51, de  14  de
Fevereiro     de     2006,     e     da     outras
providencias."  .

0 PREFEIT0 MINICIPAL DE CONCEICA0 D0 JACUIPE, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuig6es legais,

Fago saber que a Camara Municipal de Vereadores aprova e Eu sanciono a seguinte
Lei:

Art.  1° - As atividades de Agente Comunitario de Satide e de Agente de Combate as
Endemias reger-se-ao pelo  disposto na Lei  Federal n°  11.350  de 05  de Outubro  de
2006.

Art.  2° o exercicio das atividades de Agente Comunitalo de Satide e de Agente de
Combate as endemias, mos temos da Lei Federal, dar-se a exclusivamente no ambito
do Sistema Unico de Satide - SUS, na execugao das atividades de responsabilidade
do  Municipio,  mediante  vinculo  direto  entre  os  referidos  Agentes  e  6rgaos  ou
entidade da administragao direta, autdrquica ou fundacional.

Art.   3°  o   Agente   Comunitalio   de   Saride  ten  como  atribuigao   o  exercicio   de
atividades   de   prevengao   de   doengas   e   promog5o   da   salde,   mediante   ag6es
domiciliares    ou    comunitalias,    individuais    ou    coletivas,    desenvolvidas    em
conformidade co.in as diretrizes do SUS e sob supervisao do gestor municipal.

Paragrafo Unico - Sao consideradas atividades do Agente Comunitdrio de Salde, na
sua area de atuagao:
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I  -  a utilizag5o  de  instrunentos  para diagn6stico  demografico  e  s6cio-cultural  da
comunidade;
11 - `a promogao de ag6es de educagao para a saride individual e coletiva;
Ill - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ag6es de satide,
de nascimentos, 6bifos, doengas e outros agravos a salde;
IV - o estimulo a participagao da comunidade nas politicas ptiblicas voltadas para a
drea da satde;
V - a realizagao de visitas domiciliares peri6dicas para monitoramento de situag6es
de risco a fandlia; e
VI  - a participagao  em ae6es  que  fortalecem os  elos  entre  o  setor satide e  outras
politicas que promovam a qualidade de vida.

Art.  4°  0  Agente  de  Combate  as  Endemias  tern  como  atribuig5o  o  exercicio  de
atividades  de  vigilancia,  prevengfro  e  controle  de  doengas  e  promogao  da  satide,
desenvolvidas  em  conformidade  com  as  diretrizes  do  SUS  e  sob  supervisao  do
gestor municipal.

Art. 5° 0 Minist6rio da Saride disciplinara as atividades de prevengao de doengas, de
promogao da salde, de  controle  e  de  vigilfincia a que  se referem os  arts.  3° e  4° e
estabelecera os parametros dos cursos previstos mos incisos 11 do art. 6° e I do art. 7°,
observadas as diretrizes curriculares nacionals definidas pelo Conselho Nacional de
Educagao.

Art.  6°  0  Agente  Comunitdrio  de  Saride  devera preencher  os  seguintes  requisitos
para o exercicio da atividade:

I - residir na drea da comunidade em que atuar, desde a data da publicagao do edital
do processo seletivo;
11 - haver concluido, com aproveitamento, curso introdut6rio de formagao inicial e
continuada; e
Ill -haver concluido o ensino fundamental.
§1°  Nao  se  aplica  a  exig€ncia  a  que  se  refere  o  inciso  Ill  aos  que,  na  data  de
publicagao da Lei Federal n°  11.350, de 05  de outubro de 2005, estejam exercendo
atividades pr6prias de Agente Comunitalio de Sabde.
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§2° Compete ao Municipio a definigao da area geografica a que se refere o inciso I,
observados os parametros estabelecidos pelo Minist6rio da Saride.

Art. 7° 0 Agente de ,Combate as Endemias devefa preencher os seguintes requisitos
para o exercicio da atividade:
I - haver concluido, com aproveitamento,  curso introdutdrio de formagao inicial e
continuada, e
11 -haver concluido o ensino fundamental.

Paragrafo Unico - N5o se aplica a exig6ncia a que se refere o inciso 11 aos que, na
data de publicapao desta Lei, estejam exercendo atividades pr6prias  de  Agente  de
Combate as Endemias.

Art.  8° Os Agentes Comunitarios de  Saride e  os Agentes de  Combate as Endemias
admitidos pelo Municipio, na forma do disposto no § 4° do Art.  198, da Constituigao
Federal,    submetem-se    ao   regime   juridico   estatutdrio    estabelecido   pela   Lei
Complementar Municipal.

Art.  9° A contratagao de Agentes Comunitalios de Satide e de Agentes de Combate
as  Endemias  devera  ser  precedida  de  processo  seletivo  ptiblico  de  provas  ou  de
provas e titulos,  de acordo  com a natureza e  a complexidade de  suas  atribuig6es  e
requisitos  especificos para o exercicio das  atividades, que  atenda aos principios  da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici6ncia.

§1° Cabera ao Municipio certificar, em cada caso, a existencia de anterior processo
de selegao priblica, para efeito da dispensa referida no paragrafo rinico do art. 2° da
Emenda Constitucional n° 51, de  14 de Fevereiro de 2006, considerando-se como tal
aquele que tenha sido realizado com observancia dos principios referidos no caput
deste Andgo.

§2° 0  Municipio podera utilizar certificagao  regular que tenha  sido  realizada pela
Secretaria  Estadual  de  Saride  da  Bahia  dentro  dos  parfunetros  fixados  pela  Lei
Federal n° 11.350, de 05 de outubro de 2006.
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Art.10   -   A   administra9ao  priblica  somente  podera  rescindir  unilateralmente   o
contrato do Agente Comunitdrio de Saride ou do Agente de Combate as Endemias,
de  acordo  com  o  regime juridico  estatufario,  na ocorrencia  de  uma  das  seguintes
hip6teses:

I - pratica de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidagao das Leis
do Trabalho CLT e Lei Complementar Municipal n° 340/2003;
11 -acumulagao ilegal de cargos, empregos ou fung6es priblicas:
Ill  -  necessidade  de  redugao  de  quadro  de  pessoal,  por  excesso  de  despesa,  mos
termos da Lei Federal n° 9.801, de  14 de Junho 1999; ou
IV - insufici6ncia de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem
pelo menos urn recurso hierarquico dotado de efeito suspensivo, que sera apreciado
em  trinta  dias,  e  o  pievio  conhecimento  dos  padr6es  minimos  exigidos  para  a
continuidade da relagao de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com
as peculiaridades das atividades exercidas.

Paragrafo Unico - No caso  do  Agente  Comunitalio de  Salde,  o contrato tamb6m
podera ser rescindido unilateralmente na hip6tese de nao-atendimento ao disposto no
inciso I do art. 6°, ou em fungao de apresentagao de declaragao falsa de residencia.

Art.  1 1  - Fica incluido no Quadro de Pessoal da administrapao Direta os cargos de
Agente  Comunitalio  de  Sahde  e  agente  de  Combate  as  Endemias,  destinados  a
promover,  no  ambito  do  SUS,  as  ag6es  que  lhe  sao  atribuidas  mos  termos  da  Lei
Federal.

§ 10 Aos cargos de que trata este artigo aplica-se jomada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais;

§2°0 piso  salarial do  Agente  Comunifario  de  Satide  e  Agente  de  Endemias,  serao
acrescido 20% (vinte por cento) a titulo de insalubridade.

§3°  Fica  assegurado  os  recolhimentos  dos  encargos  sociais, jomada  de  trabalho  e
outras garantias de acordo com o regime estatufario estabelecido.
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§4° 0 Executivo Municipal devera fomecer aos Agentes  Comunitdrios de  Sande  e
Agentes  de  Combate  a  Endemias  todos  os  materials  e  instrumentos  necessirios  a
exegugao das atividades.

§5°   Aplica-se   aos   'Agentes   Comunitdrios   de   Saride   e   Agentes   de   Combate   a
Endemias   a   permissao    de   acumulagao    de    cargos    ou   empregos    privativos
profissionais  de  sahde  e  que  trata  o  art  37,  inciso  XVI  da  Constituigao  Federal,
respeitando a compatibilidade de hordrio.

§6°  i  vedada  a  contratag5o  temporala  por  excepcional  interesse  priblico  e  de
contratos entre o Poder Priblico e cooperativas do trabalho para o desempenho das
atribuig6es do Agente Comunitdrio de Saride e Agente de Combate a Endemias, com
exceg5o  a  hip6tese  de  combate  a  surtos  endemicos  em  que  sera  observada  a
regulamentagao do art. 37, IX da Constituigao Federal.

Art.  12 -Ficam criados no ambito da Administrapao Direta do Municipio os caros
constantes do Anexo I desta Lei.

§ 1° a Secretaria Municipal de Salde, em ate trinta dias, promovefa o enquadramento
do pessoal que, em razao de processo seletivo anterior esteja abrigado na ressalva do
art. 9°, paragrafo iinico desta Lei.

§2° No enquadramento de que trata este artigo sera considerado o nivel e referencia
inicial do  Grupo  de  Atividades  Administrativas  (AD-1),  Classe  C, nivel  1  para  os
Agentes Comunitalios de Saride.  Quarto aos Agentes de Combate a Endemias, no
mesmo Grupo Ocupacional, na classe 8, hivel 6.

Art.  13 -Os profissionais que, na data da promulgagao da Emenda Constitucional n°
51,   e   a   qualquer   titulo,   estivessem   desempenhando   as   atividades   de   Agente
Comunitario de Sadde ou de Agente de Combate a Endemias, mos termos definidos
por esta Lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo ptiblico a que se
refere  o  art.  9°  desta  Lei,  desde  que  tenham  sido  contratados  a partir  de  anterior
processo de Selegao Piiblica efetuados por 6rgaos ou entes da Administragao Direta
ou  Indireta deste  Municipio  ou por outras  instituie6es  com a efetiva  supervisao  e
autorizagao da administrapao direta deste Municipio.
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§1°  Para  fins  do  disposto  no  caput  deste  artigo  considera-se  processo  de  selegao
phb|ica,   aquele   que   tenha   sido   realizado   com   observancia   dos   principios   da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia.

§2°  0  Prefeito  Municipal,  antes   de  prover  o   aproveitamento  de  pessoal,   com
candidatos que tenham sido aprovados no processo seletivo a que se refere o art. 9°,
devera,  mos  termos  do  artigo  2°,  paragrafo  iinico  da  EC.  N°  51/2006  e  desta  lei,
aproveitar os profissionais que se encontrem em srfuagao prevista no "caput" deste
artigo, em ato devidamente justificado.

§3° Os profissionais de que trata o "caput" ficam dispensados do requisito a que se
refere o inciso Ill do caput do art.  6°, sem prejuizo do disposto no 2° deste mesmo
artigo.

Art.  14 - Aqueles que na data de publicagao desta Lei, exergam atividades pr6prias
de Agente Comunitdrio de Sadde e de Agente de Combate a Endemias, vinculados
diretamente  aos  Municfpios  ou  a  entidades  da  sua  administragao  indireta,  nao
investidos em cargo ou empregos priblicos, nao alcangados pelo disposto no art.  13,
poderao  permanecer  no  exercicio  destas  atividades,   ate  que  seja  concluida     a
realizagao do processo  seletivo pelo ente  federativo com vista ao  cumprimento  do
disposto nesta Lei.

Art.15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposig6es
em contrino.

Gabinete do Prefeito Municipal
Conceicao do Jacuipe, em 31 de Outubro de 2007.
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ANEXO I

Ficam criados no quadro pessoal do anexo I da Lei Complementar
Municipal   os   seguintes   cargos   de   provimento   permanente,  junto   a
Administragao Direta:

I - Cargos Ptiblicos de Agente Comunifarios de Satde,
11 - Cargos Priblicos de Agente de Combate a Endemias.

Os cargos de provimento permanente ora criado no quadro pessoal do anexo I da Lei
Complementar  Municipal   n°  340/2003,  passa  a  integrar  o   Grupo   Ocupacional
Administrativo   (AD-1),   Classe   "C",   considerando   o   nivel   1   para   os   Agentes
Comunitdrios  de  Sadde    e  Classe  "8",  nivel  6  para  os  Agentes  de  Combate  as
Endemias.

Gabinete do Prefeito Municipal
Conceigao do Jacuipe, em 31de Outubro de 2007.
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