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PREFEITURAMTJNICIP1~}~DE SANTACRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA HAHl.-\

LEI MUNICIPAL n°. 400 /2007

"Dispõe sobre a criação de cargos públicos no quadro
de provimento efetivo, no âmbito da Administração
Direta do Município de Santa Cruz Cabrália, conforme
disposto nos parágrafos 4", 5° e 6° do artigo 198 da
Constituição Federal/88 e dá outras providências."

o PREFEITO :\-lUNICIPALDE SANTA CRUZ CABRALIA, Estado da Bahia, no uso
de uso de. suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei: '"

Artigo 1". Ficam criados, neste Município os cargos públicos de Agente
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, que passará a integrar o
quadro de provimento efetivo no âmbito da Administração Direta do Município de
Santa Cruz Cabrália, visando operacionalizar a execução de programas na área da saúde
pública.

'Parágrafo único. Os quantitativos, a estrutura de classe e os respectivos
\ encimemos estarão fixados nos Anexos I e ndesta.Lei.

.',

Artigo r. Os cargos públicos criados nesta lei serão regidos pelo Estatuto dos
Sf~'rvi(lNe$Públicos Civis do Município de Santa Cruz Cabrália, conforme determina o
d1'>Do:',10no parágrafo 4 <1 do art. 198 da Constituição Federal/Sê.

'"rtigo 31). O Agente Comunitário de Saúde tem corno atribuição o exercício de
atividades de prevenção de doença') e promoção da saúde, mediante ações domiciliares
ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do Sistema Único de Saúde, sob supervisão do gestor municipal do StJS.

Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde
na.sua área de atuação:

I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da
comunidade de sua atuação;

II - a promoção/execução de ações de educação para a saúde individual e
coletiva;

ITI - a anotação de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde para
fins ext{usivos de controle e planejamento das ações de saúde;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALIA
ESTADO DA BARIA

TV- o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas
pala a área da saúde como estratégia da conquista da qualidade de vida;

v .- a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de
situações de risco à família:

VI _.a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e
outras politicas que promovam a qualidade de vida.

Artigo 40• O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes
requisitos para o exercício de sua função:

I -residir na área da comunidade em. que atuar desde a data da publicação do
edital do processo seletivo público;

Il - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de qualificação
básica de formação;

- UI - haver concluído o ensino fundamental.

~1Ü Compele a Sec-retaria.Municipal de Saúde a definição da área geográfica a
que se refere o inciso I, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da
Sande e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

§2Ü Caberá ao Ministério da Saúde estabelecer o conteúdo programático do
curso de que trata o inciso II do caput deste artigo.

~3(). Aplicam-se aos Agentes de Combate às Endemias os requisitos
estabelecidos nos incisos n e Illdo caput deste artigo.

Artigo 5°. Compete ao Agente de Combate às Endemias o exercicto de
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações de controle
de endemias e seus vetares, abrangendo atividades de execução de programas de saúde
des'~nv01vidasem conformidade com as dir;::trizesdo SUS e sob supervisão do gesto!
local deste.

Artigo 6°. A contratação para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de
Agente de Combate às Endemias, deverá ser precedida de processo seletivo público de
provas ou de provas, entrevistas e títulos, restritos esses a atividades de liderança
comunitária da área em que irão atuar e à experiência profissional em funções similares.
de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos
nara (I exercício das atividades que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
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PREFEITURA .tvlUNICIPA.L DE SANTA CRUZ CABRALlA
ESTADO DA BAHIA

§1o Caberá, excepcionalmente, ao ente da administração direta do Estado da
Bahia certificar a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da
dispensa referida no parágrafo único do art. 2° da Emenda Constitucional n". 51, de 14
de fev ereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com
or.servancia dos princípios referidos no caput deste artigo.

§2". Caberá ao ente da administração direta do município de Santa Cruz Cabrália
certificar os futuros processos de seleção pública, para efeito da dispensa referida no
parágrafo único do art. 2° da Emenda Constitucional n°. 51, de 14 de fevereiro de 2006

§3". Será assegurada a participação do Conselho de Saúde do respectivo ente,
bem como das entidades de classe representantes dos Agentes Comunitários de Saúde e
(lns Agentes de Combate às Endemias em todas as fases do processo selerivo de que
nata esse artigo.

Artigo 7°. Fica a Administração Pública autorizada a romper unilateralmente o
V1T1Clllnde trabalho com o Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às
Endemias na ocorrência de urna das seguintes hipóteses:

[ - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das
Leis do Trabalho, apurado em procedimento no qual se assegure pelo menos um
recurso hierárquico, dotado de efeito suspensivo, que será apreciado no prazo de
sessenta. dias;

II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, no')
termos da lei complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal:

IV - insuficiência de desempenho. apurada em procedimento no qual se
estabelece no inciso L

v - extinção do programa federal que financia o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde;

\1- descumprimento do requisito fixado no inciso I do artigo 4°, bem como a
prestação, ao ente federativo, órgão de entidade responsável pela execução dos
programas a cargo do Agente Comunitário de Saúde, de declaração falsa de
residência, observando o disposto no artigo 247 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Será criada mediante regulamentação do Poder Executivo
'vlunicipal, comissão para apuração da falta grave, devendo contar com um
representante da entidade de classe, assegurando ampla defesa.
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PREFEITURA lvfUNICIP AL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTAoonABAHIA

Artigo 8°. Os cargos públicos, criados por esta Lei no âmbito da Administração
Direta do Município de Santa Cruz Cabrália terá retribuição mensal estabelecida na
forma constante do Anexo I e TI desta, cuja despesa não excederá ao valor atualmente
despendido pelo Município de Santa Cruz Cabrália com a contratação desses
profissionais, sendo deduzidos dos vencimentos os respectivos encargos sociais.

Artigo 9°. As despesas decorrentes da criação dos cargos públicos a que se
refere os artigos 1" e 80 nesta, correrão à conta das dotações destinadas à Secretária
Municipal de Saúde, consignadas no Orçamento do Município.

Artigo lO". A jornada de trabalho do Agente Comunitário de Saúde e do Agente
de Combate às Endemias é de 40 (quarenta) horas semanais.

Artigo Ir.É vedada a utilização de contratação temporária por excepcional
mteresse público e de contrato entre o Poder Público e Cooperativa de Trabalho para o
desempenho das atribuições do Agente Comunitário de Saúde e as de Agente de
Combate às Endemias, excetuada a hipótese de combate a surtos epidémicos, hipótese
em qt)e será observada a regulamentação do artigo 37, inciso IX da Constituição
Federal

Artigo 12". Os profissionais que na data de promulgação da Emenda
Constitucional n. 51 e a qualquer título estivessem desempenhando as atividades d
Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos
definidos por esta Lei, ficam dispensados de se submeter ao processo se1etivo a quês e
refere o artigo 6°, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de
Seleção Pública ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da
administração direta deste Município.

§1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se Processo de
Selecão Pública aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios da
l.egalidade. impessoalidade, moralidade e eficiência.

~2° Os que na data da publicação desta Lei exerçam atividades próprias de
Agente Comunitário de Saúde e de Agehte de Combate à Endemias, vinculados
diretarnente ao Município, não investidos em cargo público, não alcançados pelo
disposto no caput deste artigo, poderão permanecer no exercício dessas atividades, até
que seja concluída a realização de processo seletivo pelo ente federativo com vista ao
cumprimento do disposto nesta Lei.

--- .----_._--_.
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PREFEITURA fV1.uNICIPALDE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA DARIA

Artigo 13°. Fica estabelecido o prazo de sessenta (60) dias para que o Município
de Santa Cruz Cabrália promova o enquadramento dos profissionais admitidos atraves
de seleção pública, processo esse certificado pela Secretaria da Saúde do Estado da
Bahia, para que possam passar a integrar os quadros da Administração Direta do
Município.

Artigo 14°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Santa Cruz Cabrália - Bahia, 10 de Agosto de 2007
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PREFEITURA l"HJNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALIA
}""',STADODA BAHIA

ANEXO!

GRUPO OCUPACIONAL
Serviços Sociais

TOTAl. 120

,..;.
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