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ESTADO DE TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Gabinete do Prefeito
Trabalhando com o povo

ADM 2013/2016

Lei Complementar n°. 02/2014
São Miguel do Tocantins, 15 de outubro de 2014.

Dispõe sobre a regulamentação do Cargo de
Agente de Combate às Endemias do município de
São Miguel do Tocantins, e da outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 64°, da Lei
Orgânica do Município,

Faz saber que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1° - Ficam regulamentados os cargos isolados de Agente de Combate às
Endemias - ACE com exercício exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde
- SUS e lotado na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Emenda
Constitucional de n° 51 de 14 de fevereiro de 2006, regulamentada pela lei Federal de
n° 11.350 de 05 de outubro de 2006.

Art. 2° - Os cargos de Agente de Combate às Endemias são provimento efetivo
e sujeita-se-a ao regime jurídico estatutário, regulamentado pela Lei Ordinária de n°
013/2002, ressalvadas as disposições especificas estabelecidas na presente Lei
Complementar.

Art. 3° - Os cargos de Agente de Combate a Endemias são de dedicação
integral, com jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas
semanais , conforme escala de serviço.

Art. 4° - Constituem atribuições gerais do cargo de Agente de Combate às
Endemias o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e
promoção da saúde, em especial, de combate à prevenção de endemias, vistoria,
detecção e eliminação de focos endémicos e sua notificação, em conformidade com as
diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e sob a supervisão do gestor municipal
de saúde.

Art. 5° - Os quantitativos, os vencimentos e os adicionais devido a
ocupantes dos cargos criados por esta Lei Complementar são os especificado;
seguir.
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Quantidades:

Ficam criados 20 (vinte) cargos de agentes de combate às endemias, "emenda
001/2009 de 27 de fevereiro de 2009".

Valor Salário R$ 1014,00 ( hum e mil e quatorze reais)

Adicional de Insalubridade 40 (quarenta por cento)

Parágrafo Único - O vencimento dos Agentes de Combate às Endemias será
determinado pelo Piso da Categoria, fixado Pelo Governo Federal, não necessitando
de aprovação do Legislativo Municipal para a fixação dos referidos vencimentos.

Art. 6° - A investidura no Cargo de Agente de Combate às Endemias - ACE
dar-se-á mediante aprovação em Processo Seletivo Publico, de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos
específicos para sua atuação, nos termos da CF/88 e da Lei Federal de n° 11.350 de 05
de outubro de 2006.

§ 1° - Entende-se por Processo Seletivo Público o procedimento
administrativo, de provas ou de provas e títulos, executado de forma mais simples,
rápida e objetiva e que atenda aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência, destinado à administração de pessoal
para o cargo público de ACE.

§ 2° - o Edital do Processo Seletivo Público deverá ser divulgado, pelo menos
uma vez e com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da realização das provas, em
jornal de circulação, na imprensa oficial do Município, bem como em outros meios
que ampliem a publicação do certame.

§ 3° - Se adotada no Processo Seletivo Público a modalidade de provas e
títulos, essa deverá guardar pertinência com as atividades desempenhadas e terá
caráter classificatório e servirá de parâmetro para efetivação dos referidos candidatos
aprovados.

§ 4° - O Processo Seletivo Público, referido no caput deste artigo poderá ser
realizado em mais de uma fase, inclusive com realização de Prova de Capacidade
Física em caráter eliminatória, conforme dispuser o Edital.

§ 5° - Se os Agentes de Combate às Endemias - ACE, já tiverem sid
Seletivados pelo município de São Miguel do Tocantins, mesmo que tenha sid
admitido após a Emenda Constitucional de n° 51 e a Lei de n° 11.350 serão
contemplados com a referida lei Complementar dando aos mesmos as mesmas
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garantias dos Servidores Públicos Municipais regidos pelo regime Jurídico do
Município.

§ 6° - O prazo de validade do Processo Seletivo Publico será de no Máximo de
02 anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, conforme interesse da
Administração municipal.

§ 7° - O edital do Processo Seletivo Público para provimento de Cargos de
Agente de Combate a Endemias, deverá estabelecer a inscrição por Área de
abrangência, previamente definida pelo Município, observando o seguinte:

I - A classificação dos aprovados deverá obedecer rigorosamente à ordem de
classificação por Área de abrangência;

II - A admissão dos aprovados devera obedecer, rigorosamente, a ordem de
classificação da área de abrangência.

Parágrafo Único - No caso de convocação de todos os aprovados para o cargo
de Agente de Combates as Endemias - ACE em determinada Área de abrangência,
poderá ser realizado novo Processo Seletivo Público para recomposição da reserva
técnica.

Art. 7° - O Chefe do Poder Executivo definirá as Áreas de Abrangência do
Município para atuação do ACE, de acordo com as peculiaridades da região
observados, também, os parâmetros estabelecidos pelo Ministério de Saúde.

Art. 8° - Os agentes de Combate às Endemias - ACE deverá preencher, além
dos requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal, previstos na Lei

A do Estatuto do Servidor Público do Município de São Miguel, os seguintes pré-
requisitos para o exercício do cargo:

I - Apresentar Certificado de conclusão do Ensino Fundamental;

II - Ter sido aprovado em Processo Seletivo Publico;

III - Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação
inicial e continuada.

Art. 9° - Ficam terminantemente proibidos a disponibilidade, o
aproveitamento e a movimentação, remoção, redistribuição, cessão dos servidor
ocupantes dos cargos ora criados, bem como o desvio de função, sob pena
responsabilidade do Titular do Órgão.
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Parágrafo Único - As exceções previstas na presente Lei Complementar com
relação aos ACE serão solucionadas pelo Estatuto do Servidor Público Municipal
contida na Lei de n° 013/2002.

Art. 10° - Será aplicada a penalidade de demissão do cargo de Agente de
Combate á endemias nas seguintes hipóteses:

I - Na ocorrência de pratica de falta grave dentro do Estatuto do Servidor
Municipal.

II - Insuficiência de desempenho, apurado em procedimento no qual se
assegure pelo menos uns recursos hierárquico, dotado de efeito suspensivo, que será
apreciado pela Comissão Especial de Inquérito.

Art. 11° - O processo Administrativo Disciplinar para a demissão dos
ocupantes dos cargos de Agente de Combate às Endemias será instaurado de
imediato pela autorizada a que o mesmo estiver submetido e será analisado por uma
Comissão Especial de Inquérito designada pelo Chefe do poder Executivo para tratar
desses assuntos.

Art. 12° - Esta Lei Complementar será regulamentada, no que couber pelo
Chefe do poder Executivo.

Art. 13° - Esta Lei Complementar entrara em vigor após a sua publicação,
revogadas as disposições em Contrários.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS,
aos 15 (quinze) dias do mês de outubro

FRANCISCqiMESpUSA LOPES
™W

PrefeitcIBMunicipal


