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LEI Nº 599 de 30 de junho de 2014. 

 

“Altera o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e Agentes de Combates a Endemias (ACE), aumenta o 

quantitativo de cargos dos referidos agentes no município de 

Ouvidor e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OUVIDOR, ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município 

e pelas Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado de Goiás, FAZ 

SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte lei: 

 

Art. 1º Passam a fazer parte da estrutura da Secretaria 

Municipal de Saúde de Ouvidor, os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e 

de Agente de Combate a Endemias (ACE), ambos sob o regime jurídico estatutário, 

devendo integrar o plano de cargos, salários e carreira do município de Ouvidor. 

§ 1º Os atuais ocupantes dos empregos públicos de Agente 

Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias que tenham ingressado no 

serviço público municipal de Ouvidor, por seleção pública, nos termos da Emenda 

Constitucional 51/2006, terão o direito de optar entre permanecer no regime celetista 

ou ingressar no regime estatutário constante da Lei Municipal nº 586/94 (Estatuto 

dos Funcionários Públicos do Município de Ouvidor). 

§ 2º A opção mencionada no § 1º deverá ser manifestada, por 

escrito, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da promulgação da presente 

Lei. 

  

Art. 2º Serão extintos os empregos públicos de Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias daqueles que optarem 

pelo regime da Lei Municipal nº 586/94. 
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§ 1º Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate a Endemias, ocupantes de empregos públicos, que não se manifestarem 

pela opção de regime no prazo estabelecido no § 2º, do art. 1º, desta lei, 

permanecerão no quadro de empregos públicos do município de Ouvidor, regidos 

pelo regime contratual da Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 2º Manifestada a opção pelo regime estatutário, serão 

extintos proporcionalmente os empregos públicos de que tratam esta lei, implicando 

a rescisão dos respectivos contratos de trabalho e consequente pagamento das 

verbas rescisórias indenizatórias trabalhistas. 

Art. 3º O período anterior ao ingresso dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias ao quadro de servidores 

públicos municipais de Ouvidor não será considerado para aquisição de quaisquer 

direitos decorrentes da alteração do regime jurídico, salvo os direitos 

previdenciários. 

Art. 4º Ficam criados 03 (três) cargos de Agente Comunitário 

de Saúde e 3 (três) cargos de Agente de Combate a Endemias na estrutura da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ouvidor, mantendo-se os empregos públicos 

constantes da Lei 382/2006 e posteriores, até que os atuais ocupantes dos referidos 

empregos exerçam ou não a opção de mudança de regime de que trata esta lei. 

 

Art. 5º A remuneração, atribuições e quantitativos de cargos a 

que se refere esta Lei está prevista no anexo I desta norma, que prevê também o 

quadro de empregos públicos estabelecido na Lei 382/2006 e suas alterações, que 

permanecem em vigor no que for compatível e pertinente com a normativa 

estabelecida. 

 

Art. 6º Aplicam-se aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

e Agentes de Combate a Endemias (ACE) as disposições da EC nº 51/2005 e a Lei 

Federal nº 11.350/2006. 
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Art. 7º Para cobertura das despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza 

especial ou suplementar no orçamento do município, observados os regramentos da 

Lei 4.320/64, bem como proceder às alterações necessárias no PPA e LDO. 

 

Art. 8º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a definir as 

áreas geográficas para atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate a Endemias, observados os parâmetros e regramentos expedidos pelo 

Ministério da Saúde.  

 

Art. 9º A remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e 

dos Agentes de Combate às Endemias no município de Ouvidor é de R$ 1.020,28 

(um mil e vinte reais e vinte e oito centavos), com jornada de trabalho de quarenta 

horas semanais, integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, 

vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades 

assistidas, segundo as atribuições previstas nesta Lei e na Lei Federal 11.350/2006.  

 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouvidor, aos trinta dias do 

mês de junho de dois mil e catorze. 

 

Onofre Galdino Pereira Júnior 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 

Quantitativo de Cargos Quantitativo de Empregos 

 

Total de Vagas 

03 12 15 

Requisitos para o exercício da atividade: 

 

O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o 

exercício da atividade: 

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital 

do processo seletivo público; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 

continuada; e  

III - haver concluído o ensino fundamental. 

 

Atribuições do cargo: 

 

O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS e sob supervisão do Gestor municipal, sendo consideradas 

atividades de sua obrigação em sua área de atuação: 

I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 

comunidade; 

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

III - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, 

de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 

área da saúde; 

V - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações 
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de risco à família; e 

VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 

políticas que promovam a qualidade de vida. 

 

AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 

Quantitativo de Cargos Quantitativo de Empregos 

(Lei nº 382/2006) 

Total de Vagas 

03 02 05 

Requisitos para o exercício da atividade: 

 

O Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o 

exercício da atividade: 

I - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 

continuada; e 

II - haver concluído o ensino fundamental. 

Atribuições do cargo: 

O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades 

de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas 

em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor do 

município, cabendo-lhes: 

I – exercício de atividades de combate e prevenção de endemias, mediante 

notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação 

de focos, orientações gerais de saúde; 

II – prevenção da malária, da dengue e outras endemias determinadas pelo 

Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde; 

III – acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias sob sua 

responsabilidade, bem ainda verificar lotes, terrenos e outros locais nos quais sejam 

possíveis a detecção de focos endêmicos.  
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Confere com o original registrado no Livro de Registro de Leis nº 11, 

da Prefeitura Municipal de Ouvidor, lavrado às fls. 27v, 28, 28v, 29, 29v e 30. Dou 

fé.______________ Maria Rita Tartuci Fonseca, Secretária Municipal de Administração.  

 


