
Lei n.º 1472 de 28 novembro de 2007. 
 

        Cria Cargos e Funções Públicas do    Município. 
 
 

                               João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de 
Formigueiro, faz saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar no Quadro Geral de Cargos e 
funções do município, conforme Lei N.º 701, de 20 de dezembro de 1994, mais os 
seguintes cargos de provimento efetivo . 

 
 
§ 1o Ficam criados no quadro de cargos de provimento efetivo, com as categorias 

funcionais e respectivo número de cargos e padrões de vencimento os seguintes cargos:  
 

CARGO QUANT. CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

PADRÃO 

Agente Comunitário de Saúde* 13* 40h 04 

Agente Comunitário de Saúde 15 40h 04 

Agente de Combate a Endemias 01 40h 05 

Enfermeiro do PSF 02 40h 10 

Médico Clínico Geral do PSF 02 40h 12 

Odontólogo do PSF** 01 40h 10** 

Odontólogo do PSF 01 40h 11 

Técnico em Enfermagem do PSF 02 40h 06 

 
*Alterado pela Lei nº 1616, de 17.02.2010. 
**Alterado pela Lei nº 1619, de 18.02.2010.          
 
          § 2º- As especificações dos cargos criados por este artigo são as que constam 
no Anexo I que faz parte integrante desta Lei; 

 
          Art. 2o As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias. 
 
          Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.                                                                                                                                  
           
         Art. 4o  Ficam revogadas as seguintes leis: 

Lei nº.1.447/2007; 
Lei nº 1.448/2007; 
Lei nº 1.449/2007; 

                           
                                               
 
                                                          Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
                                                                                 Em 28 de novembro de 2007 



 
 

                
                                                                                               

                                                                     João Natalício Siqueira da Silva 
    Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 

 
 
 
 

 
Sandra Regina Alves da Silva  
Secretaria da Administração 



 

ANEXO  I 

Cargo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 

ATRIBUIÇÕES 

                       Síntese dos Deveres: Exercer atividades de vigilância, prevenção e 

controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS e sob a supervisão do Gestor Municipal. 

Genéricas: Realizar visitas e levantamento de índice de focos nas 

residências, comércio, visitas em pontos estratégicos como: oficinas, borracharias, 

cemitérios, firmas, sucatas, terrenos baldios; realizar o mapeamento da localização das 

residências das áreas de risco para a comunidade, assim como dos pontos de referência 

no dia-a-dia da comunidade; identificar as micro áreas de risco, em território da 

comunidade; locais que apresentem algum tipo de perigo à saúde das pessoas que 

moram ali, como exemplo: esgoto a céu aberto, água de poço, isolamento da 

comunidade; realizando visitas domiciliares, ações coletivas junto à comunidade através 

da promoção de reuniões, encontros com diferentes grupos; ação inter-setorial em áreas 

como educação, colaboração com o Poder local e conselhos municipais de saúde;realizar 

a pesquisa larvária em imóveis para pesquisa de índice e descobrimento de focos no 

município e distritos infestados e em  armadilhas e pontos estratégicos não infectados; 

orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores; realizar a 

eliminação de criadouros , tendo como medida complementar e controle mecânico( 

remoção, destruição, vedação...) ;utilizar corretamente os equipamentos de proteção 

individual indicado para cada situação no combate de dengue; executar o tratamento focal 

e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicídas 

autorizados conforme orientação técnica para todos os vetores existentes; encaminhar 

aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue; proceder a visita a postos de 

coletas de tratomíneos em todas as localidades do interior; outras tarefas correlatas. 

                   

 

 

 

 

 

                      Condições de trabalho:  

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais. 

                        Requisitos para preenchimento do cargo: 



a) Idade: Mínima  18 anos.  

b) Instrução: Ensino Fundamental completo. Não se aplica a exigência a 

que se refere o inciso II, do Art. 7º da lei Federal nº 11.350/2006 aos que, na data da 

publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente de Combate de 

Endemias. 

 

 



 

 

 

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 

 

ATRIBUIÇÕES 

                       Síntese dos Deveres: Desenvolver e executar atividades de prevenção de 

doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios 

e na comunidade, sob supervisão competente.  

Genéricas: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-

cultural da comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde 

individual e coletiva; registrar para controle das ações de saúde: nascimentos, óbitos, 

doenças e outros agravos da saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas 

públicas que promovam a qualidade de vida; visitas domiciliares às famílias de sua área, 

junto às quais área de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; promoção da saúde 

do idoso, apoio a portadores de deficiência psicofísica, entre outros.  

 

Condições de trabalho:  

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais. 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) residir na área da comunidade em que vai atuar.   

b) Idade: Mínima 18 anos.  

c) Instrução: Ensino Fundamental completo. Não se aplica a exigência a 

que se refere o inciso II, do Art. 7º da lei Federal nº 11.350/2006 aos que, na data da 

publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              CARGO: Enfermeiro do PSF 

 



ATRIBUIÇÕES 

                       Síntese dos Deveres: desenvolver processos em 02 campos essenciais: 

Unidade de Saúde junto à equipe profissional e na comunidade apoiando e 

supervisionando o trabalho dos ACS, bem como assistindo às pessoas que necessitam de 

atenção de enfermagem. 

Genéricas: Fazer curativos, aplicar vacinas e injeções, responder pela 

observância médica, ministrar remédios, zelar pelo bem estar e segurança dos doentes, 

auxiliar os médicos , promover o abastecimento de material de enfermagem, realizar 

consulta de enfermagem, executar no nível de sua competência as ações de assistência 

básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao 

adolescente, à mulher, ao idoso e ao trabalhador; desenvolver ações de capacitação dos 

ACS’s e técnicos de enfermagem com vistas ao desempenho de suas funções junto ao 

serviço der saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes visando 

promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; promover a qualidade e 

contribuir para o meio-ambiente tornar-se mais saudável; discutir de forma permanente 

junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos 

de saúde; coordenar o processo de programação e planejamento das ações e da 

organização de trabalho da Unidade de Saúde da Família.  

                          Condições de trabalho:  

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais. 

                         Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade: Mínima 18 anos.  

b) Instrução: Curso Superior em Enfermagem. 

c) Habilitação legal para o exercício da profissão de enfermeiro com 

Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. 

d) Outras: O exercício do cargo poderá exigir regime de plantão e trabalho 

domingos e feriados. 

                         

 

 

 

 

CARGO: Médico Clínico Geral do PSF 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

 



Síntese dos Deveres: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; 

dignosticar e tratar doenças do corpo humano. Comprometer-se com a pessoa inserida 

em seu contexto biopsicossal, desenvolvendo ações enquanto indivíduos ainda estão 

saudáveis. 

 

Genéricas: Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; 

executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 

adolescente, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos nas unidades e quando 

necessário, à domicílio; realizar atividades clínicas correspondente às áreas prioritárias na 

intervenção na atenção básica definidas na NOAS; avaliar a atuação clínica à prática da 

saúde coletiva; fomentar criação de grupos de patologias específicas, realizar pronto 

atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior 

complexidade por meio do sistema de referência e contra-referência. Realizar pequenas 

cirurgias ambulatoriais, indicar internação hospitalar, solicitar exames, atestar óbitos, 

valorizar as relações médico-paciente e médico-família; prestar assistência integral ao 

indivíduo sob a sua responsabilidade; visar e abordar aspectos preventivos e de educação 

sanitária; promover qualidade de vida e contribuir para que o meio-ambiente seja mais 

saudável, discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho e comunidade o 

conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e às bases legais que legitimam; 

participar do processo de programação das ações e da organização do trabalho da 

Unidade de Saúde. 

 

 

 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais, inclusive em regime de 

plantão e trabalho em domingos e feriados.  

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Curso Superior de Medicina 

b) Habilitação legal para o exercício da profissão de médico com 

Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM 

c) Idade:Mínima de 18 anos. 

 

 



 

 

 

CARGO: Técnico Em Enfermagem do PSF 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Síntese dos Deveres: desenvolver ações de técnico de enfermagem nos 

espaços da Unidade de Saúde e no domicílio/comunidade.  

 

 

Genéricas: Fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; observar 

prescrições médicas realizadas a doentes; ministrar remédios e cuidados com os doentes; 

atender e acompanhar os doentes; auxiliar demais profissionais da saúde; requisitar 

material de enfermagem; desenvolver com ACS atividades der identificação de famílias de 

risco; contribuir e acompanhar o ACS no que se refere às visitas domiciliares; 

acompanhar as consultas de enfermagem de indivíduos expostos à situação de risco; 

executar segundo sua qualificação profissional os procedimentos de vigilância sanitária e 

epidemiologia nas áreas de atenção á saúde da criança, adolescente, à mulher, ao 

trabalhador e ao idoso, bem como controle da tuberculose e hanseníase, doenças 

crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; participar da discussão e organização do 

processo de trabalho na Unidade e comunidade. 

 

                  Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão 

e trabalho em feriados e domingos. 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a)  Idade: Mínima de 18 anos. 

b)  Instrução: Curso de Técnico em Enfermagem 

c) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão, com registro 

no COREN. 

 

 

 

 

 

CARGO: Odontólogo do PSF 



 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

 

Síntese dos Deveres: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e 

região maxilo-facial, proceder à odontologia profilática em estabelecimentos de ensino, 

unidades saúde, PSF e comunidade. 

 

Genéricas: Examinar a boca e os dentes dos alunos e pacientes em 

estabelecimentos do município, bem como na Unidade de Saúde; fazer diagnósticos dos 

casos individuais, determinando o respectivo tratamento, fazer extrações de dentes, 

compor dentaduras, preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de 

pontes, fazer diagnóstico das condições da boca e dos dentes dos pacientes, fazer 

registros e relatórios dos serviços executados, difundir os preceitos de saúde pública 

odontológicas, através de aulas, palestras, material informativo, etc...; responsabilizar-se 

por equipes auxiliares necessários à execução das atividades próprias do cargo; executar 

tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.  

 

Condições de Trabalho:  

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

b)  

Requisitos para preenchimento do cargo:  

  a) Idade: no mínimo 18 anos 

b) Instrução: Curso superior completo em Odontologia 

c) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão, com registro 

no Conselho Regional de Odontologia. 

d) Outras:O exercício do cargo poderá exigir regime de plantão e trabalho 

domingos e feriados. 



 
                         Ref. a Lei  nº 1472/07 
 
 
 
 

             JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Considerando o disposto na medida cautelar deferida pelo Supremo 
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2135, a qual suspendeu a 
vigência do caput do artigo 39 da Constituição Federal, voltando a vigorar a redação 
anterior à Emenda Constitucional 19/98, determinando que entes públicos devem 
observar, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para 
os servidores da administração pública direta, para a contratação de profissionais para 
área de atenção básica à saúde do Município. 

 
Considerando as disposições do Termo de Audiência e Ratificação e 

Aditamento ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado pela 
Administração Municipal e o Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, que entre 
outras medidas, determina a observância rigorosa desses compromissos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              João Natalício Siqueira da Silva  
 

                                                                                 Prefeito Municipal 
       


