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LEI COMPLEMENTAR Nº 00, 2022.  

Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município de Fortaleza para os servidores públicos ocupantes 
dos cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências. 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º. Fica aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município de Fortaleza para os servidores 
públicos ocupantes dos cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde, obedecendo às 
diretrizes estabelecidas nesta Lei Complementar.  

§ 1° O Plano de Cargos, Carreiras e Salários a que se refere o caput deste artigo abrange somente os Agentes de 
Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde estatutários, submetidos ao regime jurídico de direito público.  

§ 2°Os Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde estatutários estão submetidos às 
disposições Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza).  

 

Art. 2º. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS tem como princípios e diretrizes:  

I. investidura no cargo de provimento efetivo, condicionada à aprovação em concurso público de provas 
ou provas e títulos, e garantia do desenvolvimento profissional no cargo, através dos instrumentos 
previstos nesta Lei;  

II. estímulo à oferta contínua de programas de capacitação, que contemplem aspectos técnicos, 
especializados e a formação geral, necessários à demanda oriunda dos servidores e dos munícipes, bem 
como ao desenvolvimento institucional;  

III. organização dos cargos públicos e adoção de instrumentos de gestão de pessoal integrados ao 
desenvolvimento organizacional do Município de Fortaleza.  

 

CAPÍTULO II -  DOS CONCEITOS 
 

Art. 3°. Para todos os efeitos desta Lei aplicam-se os seguintes conceitos:  

I. Plano de Cargos, Carreiras e Salários: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o 
desenvolvimento profissional dos servidores ocupantes dos cargos de Agente de Combate às Endemias 
e Agente Comunitário de Saúde do Município de Fortaleza, que integram determinada carreira, 
constituindo-se em instrumento de gestão de pessoal;  

II. Carreira: é o conjunto de cargos de mesma natureza, pertencentes ao mesmo nível de classificação, no 
qual o servidor se desloca entre as referências salariais e classes;  

III. Cargo: unidade básica do quadro de pessoal, de natureza permanente, criado por Lei, provido por 
concurso público de provas ou provas e títulos, individualizando ao seu ocupante o conjunto de 
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atribuições substancialmente idênticas quanto à natureza do trabalho, aos graus de complexidade e 
responsabilidade; 

IV. Estágio de Carreira: posição do servidor na matriz salarial hierárquica dos padrões de vencimento, em 
decorrência da capacitação profissional ou tempo de serviço no exercício das atividades do cargo 
ocupado;  

V. Padrão de Vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da carreira, em função do cargo e 
classe;  

VI. Classes: divisão básica da carreira;  
VII. Referência Salarial: posição do servidor na tabela de vencimento dentro da respectiva classe.  

 

CAPÍTULO III -  DO QUADRO DE PESSOAL 
 

Art. 4º. O quadro de pessoal da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) fica acrescido dos cargos descritos no Anexo 
I organizado em carreiras, em quantidade necessária para atender com eficiência e eficácia à consecução de seus objetivos 
e cumprimento de suas missões, oriundos da transformação, em cargos públicos, dos empregos públicos criados pelas 
Leis Complementares nos 26/2005, 45/2007 e 65/2009.  

 

CAPÍTULO IV - DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS) 
 

Art. 5°. O PCCS dos servidores ocupantes dos cargos de Agentes de Combate às Endemias e Agentes 
Comunitários de Saúde, resultante da aplicação das diretrizes estabelecidas nesta Lei, fica estruturado em 6 (seis) classes 
e 4 (quatro) referências, na forma do Anexo II.  

Art. 6º. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS de que trata esta Lei fica composto pelos seguintes 
capítulos:  

I. disposições preliminares;  
II. conceitos;  

III. quadro de pessoal;  
IV. estrutura do plano de cargos, carreiras e salários (PCCS) 
V. ingresso na carreira;  

VI. jornada de trabalho;  
VII. forma de desenvolvimento;  

VIII. incentivo de titulação;  
IX. remuneração; 
X. tabela salarial 

XI. enquadramento; 
XII. disposições finais.  
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CAPÍTULO V - DO INGRESSO NA CARREIRA 
 
Art. 7º. O ingresso nos cargos de provimento efetivo dar-se-á mediante concurso público, de acordo com o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza (Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990) e suas alterações 
posteriores, a fim de suprir as necessidades institucionais, respeitando o quantitativo da lotação global do quadro de 
pessoal, bem como a respectiva previsão orçamentária.  

Parágrafo único. Os requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos de que trata o caput deste artigo são os 
previstos no Anexo III desta Lei.  

Art. 8º. O provimento dos cargos dar-se-á sempre na referência inicial da primeira classe da tabela salarial, 
seguindo o Anexo VII desta Lei.  

Art. 9º. Compete à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tomar as providências para a integração do servidor 
admitido, por meio de treinamento introdutório, de caráter obrigatório, dando-lhe conhecimento do ambiente de 
trabalho, direitos e deveres, formas de desenvolvimento na carreira.  

 

CAPÍTULO VI - JORNADA DE TRABALHO 
 

Art. 10. A jornada de trabalho fica estabelecida de 40 (quarenta) horas semanais, efetivamente trabalhadas e 
cujos vencimentos básicos são os estabelecidos no Anexo VII.  

Parágrafo único:  A jornada de trabalho definida no caput do artigo, poderá ser distribuída de acordo com o 
regime de escalas de serviço e de aferição de frequência, visando atender às ações de combate à epidemia e prevenção 
de doenças. 

 

CAPÍTULO VII - DAS FORMAS DE DESENVOLVIMENTO 
 
Art. 11. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por progressão por tempo de serviço e capacitação. 

§ 1º. A progressão por tempo de serviço e capacitação e a promoção para a mudança de classe, consistem na 
passagem do servidor de uma referência para outra imediatamente superior, observados os critérios estabelecidos nesta 
Lei.  

§ 2º.  A mudança de classe na carreira ocorrerá sempre que o servidor se encontrar na última referência da 
classe, desde que cumpra os critérios estabelecidos nesta lei complementar. 

Art. 12. Não se beneficiarão dos processos de Promoção para mudança de Classe e Progressão por Tempo de 
Serviço e capacitação dos servidores que, embora implementadas todas as condições, incorrerem em 1 (uma) das 
seguintes hipóteses:  
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I. tiver sido penalizado por processo administrativo disciplinar no período entre uma 
Progressão/Promoção e outra, garantido o direito de ampla defesa e o contraditório; 

II. terem sido condenados, com sentença de transito em julgado em processo criminal no período de uma 
progressão/promoção; 

III. não apresentar os certificados exigidos para progressão por tempo de serviço e capacitação e promoção 
de mudança de classe. 

 

SEÇÃO I - PROMOÇÃO PARA MUDANÇA DE CLASSE 
 

Art. 13. A Promoção para Mudança de Classe dar-se-á mediante a obtenção pelo servidor de certificação em 
cursos compatíveis com o cargo ocupado ou demais atividades na área de saúde do município de Fortaleza com carga 
horária mínima exigida, garantindo o percentual de 5%. Nos termos constantes no Anexo V. 

§ 1º Para efeito de Promoção para Mudança de Classe, é permitida a soma de carga horária obtida em cursos ou 
eventos correlatos, conforme citado no caput deste artigo.  

§ 2º A carga horária mínima para cada curso ou eventos correlatos será de 20 (vinte) horas. 
§ 3º Para todos os efeitos, os certificados de que trata o caput deste artigo só poderão ser apresentados uma 

única vez.  
§ 4º Haverá Promoção para mudança de classe sempre que o servidor se encontrar na última referência da classe 

à qual pertence.  
 

SEÇÃO II - PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO 
 

Art. 14. Haverá Progressão por Tempo de Serviço e Capacitação a cada 12 (doze) meses de efetivo exercício 
assegurando o percentual de 3% (três por centos), contados a partir do enquadramento deste PCCS.  

Art. 15. Para concessão desta forma de Progressão, será levado em consideração o tempo de efetivo exercício 
prestado ao Município de Fortaleza.  

Art. 16. Para os efeitos desta Lei, considera-se efetivo exercício o tempo de permanência do servidor sem 
afastamento do cargo/função, salvo os casos previstos no art. 45 da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, bem como 
para exercer mandato eletivo em entidades de representação sindical e as demais exceções previstas em Lei.  

CAPÍTULO VIII -  DO INCENTIVO DE TITULAÇÃO 
 

Art. 17. A qualificação dos servidores de que trata esta Lei Complementar, bem como a melhoria da qualidade 
de serviços por eles executados, será estimulada através da concessão do Incentivo de Titulação.  

Parágrafo único.  O Incentivo de Titulação a ser percebido pelo servidor será incorporado a remuneração no 
cargo efetivo, bem como será considerado para fins de aposentadoria e instituição de pensão, desde que o período de 
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percepção do benefício seja igual ou superior a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) meses 
intercalados.  

Art. 18. O Incentivo de Titulação será concedido ao servidor que obtiver certificado ou título em curso que 
mantenha correlação direta com o cargo ou demais atividades na área da saúde do município de Fortaleza.  

§ 1º Serão considerados apenas os títulos e/ou certificados relativos ao grau de educação formal que exceda ao 
exigido pelo cargo, conforme o Anexo VI.  

§ 2º Os cursos de médio profissionalizante/técnico, sequencial tecnólogo, graduação, pós-graduação (lato 
sensu), mestrado e doutorado para fins de concessão do Incentivo de Titulação deverão ser reconhecidos pela Secretaria 
de Educação do Estado e/ou Ministério da Educação.  

§ 3º Para todos os efeitos de concessão deste benefício, os títulos ou certificados obtidos só poderão ser 
apresentados uma única vez.  

§ 4º Os percentuais de Incentivo de Titulação previstos no Anexo VI não são cumuláveis entre si.  
§ 5º A comissão paritária para acompanhamento e desenvolvimento do PCCS instituída no Art. 31, definirá os 

critérios de correlação direta entre o título apresentado pelo servidor e o cargo exercido, bem como as demais atividades 
na área de saúde do município de Fortaleza.  

 

Art. 19. O Incentivo a Titulação Acadêmica será implantado de forma automática, conforme o servidor apresente 
os certificados dos cursos. 

Parágrafo único: caso Secretária Municipal de Saúde não implante o benefício de forma automática, fica 
assegurado o pagamento do retroativo, à data da apresentação do título. 

 

CAPÍTULO IX - DA REMUNERAÇÃO 
 

Art. 20. A composição da remuneração deste PCCS dar-se-á da seguinte forma:  

I. Vencimento-base;  
II. Incentivo de Titulação;  

III. Gratificação Específica dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - GIASE; 
IV. Gratificação de Efetivo Exercício de Função de Supervisão– GEEFS; 
V. Gratificação de Incentivo ao Nível Médio da atenção básica do município de Fortaleza – GINM; 

VI. Vantagens pecuniárias previstas no Estatuto do Servidor Público do Município de Fortaleza (Lei nº 6.794, 
de 27 de dezembro de 1990) e demais legislações especificas. 
 

Art. 21. Fica instituída a Gratificação Específica dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às 
Endemias (GIASE), no percentual de 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento base, a partir da vigência desta 
lei.  

Parágrafo Único. A gratificação de que trata o Art. 21, a ser percebida pelo servidor será incorporada a 
remuneração no cargo efetivo, bem como será considerado para fins de aposentadoria e instituição de pensão, desde que 
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o período de percepção do benefício seja igual ou superior a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) 
meses intercalados. 

Art. 22. Fica instituída a Gratificação de Efetivo Exercício de Função de Supervisão (GEEFS) para os Agentes de 
Combate as Endemias – ACE de carreira ocupantes das funções abaixo relacionadas, calculadas sobre o vencimento base 
nos seguintes percentuais:  

I. Supervisor de UAPS (Unidade de Atenção primária à saúde), 30% (trinta por cento);  
II. Supervisor Técnico, 40% (quarenta por cento); 

III. Supervisor Administrativo, 50% (cinquenta por cento);  
IV. Supervisor de Apoio/Analista, 60% (sessenta e cinco por cento);  
V. Supervisor Geral, 70%. (Setenta por cento).  

 

§ 1º A partir da aprovação desta lei completar, os servidores que vierem a assumir as funções previstas nos 
incisos, I, II, III, IV, e V terão que atender os seguintes critérios: 

a) Maior tempo de efetivo exercício na PMF; 
b) Maior tempo na função; 
c) Formação técnica; 

§ 2º Os percentuais referentes as gratificações constantes nos incisos, I, II, III, IV e V do art. 22, não são 
cumulativas a cargos comissionados.  

§ 3º A gratificação instituída no caput do Art. 22 será percebida pelos servidores durantes os afastamentos 
remunerados, bem como para aqueles servidores substitutos, independente do período de afastamento do titular.  

Art. 23. O vencimento-base corresponde ao valor estabelecido na referência salarial da classe ocupada pelo 
servidor.  

Art. 24. A tabela salarial com as respectivas referências encontra-se definida no Anexo VII deste plano, sendo 
constante a diferença percentual de 3% entre as referências salariais e 5% entre as classes.  

CAPÍTULO X - DA TABELA SALARIAL 
 

Art. 25. A tabela salarial constante no anexo VII dos cargos e funções definidos nesta lei complementar, tem a 
seguinte composição:  

I. 6 (seis) classe – I, II, III, IV, V e VI; 
II. 4 (quatro) referências. 

 
§ 1º o nível de classificação, que compreende um conjunto de cargos de mesma hierarquia, é estruturado sob 

os requisitos de escolaridade das seguintes formas: 

I. Nível de classificação C – Ensino Médio Profissionalizante/técnico. 
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§ 2º A diferença percentual é de 3% entre as referências salariais e 5% entre as classes. 

 

CAPÍTULO XI - DO ENQUADRAMENTO 
 

 Art. 26. O enquadramento do servidor neste PCCS dar-se-á no cargo, na classe, e na referência considerando o 
tempo de serviço no Município de Fortaleza, conforme Anexo VIII. 

Parágrafo Único. Para efeito da contagem de tempo de serviço de que trata o caput deste artigo, serão 
arredondadas para 1 (um) ano as frações de tempo iguais ou superiores a 11 (onze) meses.  

Art. 27. O servidor que não possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo/função, e já estiver, na data 
da vigência desta Lei, enquadrado em cargo/função correlata, fica dispensado do pré-requisito de escolaridade.  

Art. 28. O período para a apuração do tempo de serviço para o enquadramento neste PCCS será considerado da 
data de admissão na Prefeitura Municipal de Fortaleza, cujo ingresso tenha se dado por concurso ou seleção pública, até 
a data da publicação desta Lei Complementar.  

Art. 29. O enquadramento dos Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde neste PCCS 
será automático.  

 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIA E FINAIS 
 

Art. 30. O servidor que se julgar prejudicado quando do seu enquadramento neste PCCS poderá requerer 
reavaliação junto à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), em até 180 (cento e oitenta) 
dias após a publicação do Quadro Discriminativo de Enquadramento no Diário Oficial do Município (DOM).  

Art. 31. Será instituído uma comissão setorial paritária com perfil técnico, no prazo de 30 (trinta) dias da vigência 
desta Lei, com representantes da Secretaria Municipal de Saúde e SEPOG e a representação da bancada dos trabalhadores 
indicadas pelas entidades representativas para acompanhamento e desenvolvimento deste PCCS a qual coordenará os 
processos de Promoção, Progressão e Titulação, inclusive validar os cursos para ascensão na carreira para implantação 
dos benefícios.  

Parágrafo único. A comissão será composta por 12 membros, sendo 06 indicados pela gestão e 06 pelas 
entidades representativas, sendo 03 titulares e 03 suplentes de cada bancada. 

Art. 32. Fica extinta a gratificação de produtividade de campo instituída pelo Art. 23º § 1º da Lei 213 de 22 de 
dezembro de 2015.  

Art. 33. A Vantagem Pessoal Reajustável (VPR), prevista no Art. 38 da Lei 0213 de 22 de dezembro de 2015, será 
mantida e extensiva o maior valor a todos os agentes de combates endemias e Agentes comunitários de saúde. 
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Parágrafo único. A vantagem pessoal reajustável prevista no caput deste artigo, percebida pelo servidor será incorporada 
a remuneração no cargo efetivo, bem como será considerado para fins de aposentadoria e instituição de pensão, desde 
que o período de percepção do benefício seja igual ou superior a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) 
meses intercalados. 

Art. 34. Fica assegurado o pagamento da licença prêmio em pecúnia aos servidores integrantes deste PCCS, que 
não optarem pelo gozo da licença.  

Art. 35. Fica assegurado a extensividade da gratificação GINM no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 
vencimento base, criada pela lei 10.871, de 29 de março de 2019, para os ocupantes dos cargos agente comunitário de 
saúde e agentes de combate às endemias, a partir da vigência desta Lei Complementar. 

Art. 36. Para os servidores que se encontrem na última referência da classe na carreira e, não tenham cumpridos 
os critérios para aposentadoria, ficará assegurado a progressão a cada 12 meses com o percentual de 3% (três por cento) 
e a promoção de 5% (cinco por cento) a cada 4 (quatro) anos, desde que cumpra os critérios estabelecidos para a 
progressão/promoção até completar os requisitos para aposentadoria, a critério do servidor. 

Art. 37. Para os servidores que se encontrem na última referência da classe na carreira e, que tenham cumpridos 
os critérios estabelecido para aposentadoria, ficará assegurado o percentual de 3% (três por cento) correspondente a 
progressão e a cada 12 (doze) meses e 5% (cinco por cento) a cada 4 (quatro) anos correspondente a promoção, desde 
que cumpra os critérios estabelecidos para a progressão/promoção. Até completar os critérios de aposentadoria 
compulsória, a critério do servidor. 

Art. 38. Para os servidores que obtiverem mais de um título de formação técnica, graduação, especialização, 
mestrado ou doutorado, na segunda titulação terão o direito ao deslocamento de duas referências salariais, uma única 
vez na carreira. 

Parágrafo único. O segundo título poderá ser utilizado para o deslocamento de referência salarial ou para a 
mudança de classe e somente poderá ser apresentado uma única vez na carreira, a partir de dois anos do enquadramento 
deste PCCS.  

Art. 39. Fica assegurado a revisão deste PCCS, a cada 5 anos. 

Art. 40. Fica assegurado os benefícios deste PCCS, aos aposentados e pensionistas. 

Art. 41. As despesas decorrentes da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de que trata esta Lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), podendo ser 
suplementadas pela Prefeitura de Fortaleza, em caso de insuficiência. 

Art. 42. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
exceto a VPR prevista no Art. 38 da Lei 0213 de 22 de dezembro de 2015.  
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ANEXO I - DA DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS ATUAIS E PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE CARGOS 
 

CARGO QUANTITATIVO* QUANTITATIVO PROPOSTO PARA 
CONCURSO 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 1193 1000 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2183 1500 

*Fonte: CNESNet: competência 01/2022 
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ANEXO II - DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 
 

CARGO 

Nível de Classificação 

C 

CLASSE 

I II III IV V VI 
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ANEXO III - DA TABELA DE REQUISITOS PARA INGRESSO 
 

NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO CARGO REQUISITOS PARA INGRESSO 

C AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

- Ensino Médio / Técnico 
- Ter concluído com aproveitamento o Curso 
Introdutório de Formação 

C AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

- Ensino Médio / Técnico 
- Ter concluído com aproveitamento o Curso 
Introdutório de Formação; 
- Residir na área da comunidade em que 
atuar, desde da publicação do edital do 
concurso. 
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ANEXO IV - DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

1. CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(ACS)  

 

1.1 REQUISITOS DE ESCOLARIDADE : 
Ensino Médio Completo e Curso Introdutório de 
Formação.  

 
1.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATRIBUIÇÕES:  
 

 Trabalhar na equipe de saúde da família;  
 auxiliar as pessoas e os serviços de promoção e proteção da saúde; 
 realizar em conjunto com a equipe atividades de planejamento e avaliação das ações de saúde 

no âmbito da adstrição da unidade básica de saúde; 
  identificar situações de risco individual e coletivo; 
  identificar e estimular os potenciais de saúde da comunidade; promover ações de educação e 

saúde com indivíduos, famílias e grupos comunitários; 
 orientar, acompanhar e encaminhar pessoas que demandem cuidados em saúde;  
 realizar e registrar visitas domiciliares;  
 estimular a inclusão social; notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam 

vigilância;  
 efetuar o cadastramento das famílias da microárea, consolidando e analisando os dados 

obtidos;  
 estimular a participação comunitária em ações de saúde;  
 estabelecer articulação com equipamentos sociais e políticas públicas;  
 realizar mapeamento institucional, demográfico e social de sua microárea;  
 preencher formulários dos sistemas de informações pertinentes ao Programa de Saúde da 

Família;  
 atuar no controle das doenças epidêmicas;  
 identificar as condições ambientais e sanitárias que constituem risco para a saúde da 

comunidade, informando à equipe de saúde e à população, como também buscar soluções 
coletivas; participar das ações de saneamento básico e melhoria do meio ambiente; 

 acompanhar as condições de saúde das crianças, prioritariamente até 5 (cinco) anos de idade; 
 orientar e acompanhar gestantes e suas famílias quanto ao pré-natal, parto e puerpério; 
 incentivar a vacinação: estimular o aleitamento materno e os cuidados aos recém-nascidos e 

às crianças;  
 executar o controle das doenças diarreicas;  
 prevenir doenças respiratórias; prestar orientações sobre cuidados de higiene;  
 executar tarefas afins; exercer 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.  
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2. CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
(ACE) 

2.1 REQUISITOS DE ESCOLARIDADE Ensino Médio 
Completo e Curso Introdutório de Formação.  

 
2.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATRIBUIÇÕES:  

 Executar atividades de Controle Vetorial com a principal função de descobrir focos, destruir e 
evitar a formação dos criadouros, bem como impedir a reprodução de vetores;  

 identificar situações de risco individual e coletivo; identificar e estimular os potenciais de saúde 
da comunidade; auxiliar as pessoas e os serviços na promoção e proteção da saúde;  

 promover ações de educação em saúde com indivíduos, famílias e grupos comunitários; 
orientar e encaminhar pessoas que demandem cuidados em saúde;  

 realizar e registrar visitas domiciliares de acordo com metas estabelecidas por bairros; 
estimular a inclusão social; notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam 
vigilância;  

 efetuar o cadastramento dos imóveis do Município consolidando e analisando os dados 
obtidos; estimular a participação comunitária em ações de saúde;  

 preencher formulários dos sistemas de informações pertinentes ao Programa de Controle de 
Endemias;  

 atuar no controle das doenças endêmicas e epidêmicas;  
 identificar as condições ambientais e sanitárias que constituem risco para a saúde da 

comunidade, informando à equipe de saúde e à população, como também buscando soluções 
coletivas;  

 colaborar com ações de vigilância sanitária e de melhoria do meio ambiente; exercer 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 Municipal. 
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ANEXO V – TABELAS PARA MUDANÇA DE CLASSE e PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO 
 
TABELA 01: PARA MUDANÇA DE CLASSE COM A CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA: 

 
CLASSE PROMOÇÃO (hora) 

I 80h 
II 80h 
III 80h 
IV 80h 
V 80h 
VI 80h 

 

TABELA 02:  DE PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO COM A CARGA HORÁRIA MÍNIMA 
EXIGIDA: 
 

REFERÊNCIA PROGRESSÃO (hora) 
1 20h 
2 20h 
3 20h 
4 20h 

 

 

 
  



   
 

16 
 

ANEXO VI - DA TABELA DE INCENTIVO DE TITULAÇÃO: 
 

TITULAÇAO EXIGIDA 
PARA O EXERCÍCIO 

DO CARGO 

TITULAÇÃO QUE EXCEDE À EXIGÊNCIA DO 
CARGO 

PERCENTUAIS DE 
INCENTIVO A TITULAÇÃO 

 

ENSINO MÉDIO 

MEDIO PROFISSIONALIZANTE/ TECNICO 10% 
CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL/TECNÓLOGO 15% 

GRADUAÇÃO 20% 
ESPECIALIZAÇÃO 30% 

MESTRADO 40% 
DOUTORADO 50% 
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ANEXO VII - DA TABELA SALARIAL 
 

2022 
Nível de Classificação 

C 

REFERÊNCIA 
CLASSE 

I II III IV V VI 

1 2.424,00 2.781,21 3.191,06 3.661,30 4.200,84 4.819,89 

2 2.496,72 2.864,65 3.286,79 3.771,14 4.326,87 4.964,49 

3 2.571,62 2.950,58 3.385,39 3.884,28 4.456,67 5.113,43 

4 2.648,77 3.039,10 3.486,95 4.000,80 4.590,38 5.266,83 
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ANEXO VIII - TABELA DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA ENQUADRAMENTO NA TABELA SALARIAL 
 

Tempo de Efetivo 
Exercício Referência Classe 

1 1 

I 2 2 
3 3 
4 4 
5 1 

II 6 2 
7 3 
8 4 
9 1 

III 10 2 
11 a 16 3 
17 a 22 4 

23 1 

IV 24 2 
25 3 
26 4 
27 1 

V 28 2 
29 3 
30 4 
31 1 

VI 32 2 
33 3 

34 acima 4 
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ANEXO IX - DAS ATRIBUIÇÕES DOS SUPERVISORES 
 

1.1 -  ATRIBUIÇÕES DOS SUPERVISORES: 
• conhecer os aspectos técnicos e operacionais do controle da dengue; 
• estar informado sobre a situação da dengue em sua área de trabalho, orientando o pessoal sob sua 

responsabilidade, em especial quanto à presença de casos suspeitos e quanto ao encaminhamento para a 
unidade de saúde ou serviço de referência;  

• participar do planejamento das ações de campo na área sob sua responsabilidade, definindo, caso necessário, 
estratégias específicas, de acordo com a realidade local;  

• participar da avaliação dos resultados e do impacto das ações; 
• garantir o fluxo da informação quanto aos resultados da supervisão; 
• organizar e distribuir o pessoal sob sua responsabilidade, controlando sua frequência;  
• prever, distribuir e controlar os insumos e materiais utilizados no trabalho de campo; 
• atuar como facilitador, oferecendo os esclarecimentos sobre cada ação que envolva o controle vetorial; 
• atuar como elo entre o pessoal de campo e a gerência técnica; 
• melhorar a qualificação dos trabalhadores sob sua responsabilidade; 
• estimular o bom desempenho da equipe sob sua responsabilidade; 
• acompanhar sistematicamente o desenvolvimento das atividades de campo, por intermédio de supervisões 

direta e indireta; 
• manter organizado e estruturado o ponto de apoio e abastecimento (PA);  
• garantir, junto ao pessoal sob sua responsabilidade, o registro correto e completo das atividades; 
• realizar a consolidação e o encaminhamento à gerência técnica das informações relativas ao trabalho 

desenvolvido em sua área; 
• consolidar os dados do trabalho de campo relativo ao pessoal sob sua responsabilidade;  
• fornecer às equipes de Atenção Primária, especialmente da estratégia de Saúde da Família, as informações 

entomológicas da área. 
 
 

 

 


