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Art. 10. Esta Lei entram em vigor na data de sua publicacao, revogando-se asdisposicoes em
contrario,

Art. 9° As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrao it conta de dotacao orcamentaria
propria.

Art. 8° Os direitos, obrigacoes, responsabilidades e demais fatos resultantes da relacao de
trabalho entre os titulares dos cargos criados por esta Lei e 0 Municipio sao os disciplinados pela Lei
Complementar n°. 02112007Plano de Cargos e Vencimentos e 020/2007 Estatuto do Servidor Publico
Municipal.

Art. 7° Os servidores da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra, ocupantes dos cargos criados
por esta Lei, deverao cumprir a jomada de trabalho de 8 (oito) horas diarias e 40 (quarenta) horas
semanais,

Art. 6° Passa a ser parte integrante desta Lei 0 Anexo IV, que trata da correspondencia do cargo
de Agente Comunitario de Sande.

Art. 5° As atribuicoes dos cargos e as condicoes para 0 ingresso nos mesmos sao as constantes
dos anexos ill desta Lei.

Lei.
Art. 4° A tabela de vencimentos dos cargos criados por esta Lei e a constante do anexo II desta

Lei.
Art. 3° Os cargos ora criados, bern como 0 numero de vagas sao os constantes do anexo I desta

Art. r Os cargos criados por esta Lei, com mimero certo, serao acessiveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da Lei.

Art. 1°Ficam criados, no ambito do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose da BarralMG, os
cargos publicos de provimento efetivo, destinados it execucao dos services publicos municipais, para 0
atendimento a programas dos govemos estadual e federal.

o Chefe do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose da BarraIMG, no uso das
atribuicoes que Ihe sao conferidas pelo art. 44 paragrafo unico, VII clc 45 I e 65, I todos da Lei
Organica Municipal, propos, a Camara Municipal aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei Complementar.

"Dispiie sobre a criacdo de Cargos de Provimemo Efetivo
e dd outras providencias".

LEI COMPLEMENT AR N°. 023/2007.
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02Enfermeiro do Programa de Sande da Familia II
02Cirurgiao Dentista do Programa de Sande Bucal da Familia - CD ill

02Auxiliar de Consultorio Demario do Programa de Sande Bucal da I
Familia - ACD

Agente Comunitario de Sande I
VAGASCARGOS NiVEL
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CARGO: Agente Comunitarie de Sande
QUALIFICAC;AO: Ensino Fundamental Completo, conhecimentos na area de informatica e residir na
area da comunidade em que atuar desde a data da publicacao do edital do processo seletivo publico.
DESCRIC;AO: Services no programa de saude da familia:
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUIC;OES:

• Participar do processo de territorializacao e mapeamento da area de atuacao da equipe,
identificando grupos, familias e individuos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao
trabalho, e da atualizacao continua dessas informacoes, priorizando as situacoes a serem
acompanhadas no planejamento local;

• Realizar 0 cuidado em saude da populacao adstrita, prioritariamente no ambito da unidade de
saude, no domicilio enos demais espacos comunitarios (escolas, associacoes, entre outros),
quando necessario;

• Realizar acoes de atencao integral conforme a necessidade de saude da populacao local, bern
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestae local;

• Garantir a integralidade da atencao por meio da realizacao de acoes de promocao da saude,
prevencao de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontanea, da
realizacao das acoes programaticas e de vigilancia it saude;

• Realizar busca ativa e notificacao de doencas e agravos de notificacao compuls6ria e de outros
agravos e situacoes de importancia local;

• Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuarios em todas as acoes, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando 0 estabelecimento do vinculo;

• Responsabilizar-se pela populacao adstrita, mantendo a coordenacao do cuidado mesmo quando
esta necessita de atencao em outros services do sistema de saude;

• Participar das atividades de planejamento e avaliacao das acoes da equipe, a partir da utilizacao
dos dados disponiveis;

• Promover a mobilizacao e a participacao da comunidade, buscando efetivar 0 controle social;
• Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar acoes inter-setoriais com

a equipe, sob coordenacao da SMS;
• Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informacao na Atencao

Basica;
• Participar das atividades de educacao permanente;
• Realizar outras acoes e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais;
• Desenvolver acoes que busquem a integracao entre a equipe de saude e a populacao adstrita it

UBS, considerando as caracteristicas e as finalidades do trabalho de acompanhamento de
individuos e grupos sociais ou coletividade;

• Trabalhar com adstricao de familias em base geografica definida, a micro-area;
• Estar em contato permanente com as familias desenvolvendo acoes educativas, visando it

promocao da saude e a prevencao das doencas, de acordo com 0 planejamento da equipe;
• Cadastrar todas as pessoas de sua micro-area e manter os cadastros atualizados;
• Orientar familias quanto it utilizacao dos services de saude disponiveis;
• Desenvolver atividades de promocao da saude, de prevencao das doencas e de agravos, e de

vigilancia it saude, por meio de visitas domiciliares e de acoes educativas individuais e coletivas
nos domicilios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito
daquelas em situacao de risco; .> .c. '. H. ., ;> ';.. ...•. '> ..<'.,." < .:«, ;:

• Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as ;Wias;;.:e, .m~\v~4y'g~;.;J:;§\elf~;:iSu~('(
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela; '" :,';
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CARGO: Auxiliar de Consulteric Dentario do Programa de Sande Bucal da Familia - ACD
QUALIFICACAO: Ensino Fundamental Completo, conhecimentos na area de informatica.
DESCRICAO: Services de auxiliar do cirurgiao dentista, execucao de procedimentos e organizacao dos
consult6rios odontologicos do programa de saude bucal da familia e outros orgaos e unidades de
hierarquia variada da Prefeitura Municipal.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:

• Participar do processo de territorializacao e mapeamento da area de atuacao da equipe,
identificando grupos, familias e individuos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao
trabalho, e da atualizacao continua dessas informacoes, priorizando as situacoes a serem
acompanhadas no planejamento local;

• Realizar 0 cuidado em saude da populacao adstrita, prioritariamente no ambito da unidade de
saude, no domicilio enos demais espacos comunitarios (escolas, associacoes, entre outros),
quando necessario;

• Realizar acoes de atencao integral conforme a necessidade de saude da populacao local, bern
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestae local;

• Garantir a integralidade da atencao por meio da realizacao de acoes de promocao da saude,
prevencao de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda cspontanea, da
realizacao das acoes programaticas e de vigilancia it saude;

• Realizar busca ativa e notificacao de doencas e agravos de notificacao compulsoria e de outros
agravos e situacoes de importancia local;

• Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuaries em todas as acoes, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando 0 estabelecimento do vinculo;

• Responsabilizar-se pela populacao adstrita, mantendo a coordenacao do cuidado mesmo quando
esta necessita de atencao em outros services do sistema de saude;

• Participar das atividades de planejamento e avaliacao das acoes da equipe, a partir da utilizacao
dos dados disponiveis;

• Promover a mobilizacao e a participacao da comunidade, buscando efetivar 0 controle social;
• Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar acoes inter-setoriais com

a equipe, sob coordenacao da SMS;
• Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informacao na Atencao

Basica;
• Participar das atividades de educacao permanente;
• Realizar outras acoes e atividades a serem defmidas de acordo com as prioridades locais;
• Realizar acoes de promocao e prevencao em saude bucal para as familias, grupos e individuos,

mediante planejamento local e protocolos de atencao it saude;
• Proceder it desinfeccao e it esterilizacao de materiais e instrumentos utilizados;
• Preparar e organizar instrumental e materiais necessaries;
• Instrumentalizar e auxiliar 0 cirurgiao dentista e/ou 0 THD nos procedimentos clinicos;
• Cuidar da manutencao e conservacao dos equipamentos odontologicos;
• Organizar e manter em dia a agenda clinica;
• Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes it saude bucal com os demais membros

da equipe de saude da familia, buscando aproximar e integrar acoes de saude de forma
multidisciplinar; ,;' ;,!,:,~<;"

• Participar do gerellcia~ento(a6s~ifisftm~~~;~~9~~\~~~~:pa:ffl"9adequado funcionamento da USF.
['I (13//0 ! {; i- iii
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• Cumprir com as atribuicoes atuahnente definidas para os ACS em relacao a prevencao e ao
controle da malaria e da dengue, conforme a Portaria n.°44/GM:> de 3 de janeiro de 2002;

• Executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Cirurgiao Dentista do Programa de Sande Bucal da Familia - CD
QUALIFICA(:lo: Curso Superior Completo em Odontologia, devidamente registrado 110 Conselho ou
Orgao Competente e conhecimentos de informatica.
DESCRI(:lo: Compreende atividades de coordenacao e execucac do service de odontologia no
programa de saude bucal da familia do municipio
RECRUTAMENTO: Amplo
ATIVIDADES:

• Participar do processo de territorializacao e mapeamento da area de atuacao da equipe,
identificando grupos, familias e individuos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao
trabalho, e da atualizacao continua dessas informacoes, priorizando as situacoes a serem
acompanhadas no planejamento local;

• Realizar 0 cuidado em saude da populacao adstrita, prioritariamente no ambito da unidade de
saude, 110 domicilio enos demais espacos comunitarios (escolas, associacoes, entre outros),
quando necessario;

• Realizar acoes de atencao integral conforme a necessidade de saude da populacao local, bern
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestae local;

• Garantir a integralidade da atencao por meio da realizacao de acoes de promocao da saude,
prevencao de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontanea, da
realizacao das acoes programaticas e de vigilancia a saude;

• Realizar busca ativa e notificacao .de doencas e agravos de notificacao compuls6ria e de outros
agravos e situacoes de importancia local;

• Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuaries em todas as acoes, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando 0 estabelecimento do vinculo;

• Responsabilizar-se pela populacao adstrita, mantendo a coordenacao do cuidado mesmo quando
esta necessita de atencao em outros services do sistema de saude;

• Participar das atividades de planejamento e avaliacao das acoes da equipe, a partir da utilizacao
dos dados disponiveis;

• Promover a mobilizacao e a participacao da comunidade, buscando efetivar 0 controle social;
• Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar acoes inter-setoriais com

a equipe, sob coordenacao da SMS;
• Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informacao na Atencao

Basica;
• Participar das atividades de educacao pennanente;
• Realizar outras acoes e atividades a serem defmidas de acordo com as prioridades locais;
• Realizar diagn6stico com a finalidade de obter 0 perfil epidemiol6gico para 0 planejamento e a

programacao em saude bucal;
• Realizar os procedimentos clinicos da Atencao Basica em saude bucal, incluindo atendimento das

urgencias e pequenas cirurgias arnbulatoriais;
• Realizar a atencao integral em saude bucal (promocao e protecao da saude, prevencao de agravos,

diagnostico, tratarnento, reabilitacao e manutencao da saude) individual e coletiva a todas as
familias, a individuos e a grupos especificos, de acordo com planejamento local, com
resolubilidade;

• Encaminhar e orientar usuaries, quando necessario, a outros niveis de assistencia, mantendo sua
responsabilizacao pelo acompanhamento do usuario e 0 segmento do tratarnento;

• Coordenar e participar de acoes coletivas voltadas a promocao da saude e a prevencao de doencas
bucais;

• _.A.~?Il1p~~r~,~1?<:>iare desenvolver atividades referentes a saude bucal com os demais membros
',;:i,~a~;'j-~8\t1ei;;·9t('JS~pdeda Familia, buscando aproximar e integrar acoes de saude de forma
<2jD~it?~~.~!~~~~~tl~,

~1 i\f'J)!,,:(' ' ""'i:l;;::i~:,::,,(1j'(Ioritn6ffiF5~'fparticlpardas atividades de Educacao Permanente do THD, ACD e ESF;
F;.>f'~F FEJ ~f U ~~'!~_P,b~ ~h
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• Realizar supervisao tecnica do THO e ACD;
• Participar do gerenciamento dos insumos necessarios para 0 adequado funcionamento da USF;
• Executar outras atividades correlatas.
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Sao Jose da Barra, 03 de outubro de 2007.

• Manter sob sua guarda e responsabilidade, 0 instrumental, material de cirurgia e enfermagem, bern
como 0 estoque de medicamentos;
• Executar outras atividades correlatas.
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Nomenclatura anterior

)

Correspondencia entre cargos de provimento efetivo criado pela Lei
Complementar 003/98e 0 cargo proposto no Projeto de Lei 008/2007.
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