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LEI COMPLEMENTAR NO OO4, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022

PUBL EM
4n

lnstitui o novo Plano de Carreira, Cargos e

RemuneÍação dos Servidores do Sistema de Saúde

Pública do Município de Eldorado do Caraiás, e dá

outras providências-

A PREFEITA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, EXMA. STâ

IARA BRAGA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

TíTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPíTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o Esta Lei institui o novo Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores

do Sistema de Sâúde Pública do Município de Eldorado do Carajás, bem como sua

gestão.

Art. 20 Para os fins previstos nesta Lei, êntende-se por:

| - Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de ações e serviços de sâúde prestâdos

por órgãos e instituições públicas fedeÍais, estaduais e municipais, da Adminislraçâo

direta e indiÍeta e das Íundações mantidas pelo Poder Público. lncluídas neste

conceito estão as instituiçôes de controle de qualidade, pesquisa e produção de

insumos, medicamentos, sangue, hemoderivados e equipamentos para a saúde;

ll- Cargo Público: aquele criado por lei em números certos, com determinaÇão própria,

contendo um conjunto de atribuição e Íesponsabilidade cometidas a seÍvidores,

mediante retribuição padronizada e paga pelos cofres públicos;

Itl - Cargo: é o lugar na organização do serviço público coÍrespondente a um conjunto

de atÍibuições com estipêndio específico, denominação pÍópria, nÚmero certo e

remunerâção pêlo próprio poder pÚblico nos termos da lei;

lV - Grupo Ocupacional: o conjunto de categorias Íuncionais segundo coÍrelação ê

afinidâdãs enÍe as atividades de cada um, a natureza do trabalho ou grau de 
r-r

conhecimento necessário ao exercício das respectivas âtÍibuições; 
Ê

V - Câtegoria Funcional: o conjunto de atividades desdobÍáveis em classe, §
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identiÍicadas pela natuÍeza
desempenho;

e pelo grau de conhecimento, êxigível paÍa seu

Vl - Classe: o conjunto de faixas e níveis de vencimentos corÍespondentes às etapas
de desenvolvimento na carreira;

Vll - Progressão Horizontal: a progressão do ocupante do caÍgo entÍe as faixas, por

desempenho aferido em avaliação, conforme plânilha de progÍessóes em anexo;

Vlll - ReÍerência: identifica a posiÇão salarial das classes, segundo atribuições e

Íesponsabilidades dos cargos que a compõem, bem como expressâ â classificação
dos cargos dentro de cada grupo, indicado nas escalas para os cargos efetivos;

Art. 3'o Plano de cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Sistema de

Saúde Pública do Município dê Eldorado do Carajás tem por objetivos:

l-estimularaprofissionalização,aatualizaçãoeoaperfeiçoamentotécnico-
prof issional dos servidores;

ll - criar condiçóes para a realização do servidor como instrumento de melhoria de

suas condições de trabalho;

lll - gaÍantir o desenvolvimento na carreira de acordo com o tempo de seÍviÇo,

avaliação de dêsempenho satisfatória e aperfeiçoamento pl'ofissional;

lV - assegurar vencimento condizente com os respectivos níveis de formaçâo escolar
e tempo dê serviço;

V - assegurar isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou

assemelhadas, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à

natureza ou local de trabalho.

TÍTULO II

DAS CARREIRAS DOS PROFISSTONAIS DA SAÚDE

CAPíTULO I

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art.4ô A carreira dos Servidores do Sistema de Saúde pública municipal tem como
princípios básicos:

l- a profissionalização, que pressupõe vocação, dedicação profissional com

remuneraÇão condigna ê condições adequadas de tÍabalho;

ll - a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento; !
lll - aprimoramento de qualificação através de cursos e estágios de formação, 
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atualização ou aperfeiÇoamento e a especialização;

lV - a pÍogressão, através de mudanças de níveis de habilitação, baseada no tempo de
serviÇo e merecimento;

V - pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;

Vl - piso salarial proÍissionâl com correÇão anual definido em lei;

Vll - a integração do desenvolvimento profissional dos servidores ao desenvolvimento
dâ educação no município visando padrão de quâlidâde;

Vlll - período rêservado aos estudos, planejamento e avaliação, incluídos na jornada
de trabalho;

lX - ingresso exclusivamente por concurso público dê provas ou provas e títulos.

CAPÍTULO Ii

DA ESTRUTURA DA CARREIRA

An. 5'A Carreira dos Servidores do Sistema de Saúde Pública do Município de

EldoÍado do Cara.iás é constituída por cârgos de provimento efetivo, divididos em 04
(quatro) níveis de escolaridade, confoÍmê ANEXO L

§ 1'As atribuições de cada cargo do quadro do Sistema de sâÚde Pública do
Município de Eldorado do Carajás estão detalhadas no ANExo ll, e seguem as

seguintes premissas:

| - Cargos de nível superior: são aqueles inerentes às ações e serviços que constituem
o Sistema Único de Saúde, nâ sua dimensão técnica-científica e/ou nas funçóes de
planejamento, coordenação, regulação, supervisão e avaliação, que requeiram

escotaridade de nível superioÍ diÍetamenle vinculada ao perfil profissional exigido para

o ingrêsso;

ll - Cargos de níveltécnico: são aqueles inerenles às açÔes ê serviços que constituem
o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional, ê que requeiram

escolaridade de ensino médio profissionalizante específico de nível lécnico vinculado
ao peÍfil profissional exigido para o ingresso;

lll- Cargos de nível médio: são aquelas inerentes às aÇôes e serviços que constituem
o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional, que

requeiram escolaÍidade de nível médio ou médio proÍissionalizante de nível auxiliaÍ ao
perfil profissional exigido para o ingresso;

lV - Carqos de nÍvel fundamental: são aquelas inerentes às ações e serviços que

constituãm o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividade,

manutenção, infrâestrutura, e que requeiram escolaridade mÍnima do nível
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fundamental.

§ 20 o sistema de câÍreira visa valorizar o servidor público, mediante progressâo
continuada, cumpridos os requisitos meritocráticos.

Art. 6o Parâ eÍeitos desta Lei, as categoÍias profissionais de trabalhadoÍes da saúde,
são todas aquelas que se inserem diÍeta ou indiretamente (atiYidade fim e meio) na
atenção à saúde nos estabelecimentos de saÚde ou atividades de saúde, podendo

deter ou não formâção especíÍica para o desempenho de funções atinentes ao setor
e estão agrupadas em cargos da área de âtuaÇão na atençâo à saúde, conforme
ANEXO I.

Art.70 0 perfil profissional e ocupacionâl vincula-se diretamente à natureza do cargo
decorrente da especificidade da habilitaçâo exigida para o seu provimento, bem como
dâ complexidade das atribuições a ele inerentes, originárias das açóes e seÍviços que

constituem o sistema Único de saúde.

CAPÍTULO III

DAS CLASSES E DOS NÍVEIS

Art. 8" A série de classes dos cargos que compôem a carreira dos servidores do
Sistema de Sâúde Pública do Município de Eldorâdo do carajás estrutuÍa-se em
coníormidade com o respectivo nível de escolaridade, perÍil profissional e

ocupacional, identificada por algarismos romanos âssim descritos:

l- Cargos de nível superior:

a) Classe I - habilitação em nível superiôr com diploma devidamente ÍegistÍado em

curso superioÍ reconhecido pelo Ministério da Educação, na área específica, de acordo
com perfil profissional exigido para ingresso no cargo e registro no respectivo
Conselho de Classe;

b) Classe ll - habilitação em nível superior com curso de pós-graduaçâo lato sensu
que confira o título de especialista ou equivalente reconhecido pelo lüinistério da

Educação, com carga horária mínima de 360 (trezentâs e sessenta) hoÍas, na área de

atuaÇão do profissional, desde que corrêlata com a abrangência do SUS e sua área de

atuaçâo;

c) classe lll habilitação em nível superior, com curso de mestrado, Íeconhecido pelo

Ministério de Educação, na áÍea de atuação do profissional, desde que coÍrelata com
a abrangência do SUS e sua área de atuação;

d) Classe lV - habilitação em nível superior, com curso de douloÍado, reconhecido
pelo MinistéÍio de Educação, na área de atuação do profissional, desde que correlata
com a abrangência do SUS e sua área de âtuação.
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ll - Cargos de níveltécnico:

a) Classe I- habilitação em ensino profissionalizante específico de nível técnico,
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, de acordo com o perfil
profissional exigido pâra ingresso no cargo;

b) Clâsse ll - aperfeiçoamento profissional de nível técnico, de acordo com o perfil
proÍissional do cârgo, através de cursos de qualiÍicação na área de atuação, com
carga horária mínima acumulada de 360 (trezentos e sessenta) horas, devidâmente
reconhecido pelo Ministério da Educação, desde que correlata com a abrangência do
SUS e sua área de âtuação;

c) Classe lll - aperfeiçoamento profissional de nível técnico, de acordo com o perfil
profissional do caÍgo, através de cursos de qualificação na área de atuação, com
carga horária mínima acumulada de 720 (setecentos e vinte) horas, devidamente
reconhecido pelo Ministério da Educação, desde que coÍrelata com a abrangência do
SUS e sua área de atuação;

d) Classe lV - conclusão de curso de graduação em áÍea específíca, de acordo com o
perfil profissional do cargo, reconhecido pelo Ministério da Educação, desde que

correlata com a âbÍangência do SUS e sua área de atuação, sendo vedada a mudança
de cargo.

lll - Cargos de nível médio:

a) clâsse I - habilitação em ensino médio devidamênte reconhecido pelo l\4inistério
da EducaÇão;

b) Classe ll - aperfeiçoamento técnico profissionalizante de nível auxiliâr, de acordo
com o perfil do cargo, acrescido de certificação de qualificação profissional na área

de atuação, reconhecido pelo Ministério da EducaÇão, desde que correlatâ com a
abÍangência do sUS e sua área de atuação, com carga horáÍia mínima acumulada de
360 (lrezentos e sessenta) horas;

c) Classe lll - habilitação em ensino prof issionalizante especíÍico dê nível técnico
profissional, devidamente Íeconhecido pelo Ministério da Educação, de acordo com o
perfil profissional exigido para ingresso no cargo;

d) classê lV - conclusão de curso de graduação em área específica, de acoÍdo com o
perfil profissional do cargo, reconhecido pelo Ministério da Educação, desde que

corÍelata com a âbrangência do SUS e sua área de atuação, sendo vedada a mudança
de cargo.

lV - Cargos de nível Íundamental: {
a) classe I - habilitação em ensino fundamental devidamente reconhecido pelo õ
úinistério da Educação; a
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b) classe ll - habilitação em ensino médio devidâmente reconhecido pelo lüinistério
da EducaÇão;

c) Classe Ill - aperfeiçoamento técnico profissionalizanle de nível âuxiliar, de acoÍdo
com o perfil do cargo, acrescido de certificação de qualificação proÍissional na áÍea
de atuação, reconhecido pe,o Ministério da Educação, desde que correlata com a
abÍângência do SUS e sua área de âtuação, com carga horária mínima acumulâda de
360 (tÍezentos e sessenta) horas;

d) Clâsse lV - habilitação em ensino profissionalizante específico de nível técnico
profissional, devidamente recônhecido pelo Ministério da Educação, de âcoÍdo com o
perfil profissional exigido para ingÍesso no cargo.

Art.90 A certificação de qualificação profissional do SUS deverá guardar estrita
observância com as noÍmas e diretrizes atinentes ao ensino profissionalizante
estabelecidas pelo Ministério da Educação, inclusive quanto à autorização de
funcionamento, ao rêconhecimento dos cursos por ela ministrados e registros dos
certificados de habilitação pÍofissional, que somente teÍão vâlidade se preenchidas

todas as exigências estabêlecidas pela legislação nacional de ensino.

Art. 10. o cumprimento da carga horária global mínima de formação proÍissionâl,
adquiridâ em cursos de qualificação com carga horária mínima acumulada de 360
(trezentos e sessenta) horas, deverá seÍ realizado em interstício não superior a 05
(cinco) anos.

Art. 11. os cursos de âtualização, aperÍeiçoâmento, qualiÍicação e/ou capacitação
proÍissional, serão conferidos e reconhecidos poÍ umâ comissão nomeadâ pelo Chefe
do Executivo, cujos critérios de pontuação deverão obedecer, dentre outros:

I - a carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas por curso;

ll a contagem dos cursos concluídos no período máximo de 05 (cinco) anos
anteriores à data da progÍessão;

lll - os cursos devem ser realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a
abrangênciâ do SUS.

Art. 12. Os títulos decorrentes da conclusão de ensino técnico, graduaçâo ou pós-
graduaÇão deverão estar de acordo com o perfil profissional do cargo relacionado
com a área de atuação com a abrangência do SUS, no Município de Eldorâdo do
CaÍajás.

TÍTULO III

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

CAPíTULO I

(o
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DAS PROGRESSÕES

Art. 13. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á medÍante a progressão
horizontal.

Parágrafo único. A progressão horizontal gera efeitos financeiros para o servidor, a

partir do cumprimento dos requisitos legais, respeitando o direito adquirido, tendo a
publicação do ato administratlvo que a conceder apenas efeito homologatório.

Art. 14. A progressão dar-se-á a cada três anos de efetivo êxercício na classe em que

se encontra, por antiguidade e crÍtérios meritocráticos de avaliação periódica de
desempenho.

Art. 15. O (a) servidor (a) efetivo estável sujeito a progressão horizontal deverá
obrigatoriamente atender, de forma cumulativa, as seguintes exigências:

| - ter três anos de efetivo exercício no cargo;

ll - obter média aritmética igual ou superior a 707o dos pontos possíveis em todos os
procedimentos de avaliação periódica de desempenho;

lll - estar em efetÍvo exercícío nas unidades organizacionais da PrefeÍtura Municipal
de Eldorado do Carajás;

lV - não ter mais do que 10 faltas injustificadas nos 36 meses anteriores à data da
homologação do resultado da avalÍação periódica de desempenho;

V- nãoter sofrido punição disciplinar nos 36 meses anteriores à data da homologação
do resultado da avaliação periódica de desempenho.

Parágrafo único. É vedada a progressão Íuncional durante o estágio probatório.

Art. 16. Os servidores públicos do Sistema de Saúde do Município de Eldorado do
Carajás avançarão na carreira, ao longo do tempo, até o limite final previsto nesta lei,

obedecendo progressão meritocrática e avaliação periódica de desempenho.

Art. 17. Os vencimentos base da progressão horizontal serão obtidos pelo acréscimo
de 37o, a cada interstício de 3 anos, sobre o valor do vencimento base do cargo do piso

anterior.

§ 10 Os valores definidos no ANEXO lll serão a base de cálculo para fins de
progressões, que partem do salário inicial de carreira definidos no ANEXO l.

Art. 18. A contagêm de tempo para fins de evolução do servidor na carreira levará em

conta apenas o período considerado de efetivo exercício.

§ 1o A contagem de tempo do servidor em gozo de licença não remunerada será

reiniciada com o retorno do servidor às suas funções, iniciando-se novo período.

l--
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§ 20 A contagem para fins de evolução na carreira permanêcerá em vigor nos casos
de afastamento autorizado para atuação eletiva em entidade de classe ou sindicato,
nos termos legais.

CAPÍTULO II

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 19. A avaliação de desempenho será realizada por comissão instituída pelo titular
da Secretaria Municipal de Saúde, quando serão avaliados os aspectos funcionais de
atuação do servidor, os elementos relativos ao seu comportamento no ambiente de
trabalho, e o desempenho de suas competências laborais, entre eles:

| - Pontualidade/Assiduidade - cumprimento da jornada de trabalho estabelecida pela
lnstituição e comparecimento ao tÍabalho;

ll - CompÍomisso com a Qualidade - interesse em executar as atividades pertinentes
ao cargo com exatidão, sem erros e da melhor Íorma possível;

lll - Conhecimento Técnico - conhecimento referente à execução de atividades
pertinentes à função;

lV - Competência - capacidade de colocar conhecimentos técnicos em prática,
adequando-os às situações do dia a dia;

V - Conduta Ético-Profissional - adoção de uma postura ética diante de situações e

dados/informações confidenciais;

Vl - Organização e Planejamento - capacidade de manteÍ a ordem e o bom
funcionamento das atividades inerentes à função;

Vll - Responsabilidade - capacidade de responder por atos, equipamentos, materiais
e valores monetários necessários à execução da funÇão;

Vlll - Eficácia - alcance das metas propostas;

lX - Potencial - condições de desenvolvimento e aperfeiçoamento futuro;

X - lnformações de desempenho - caracterizada pelas orientações da avalíação
individual do servidor, parecer das chefias quanto ao seu desempenho e plano de

desenvolvimento relativo às ações corretivas a serem empreendidas na capacitação
do avaliado.

Art. 20. A avaliação de desempenho obedecerá a periodicidade de doze meses,
contados da data de estabilidade do servidor.

Art. 2'l . São instrumentos da avaliação de desempenho:

| - Acompanhamento de desempenho: caracterizado pela troca de informações entre
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a chefia e o servidor, visando apontar problemas de execução dos projetos, atividades
ou ausência de meios que estejam inteÍferindo na obtenção dos resultados,
identiÍicando, ainda, ações corretivas a serem adotadas;

ll - Avaliação de desempenho individual: caracterizada pelâ atribuição dos pontos aos
Íatores preestabelecidos;

lll - Plano de aperfeiçoamento do servidor: câracteÍizado pelas recomendações
relativas ao atendimento das necessidades de melhoria de desempenho e do
desenvolvimento prof issional do servidor.

TÍTULO IV

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS

CAPÍTULO I

DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 22. A capacitação e o aperfeiçoamento profissional, objetivando o aprimoramento
permanente do atendimento à população, seÍão asseguradôs através de cursos de

formação, aperfeiçoamento ou especialização, realizados em Escola dê Governo ou

instituições cÍedenciadas, de programas de apêÍfeiçoamento em serviço e de outras
atividades de atualização píofissional, observados os programas prioritários

estabelecidos pelâ Secretaria Municipal de Saúde.

Pârágrafo único. Caberá a Prefeitura Municipal de Eldorado do carajás, buscâÍ
parceria com instituição de ensino credenciada a fim de asseguÍar aos Servidores da

saúde públicâ municipal o aperfeiçoamento profissional dê âcoÍdo com o parágrafo
20 do art.39 da Constituição FedeÍal.

Art.23. A licença para qualiÍicação profissional será remunerada e consiste no

afastamento do litular do cargo de carreira de suas Íunções, computando o tempo de

afastamento pâra todos os fins de direito, e seÍá concedida, a critério da

administração, mediante apresentação de requerimento e observadas as seguintes

condiÇÕes:

l- para frequência em cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização,
mestrado, doutorado e PHD em instituições credenciadas e relâcionados à áÍea de

atuação do servidoÍ, observada a correlaÇão com o Sistema Único de Saúde;

ll - não ultrapasse o limite de 5'l. (cinco por cento) dos servidores liberados paÍa

formação;

lll - seja firmado compromisso de permanência no Serviço PÚblico Municipal, no

mínimó, por período igual ao do afastamento, sob pena de ressarcimento de valores
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ao erário, na proporção do afastamento usufruído.

Parágrafo único. A licença a que se refere o caput somente será concedida quando
não for possível a realização da qualificação profissional sem prejuízo da jornada de
trabalho.

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Aft. 24. O Programa de Qualificação Profissional será formulado pela Secretaria
Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, devendo conter os seguintes objetivos:

l- caráter permanente e atualizado da programação de forma a acompanhar a
evolução do conhecimento e dos processos atinentes aos avanços tecnológicos da
área de saúde;

ll - universalidade no aspecto do conteúdo técnico-científico e profissional da
qualificação, assim como da promoção humana do profissional do SUS como agente
de transformação das práticas e modelos assistenciais;

Ill- ser veículo de sistematização das ações e dos serviços do SUS inscritos na política
de saúde do Município de Eldorado do Carajás;

lV - ser instrumento de integração dos parceiros de gestão do SUS, no âmbito federal,
estadual e municipal;

V - promover a formação de gestores qualificados para o SUS;

Vl - descobrir valores e potenciais humanos para o desenvolvimento de novas
atribuições necessárias ao desenvolvimento do SUS;

Vll - utilização de metodologias e recursos tecnológicos de ensino à distância que

viabilizem a qualificação dos profissionais do SUS.

§ 1o Constitui parte integrante e indispensável do Programa de Qualificação
Profissional a sua avaliação permanente de forma a identificar a eficácia e o impacto
da sua aplicação na melhoria das práticas e da qualidade dos serviços prestados aos
usuários.

§ 2o Caberá a Secretaria Municipal de Saúde, elaborar a programação anual do
Programa de QualificaÇão Profissional para o SUS, com os seus correspondentes
conteúdos de formação e respectivos custos para fins de apreciação e aprovação.

Art. 25. A Secretaria Municipal de saÚde poderá instituir e regulamentar formas de

premiação, destinadas ao servidor efetivo poÍ serviços prestados ao Sistema Unico

de Saúde no âmbito Municipal, nos seguintes termos:



| - por desempenho de resultado no exercício das funções, reconhecido por usuários
e/ou servidores do Sistema Único de Saúde;

ll - pela apresentação de projetos, inventos, pesquisas científicas, publicaçóes, entre
outros, que contÍibuam para o Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único. O prêmio de que trata o caput deste anigo setá regulamentado pelo
PodeÍ Executivo Municipal, não podendo sêr representado por moeda nacional ou
estÍangeira, vantagens ou bens de conteúdo econômico.

TÍTULO V

DO REGIME FUNCIONAL

CAPíTULO I

DO INGRESSO NOS QUADROS DA SAÚDE

An. 26. o ingresso na carreira dos servidores efelivos do Sistema de Saúde Públicã
do Município de Eldorado do Carajás dar-se-á por concurso público dê provâs ou de
provas etítulos, no nível inicial de cada carreira, observadas as especialidades de cada
cargo e as demais disposiÇões contidas em lêi.

§ 1o A aprovação em concurso público não gera, por si só, o direito à nomeação, a
quâl obedecerá, rigorosamente, a ordem de classiÍicação no concuÍso público,

conÍorme as condiçôes estabelecidas no edital, e dependerá dâ necessidade do
preenchimento da vaga coÍêspondênte.

§ 2'o servidor admitido iniciará a carreira ocupando a pÍimeira faixa e a primeira
clâsse salarial correspondente ao cargo.

§ 3' Quando o edital de abertura do concurso público exigir titulação específica, de
acordo com o perfil pÍofissional, o enquadramenlo iniciaÍ do servidor será no nível
correspondente à titulaÇão exigida.

CAPíTULO II

DO EXERCÍCIO

Art. 27. A fixação do local onde os profissionais da Saúde êxeÍcerão as atribuições
específicas de seu cargo será feita por ato de lotação.

CAPÍÍULO III

DA JORNADA DE TRABALHO
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Art. 28. Os sêrvidores cumpÍiÍão iornada de tÍabalho de 40 horas semanais, nos

termos do disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Eldorado do
Carajás, e não podendo exceder a 8 (oito) horas diárias, salvo se autorizada o
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cumprimento de horas extras devidamente Íemunerâdas ou pelô tÍabalho extra em
regime de plantão.

§ 1o Excelua-se do disposto no caput a jornada dos servidores ocupantes dos caÍgos
que tenham lei específica que define sua carga horária.

§ 20 O horário de expediente e de atendimento ao público de cada estabelecimento de
saúde será estâbelêcido por Decreto Municipal.

§ 3o A caÍga horáÍia semanal seÍá distÍibuída nos diâs da semana, conforme êscala
definida pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 40 É obrigatório o cumprimento da carga horária básica semanal de trabalho, sob
pena de responsabilízação do servidor por falta grave.

Art. 29. O servidoÍ público efetivo que ocupaí cargo em comissão ou funçâo de
confiança submete-se ao regime de tempo integral, podendo ser convocado sempre
que houver interesse da administração municipal.

Art. 30. Nas atividades realizadas em turnos ininterruptos, a jornada será de seis (6)
horas diárias, ou trinta (30) hoÍas semânais, com observação de intervalo de 15
minutos.

An. 31. Mediante necessidade da administração pública, os servidores do quadro da
saúde poderão exercer atividádês em Íegime de plantão.

PaágÍaÍo único. O regime de plantão será regulamentado poÍ lei, que definirá os
critéÍios a sêrem considerâdos e quais os valores a serem pagos.

TíTULO VI

DA REI\4UNERAÇÃO E VANTAGENS

CAPÍTULO I

DA REMUNERAÇÂO

Art. 32. A remuneração do titular de cargo da carreira coÍresponde ao vencimento
base relativo à classe e ao nível de habilitação em que se encontre, acÍescido das
vantâgens pecuniárias a que fizerjus.

§ 1o Considera-se vencimento base da caíÍeira, o fixado paÍa o cargo, na sua classe
inicial e no nível mínimo de habilitação, sendo êste a base paÍa cálculo de todos os
adicionais e vantagens da caÍreira;

§ 20 Sobre o vencimento base referido no §1o de§e anigo é que incidirão os reajustes
concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores.

Art. 33. Além do vencimento, o titular de cargo de carreira do Sistema de Saúde Públicâ
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de Eldorado do carajás faÍá ius às gratificaçôes e adicionais concedidos nâ forma
deste plano de carreira e em leis e regulamentos específicos.

cAPÍTULo

DAS cRAT|FtcAÇÕES E ADtcroNArs

Art.34. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas
aos servidoÍes efetivos as seguintes grâtificaçóes e adicionais:

I - gratificaçâo por atuação êm áÍea rural;

ll - gratificação de âtenção à saúde mental;

lll - gÍatificação específica de saúde da famíliâ em área rurali

lV - gratificaçâo por produtividade;

V - adicional por tempo de serviço;

Vl - adicional de escolaridade;

Vll - âdicional pelo exercício de âtividades insalubres, perigosas e penosas;

ParágraÍo único. As gratificaçôes de que tratam os incisos I a Vll têm caráter
tempoÍário e não se incoÍporam aos vencimentos, para nenhum efeito.

Sêção I

GratiÍicação Por Atuação Em ÁÍêa Rural

Art. 35. A gratiÍicação para atuação em área rural será concedida, exclusivamente, aos
Agentês Comunitários de Saúde que, no âmbito de suas atribuições, que deslocam-
se, com recursos próprios devidamente comprovâdos, em área rural devido à

composição daquele micro área, no percentual dê 5% do valor do vencimenlo bâse.

Sêção Il

Gratificação dê Atênçáo à Saúde Mental

Art.36. A gratificação de Atenção à Saúde Mental é atribuída aos servidores em

exercício de atividades no âmbito dos centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e nos
Ambulatórios Especializados em Saúde Mental, no percentual de 107o do valor do
vencimento base.

Seção lll

Gratificação de saúde da Família em Área Rural 
Ç

Art. 37. A gratificação de Saúde da Família em área rural é devida aos servidoÍes . -ã
ocupantes àos cargos que estelam inseridos na Estratégia Sâúde da Família na áreai;i§
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rural, de acordo com o CadastÍo Nacionâl de Estabelecimento de SaÚde (CNES), mas
que residam na área urbana, no percentual de 10% do vâloÍ do vencimento base.

Sêção lV

crâtificação por ProdutiYidadê

Art.38. A gratiÍicaçâo poÍ produtividade é devida aos servidores que atuarem no
âmbito da vigilância sanitária, devendo ser regulamentada por Decreto Municipal.

Sêção V

Adicionâl PoÍ Tempo de Serviço

An. 39. Fica asseguÍâda ao servidor do sistêma de Saúde Pública do Município de
Eldorado do carajás â concessão de Adicionâl Por Tempo de Serviço corrêspondente
â 3,0',t (três por cento) de seu vencimento poÍ triênio de eÍetivo exercício, a ser
concedido automaticamente no mês seguinte à aquisição do direito.

Parágrafo único. O Adicional Por Tempo de Serviço será pago em código próprio e não
se incorpora à remuneração base do servidoÍ.

seção Vl

Adicional de Escolaridade

Art.40. o Adicional de Escolaridade é destinado aos servidoÍês efetivos regidos por

esta Lei, em razão de comprovâÇão por meio de diplomas e/ou certiÍicâdos,
âcompanhados poÍ histórico escolaÍ de cursos de níveis médio, técnico, graduação,

pós-grâduação, mestÍado ou doutorâdo em sentido amplo ou estrito, reconhecidos
pelo Ministério da Educação, com relação direta ao âmbiente organizacional de

atuação do servidor, observados os seguintes percentuais e limites:

| - 107ô (dez por cento) ao servidor (a) que se adequâr a Classe ll em cada caÍgo e nível

de escolaridade definida pelo artigo 8o desta Lei;

ll - 20% (vinte por cento) ao servidor (a) que se adequar a Classe lll em cada câÍgo e

nível de escolaridade definida pelo artigo 8o desta Lei;

lll - 30"ó (Íinta por cento) ao servidoÍ (a) que se adequaÍ a Classe lV em cada cargo e

nível de escolaridade definida pelo artigo 8o desta Lei;

§ 1 o Em nenhuma hipótese o servidor perceberá, cumulativamente, mais de um, dentre

os adicionais previstos neste artigo.

§ 2" O Adicional de Escolaridade será requerido pelo servidor, no setor de recursos
humanos do órgão de lotação, instruído com os documentos comprobatórios da

habilitação (Declaração ou Diploma), expedidos pela instituiÇão que ofertou e ú
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operacionalizou o curso, reconhecida pelo MEC.

§ 3'O departamento de Recursos humanos autuaÍá ô requerimento e o encaminhará
a Comissão Especial de Avaliação, que no prâzô de 10 diâs, certificaÍá â autenticidâde
do título apresentado pelo servidor e a existência de correlação entre a formação
obtida pelo servidor as funções do cargo por ele ocupado.

Sêção Vll

Adicional pelo Exercício de Atividados lnsalubrês e Perigosas

Art. 41. 0s servidores que trabalhâm com habitualidade em locais insalubres ou em
contato permanente com substancias tóxicas ou com risco de vida, fâzem rus a um
adicional sobre o vencimento dô cargo efetivo.

§ 1o A gratificação pelo exercício de atividades insalubres correspondeÍá a 10"/" (dez
por cento),20"/" (vinte por cento) ou 40% (quârenta por cento) do salário base, e pelo
exêrcício de atividade perigosa, até 30'/" (trinta por cento) do salário base, confoÍmê o
grau de exposição ê risco, de acoÍdo com laudo técnico de condições do ambiente de
trabalho.

§ 2o 0 funcionáÍio que fizerjus aos adicionais deveÍá optaÍ por um deles, não sendo
âcumuláveis êstas vantagens.

TÍTULO VII

DA LICENÇA-PRÊNTIO

Art. 42. Após cada quinquênio ininterrupto do exercício, o servidor efetivo farájus â 03
(três) meses de licença com a remuneração do cargo efetivo, como pÍêmio de
assiduidade.

Parágrafo único. É fâcultado ao servidor fracionar a licença dê que trata este artigo,
em 02 (duas) paÍcelas, devendo ser declarado expressamente, no Íequerimento.

4n.43, Não se concederá licença-pÍêmio ao funcionário que, no período aquisitivo:

| - sofrer penalidade disciplinar de suspensãoi

ll - aÍasta-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessôa da família, sêm remuneração;

b) licenÇa para tratar de interesses particulares;

c) condenação a pena privativa da libêrdâde por sentença definitiva;

d) desempenho de mandato classista;

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão de licença
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prevista neste artigo, na pÍoporção de um mês para cada falta.

4n.44. 0 númeÍo de funcionários em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá
sersuperiora 1/3 (umterço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão
ou entidadê.

TÍTULo VIII

DOS CARGOS COIVIISSIONADOS

Art. 45. 0s sêrvidoÍes do grupo ocupacional do Sistema de Saúde Pública do Município
de Eldorado do Carajás, além dos cargos efetivos, podem ocupâr os cârgos
comissionados definidos em Lei Complementâr Municipal que trata da estrutura
administrativa e cargos em comissão da Secretaria Municipal de Saúde, a cÍitéíio da
gestão municipal.

§ 1o o servidor nomeado para qualquer dos cargos previstos neste artigo poderá optar
por receber sua remuneração com base no valor previsto para o cargo comissionado,
ou pelo vencimento do cargo efetivo acrescido do percentual de 40oá (quarenla por
cento) do seu salário base.

§ 20 As especificações dos caÍgos de que trata este artigo são definidas em Lei

Complementar Municipal que trata da estrutura administÍativa e cargos em comissão
da Secretaria Municipal de Saúde.

TÍTULo IX

DAS DISPOSIÇÔES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPíTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 46. O servidor que ingressar no Quadro de Pessoal da Secretaria tvlunicipal de
Sâúde, a partir da data dos efeitos desta Lei, terá diÍeito à sua primeira movimentação
funcional após o estágio probatório.

Art.47. O prazo paÍa a progressão horizontal dos servidores será contâdo a partir do
seu ingresso no seÍviço público, e o peÍíodo de estágio probatóÍio será contabilizado
para efeito da primeira progressão.

Art. 48. O servidor que se encontÍar afastado poÍ motivo de licença sem vencimentos,
somenle poderá ser enquadrado na presente Lei quando reassumir seu respectivo
cargo.

Art. 49. Os Agentes comunitários dê Saúde e Agentes de combate de Endemias, serão
enquadrâdos, imediatamente, somente com uma progressão horizontal de
desêmpenho de 3% (tÍês por cento) sobre o salário base.
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Art.50. Somente os acréscimos de valores constantes do quadro de progressões
horizontâis serão incoÍporados ao salário base.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

An. 51 . O servidor sêrá enquadrado a esta lei no prazo de até 120 (cento e vinte) dias
após a vigência desta Lei, observados os crilérios pertinentes.

§ 1o o servidorque sejulgar píêjudicâdo em seu enquâdrâmento podêÍá dele recorrer,
mediante petição fundâmentada com documentos comprobatóÍios que caÍacteÍizem
os fatos alegados e possibililem, se for o câso, â reconsideração do âto.

§ 20 Sendo procedente o pedido de retificação do enquadÍamento do seÍvidor, a

decisão que o reconhecer retÍoagiÍá à data do enquadramento a que o servidoÍ tem
direito, nos termos desta Lei.

Art. 52. Após 03 (três) anos da vigência desta Lei, deverá ser constituída uma
Comissâo para cestão do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores EÍetivos
do Sistema Único de Saúde do Município de Eldorado do Cara.iás, com a Íinalidade de
revisá-lo e propor alterações.

§ 1o Êsta Comissão será composta por 04 membros, sendo 02 (dois) representantes
do Poder Executivo indicados pelo Prefeito Municipal e 02 (dois) representantes dos
profissionais da Sâúde, êfetivos do quadro de pessoal, indicados pela entidade de
classe representâtivâ da categoria, sendo que o Presidente da Comissão será eleito
entre os membros.

§ 20 A revisão de que trata este artigo não supÍimirá nenhum direito dos servidores,
previsto nesta Lei, exceto quando evidenciado grave risco ao êquilíbrio fiscal e a
capacidade financeira do município.

§ 3o A panicipâção na Comissão de que trata o caput não geÍa direito a remuneração.

CAPíTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53. As vagas do quadro do Sistema de Saúde Pública do Município de Eldorado
do Carajás serão sempre criadas por Lei, observada a demanda e necêssidade da
átea.

An. 54. O quadro dos servidores efetivos do Sistema de Saúde Pública do Município
de Eldorado do carajás será estruturado em conÍormidade com as disposições desta
Lei.

Art. 55. As disposições, direitos e vantâgens previstas nesta Lei, aplicam-se apenas
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aos servidoÍes estatutários efetivos, submetidos ao Estatuto dos servidores PÚblicos
do Município de Eldorado do Carajás, seus preceitos e demais normas reguladoras.

An. 56. O servidor que na dâta da entrada em vigência desta Lei possuiÍ habilitaÇão
compÍovada da classe subsequente, será elevado à classe competente, seguindo os
pressupostos definidos nesta lei.

Parágrafo único. Pârâ os efeitos desta Lei, será respeitâdo o direito adquirido dos
servidores, quanto a escolaridade e a qualificaçãô exigida no ato do ingresso de seus
respectivos cargos, e para os fins de progressão sêrão enquadÍados na classe l,

observados os critérios desta Lei.

Art. 57. A evoluÇão na carreira se efetivará dentÍo dos limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, e será processada mediante previsão anual em lei
orÇamentária e disponibilidade financeira, devendo o Município assegurar recursos
suficientes para sua execução, sem pÍe.iuízos ao cumprimento da Lei de
Responsabilidâde Fiscal.

Art. 58. Fica estabelecido 1o de âbril como data base para â revisâo geÍal anual da
remuneraÇão dos servidores do Sistema de Saúde do lüunicípio bem como a
concessão dos efeitos f inanceiÍos rêspectivos.

An. 59. Havendo disponibilidade financeira poderá seÍ concedido, além da revisão
geral anual, aumento real atÍavés de reajuste estabelecido em lei específica.

Art.60. As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão poÍ conta de dotaçôes
oÍçâmentárias pÍópriâs.

Art. 61. Compõem esta lei os seguintes anexos:

| - ANEXO l, quadro quantitativo dos cargos efetivos do quadÍo da saúde.

ll - ANEXO ll, quadros descritivos ocupacionâis e atribuições do quadro da saúde.

lll - ANEXo lll, tabelas de progressóes.

Art. 62. Esta Lei entrará em vigor a partir da dâta de sua publicação, Íevogando as

disposições em contrário, em especial a Lei Municipal no 198, de 14 de maio de 2007.

cabinete da Prefeita Municipal de Eldorado do Carajás, em 18 de outubro de 2022

ESTADO DO PARA
GOVERNO DE ELDORADO DO CARAJÁS

cNPJ - 84.139.633/OOO1-75

0

/,,,..*íb,-*^1n *^^J^- IARA BRAGAI/|IRANDA

rr Ex/ rr E a-z lr E[r tí Ex/ lr E l, ll E{.a
lsaios 41.20: Pora que todos vejom e soiba,r . a mào do SENHoR fez isto. .Etdorâdo

do Cararás

co

'úPrefeita Municipal



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DE ELDORADO DO CARAJÁS

cN PJ - 84.139.633 / OOO1-7 5

ANEXO I - LC No 00412022

QUADRO QUANTITATIVO DOS CARGOS EFET]VOS DA SAÚDE

Nível de Escolaridade / CaÍgos No de Vagas CaÍga horáÍia SaláÍio Base lnicial

Nível Superior

1 - Assistente Social 4 30hs semanais Rs 3.000,00

2 - Biomédico (a) 2 40hs semanais Rs 3.000,00

3 - EnÍermêiÍo (a) 20 40hs semanais Rs 3.000,00

4 - Farmacêutico (a) Rs 3.000,00

5 - Fisioterapeuta 4 40hs sêmanais Rs 3.000,00

6 - Fonoaudiólogo (a) 1 40hs semanais Rs 3.000,00

7 - Nutricionista 3 40hs semanais Rs 3.000,00

8 - Odontólogo (a) 7 40hs semanais Rs 3.000,00

9 - Psicólogo (a) 2 40hs semanais Rs 3.000,00

10 - Médico veterinário (a) 2 40hs semanais Rs 3.000,00

11 - Médico (a) ClÍnico (a) Geral 2 20hs semanais Rs 3.000,00

Nível de Escolaridade / Cargos No de Vagas Carga horárla Salário Base lnicial

Nívêl Técnico

1 - Técnico (a) em enÍermagem 60 R§ 1.5s0,00

2 - Técnico (a) em radiologia 5 20hs semanais Rs 1.s50,00

3 - Técnico êm Saúde Bucal 40hs semanais

4 - Técnico (a) de LaboratóÍio 4 40hs sêmanais Rs 1.s50,00

5 - Técnico (a) em lnformática 1 40hs sêmanais Rs 1.550,00

6 - lnstrumentador Cirúrgico 4 40hs semanais Rs 1.s50,00

3 40hs semanais

40hs semanais

7 Rs 1.550,00
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Nível dê Escolaridade / cargos Nô dê Vagas Carga hoÍária Salário Base lnicial

Nível Médio

1 - Agente comunitário de saúdê (ÂCS) 40hs semanais Rs 2.42400

2 - Agentê de combate às êndemias (ACE) 14 40hs semanais Rs 2.424,00

3 - Agentê de vigilância epidemiológlca 1 40hs semanais Rs 1.900,00

4 - Agente de vigilância saniiária 3 40hs semanais Rs 1.400.00

5 - Assistente administrativo 40 40hs semanais Rs 1.400,00

6 - Mãquêiro 3 40hs semanais R$ 1.400,00

Nívêlde Escola.idadê / cargos No de Vagas Carga horáÍia saláÍio Base lnicial

Nível Fuídámêntal

1 - Auxiliar dê Serviços Gerâis 50 40hs sernanais Rs 1.212,00

2 - Cozinhêiro 5 40hs semanâis Rs 1.350,00

3 - Motorista categoÍia AB 2 40hs semanais R§ 1.3s0,00

4 - Moto.ista câtegoria AC 7 40hs semanais

5 - Motorista câtegoda AD/E 40hs semanais

6 - Vigia 40 40hs semânais R§ 1 350,00

110

Rs 1.350,00

7 Rs 1.900,00
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ANEXO il - LC No 00412022

QUADROS DESCRTflVOS OCUPACIONAIS E ATRIBUçÕES DA SAÚDE

NíVEL SUPERIOR

Cargo Atribuições

Assistente Social Fazer acompanhamento social do tratamento da saúde; estimular o usuário a participar do seu tratamento de saúde;

discutir com os demais membros da equipe de saúde sobre a probíemática do paciente, interpretando a situação social

dele; informar e discutir com os usuários acerca dos direitos sociais, mobilizando-o ao exercício da cidadania; elaborar

relatórios sociais e parecerês sobre matérias específicas do serviço social; participar de reuniões técnicas da equipe

interdisciplinar; discutir com os familiares sobre a necessidade de apoio na recuperação e prevenção da saúde do

paciente.

Biomédico (a) Atividades de planejamento e execução especializada, relacionadas com a pesquisa e análise clínica laboratorial,

físico-química e microbiológica. Atuar em equipe de saúde nas atividades complementares de diagnósticos, realizar

análises clínica-laboratoriais, assinando os respectivos laudos, planejar e executar pesquisas científica na área de sua

especialidade, desenvolver ações de vigilância epidemiológica das patologias, estudos epidemiológicos e

bioestatísticos e avaliar seus resultados, apresentar relatórios, executar atribuições correlatas.

Enfermeiro (a) Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a

continuidade da assistência prestada; Realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares,

prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos programas do Ministério da Saúde e

disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família (USF),

levando em conta as reais necessidades de saúde da população atendida; Executar as ações de assistência integral a

criança, mulher, adolescente, adultos e idoso; Aliar atuação clínica à prática de saúde coletiva; Realizar atividades

correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional de

Assistência Básica (N0AS) de2O02; Supervisionar e executar ações para capacitação dos agentes comunitários de
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saúde e auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho das funções; Avaliar seus resultados, apresentar

relatórios e executar atribuições correlatas.

Farmacêutico (a)
Dispensação de medicamentos, farmacovigilância, reposição, armazenamento e controle dos medicamentos, além de

promover a educação em saúde. Participar do planejamento, estruturação e organização da assistência farmacêutica;

Executar, acompanhar e assegurar a aquisição dos medicamentos, bem como receber e armazenar adequadamente

os medicamentos, promovendo a correta distribuição de medicamentos; Elaborar, em conjunto à equipe

multiprofissional, protocolos relativos ao fornecimento de medicamentos aos usuários e à dispensação de

medicamentos; Promover e intermediar, junto aos demais profissionais de saúde, ações que disciplinem a prescrição

e a dispensação, garantindo o uso racional de medicamentos; entre outras atividades correlatas.

Fisioterapeuta Atividades relativas ao planejamento, direção, supervisão, coordenaçâo, assessoramento e execução de técnicas de

fisioterapia no tratamento de pacientes;Atuar na atenção primária promovendo assistência preventiva e orientações

para responsabilizaçâo dos usuários bem como na atenção especializada por meio de tratamento e reabilitação de

agravos à saúde; Realizar atividades correlatas.

Fonoaudiólogo (a) Tratar pacientes: Eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; reabilitar o sistema vestibular;

desenvolver percepção auditiva;tratar distúrbios vocais;tratar alterações da fala, de linguagem oral, leitura e escrita;

tratar alterações de deglutição; tratar alterações de fluência; tratar alterações das funçôes orofaciais; desenvolver

cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar resultados do tratamento.

Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: Prescrever atividades; preparar material terapêutico; indicar e adaptar

tecnologia assistiva; introduzir formas alternativas de comunicação; prescrever e adaptar órteses e próteses; aplicar

procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI;

aperfeiçoar padrões faciais, habilidades comunicativas e de voz; estimular adesão e continuidade do tratamento;

reorientar condutas terapêuticas. Orientar pacientes e familiares: Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar

procedimentos e técnicas; orientar técnicas ergonômicas;verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas.
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Nutricionista Promoção da segurança sanitária de produtos e serviços, promoção da alimentação saudável, monitoramento

alimentar e nutricional e no controle dos distúrbios e deficiências nutricionais dos usuários do SUS.

Odontólogo (a) Atividades de planejamento, supervisão, coordenação especializada em maior grau de complexidade, relacionadas à

assistência buco-dentária. Executar assistência buco-maxi-facial e odontológica profilática em estabelecimentos de

ensino ou unidades de respectivo tratamento, executar trabalho de prótese em geral, compor dentaduras com inclusão

de dentes artificiais, assim como ajustar e fixar dentaduras, coroas e trabalhos de pontes, tratar de situações

patológicas da boca e da fase, cumprir exames solicitados pelo órgão de biometria, aplicar medidas tendentes a

melhoria do nível de saúde oral das populações carentes de recursos e avaliar seus resultados, promover educação

para a saúde através de aulas, palestras, impressos inscritos e outros instrumentos. Executar atribuições correlatas.

Psicólogo (a) Executar atividades científicas na área de psicologia, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas

de segurança do trabalho, participar do planejamento, coordenação e da execução dos programas, dos estudos, das

pesquisas e das atividades afins.

Médico Veterinário
(a)

Atividades na área de medicina veterinária observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de

segurança e higiene do trabalho, executar atividades de vigilância a saúde e zelar pelo cumprimento das normas de

vigilância epidemiológica e sanitária, bem como atuar em atividades correlatas.



ESTADO DO PARA

GOVERNO DE ELDORADO DO CARAJAS
cNPJ - 84.139.633/ OOOI-7 5

Médico (a) Clínico
(a) Geral

Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou

nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes

clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores, observadas as

disposições legais da profissão; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que

possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; Encaminhar, quando necessário,

usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o

acompanhamento do plano terapêutico prescrito; lndicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar,

mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas

pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; e Exercer outras atribuições que sejam de

responsabilidade na sua área de atuação.

NívEL TÉCNIGO

Cargo Atribuições

Técnico (a) em enÍermagem Atividades técnicas de enfermagem, sob a orientação e coordenação de um enfermeiro. Prestar cuidados

simples de enfermagem, orientar pacientes quanto à prevenção de doenças, administrar medicamentos

prescritos pelos médicos, fazer pequenos curativos, anotações em prontuários e êxêcutar atividades

correlatas.

Técnico (a) em radiologia Executar atividades de radiologia de média complexidade, realizar serviços de radiografia, atender ao

público e exercer atividades correlatas.
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Técnico em Saúde Bucal Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das famílias, indivíduos e a grupos específicos,

atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços

comunitários (escolas, associações entre outros), segundo programação e de acordo com suas

competências técnicas e legais; Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos

odontológicos; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais

membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Apoiar as

atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; Fazer remoção do

biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; Realizar fotografias e tomadas

de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; lnserir e distribuir no

preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, sendo vedado o uso de materiais

e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; Auxiliar e instrumentar o cirurgião-dentista nas

intêrvenÇões clínicas e procedimentos demandados pelo mesmo; Realizar a remoção de sutura conforme

indicação do Cirurgião Dentista; Executar a organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do

instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; Proceder à limpeza e à

antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos; Aplicar medidas de biossegurança no

armazênamênto, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Processar filme radiográfico;

Selecionar moldeiras; Preparar modelos em gesso; Manipular materiais de uso odontológico. Exercer outras

atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

Técnico (a) de Laboratório Executar atividades de análises clínico - laboratorial físico-químico e microbiológico, atuar em equipe de

saúde nas atividades complementares de diagnósticos, realizar serviços de radiografia, atender ao público

e executar outras atividades correlatas.

Técnico (a) em lnformática Realizar atividades técnicas, envolvendo a avaliação, controle, montagem, testes, monitoramento,

manutenção e operação de equipamentos de computação, bem como de circuitos e componentes

eletrônicos e/ou mecânicos e de linhas e serviços de transmissão de dados.
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lnstrumentador Cirúrgico O profissional de instrumentação cirúrgica atua junto à equipe tendo como responsabilidade, zelar pelo

perfeito funcionamênto do instrumentâl ê equipamentos, ordenar e controlar o instrumental, preparar o

material â sêr utilizado na cirurgia, selecionar e apresentar instrumentos usados pelo cirurgião ê assistêntê

durante o ato cirúrgico.

NÍvEL MÉDIo

Cargo AtÍibuiçôes

Atividadês de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educâção

Popular em Saúde e das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Ampliar o acesso da comunidade

aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania.

Agente comunitário de saúde (ACS)

Execução de trabalhos relacionados com os processos do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde,

de acordo com as necessidades do gestor municipal e do perfil epidemiológico de cada

territoriâlidade.

Agente de combate às endemias
(Ac9

Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comêrciais paÍa buscar focos

endêmicos. lnspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e

inseticidas. Orientâções quanto à prevênÇão e tratãmento de doenças infecciosas.

Agente de vigilância epidemiológica

Ações relacionadas ao controle de risco sanitário em produtos: Alimentos, medicamentos,

cosméticos, saneantês, sangue ê derivados, equipamentos para a saÚde. Orientâção e fiscalização de

atividedes empresariais e obras para prevenção e preservação ambiental e da saúde.

Agênte de vigilância sanitária
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Assistente administrativo Organização e desenvolvimento de processos administrativos; atendimento de usuários dos serviços

da organização; elaboração de ofícios; serviços auxiliares de controles de (registros em sistemas);

elaboração da minuta de relatórios;atualização de arquivos e cadastros de informações;atuação no

apoio ao setor de pessoal; assessoramento de gestores com questões práticas da rotina de trabalho,

como responder e-mails, controlar a folha de ponto dos funcionários, preparar documentos, prestar

informações ao público etc.

Maqueiro Encaminha pacientes para áreas solicitadas, recebe, confere e transporta exames, materiais ou

equipamentos. Controla material esterilizado, mantem equipamentos limpos e organizados.

Providencia macas, cadeiras de rodas e campânulas para transporte dos pacientes.

NÍVEL FUNDAMENTAL

Cargo Atribuições

Auxiliar de Serviços Gerais Manter o local de trabalho sempre em perfeitas condições de higiene, lavar sanitários, remover lixos e

detritos, limpar móveis, utensílios e equipamentos de escritório;zelar pelos equipamentos, comunicando

defeitos, solicitando consertos e manutenção.

Cozinheiro Preparar refeições, acondicionar gêneros alimentícios de forma a evitar contaminações e deterioração,

operar fogões e outros aparelhos de preparação, lavar louças e utensílios de copa e cozinha, preparar

bandeja com alimentação, manter o localde trabalho sêmpre em perfeitas condições de higiene.
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Motorista categoria AB Conduzir automóveis e outros veÍculos (de acordo com sua categoria de sua carteira nacional

habilitação) destinados ao transporte de pessoas e/ou materiais, manter o veículo lubrificado, lavado e

abastecido, efetuar consertos de emergências nos veículos que dirige e submeter o mesmo a supervisão

periódica e executar atividades correlatas.

Motorista categoria AC Conduzir automóveis e outros veículos (de acordo com sua categoria de sua carteira nacional

habilitação) destinados ao transporte de pessoas e/ou materiais, manter o veículo lubrificado, lavado e

abastecido, efetuar conSertos de emergências nos veículos que dirige e submeter o mesmo a supervisão

periódica e executar atividades correlatas.

Motorista categoria AD/E Conduzir automóveis e outros veículos (de acordo com sua categoria de sua carteira nacional

habilitação) destinados ao transporte de pessoas e/ou materiais, manter o veículo lubrificado, lavado e

abastecido, efetuar consertos de emergências nos veículos que dirige e submeter o mesmo a supervisão

periódica e executar atividades correlatas.

Vigia Executar tarefas de vigilância diurna nos prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde, evitando

quaisquer danos a estes, comunicar à autoridade competente todo e qualquer dano causado ao seu

setor de trabalho seja quem for.
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ANEXO il - LC No 00412022

TABELA DE PROGRESSÕES

FAIXA

JHF GD EA B c
3.800,31 Rs 3.914,323.689,623.471,82R Rs 3.5S216Rs 3.182,70 3.278,18 Rs 3.376,53

SUPERIOR

(todos o§

caÍgos)

t-N

3.000,00 3.090,00

FAIXA

JH IFD EB c
1.963,49 R§ 2.022,40Rs 1.850,78 1.q06,30Rs 1.744,54 1.796,871.644,40 1.693,73

TÉcNtco (rodos

os cargo6)

-N

1.550,00 Rs 1.596,s0

FAIXÁ

JG HE FB c DA

3.162,772.894,38 2.981,21R2.724,23 Rs 2.810,082.496,72 Rs 2.571,62 2.648,77

-N
MÉDlo (Agentos

Comunltários do
saúd€ e d6
Combale a

Endemia§)

Rs 2.424,00

FAIXA

JIG HE FB c DA
2.479,072.336,76 Rs 2.406,86Rs 2.202,62 2.26a,70Rs 2.01s,71 2.O76,14 2.134,47Rs 1.900,00 1.957,00R

Il-N
MÉD|O (Agents
ds vigllância
Epidemiológica)

FAIXA

JIG HFB c DA
1.A26,68R't.721,82 Rs 1.773,48Rs 1.622,98 R§ 1.671,671 .s29,82 1.575,71Rs 1.400,00 1.M2,00 Rs 1.485,26

lll-
MÉDlo (Ag6ntê

dê Vigllâncla
Sanltária,

Assislonle

A G

I

Rs 3.070,65

E
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IARA BRAGA IRANDA

Eldorado do Carajás, 28 de outubro de 2022.

AdministÍ6llvo e

MâquêiÍo)

Iv . NÍVEL

Fundamontal
(Auxlllar dê
Serviços GcÍâis)

FAIXA

A B c D E F G H J

Rs 1.212,00 RS r.248,36 Rs 1.285,81 Rs 1.324,3e Rs 1.364,12 Rs 1.405,04 Rs 1.447,19 Rs 1.490,61 Rs 1.535,33 Rs 1.581,39

rv - NÍvÊL
Fundamental
(Cozinheiro,

MotoÍista AB e

Ac, e Vigia)

FAIXA

A B c D E F G H I J

Rs 1.3s0,00 R§ 1.390,50 R§ 1.4s2,22 RS 1.47s,18 Rs 1.5'r 9,44 Rs 1.s6s,02 Rs 1.611,97 Rs 1.660,33 RS 1.7r 0,14 Rs 1.761,44

iú - NíVEL
Fundam€nt.l (

Motorista AD o

AE)

FAIXA

A B c D E F G H I J

RS 1.9oo,oo RS r.9s7,oo Rs 2.015,71 Rs 2.076,18 Rs 2.138,47 Rs 2.20?,62 RS 2.268,70 RS 2.336,76 R§ z.+oo,so RS 2.479,07

Prefeita Municipal


