
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.450, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

Altera vencimentos e atribuições dos
empregos públicos de Agente
Comunitário de Saúde e Agente de
Combate às Endemias.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Os vencimentos dos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e

Agente de Combate às Endemias, constantes na Lei Municipal nO7.121 de 02 de fevereiro de

2010, serão fixados no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), obedecido o

seguinte escalonamento:

1- R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1° de janeiro de 2019;

11- R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1° de janeiro de 2020;

111- R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1° de janeiro de 2021.

Parágrafo único. A partir do ano de 2022, os vencimentos de que trata este artigo

serão ajustados anualmente, conforme o índice de revisão geral anual concedido aos servidores

públicos municipais.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes aos empregos públicos de

Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, passam a ser as constantes

no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei e inclui as seguintes indicações: cargo; grupo;

padrão; atribuições sintéticas e analíticas; condições de trabalho geral e especial; recrutamento;

forma e requisitos.

Maria di. Morais
Secretária da A ministração e Gestão Designada
DDV

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

Gabinete do Prefeito, 15 de janeiro de 2019.
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ANEXO I

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
GRUPO: SERViÇOS DE SAÚDE

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e
promoção da saúde, por meio de ações educativas, individuais e coletivas, nos
domicílios e na comunidade, sob supervisão competente.

b) Descrição analítica:
• desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a

população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;

• trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microàrea;
• estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas,

visando à promoção da saúde e à prevenção das doenças, de acordo com o
planejamento da equipe;

• cadastrar todas as pessoas de sua micro-área e manter os cadastros
atualizados;

• orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
• desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de

agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a
equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco;

• acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe;

• cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à
prevenção e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria n° 44/GM,
de 3 de janeiro de 2002;

• desenvolver ações e serviços de promoção da saúde, de vigilância
epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das
comunidades assistidas, no âmbito do Município de Carazinho;

• participar nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento
das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do emprego público poderá exigir a prestação de serviço em
regime suplementar de trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO;
a) Forma: Processo Seletivo ou Contrato Emergencial
b) Requisitos: Instrução: Ensino Médio Completo. Os já regulamentados através da Lei
Federal n.O 11.350/2006 obedecerão aos requisitos previstos na mesma.
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CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
GRUPO: SERViÇOS DE SAÚDE

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e
promoção da saúde, por meio de ações educativas, individuais e coletivas, nos
domicílios e na comunidade, sob supervisão competente, no que diz respeito às
doenças endêmicas e suas particularidades.

b) Descrição analítica:
• o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças originárias
de endemias, especialmente a identificação e eliminação de focos e/ou criadouros do
mosquito Aedes Aegypti, no âmbito do território do Município;

• prestar serviços na área de saúde sanitária, desinfetar moradias e arredores, visitar
domicílios no território municipal;

• realizar pesquisas e levantamentos de dados;
• emitir relatórios e boletins;
• realizar campanhas, controlar vetores de doenças, aplicar inseticidas, monitorar a
qualidade da água, desenvolver atividades de controle dos mosquitos, especialmente
o Aedes Aegypti;

• promover campanhas de educação para saúde e saneamento domiciliar, executar
ações de vigilância à saúde, orientar instalações de fossas sépticas, localizar-se
geograficamente, compreender mapas do município e percorrer longas distâncias;

• desenvolver ações e serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e
ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das comunidades
assistidas, no âmbito do Município de Carazinho;

• participar nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das
atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do emprego público poderá exigir a prestação de serviço em
regime suplementar de trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO;
a) Forma: Processo Seletivo ou Contrato Emergencial
b) Requisitos: Instrução: Ensino Médio Completo.
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