
 

 

 

 

                      PROJETO DE LEI Nº 004/22, DE 02 DE MARÇO DE 2.022. 

Altera a Lei Municipal nº 067/94, criando os car-
gos públicos de Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate a Endemias e dá outras 
providências. 

 

                       EVERALDO BUENO ROLIM, Prefeito Municipal de Inhacorá, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

                       FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte LEI: 

 

 Art. 1º. Ficam Criados os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e 

Agente de Combate a Endemias, no Quadro de Servidores do Município, os seguintes car-

gos de provimento efetivo, regidos pela Lei Municipal nº 067/94, de 07 de julho de 1994 – 

Plano de Classificação de Cargos e Funções do Município: 

 

CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁ-

RIA SEMANAL 

PADRÃO DE 

VENCIMENO 

Agente Comunitário de Saúde         06         40 hs         8-A 

Agente de Combate a Endemias         02                        40 hs         8-A 

 

  Parágrafo único. As especificações dos cargos criados por este artigo são 

as que constam do Anexo I e II, que fazem parte integrante desta Lei. 

 

 Art. 2º. A tabela de vencimento para o quadro permanente destes cargos fica 

constituído do seguinte valor: 

 

Valores expressos em reais  

PADRÃO           A           B           C           D 

8 - A  R$ 1.550,00 R$ 1.705,00 R$ 1.875,00 R$ 2.063,00 

 

 Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta das 

seguintes dotações orçamentárias própria do orçamento vigente. 
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 Art.4º. Fica o Poder Executivo autorizado a renovar os contratos administrati-

vos de agentes comunitário de saúde e de agentes de combate a endemias firmados com 

base na Lei Municipal nº 727/2017, ratificando-se eventuais contratos administrativos, até a 

nomeação dos aprovados em concurso público para provimento dos cargos criados pela 

presente Lei. 

 

 Art. 5 º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INHACORA/RS, EM 02 DE 

MARÇO DE 2.022. 

 

 

 

                                                    EVERALDO BUENO ROLIM 

                           Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

DANIELI DE OLIVEIRA 

Secretária de Administração 
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                       ANEXO I 

 CLASSE: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 SERVIÇOS: DE SAÚDE 

                       NÍVEL: SIMPLES 

 PADRÃO: 8-A 

                       CÓDIGO: 3.3.48.8-A  

 SINTESE DOS DEVERES: Desenvolver e executar atividades de prevenção 

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

e na comunidade, sob supervisão competente. 

 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Utilizar instrumentos para diagnóstico de-

mográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação; executar atividades de educação 

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

óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas polí-

ticas-públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à família; participar ou 

promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas 

que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes à função do 

Agente Comunitário de Saúde. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 a) Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e tra-

balho em domingos e feriados. 

 REQUISITOS PARA INGRESSO: 

a) Residir na área da comunidade em que atuar desde a data de publicação 

do edital de processo seletivo público ou concurso público; 

b) Haver concluído o ensino médio; 

c) Idade mínima de 18 anos e máxima de 50 anos; 

d) Recrutamento por concurso público; 
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 ANEXO II 

 CLASSE: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 SERVIÇOS: DE SAÚDE 

                       NÍVEL: SIMPLES 

 PADRÃO: 8-A 

                       CÓDIGO: 3.3.49.8-A   

 SINTESE DOS DEVERES: realizar ações de atenção à saúde da população 

adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, no domicílio e demais es-

paços comunitários, identificando problemas de saúde, garantindo o encaminhamento aos 

serviços, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, da realização das ações pro-

gramáticas, coletivas e de vigilância em saúde. 

 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: realizar diagnóstico demográfico, social, 

cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para 

o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; desenvolver 

atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aque-

les mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares 

regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espa-

ços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças 

e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; realizar visitas domicili-

ares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessida-

des de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do 

território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de 

maior número de visitas domiciliares; identificar e registrar situações que interfiram no curso 

das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambien-

tais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e a-

gravos; orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças 

e medidas de prevenção individual e coletiva; identificar casos suspeitos de doenças e  
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agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comu-

nicar o fato à autoridade de saúde responsável   pelo   território; informar e mobilizar a co-

munidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de inter-

venção no ambiente para o controle de vetores; conhecer o funcionamento das ações e 

serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde 

disponíveis; estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 

área da saúde; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar 

ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, co-

mo ações e programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros. 

 Específicas: executar ações de campo para pesquisa entomológica, malaco-

logica ou coleta de reservatórios de doenças; realizar cadastramento e atualização da base 

de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção, intervenção e con-

trole de doenças, incluindo, dentre outros, o recenseamento de animais e levantamento de 

índice amostral tecnicamente indicado; executar ações de controle de doenças utilizando as 

medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo inte-

grado de vetores; realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o reconhecimento geo-

gráfico de seu território; executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas me-

todologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; e exercer outras atribui-

ções que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa 

instituída pelo Sistema Único de Saúde. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

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

trabalho em domingos e feriados. 

 REQUISITOS PARA INGRESSO: 

                       a) Haver concluído o ensino médio; 

                       b) Idade mínima de 18 anos e máxima de 50 anos; 

                       c) Recrutamento por concurso público; 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI N ° 04/2022 
 
 
 
 
 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores (a), 
 

  Cumprimentamos Vossas Senhorias e demais pares, apresentamos para de-
liberação dos Senhores Vereadores o presente Projeto de Lei que Altera a Lei Municipal nº 
067/94, criando os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate 
a Endemias e dá outras providências. 

  Justificamos o encaminhamento da presente matéria, Criando ao cargos de 
provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de combate a Ende-
mia – ACE em cumprimento a decisão da ação civil pública nº 123/1.19.0000213-1, movida 
pelo Ministério público em desfavor do Município de Inhacorá, onde determina que o Muni-
cípio de Inhacorá deverá criar os cargos e provê-los através de concurso público, inclusive a 
decisão data de 2019, porém em função da pandemia em 2.020 e a edição de Lei Federal 
173 em 2.021 não foi possível o cumprimento da mesma. 

  Certos da compreensão e do apoio dessa casa legislativa, solicitamos a a-
provação da matéria para que possamos manter o atendimento de excelência na área da 
saúde, com servidores efetivos e motivados. 

   Atenciosamente. 

 

 

 

      EVERALDO BUENO ROLIM  
                Prefeito Municipal  

 

 


