
 LEI Nº 1.839-02/2018 
 

CRIA E ACRESCENTA CARGO AO 

QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, FIXA O 

RESPECTIVO PADRÃO SALARIAL, 

INDICA RECURSOS e dá outras 

providências. 
 

 SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 

COLINAS, Estado do Rio Grande do Sul,  

     FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte Lei: 

    Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a ciar o cargo de 

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, sob o Regime Celetista, com carga horária de 

40 horas semanais, Padrão de Vencimento “P5” e coeficiente salarial 1,4, para desenvolver 

atividades atinentes ao Programa Nacional de Controle da Dengue e Programa Estadual de 

Vigilância e Controle do Aedes. 

 

    Art. 2º - As especificações do cargo de provimento efetivo 

criado por esta Lei, como as atribuições, condições de trabalho, requisitos para recrutamento, 

são as constantes no ANEXO I. 

     

    Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 

atendidas pela seguinte dotação orçamentária: 

 

 06. SEC MUN SAÚDE, ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO 

 10.301.0107.2024  -  Gestão da Saúde Básica 

  3.3.1.90.11  -  Vencimentos e Vantagens Fixas (609) 

 

    Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

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

    GABINETE DO PREFEITO, 23 de outubro de 2018. 

 

 

 

      SANDRO RANIERI HERRMANN, 

       Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

 

Alécio Weizenmann 

Secretário de Administração e Fazenda 

 

 

  

Registre-se e Publiqu 



Data Su 

 

ANEXO I 

 

CARGO:   AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

PADRÃO:  P5 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a)  Descrição Sintética: executar atividades de vigilância, prevenção e controle de 

doenças e promoção da saúde, a serem desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes indicadas pelo SUS, bem como participar de ações educativa e coletiva, 

nos domicílios e comunidade em geral, sob supervisão competente. 

b) Descrição Analítica executar atividades de educação para a saúde individual e 

coletiva; registrar, para o controle das ações de saúde, doenças e outros agravos à 

saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas públicas de saúde; 

promover visitas domiciliares para prevenir e controlar doenças como dengue, 

malária, leishmaniose e doença de chagas, além de outras doenças contagiosas; 

fazer identificação e tratamento de focos de vetores, com manuseio de inseticidas 

e similares, bem como uso de equipamentos para cortar a capoeira em locais de 

difícil acesso e o carregamento de máquina com larvicida; fazer o trabalho em 

armadilhas, pontos estratégicos, como cemitérios, borracharias, terrenos e 

residências com acúmulo de lixo; arroios, lagoas e em 100% das residências em 

área urbana, além da área rural do município, de forma complementar; coletar 

material para exames laboratoriais; participar ou promover ações que fortaleçam 

os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a 

qualidade de vida; orientar a população, objetivando a eliminação de fatores que 

propiciam o surgimento de possíveis doenças; trabalhar no combate de doenças; 

desenvolver ações de educação e vigilância à saúde; informar o setor de vigilância 

na hipótese de constatar resistência de colaboração por parte dos munícipes; 

manter atualizado o cadastro de informações e outros registros, utilizando-se das 

ferramentas específicas para cada área; realizar a coleta e o controle da qualidade 

de água para consumo humano; desenvolver outras atividades afins, pertinentes à 

função de agente. 

 

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas a ser cumprida de acordo com a 

necessidade do Município. 

Especial: Sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

Está sujeito ao recebimento de adicional de insalubridade em razão da possibilidade de 

aplicação de inseticida, larvicida, etc. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Ensino Médio completo.  

b) Idade mínima: 18 anos completos. 

 

RECRUTAMENTO:  Seleção Específica. 

 


