
 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 202 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

ALTERA os requisitos para o provimento dos 
empregos públicos de Agente de Combate às 
Endemias e Agente Comunitário de Saúde..... 

 
 ARMANDO CARLOS ROOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-
TOQUE/RS. 
 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º. Ficam alterados os requisitos para o provimento dos empregos públicos de 
Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde, dispostos na Lei 
Complementar nº 058, de 25 de agosto de 2009, e alterações posteriores, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
§1º. Para o cargo de Agente de Combate às Endemias: 
 

“Emprego Público: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
 
Atribuições: 
 
a) Sintéticas: 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) Genéricas: O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição 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.  
 
Condições de trabalho: 
 
a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho 
emdomingos e feriados. 
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados com a 
saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 
 
Requisitos para provimento: 
 
a) Idade: 18 anos 
b) Instrução: Ensino Médio.” 
 
 §2º. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde: 
 
“Emprego Público: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 



 

 

Atribuições: 
 
a) Sintéticas: 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. 
 
b) Genéricas: Utilizar instrumentos para diagnósticos demográfico e sócio-cultural da 
comunidade de sua atuação; executar atividades para a saúde individual e coletiva, registrar, 
para controle das ações de saúde; nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos da saúde; 
estimular a participação nas políticas-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) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho 
e trabalho em domingos e feriados. 
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados com a 
saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 
 
Requisitos para provimento: 
 
a) Idade: 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Outros: Residir na micro área da comunidade em que atuar, conforme mapeamento 
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art. 6º, Inciso I, da Lei Federal 
nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, e alterações posteriores.” 

 
 Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 2018. 

  
 
 

                               ARMANDO CARLOS ROOS                      
                                                  PREFEITO MUNICIPAL 
PATRÍCIA HUPPES 
Assessora Jurídica 
OAB/RS 66.991 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERONICA MACHRY SANTOS 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento 


