
LEI MUNICIPAL Nº 943/17 DE 04 DE ABRIL DE 2017

Cria cargo e vaga de provimento efetivo e dá outras providencias.

CLAUDIOCIR MILANI, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Faço saber, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Cargo de Provimento Efetivo, sob as categorias
funcionais abaixo, que passam a integrar as disposições do artigo 3º e anexo I, da
Lei Municipal nº 728, de 27 de março de 2012 e alterações:

CARGO VAGAS  CARGA HORÁRIA   VALOR(R$)
AGENTE DE 
COMBATE ÀS 
ENDEMIAS     02 40hs semanais   1.014,00    

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das
dotações previstas no Orçamento vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
          04 de abril de 2017.

Claudiocir Milani
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Giovani Sachetti
Secretário da Administração



CATEGORIA FUNCIONAL: Agente de Combate às Endemias

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividades de vigilância, prevenção e controle
de doenças e promoçaõ da saúde, desenvolvidas em conformidade com a s
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Desenvolver ações educativas e de
mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e
agravos à saúde; executar ações de prevenção e controle de doenças de agravo à
saúde; identificar casos suspeitos dos agravos  e doenças agravos saúde e
encaminhar, quando indicado, para a unidade de saúde de referência,
comunicando o fato à autoridade sanitária responsável; divulgar informações para
a comunidade sobre sinais e sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças
e medidas de prevenção individual e coletiva; executar ações de campo para
pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças;
realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e
definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; executar ações de
prevenção e controle de doenças utilizando as medidas de controle químico e
biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;
executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de
intervenção para prevenção e controle de doenças; registrar as informações
referentes às atividades executadas de acordo com as normas do SUS; realizar
identificação e cadastramento de situações que interfira, no curso das doenças ou
que tenham importancia epidemiológica relacionada principalmente aos fatores
ambientais; e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de
manejo ambiental e outras formas de intevenção no ambiente para controle de
vetores.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Instrução: Nível Médio;
Idade mínima: 18 anos.

RECRUTAMENTO: Concurso Público


