
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

 

LEI Nº 1.743 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Autoriza contratação temporária de dois Agentes de 

Combate a Endemias 

 

FLÁVIO RAUPP LIPERT, Prefeito de Três Cachoeiras, Estado do Rio Grande 

do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar servidores, nos termos do 

Art. 230 da Lei nº 370, de 09 de novembro de 1994, pelo prazo de 10 meses, a contar da data de 

assinatura do contrato, para suprir a seguinte função: 

 

Cargo Quant. Padrão vencimento Carga Horária 

Semanal 

Agente de Combate à Endemias 02 07 40 h 

 

Art 2º O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de 

atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas 

em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, conforme 

descrição das atribuições no anexo 0I. 

Art. 3º Os contratados de que trata o art. 1º será de natureza administrativa, 

ficando assegurados os direitos previstos no Regime Jurídico Municipal. 

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 05.01.10.305.0036.2030 

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

 

Gabinete do Prefeito, Três Cachoeiras, 13 de agosto de 2019. 

 

 

Flávio Raupp Lipert 

Prefeito 

Registre-se, publique-se, 

 

João Valerim Silveira 

Sec. Mun. Administração 

Coord. e Planejamento 

 
Este texto não substitui o publicado no mural desta Prefeitura.            
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ANEXO I 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE COMBATE A ENDEMIAS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição sintética 

a) desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao 

controle de doenças e agravos à saúde;  

b) executar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde;  

c) identificar casos suspeitos dos agravos e doenças agravos à saúde e encaminhar, quando 

indicado, para a unidade de saúde de referência, comunicando o fato à autoridade sanitária 

responsável;  

d) divulgar informações para a comunidade sobre sinais e sintomas, riscos e agentes 

transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva;  

e) executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios 

de doenças;  

f) realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de 

estratégias de prevenção e controle de doenças;  

g) 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;  

h) executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção 

para prevenção e controle de doenças;  

i) registrar as informações referentes às atividades executadas de acordo com as normas do SUS;  

j) realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que 

tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais;  

k) mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras 

formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. 

 

Descrição analítica:  

Realizar vistoria em imóveis urbanos ou rurais para eliminação de criadouros de vetores, 

roedores ou águas residuais, na prevenção de doenças transmissíveis;  

Preencher planilhas e boletins, executar ações educativas com ênfase na promoção e prevenção à 

saúde humana;  

Inspecionar terrenos baldios, cemitérios, ferros velhos, depósitos de material de construção, 

depósitos de materiais recicláveis, pontos estratégicos, pontos de armadilhas, floriculturas, 

borracharias, piscinas;  

Atender às reclamações e denúncias referentes à vetores peçonhentos, pragas urbanas, presença 

de simulídeos e triatomíneos, animais em perímetro urbano causando incômodo, terrenos baldios 

com possíveis focos de vetores;  

Realizar coletas para laboratório, realizar aplicação de inseticidas para controle de vetores;  
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Auxiliar em campanhas para controle da população animal, em campanhas educativas de 

promoção à saúde, preencher planilhas e boletins;  

Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal; 

outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) HORÁRIO: carga horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho em 

domingos e feriados; 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO E EXERCÍCIO: 

a) ESCOLARIDADE: Ensino médio completo  

b) IDADE: Mínima de 18 anos. 

 

c) LOTAÇÃO: Secretaria da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 


