
 

LEI MUNICIPAL N° 3.505, DE  12 NOVEMBRO DE 2018 

MODIFICA A LEI MUNICIPL N° 3.477/2018 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º. Modifica os anexos da Lei Municipal n° 3.477, de 16 de agosto de 2018, que 
passam a vigorar com a redação dada pelos anexos desta lei. 
 
Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Paraíba do Sul, 12 de Novembro de 2018 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – DESCRIÇÃO, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

1. Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS 
 
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a inspecionar estabelecimentos 
comerciais e residenciais e logradouros públicos com a finalidade de combater a presença de 
vetores e zoonoses, bem como orientar a população quanto aos meios de eliminação dos focos de 
proliferação. 
 

3. Requisitos para Provimento: 
Instrução: ensino médio completo. 
 

4. Atribuições típicas: 
 inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de combater a 

presença de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas e animais sinantrópicos, 
bem como orientar a população quanto aos meios de eliminação de focos de proliferação 
desses animais; 

 realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos 
procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e acúmulo de focos transmissores de 
moléstias infecto-contagiosas e parasitárias; 

 eliminar focos de proliferação de bactérias parasitas, roedores, fungos, animais peçonhentos e 
hematófagos, utilizando pesticidas, produtos químicos, pulverizadores e outros materiais, 
conforme orientações dos órgãos responsáveis; 

 inspecionar poços, fossos, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, examinando a 
existência de focos de contaminação de larvas e coletando material para posterior análise; 

 solicitar ao órgão competente a apreensão e condução de semoventes para local apropriado, 
observando o estado de saúde dos animais, seguindo orientações preestabelecidas; 

 aplicar substâncias antiparasitárias em animais, preparando a solução segundo orientação 
recebida e utilizando pulverizadores e outros materiais apropriados; 

 zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os doentes, 
comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação dos demais e 
solicitando orientação quanto à medicação a ser ministrada pelo médico veterinário; 

 trabalhar em parceria com a ESF do bairro, atendendo às necessidades; 
 realizar visitas à comunidade, com o objetivo de esclarecer e orientar a população sobre os 

meios de evitar ocorrência de criadouros, focos de agentes transmissores de moléstias 
infecto-contagiosas e parasitárias; 

 acatar normas e orientações técnicas dos órgãos superiores dos Governos Estadual e Federal; 
 participar de campanhas, mutirões e eventos de educação continuada junto à comunidade, 

escolas e USF; 
 participar das Campanhas de Vacinação em combate às zoonoses preconizadas pelo Ministério 

da Saúde, Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que necessário; 
 zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas bem como manter o local de trabalho 

limpo e arrumado; 
 utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; 
 executar outras atribuições afins. 

 
 
 



 

 
 
 
 

1. Cargo:  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas na área de 
prevenção, promoção e educação em saúde mediante ações domiciliares, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. 
 
3. Requisitos para provimento: 
Instrução: ensino médio completo e residir na área da comunidade em que irá atuar, desde a data 
de publicação do Edital, de acordo com Lei n.º 11.350/2006  
 
4. Atribuições típicas: 
 desenvolver ações que busquem a integração da equipe de saúde com a população da área  da 

unidade de saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade 

 trabalhar em área com limites definidos, determinada em microáreas, que compõe o território 
de uma unidade de saúde. 

 realizar visitas domiciliares regulares a toda a população de sua microárea, mantendo os 
cadastros atualizados e  em conjunto com os demais membros da estratégia de saúde da 
família, com vistas a melhorar as condições de saúde da população local; 

 efetuar levantamento censitário dos habitantes, das condições de saúde em geral anotando as 
doenças existentes para comunicar à equipe médica e ao sistema de vigilância epidemiológica 
do Município, levantar óbitos, cadernos de vacinação, condições de higiene e habitabilidade 
das moradias, condições nutricionais dos moradores, entre outras que lhes venham a ser 
designadas; 

 rastrear focos de doenças específicas; 
 orientar a comunidade para a promoção da saúde, prevenção de doenças, de acordo com o 

planejamento da equipe; 
 participar de projetos de educação sanitária e ambiental e outras ações  estabelecendo bons 

elos com outros setores e ou políticas que promovam a qualidade de vida; 
 participar de projetos de pesquisa visando a implantação e ampliação de serviços     

relacionados à saúde nas comunidades; 
 colaborar na implantação e acompanhamento de programas sociais e assistenciais junto à 

população; 
 auxiliar na divulgação de meios profiláticos, preventivos e assistenciais;  
 auxiliar na orientação da comunidade em face de problemas sociais relacionados à saúde, 

encaminhando-os às entidades específicas de acordo com a necessidade constatada; 
 orientar a população quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
 participar do desenvolvimento de ações educativas nos estabelecimentos de ensino na rede 

pública e na comunidade, auxiliando na organização de palestras; 
 colaborar no levantamento de dados socioeconômicos e estatísticos para estudo e 

identificação de problemas sociais na comunidade; 
 participar de palavras de cunho preventivo em empresas, escolas ou qualquer instituição 

solicitante; 



 

 participar das Campanhas de Vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde, Governo 
Estadual e Governo Municipal, sempre que necessário; 

 executar outras atribuições afins. 
 
 

ANEXO II – TABELA DE VENCIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS  
 

CARGO PRÉ-REQUISITOS REMUNERAÇÃ
O VAGAS 

ACS/ LIBERDADE 

Diploma de conclusão do Ensino médio 
e residir na área da comunidade em que 
irá atuar, desde a data de publicação do 
Edital, de acordo com Lei n.º 
11.350/2006 

 

 

1.312,36 

01 

ACS/ SANTA JOSEFA 01 

ACS/ BELA VISTA 01 

ACS/ WERNECK 01 

ACS/ SARDOAL 01 

AGENTE ENDEMIAS Diploma de conclusão do Ensino médio. 1.374,49 02 

 
 

 

 
 


