LEI MUNICIPAL N.º 3.006/2013
ALTERA OS REQUISITOS PARA O
INGRESSO NO EMPREGO DE AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE CRIADO
PELA LEI N.º 2.149/2007.
WALTER LUIZ HECK, Prefeito Municipal de Crissiumal, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam alterados os requisitos para o ingresso no emprego
de Agente Comunitário de Saúde, criado pela Lei n.º 2149/2007, anexo I desta Lei.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISSIUMAL,
Estado do Rio Grande do Sul, aos 17 de dezembro de 2013.

WALTER LUIZ HECK
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
GILMAR ANTONIO SOARES DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I A LEI MUNICIPAL Nº 3.006/2013.
EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ATRIBUIÇÕES:
Sintéticas: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a
supervisão do Gestor Municipal.
Genéricas: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da
comunidade de sua atuação; promover e executar ações de educação para a
saúde individual e coletiva; registrar, para fins de controle das ações de saúde,
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação
da comunidade nas políticas-públicas como estratégia da conquista de qualidade
de vida à família; realizar visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de
situações de risco 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: Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em
regime de plantão e trabalho em domingos e feriados.

PROVIMENTO – Através de Seleção Pública
REQUISITOS PARA INGRESSO:
a) Residir na área da comunidade em que atuar;
b) Habilitação em curso de capacitação oferecido pela Secretaria Municipal de
Saúde, a todos os aprovados no concurso público;
c) Haver concluído o ensino médio;
d) Idade mínima de 18 anos.
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