
 
LEI MUNICIPAL Nº868/2005, DE 29 DE ABRIL DE 2005. 

 
“CRIA EMPREGOS DESTINADOS A ATENDER 
AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, E 
OUTROS, VINCULADO AO SUS,  E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 

    O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  
              faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  
     Art. 1º - São criados os seguintes empregos, regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e providos mediante Concurso Público, destinados 
ao atendimento do Programa de Saúde da Família – PSF, e outros, vinculados ao Sistema 
Único de Saúde:  
 
EMPREGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
SALÁRIO BÁSICO 
MENSAL 

AGENTE 
COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE 

SEIS (06) 40 HORAS R$ 310,00 

VIGILANTE 
AMBIENTAL EM 
SAÚDE 

UM (01) 40 HORAS R$ 360,00 

VIGILANTE 
SANITARIO 

UM (01) 40 HORAS R$ 360,00 

ODONTÓLOGO UM (01) 40 HORAS  R$ 2.700,00 
       

Parágrafo Único: As especificações dos empregos criados 
por este artigo são as que constam dos Anexos I, II, III e IV, que fazem parte integrante desta 
Lei.   
    Art. 2º - As vantagens e direitos dos empregados são as 
constantes na Constituição Federal de 1988, no mesmo modo e forma das garantias 
estabelecidas constitucionalmente. 
                                                    Art. 3º -  As despesas decorrentes desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias. 
    Art. 4º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas às disposições em contrário. 
     

                          GABINETE DO PREFEITO, AOS VINTE E 
NOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E CINCO. 

 
IVORI MARCELINO SARTORI 

                                   Prefeito 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
Registrado e Publicado 
Em 29 de abril de 2005. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
    Sec. de Administração 



 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
Emprego: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
Atribuições: 
 
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. 
 
Genéricas: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-
cultural da comunidade de atuação; executar atividades de educação para 
a saúde individual e coletiva; registrar, para 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 risco à família; participar ou promover ações 
que fortaleçam os elos entre o setor 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. 
 
Requisitos para ingresso:  

a) Residir na área da comunidade em que atuar;  
b) Haver concluído o ensino fundamental; 
c) Idade mínima de 18 anos; 
d) Recrutamento através de concurso público 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



ANEXO II 
 
Emprego: Odontólogo do PSF 
 
Atribuições: 
 
Sintéticas: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 
maxilofacial e proceder a odontologia profilática. 
 
Genéricas: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de 
saúde bucal da população adstrita; realizar os procedimentos clínicos 
definidos na Norma Operacional do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 
96 – e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); 
realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a 
população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentam 
problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever 
medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos 
efetuados; emitir laudo, pareceres e atestados sobre assuntos de sua 
competência; executar as ações de assistência integral, aliado a atuação 
clínica à saúde coletiva, assistindo às famílias, indivíduos ou grupos 
específicos, de acordo com o planejamento local; coordenar ações 
coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; programar 
e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 
capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações 
educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o trabalho 
desenvolvido pelo THD e o ACD; e executar outras tarefas afins. 
  
Condições de trabalho: Carga horária de 40 horas semanais 
 
Requisitos para ingresso:  

a) Idade: Mínima de 21 anos;3 
b) Instrução: Grau Superior Completo 
c) Habilitação legal para o exercício da profissão de Odontólogo. 

Registro no Conselho Regional de Odontologia. 
d) Recrutamento através de concurso público. 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III 
 

Emprego: VIGILANTE AMBIENTAL EM SAÚDE 
 
SÍNTESE DE ATRIBUIÇÕES (SINTÉTICAS E GENÉRICAS) :  
Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e 
descobrimento de focos e em armadilhas e pontos estratégicos nos 
municípios; 
Realizar eliminação de criadouros tendo como método de primeira 
escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação,.. .etc), 
aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica; 
Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao 
controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientação 
técnica; 
Orientação a população com relação aos meios de evitar a proliferação 
dos vetores, promovendo educação em saúde; 
Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicado 
para cada situação; 
Repassar ao Secretário de Saúde, os problemas encontrados na 
localidade; 
Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua 
zona; 
Registrar as informações referentes às atividades executadas nos 
formulários específicos; 
Deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de saúde; 
Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue, chagas, 
leptospirose, ...etc; 
Promover educação em saúde e mobilização comunitária visando uma 
melhor qualidade de vida mediante ações de saneamento e melhorias do 
meio ambiente; 
Auxiliar e desenvolver ações referentes a zoonoses e vetores através da 
vigilância a doenças; 
Informar os demais membros da equipe de saúde acerca da dinâmica 
social da comunidade, suas disponibilidades e necessidades. 
................................................. 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais. 
 
REQUISITOS PARA INGRESSO:  
 

a)Idade: Mínima de 18 anos; 
b)Instrução: Ensino Médio Completo 

 c) Recrutamento através de concurso público 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 

 
 
 
EMPREGO: VIGILANTE SANITÁRIO 
 
 
SÍNTESE DE ATRIBUIÇÕES (SINTÉTICAS E GENÉRICAS) : 
Fiscalização de estabelecimentos comerciais e industriais, elaborar auto 
de infração e apreensão de mercadorias, prestar orientações por escrito, 
preencher formulários para alvará inicial e renovação, quer de 
estabelecimentos ou de veículos que transportem alimentos, efetuar blitz 
nas vias públicas do município, e outras que lhe for determinado, 
principalmente as constantes da Lei Federal nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais. 
 
REQUISITOS PARA INGRESSO:  
 

a)Idade: Mínima de 18 anos; 
b)Instrução: Ensino Médio Completo 

 c) Recrutamento através de concurso público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


