
Lei Nº 437/2002 
 
 

Cria cargos de Agentes Comunitários da Saúde e dá outras 
providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei; 

Art. 1º Ficam criados 6 (seis) cargos de Agente Comunitário da Saúde, através do Regime de 

Emprego Público do Pessoal, com Padrão de Vencimento de R$ 239,11 (duzentos e trinta e nove reais e onze 

centavos), que serão regidos de conformidade com a Lei Municipal nº 435/2002. 

Art. 2º O vencimento de que trata o artigo 1º desta Lei será reajustado nas mesmas datas e 

percentuais dos demais servidores da Administração Municipal. 

Art. 3º As atribuições do cargo de Agente Comunitário consta no Anexo I, que é parte integrante 

desta Lei. 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias da Secretaria 

Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dois. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 



ANEXO I 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE 

 

I – CATEGORIA FUNCIONAL: Agente Comunitário de Saúde 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: R$ 239,11 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

- Cadastrar todas as famílias de sua micro-área; 

- Visitar todas as famílias, uma vez por mês, priorizando as que tem gestantes, nutrizes e menores de 

5 anos; 

- Participar ativamente da vida comunitária através das organizações existentes; 

- Estimular a participação da comunidade nos Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde; 

- Promover, organizar e colaborar com reuniões da comunidade para discutir assunto de relevância 

em saúde; 

- Realizar ações básicas de saúde, de acordo com a sua capacitação: 

a) acompanhamento de gestantes e nutrizes; 

b) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos, com o uso do 

Cartão da Criança; 

c) incentivo ao aleitamento materno; 

d) promover a cobertura vacinal; 

e) prevenir a controlar infecções respiratórias agudas (IRA) e doenças diarréicas; 



f) orientar alternativas alimentares; 

g) promover ações de saneamento e melhoria do meio ambiente; 

h) orientar a importância do uso correto da medicação prescrita pelos profissionais de saúde; 

i) orientar e encaminhar ao serviço de saúde toda pessoa em situação de risco; 

j) registrar nascimentos e óbitos, assim como doenças de notificação compulsória, conforme normas 

da vigilância epidemiológica; 

l) orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de saúde; 

m) fortalecer os elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; 

n) registrar as atividades desenvolvidas na sua área, encaminhando relatórios ao seu 

instrutor/supervisor. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 
a) Horário de Trabalho: 44 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO 

 
a) Idade: 18 anos (mínima) 

b) Instrução: Alfabetizado 
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