
LEI N.0 124/2018 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

DE 02 DE MARCO 'DE 2018 

EMENTA: ACRESCENTA § 4° e § 5° NO ART. 3° E 

ART. 3° -A NA LEI MUNICIPAL 99/2017 DE 06 DE 
JUNHO DE 2017 EDA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES 
PEQUENO, no uso de suas atribuicoes legais, faz saber que a Camara 
Municipal APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI 
MUNICIPAL: 

Art. 1° 0 art. 3°, da Lei Municipal n". 99/2017 de 06 de julho de 2017, passara a 

ter § 4° e § 5° com a seguinte redacao: 

Art. 3° - ( ... ) 

§ 4° - 0 Coordenador Geral dos Agentes de Endemias, percebera uma 

qratificacao mensal, de carater compensat6rio e nae inteqrara a 

rernuneracao, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

§ 5° - Aas ocupantes do cargo de Supervisor de Campo dos Agentes de 

Endemias, sera atribuida uma qratificacao mensal, de carater 

compensat6rio e nao inteqrara a rernuneracao, no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais ). 

Art. 2° 0 art. 3°-A, sera acrescentado na Lei Municipal n°. 99/2017 de 06 de julho 

de 2017, com a seguinte redacao: 

Art. 3-A - As funcoes de Coordenador Geral e Supervisor de Campo dos 

Agentes de Endemias, desenvolverao as seguintes funcoes: 

§ 1 ° - Cabera ao Coordenador Geral dos Agentes de Endemias: 
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I- Dirigir o Programa Municipal de Combate as Endemias, atuando 

junta ao Gestor Municipal de Saude prestando-lhe a Assessoria 

tecnica necessaria para prestacao de contas das acoes 

desempenhadas pelos Agentes de Combate as Endemias (ACE); 

II- Assessorar o Gestor local nas informacoes e indices de 

contarninacao ou lnfestacao par vetores nocivos a saude da 

pcpulacao, apresentando-lhe estrateqias de intervencao buscando a 

solucao dos casos; 

Ill- Executar e gerenciar as acoes de campo do Programa de Prevencao 

a Dengue, seus objetivos, diretrizes, normas e procedimentos; 

IV- Executar e gerenciar as acoes de campo de controle de 

Leishmaniose Visceral canina; 

V- Gerenciar o controle de Esquistossomose; 

VI-Avaliar e coletar aqua para o Programa Sisaqua; 

VI I- Gerenciar o controle de Dcenca de Chagas; 

VIII- Gerenciar a campanha de vacinacao antirrabica canina e felina; 

IX- Gerenciar o controle de pragas urbanas em geral (ratos, escorpi6es, 

carrapatos e outros ); 

X- Analisar o trabalho de campo e as condicces em que esse se 

desenvolve; 

XI- Servir de elo entre a Supervisao de Viqilancia em Saude e as Equipes 

de campo para o planejamento e desenvolvimento das acoes: 

XII- Contribuir para a melhor utilizacao e quallficacao das pessoas 

envolvidas nas acoes de campo par meio da educacao permanente; 
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XI 11- Prestar contas aos orqaos superiores e reguladores em 

conformidade com as exiqencias e diretrizes do Sistema Unico de 

Saude-SUS; 

XIV- Executar tarefas afins relacionadas a viqilancia em saude e outras 

atividades inerentes a funcao. 

§ 2° - Cabera ao Supervisor de Campo dos Agentes de Endemias: 

I - Executar e gerenciar as acoes de campo do Programa de Prevencao a 
Dengue, seus objetivos, diretrizes, normas e procedimentos; 

II - Analisar o trabalho de campo e as condicoes em que esse se 

desenvolve; 

Ill - Servir de elo de liqacao entre a Coordenacao Geral dos Agentes de 

Endemias e as equipes de campo para o planejamento e desenvolvimento 

das acoes: 

IV - Contribuir para a melhor utilizacao e qualificacao das pessoas 

envolvidas nas acoes de campo por meio da educacao permanente. 

Art. 3° Ficam criados cargos acima descriminados. 

Art. 4° Ficam revogadas todas as disposicoes contrarias a presente emenda, 

que passa a vigorar e ter seus efeitos aplicados a partir de sua publicacao. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OROS, EM 02 DE MARCO DE 
2018. 
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