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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 085/2016. 
 
 

SÚMULA: “ALTERA DISPOSITIVOS DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº. 016/2010 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARANAITA, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais, aprovou e 
eu, ANTONIO DOMINGO RUFATTO, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei,  

 

Art. 1º - Altera atribuições do cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, constante do anexo XV da Lei Complementar Municipal nº 016/2010, 
que passará a ter a seguinte redação: 
“...................................................................................................................................... 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

Título do Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde 

Descrição Sintética: Visitar as famílias cadastradas e promover a integração entre o 
Serviço de Saúde e as famílias das comunidades urbanas e rurais do município.  

   
Descrição Detalhada:  
 
Os Agentes Comunitários de Saúde deverão servir de ligação entre a comunidade e os 
serviços de saúde; auxiliar as pessoas e os serviços na promoção e proteção da saúde; 
identificar situações de risco individual e coletivo; promover a educação para a conquista da 
saúde; acompanhar e encaminhar pessoas com agravo à saúde às unidades de saúde; 
notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; efetuar o 
cadastramento das famílias da comunidade; estimular a participação comunitária; analisar, 
com os demais membros da Equipe, as necessidades da comunidade; preencher 
formulários dos sistemas de informações pertinentes ao Programa de Saúde da Família; 
atuar no controle das doenças epidêmicas; participar das ações de saneamento básico e 
melhoria do meio ambiente; acompanhar as condições de saúde das crianças, 
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prioritariamente até os 05 (cinco) anos de idade, e gestantes; incentivar a vacinação; 
estimular o aleitamento materno; executar o controle de doenças diarréicas; prevenir 
doenças respiratórias; prestar orientações sobre cuidados de higiene; na situação de 
surtos e epidemias, executar em conjunto com o agente de endemias e outras ações 
de manejo integrado de vetores, de acordo com a decisão da gestão municipal, 
executar tarefas afins. 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 
.....................................................................................................................................” 
 

Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a proceder à reedição no anexo 
XV, da Lei Complementar nº 016/2010, de acordo com as alterações da presente 
Lei, permanecendo em vigências os demais dispositivos. 

 
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA/MT, 

Em, 05 de fevereiro de 2016. 
 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


