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PROJETO DE LEI Nº 026/2018  

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 

1.037/2008 – PLANO DE CARREIRA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 

GLORINHA, ALTERADA PELAS LEI 

MUNICIPAIS Nº 1.416/2012 E 1.907/2017, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 
 

Art. 1º Fica criado, na estrutura do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo 
constante do Artigo 3º da Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano de Carreira dos 
Servidores Municipais, o cargo de MERENDEIRO ESCOLAR, conforme segue: 

 

PADRÃO DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL Nº CARGOS VENCIMENTO 

01 MERENDEIRO ESCOLAR 04 R$ 1.207,64 

Parágrafo Único. As especificações da categoria funcional criada neste artigo 
são as constam abaixo, as quais passam a integrar o Anexo I da Lei Municipal nº 
1.037/2008: 

CATEGORIA FUNCIONAL: MERENDEIRO ESCOLAR 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 

ATRIBUIÇÕES: 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Preparar a alimentação dos alunos das Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, assim como em Projetos 
Educacionais do Município; cuidar da limpeza e organização do local de trabalho e 
dos utensílios utilizados, garantindo um padrão adequado de higiene no 
desempenho de suas tarefas. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Preparar, adequadamente, as refeições, seguindo 
cardápio preestabelecido, garantindo qualidade sensorial, nutricional e 
microbiológica; servir as refeições e colaborar para que os alunos desenvolvam 
hábitos alimentares saudáveis; respeitar os alunos, tratando-os com delicadeza e 
carinho; zelar pela organização e conservação do refeitório, cozinha, depósito e 
lactário; realizar limpeza e zelar pela conservação de materiais, utensílios e 
equipamentos utilizados no preparo e distribuição da alimentação; seguir as 
orientações e exigências da legislação pertinente às boas práticas de manipulação 
em alimentação e do Programa Nacional de Alimentação Escolar; receber e/ou 
auxiliar no recebimento dos alimentos, observando as condições higiênico-
sanitárias, data de validade, qualidade, quantidade entre outros; acondicionar os 
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alimentos de forma adequada, zelando pela sua conservação e evitando perdas; 
realizar e/ou auxiliar na execução do controle de estoque e de refeição; cooperar, 
quando solicitado, com a limpeza e organização da escola; participar de cursos, 
capacitações, palestras e treinamentos no âmbito da alimentação escolar e infantil; 
manter a higiene e o asseio pessoal; participar de eventos promovidos pela 
Secretaria Municipal de Educação e/ou escolas; desempenhar outras atividades 
afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

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

Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 
aos sábados, domingos e feriados; sujeito ao uso de uniforme, equipamentos de 
proteção individual (EPI`s), bem como ao cumprimento de outras normas de higiene 
que o cargo exigir. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução Formal: Ensino Fundamental Completo. 

 

LOTAÇÃO:  

Nas escolas municipais junto à Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 2º Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano de 
Carreira dos Servidores Municipais, alterado pela Lei Municipal nº 1.416/2012, 
referente ao cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“ANEXO I 

... 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 02 

ATRIBUIÇÕES: 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: exercício de atividades de prevenção de 
doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação 
Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais 
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que 
normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de 
ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de 
informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob 
supervisão do gestor municipal. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: é considerada atividade precípua do Agente 
Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação, a realização de 
visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas com sinais 
ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de 
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importância para a saúde pública e consequente encaminhamento para a 
unidade de saúde de referência. A utilização de instrumentos para diagnóstico 
demográfico e sociocultural; o detalhamento das visitas domiciliares, com 
coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, para fim exclusivo de 
controle e planejamento das ações de saúde; a mobilização da comunidade e 
o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de 
saúde e socioeducacional; a realização de visitas domiciliares regulares e 
periódicas para acolhimento e acompanhamento: da gestante, no pré-natal, no 
parto e no puerpério; da lactante, nos seis meses seguintes ao parto; da 
criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua 
altura; do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua 
participação em ações de educação em saúde, em conformidade com o 
previsto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e 
de prevenção de quedas e acidentes domésticos e motivando sua participação 
em atividades físicas e coletivas; da pessoa em sofrimento psíquico; da pessoa 
com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas; da pessoa 
com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal; dos grupos 
homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para 
promover a saúde e prevenir doenças; da mulher e do homem, desenvolvendo 
ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças. Realização de 
visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e 
acompanhamento: de situações de risco à família; de grupos de risco com 
maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da saúde, de 
prevenção de doenças e de educação em saúde; do estado vacinal da 
gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme sua 
vulnerabilidade e em consonância com o previsto no calendário nacional de 
vacinação; o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em 
parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). No 
modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional 
em saúde da família, desde que o Agente Comunitário de Saúde tenha 
concluído curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são 
atividades do Agente, em sua área geográfica de atuação, assistidas por 
profissional de saúde de nível superior, membro da equipe: a aferição da 
pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, 
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; a medição 
de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, 
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; a aferição de 
temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o 
devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de 
saúde de referência; a orientação e o apoio, em domicílio, para a correta 
administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade; a 
verificação antropométrica. São consideradas atividades do Agente 
Comunitário de Saúde compartilhadas com os demais membros da equipe, em 
sua área geográfica de atuação: a participação no planejamento e no 
mapeamento institucional, social e demográfico; a consolidação e a análise de 
dados obtidos nas visitas domiciliares; a realização de ações que possibilitem o 
conhecimento, pela comunidade, de informações obtidas em levantamentos 
socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde; a participação na 
elaboração, na implementação, na avaliação e na reprogramação permanente 
dos planos de ação para o enfrentamento de determinantes do processo 
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saúde-doença; a orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, 
rotinas e ações desenvolvidos no âmbito da atenção básica em saúde; o 
planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde; o estímulo 
à participação da população no planejamento, no acompanhamento e na 
avaliação de ações locais em saúde. Estimular a participação da comunidade 
nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; participar de reuniões 
periódicas da equipe estratégia saúde da família. Realizar atividades de forma 
integrada com o Agente de Combate às Endemias, desenvolvendo 
mobilizações sociais por meio da Educação Popular em Saúde, dentro de sua 
área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes situações: na 
orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo 
ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e 
coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para a prevenção de 
doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos 
causados por animais peçonhentos; no planejamento, na programação e no 
desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde, de forma articulada 
com as equipes de saúde da família;  na identificação e no encaminhamento, 
para a unidade de saúde de referência, de situações que, relacionadas a 
fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância 
epidemiológica;  e na realização de campanhas ou de mutirões para o combate 
à transmissão de doenças infecciosas e a outros agravos; cumprir as metas 
estabelecidas; desenvolver outras tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: carga horária de 40 horas semanais,  

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à 
noite, sábados, domingos e feriados; sujeito a trabalho externo desabrigado, 
bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos 
pelo Município e atendimento ao público 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO E EXERCÍCIO: 

- Ter concluído o ensino médio. 

- Idade Mínima de 18 anos. 

- Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 
publicação do edital do concurso público. 

- Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga 
horária mínima de quarenta horas. 

 

LOTAÇAO:  

Secretaria Municipal de Saúde”. 

 

Art. 3º Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano de 
Carreira dos Servidores Municipais, alterado pela Lei Municipal nº 1.907/2017, 
referente ao cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
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“ANEXO I 

... 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  

PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 

ATRIBUIÇÕES: 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: exercer atividades de vigilância, prevenção e 
controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: são consideradas atividades típicas do Agente 
de Combate às Endemias, em sua área geográfica de atuação: o 
desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade 
relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização 
de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em 
interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; 
identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e 
encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, 
assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável; 
divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e 
agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 
coletivas; realização de ações de campo para pesquisa entomológica, 
malacológica e coleta de reservatórios de doenças; cadastramento e 
atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias 
de prevenção e controle de doenças; execução de ações de prevenção e 
controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e 
biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; 
execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas 
metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; registro 
das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as 
normas do SUS; identificação e cadastramento de situações que interfiram no 
curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada 
principalmente aos fatores ambientais; mobilização da comunidade para 
desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de 
intervenção no ambiente para o controle de vetores. Assistido por profissional 
de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e 
ambiental e de atenção básica, o ACE terá participação no planejamento, 
execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de 
relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem 
como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente 
associados a essas vacinações; na coleta de animais e no recebimento, no 
acondicionamento, na conservação e no transporte de espécimes ou amostras 
biológicas de animais, para seu encaminhamento aos laboratórios 
responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para 
a saúde pública no Município; na necropsia de animais com diagnóstico 
suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública, auxiliando na coleta 
e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros 
procedimentos pertinentes; na investigação diagnóstica laboratorial de 
zoonoses de relevância para a saúde pública; na realização do planejamento, 
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desenvolvimento e execução de ações de controle da população de animais, 
com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde 
pública, em caráter excepcional, e sob supervisão da coordenação da área de 
vigilância em saúde. Poderá participar, mediante treinamento adequado, da 
execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância 
epidemiológica e ambiental. Realizar atividades de forma integradas com o 
Agente Comunitário de Saúde, desenvolvendo mobilizações sociais por meio 
da Educação Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, 
especialmente nas seguintes situações: na orientação da comunidade quanto 
à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores, 
de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção 
de saúde, para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de 
transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos; no 
planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de 
vigilância em saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da 
família;  na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de 
referência, de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no 
curso de doenças ou tenham importância epidemiológica;  e na realização de 
campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças 
infecciosas e a outros agravos; cumprir as metas estabelecidas; desenvolver 
outras tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à 
noite, sábados, domingos e feriados; sujeito a trabalho externo desabrigado, 
bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos 
pelo Município e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO E EXERCÍCIO: 

- Ter concluído o ensino médio. 

- Idade Mínima de 18 anos. 

- Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga 
horária mínima de quarenta horas. 

 

LOTAÇAO:  

Secretaria Municipal de Saúde”. 

 

Art. 4º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal nº 
1.037, de 28 de fevereiro de 2.008 - Plano de Carreira dos Servidores Municipais e 
suas alterações posteriores. 

Art. 5º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta do 
Orçamento Municipal. 
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Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 07 de junho de 2018. 

 

 

 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal 

 


