Prefeitura Municipal da Estância Climática de

Santa Rita do Passa Quatro – SP

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além
das terras do jequitibá”

LEI COMPLEMENTAR Nº 119, DE 08 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre a criação de vagas de
Agente Comunitário de Saúde para
execução do Programa de Saúde da
Família.
LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS, Prefeito Municipal da
Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. – Ficam criadas cinco (5) vagas de Agente Comunitário de
Saúde para o Programa de Saúde da Família, nas mesmas condições
estabelecidas pela Lei nº 2.459, de 27/06/2002.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 08
de agosto de 2018.
LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 08 de agosto de 2018.
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ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES

Agente Comunitário de Saúde - ACS:

Exercer atividades de vigilância, prevenção, e controle de doenças e promoção a saúde, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. Realizar mapeamento de sua área; – Cadastrar
as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; – Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de
risco; – Identificar áreas de risco; – Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde,
encaminhando as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; – Realizar
ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias de Atenção Básica: – Realizar, por meio de
visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; – Estar sempre bem
informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre as situações das famílias acompanhadas,
particularmente aquelas em situações de risco; – Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase
na promoção da saúde e na prevenção de doenças; – Promover a educação e a mobilização comunitária, visando
desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; – Traduzir para a ESF a
dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; – Identificar parceiros e recursos
existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe- Executar outras atribuições correlatas à
função.
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