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LEI COMPLEMENTAR No 11212020, DE 23 DE MARO DE 2020 

Altera a Lei Complementar no 089/2017, de 20 de 
dezembro de 2017, que dispöe sobre a 
contratacão de pessoal em caráter 
temporário, na forma do art. 37, inciso IX da 
Constituicão Federal. 

0 PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçôes que the 

io conferidas por lei. 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

L El: 

Art. 10. Fica autorizado o Executivo Municipal a criar o Anexo I - Agente de 

Combate as Endemias Temporário, o qual passa a integrar a presente lei. 

Art. 20  - Ficam convalidados todos os atos praticados anteriormente a esta Lei. 

Art. 30 - Os demais artigos da Lei Complementar n°089/2017, de 20 de dezembro de 

2017, permanecem inalterados. 

Art. 40•  Esta tel entrará em vigor na data de sua pubticação, revogando as disposiçOes que 

the sejam contrárias. 
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ANEXO I 
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS TEMPORAO 

Art. 10 - Fica criado o cargo de Agente de Combate as Endemias Temporário, como 
èspecifica: 

NO de CH C.B.O. Denominação 
Vagas - 
05 40h 5151-20 Agente de Combate as Endemias Temporário 

§10 0 Agente de Combate as Endemias Temporário tern como atribuiçao o exercicio de 
atMdade de vigilancia, prevencão e controle das doencas e promoçao da saüde, 
desenvolvidas em conformidade corn as diretrizes do SUS e sob supervisao do gestor do 
MunicIpio. 
§20  Para exercer a funcao temporária de Agente de Combate as Endemias Temporário 
exige-se a conclusão do ensino médio. 
§30  0 Agente de Combate as Endemias Temporário tern como descricao sumária, atuar 
no controle de endernias, trabalhando de forma integrada as equipes de atencao básica 
na Estrategia Saüde da Farnflia. 
§41  São consideradas atividades tIpicas do Agente de Combate as Endemias Temporário, 
em sua area geográfica de atuacao: 
I - participar das reuniôes das equipes de atencao básica na estratégia Saüde da Famulia; 
U trabalhar em parceria corn o Agente Cornunitário de Saüde; 
III - vistoria de residências, depôsitos, terrenos baldios e estabelecirnentos cornerciais 
para buscar focos endérnicos; 
IV - inspecionar cuidadosamente caixas d'água, caihas e teihados; 
V - aplicacao de larvicidas e inseticidas; 
VI - orientacoes quanto a prevençao e tratamento de doencas infecciosas; 
VII - a realizacão de acOes e atividades de educação sobre o rnanejo ambiental, incluindo 
acOes de cornbate a vetores, especialmente em casos de surtos e epidemias; 
VII - orientar a população de maneira geral e a comunidade em especIfico sobre 
sintomas, riscos e agente transmissor de doencas e medidas de prevencao individual e 
co'etiva; 
IX - mobilizar a cornunidade para desenvolver medidas de manejo ambiental e outras 
formas de intervencao no ambiente para o controle de vetores; 
X - discutir e planejar de modo articulado e integrado corn as equipes de vigilância acOes 
de controle vetorial; 
XI - encaminhar os casos identificados como de risco epidemiologico e ambiental para as 
equipes de endernias quando não for possIvel açao sobre o controle de vetores; 
XII - proceder a notificaçao elou aplicaçäo de multa corn base na legislaçao local, 
EstadLal e Federal no exercicio de suas atribuicOes; 
Xii - dirigir veiculo oficial para locomocao para realizar trabalhos inerente a funcao; 
XIV - desenvolver outras atividades correlatas, conforrne determinacOes da chefia 
irnediata. 


