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Estrela, 12 de agosto de 2019. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 066-03/2019 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos à apreciação dessa Câmara de Vereadores 

o Projeto de Lei nº 066-03/2019, que altera denominação e atribuições de Categoria 
Funcional ao Quadro de Empregos de Pessoal Contratado, constante no art. 3º da Lei 
Municipal nº 4.398, de 28 de março de 2007. 

O presente projeto de lei propõe mudanças no nome do 
emprego de Redutor de Danos para Agente Epidemiológico em Saúde na área de 
IST/HIV. 

Ainda, estamos propondo a mudança nas suas 
atribuições, tendo em vista critérios técnicos e evolutivos que ocorreram nas 
demandas apresentadas pelos serviços de saúde, pelas populações atendidas e na 
necessidade de implementar ações voltadas aos trabalhadores vinculados à 
Secretaria de Saúde. Assim, estas mudanças, na readaptação das ações realizadas, 
visam reduzir a demanda reprimida de usuários atendidos e, na necessidade de 
implementar as tecnologias leves na área de saúde e educação em saúde dando 
visibilidade ao profissional que executa essas opções. 

Assim, estando cientes dos significativos resultados que 
os programas de saúde preventiva vêm obtendo junto a população, encaminhamos o 
presente Projeto de Lei, na certeza do positivo respaldo dessa Casa Legislativa. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Ex.mo Senhor 
Felipe Schossler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
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PROJETO DE LEI Nº 066-03/2019 
  

 
Altera denominação e atribuições de 
Categoria Funcional ao Quadro de 
Empregos de Pessoal Contratado, 
constante no art. 3º da Lei Municipal nº 
4.398, de 28 de março de 2007. 

  
 

Art. 1º Altera a denominação do emprego de Redutor de Danos previsto 
no art. 3°, da Lei Municipal nº 4.398, de 28 de março de 2007, o qual passa a 
viger com a seguinte redação: 

 

Número de Denominação da Coeficiente 
Empregos Categoria Funcional (emprego) Salarial 

04 
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO EM 

SAÚDE NA ÁREA DE IST/HIV 
1,20 

 
Art 2º As especificações do emprego descritas na presente Lei são as 

que constituem o Anexo Único, que é parte integrante desta Lei. 
 
Art. 3º Revoga-se a Lei n° 4.398, de 30 de junho de 2009. 
 
Art. 4° Esta Lei entra vigor na data de sua publicação. 

  
GABINETE DO PREFEITO, em 12 de agosto de 2019. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Jônatas dos Santos 

Secretário da Administração e Recursos Humanos 
 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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ANEXO ÚNICO 
 

 
EMPREGO: AGENTE EPIDEMIOLÓGICO EM SAÚDE NA ÁREA DE IST/HIV 
Coeficiente Salarial: 1,20 
Nível: 2 
 
ATRIBUIÇÕES:  
Descrição Sintética: Participar do planejamento, implementação, execução 
e avaliação dos projetos e ações da Vigilância epidemiológica em Saúde 
vinculados ao Programa Municipal de Aids, visando à melhoria da saúde e 
qualidade de vida do indivíduo, família e comunidade com base nos dados 
epidemiológicos municipais, estaduais e federais. 
 
Descrição Analítica: participar de campanhas educativas voltadas à promoção 
da saúde e controle de infecções sexualmente transmissíveis; auxiliar na 
execução dos programas e ações de educação para saúde; capacitar as 
equipes de saúde do município para o acolhimento às pessoas em situações de 
vulnerabilidade devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas; realizar 
matriciamento com visitas a qualificar ações voltadas às populações com 
vulnerabilidades aumentadas devido ao uso abusivo de drogas e álcool das 
equipes de saúde (Atenção Básica e Saúde Mental) do município; participar das 
capacitações para acolhimento e testagem à população para a Rede de Saúde 
dos municípios da região 30; participar na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis no programa de vigilância epidemiológica; notificar agravos 
relacionados a todos os tipos de violências e encaminhar a vigilância 
epidemiológica em saúde; participar das reuniões de equipe, onde serão 
planejadas e avaliadas as atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde; 
esclarecer dúvidas e desmistificar tabus e estigmas relacionados a sexualidade 
humana, uso abusivo de álcool e outras drogas; realizar orientações sobre 
ISTs, HIV/Aids, tuberculose como foco na prevenção de riscos, promoção à 
saúde e controle de agravos e adoecimento ao serviços e aos usuários da rede 
municipal de saúde; realizar saídas de campo para orientações e distribuição de 
insumos de prevenção e material informativo para profissionais do sexo, 
usuários de drogas e população em geral; realizar busca ativa de usuários para 
vincular ao serviço de saúde ou assistência social, quando necessário, e visitas 
domiciliares. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Carga horária semanal de 35 horas, sendo que seu cumprimento  

obedecerá ao planejamento das ações, podendo os profissionais exercerem 
as atividades no período noturno e/ou sábados, domingos e feriados e, caso 
haja necessidade, ser convocados extraordinariamente. 

 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) idade mínima de 18 anos; 
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b) perfil social compatível com a política de Agente Epidemiológico em Saúde na 

área de IST/HIV com facilidade de acesso aos usuários; 
c) ensino Fundamental (1º Grau) completo; 
d) ter realizado Curso Básico de Qualificação para Agente Epidemiológico em 

Saúde na área de IST/HIV; 
e)   experiência comprovada como Agente Epidemiológico em Saúde na área de 

IST/HIV de no mínimo 06 (seis) meses. 
 

 


