
 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 85/2022 

ALTERA ART. 12 E ANEXO II, III DA LEI 

MUNICIPAL Nº. 77, DE 05 DE ABRIL DE 

2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Sr. LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa 

Catarina, no uso das atribuições legais, Faz Saber a todos os habitantes deste 

Município que a Câmara Municipal de Vereadores, votou, aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei:  

Art.1º. Fica alterado o art. 12, da Lei Municipal n. 77/2022, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 12º. O servidor ocupante de cargo efetivo que apresentar título 

superior aquele exigido para o cargo, para o qual foi concursado, 

terá direito ao adicional correspondente, estabelecido no Anexo III, 

desta Lei. 

Art. 2º. Fica criado o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário 

Saúde e Auditor Fiscal, incorporado aos cargos criados pelo artigo 2º, tabela Anexo 

I, da Lei Municipal nº 77/2022: 

GRUPO CÓD. CARGO VENCIMENTO 
N.º DE 

CARGOS 

2. SERVIÇOS 
OPERACIONAIS 

02.09 
Agente Comunitária 

de Saúde 
2.424,00 7 

5. TÉCNICO 
CIENTÍFICO (TEC) 

05.15 Auditor Fiscal 5.476,93 1 

 

Art. 3º. As atribuições e habilitação profissional dos cargos de Agente 

Comunitária de Saúde e Auditor Fiscal são as constantes no Anexo I desta lei. 

 



 

Art. 4º. Fica ampliado para 3 (três) o número de vagas de Assistente 

Administrativo código 03.02, e contador para 2 (dois) código 05.07, previstas na Lei 

Complementar nº 77/2022. 

Art. 5º. Fica inserido no item 4.5 Habilitação Profissional do Cargo de Técnico 

de Enfermagem, 04.02, Portador de Certificado de Técnico em Enfermagem. 

Art. 6º. Fica corrigida a nomenclatura do ANEXO II, Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos, para Secretaria de Infraestrutura e também do cargo 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, que passa a vigorar, Secretário 

Municipal de Infraestrutura, código 06.22. 

Art. 7º. Fica extinto o emprego público, Agente Comunitário de Saúde, 

Enfermeiro, Odontólogo e Médico, previsto no anexo I da Lei Complementar 

nº 018/2007, após a exoneração de todos os servidores contratados. 

Art. 8º.  Fica inserida a atribuição - “Dirigir veículos oficiais para o 

desempenho das atribuições do cargo”, em todos os cargos do Anexo I e II; 

Art. 9º.  Fica revogadas as disposições em contrário, em especial a 

integralidade da Lei Complementar 018/2007, e sua alteração Lei Complementar 

026/2011, observado o artigo anterior. 

Art. 10º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 

Águas Frias -SC, 25 de novembro de 2022. 

 

LUIZ JOSÉ DAGA 
Prefeito Municipal 

 
 Registrada em data supra e publicada no DOM/SC 
 
 

OLDAIR NATAL CITADELLA 
Sec. Adm. Finanças e Planejamento  

 
  



ANEXO I 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, a micro área;  

Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados;  

Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;  

Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  

Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade;  

As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os 

critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade 

sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) 

visita/família/mês;  

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 

adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 

acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;  

Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos 

e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 

individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate 

à Dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, 

principalmente a respeito das situações de risco;   

Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, 

visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das 

pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa 

similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado 

pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da 

equipe;  

Ocorrendo situação de surtos e epidemias, executar em conjunto com o agente de 

endemias ações de controle de doenças, utilizando as medidas de controle 

adequadas, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores, de 

acordo com decisão da gestão municipal; 

Dirigir veículos oficiais para o desempenho das atribuições do cargo; 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

2.5 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Possuir 2º grau completo. 

 

 



 

AUDITOR FISCAL 

Manter seu local de trabalho organizado; 

Elaborar, emitir e expedir notificações, intimações, mapas de levantamento, 

formulários, fichas de visitas, pareceres, minutas e outros, visando o fornecimento 

de informações pertinentes, bem como contribuindo para o aperfeiçoamento da 

legislação tributária municipal e para o aprimoramento ou implantação de novas 

rotinas e procedimentos. 

Avaliar, planejar, promover, executar ou participar de programas de pesquisa, 

aperfeiçoamento ou capacitação relacionados à Administração Tributária. 

Difundir a legislação, atendendo a contribuintes, prestando-lhes informações, bem 

como proporcionar instituições atualizadas, mantendo-se informado a respeito da 

política de fiscalização, acompanhando as divulgações feitas em publicações oficiais 

e especializadas. 

Emitir, de acordo com a legislação vigente, termos fiscais referentes a autuações, 

bem como instaurar processos administrativos-fiscais, realizando inventários de 

empresas e demais entidades, procedendo a identificação e qualificação dos 

mesmos. 

Assessorar autoridades superiores ou órgãos prestando-lhes assistência 

especializada, com vista à formulação e adequação da política tributária ao 

desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, controle, 

supervisão, orientação e treinamento. 

Manter-se atualizado sobre as políticas de fiscalização e administração tributária, a 

fim de difundir e atualizar as legislações municipais. 

Constituir o crédito tributário, mediante lançamento, procedendo a revisão de 

ofício, homologando, aplicando as penalidades previstas na legislação, entre outros. 

 

Controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e 

fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do 

sujeito passivo, praticando atos definidos na legislação específica. 

Autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários de sistemas tributários 

informatizados, bem como avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de 

informação, com vistas às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e 

controle de tributos e contribuições. 

Informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa antes do 

termo prescricional. 

Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, 

arrecadação e de cobrança de impostos, taxas e contribuições, visando o 

cumprimento da legislação vigente. 



Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 

entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras 

entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou 

fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 

formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Dirigir veículos oficiais para o desempenho das atribuições do cargo; 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

5.5 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Portador de diploma de bacharel em direito ou 

ciências contábeis; 

 


