
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

 

 

 D E C R E T O 

 

 Nº  6261/2015 
 

 

 

“Dispõe sobre as atribuições do Agente Comunitário 

de Saúde” 

  

 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no 

exercício de suas atribuições legais, em especial o disposto no art. 69, incisos V, VI e VIII, da 

Lei Orgânica do Município e,  

 

Considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 88/2007, que define 

como atribuição do Agente Comunitário de Saúde o exercício de atividades de preservação de 

doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas; 

 

Considerando o disposto na Portaria nº 44 de 03 de janeiro de 2.002, do 

Ministério da Saúde, que estabelece as atribuições do Agente Comunitário de Saúde – ACS no 

controle e prevenção da dengue; 

 

Considerando a necessidade da inclusão das ações de epidemiologia e controle de 

doenças na gestão da atenção básica de saúde; 

 

Considerando a importância de transmitir à população conhecimentos básicos 

quanto à prevenção e ao controle da dengue; 

 

Considerando a importância do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde na 

prevenção e controle da dengue; 

 

Considerando a incorporação das ações de vigilância, prevenção e controle da 

dengue nas atividades desenvolvidas pelos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e 

de Saúde da Família de que trata o inciso III, do art. 22, da Portaria nº 1.399, de 15 de 

dezembro de 1999; 

 

Considerando as normas e diretrizes dos referidos Programas, definidos na 

Portaria nº 1.8886, de 18 de dezembro de 1997, que estabelece como atividade do Agente 

Comunitário de Saúde a orientação às famílias e à comunidade, para prevenção e o controle 

das doenças endêmicas: 
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Artigo 1º-  Fica definido que o ACS – Agente Comunitário de Saúde, no exercício 

de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde mediante ações domiciliares ou 

comunitário, individuais ou coletivas, estabelecidas no artigo 2º da Lei Complementar 

88/2007, no que tange às ações de controle e prevenção da dengue, terá as seguintes 

atribuições: 

 

I- Atuar junto as residências, informando os seus moradores sobre a 

doenças, seus sintomas e riscos, e o agente transmissor; 

II- Informar o morador sobre a importância da verificação da existência 

de larvas ou mosquitos transmissores da dengue na casa ou 

redondezas; 

III- Com permissão do morador e dele acompanhado, vistoriar os 

cômodos da casa, para identificar eventuais locais de existência de 

larvas ou mosquito transmissor da dengue; 

IV- Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que 

possam oferecer risco para a formação de criadouros do Aedes 

Aegypti; 

V- Promover reuniões, com a divulgação possível, com a comunidade 

para mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue; 

VI- Comunicar imediatamente ao instrutor supervisor do Pacs/PSF a 

existência de criadouros de larvas ou mosquitos transmissores da 

dengue, que dependam de tratamento químico, da intervenção da 

Vigilância Sanitária ou de outras atuações do poder público; 

VII- Encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de saúde mais 

próxima de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

São Sebastião,   11  de maio de 2015. 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
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