ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO VEREADOR Guilherni Ribeiro
Camargo
Miracema, 19 de Outubro de 2017.

Assunto: Indicação

Ilmo. Sr. Exmo Prefeito: Clóvis tostes de Barros

Pelo presente, na qualidade de Vereador desta Casa Legislativa,
venho, respeitosamente, solicitar a V. Sa.
Considerando , que o Laudo feito sobre periculosidade e insalubridade já está
vencido .
Considerando, que os Agentes comunitários de saúde tem como atribuição o
exercício das atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde ,
mediante

ações

domiciliares

ou

comunitárias,

individuais

ou

coletivas,

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do
gestor municipal , distrital, estadual ou federal .

Considerando ,o Agente de combate as Endemias tem como atribuição o
exercício de atividades de vigilância , prevenção e controle de doenças e
promoção da saúde , desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS
e sob supervisão do gestor de cada ente federado .

Considerando , que os Agentes de saúde e os
endemias,
são de suma importância na prevenção da saúde .

Agentes de combate as

Considerando, que os Agentes de saúde e os Agentes de combate as endemias
no exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições
insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente
do Poder Executivo Federal , assegura aos agentes de que trata esta lei a
percepção de adicional de insalubridade , calculado sobre o seu vencimento ou
salário base : (incluído pela lei n 13.342, de 2016).

Fica a indicação ao Prefeito em contratar empresa para qualificar os funcionários
municipais que estão em situação insalubre e de periculosidade .

Fica a indicação ao Prefeito , para que possa regularizar na forma da lei a

insalubridade dos Agentes comunitários de saúde e dos Agentes de combate
as endemias , (incluído pela lei n 13.342, de 2016).

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de
elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Guilherni Ribeiro Camargo
Vereador

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Clóvis Tostes de Barros

