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EXPEDIENTE 
 

O Diário Oficial do Município de PRESIDENTE ALVES, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das 

entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo 

conteúdo aqui publicado. 
 

ACERVO 
 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de PRESIDENTE ALVES poderão ser consultadas através da internet, por meio do 

seguinte endereço eletrônico: www.presidentealves.sp.gov.br 

 

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves  

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro. 

 

ENTIDADES 

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE ALVES 

CNPJ 44.555.688/0001-41 

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 – Centro - Telefone: (14) 3587-1271 

Site: www.presidentealves.sp.gov.br  

Email: secretaria@presidentealves.sp.gov.br  

 

Site do Diário Oficial Eletrônico: www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves 

 

Câmara Municipal de PRESIDENTE ALVES  

Rua Messias Tomaz de Paiva nº 35 – Jd. Colina do Sol 

Telefone: (14) 3587-1247 – (14) 3587-1457 

Site: www.cmpresidentealves.sp.gov.br 
Email: camara@cmpresidentealves.sp.gov.br  
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“Dispõe sobre as atribuições de Contador e Agente de Combate às 
Endemias.” 
 

   VALDEIR DOS REIS, Prefeito Municipal de Presidente Alves, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei; 
 
 DECRETA: 
         

 Art. 1º - Regulamentando a Lei Municipal n.º 1.798, de 09 de janeiro de 2017, ficam 
estabelecidas as seguintes atribuições para os respectivos empregos públicos permanentes:  

 
I – Contador: organiza e dirige os trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura, planejando, 

supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e 
administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle. Acompanha a execução 
orçamentária da Prefeitura, controlando as dotações e supervisionando a emissão de empenhos. Elabora, confere e 
assina balanço patrimonial, quadros e relatórios contábeis, dentre outras peças e demonstrativos, de acordo com as 
normas de contabilidade pública. Supervisiona e controla as prestações de contas apresentadas ou recebidas pela 
Prefeitura, adotando as providências necessárias em cada caso. Executa outras tarefas correlatas.   

 
II – Agente de Combate às Endemias: realiza atividades de vigilância, prevenção e controle de 

doenças e promoção da saúde, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão da Diretoria Municipal de 
Saúde, através das seguintes tarefas: desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao 
controle das doenças/agravos; executar ações de controle de doenças/agravos interagindo com os ACS e equipe de 
Atenção Básica; identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar os pacientes para a Unidade de Saúde 
de referência e comunicar o fato ao responsável pela unidade de saúde; orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e 
agente transmissor de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva; executar ações de campo para pesquisa 
entomológica, malacológica e/ou coleta de reservatórios de doenças; realizar cadastramento e atualização da base de 
imóveis para planejamento e definição de estratégias de intervenção; executar ações de controle de doenças utilizando 
as medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; executar 
ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de 
doenças; registrar as informações referentes às atividades executadas; realizar identificação e cadastramento de 
situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente 
aos fatores ambientais; mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas 
de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Executa outras tarefas correlatas. 

 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.    

 
Registre-se e Publique-se. 

 
Presidente Alves, 16 de Janeiro de 2017 

 
a.a 

VALDEIR DOS REIS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrado e Publicado na Data Supra 
 

a.a 
SÉRGIO CÉLIS DA FONSECA 
Resp. pelo Exp. da Secretaria 
Portaria nº 027, de 18/01/2016 

 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATOS OFICIAIS 

DECRETO Nº 2.537, DE 16 DE JANEIRO DE 2017 
 


