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LEI COMPLEMENTAR Nº 044, DE 07 DE OUTUBRO DE 2011 
 

 
Cria o Emprego Público de Agente de 
Combate a Endemias. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica criado o Emprego Público de Agente de Combate a Endemias do Município de Nova 

Ramada, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, em atendimento aos programas dos 
entes federados.  

I – O Emprego Público, quantidade de vagas, carga horária e o salário ficam estabelecidos 
através do quadro abaixo: 

EMPREGO PÚBLICO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA SEMANAL SALÁRIO 

Agente de Combate a 
Endemias 

01 40 h R$ 635,10 

Art. 2º O preenchimento do Emprego Público dar-se-á mediante processo seletivo público de 
provas ou de provas e títulos em atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

Parágrafo único. As atribuições, condições de trabalho e requisitos de ingresso estão 
relacionados no anexo único, parte integrante desta Lei. 

Art. 3º A recomposição do salário será na mesma data e índices dos demais servidores do 
Executivo Municipal.  

Art. 4º O Contrato do Agente de Combate a Endemias poderá ser rescindido unilateralmente 
mediante o devido diploma legal, instaurado para apurar: 

I - Processo Administrativo Disciplinar - PAD; 
II - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  
III - Necessidade de redução da despesa com pessoal civil, no atingimento do limite de gasto 

estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal; 
IV - Extinção do Programa pelo Governo Federal. 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias 

especificas. 
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul em 07 de 

outubro de 2011. 
Elton Rehfeld 

Prefeito Municipal  
Registre-se e Publique-se 

        
               Alfredo Höring 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO 
 

              EMPREGO: Agente de Combate a Endemias 
ATRIBUIÇÕES: 
Sintéticas: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 

por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade sob supervisão competente. 
Genéricas: Atuar na vigilância na área de saúde, combate e controle das endemias e fiscalização 

sanitária. Orientar e propor ações educativas na área da saúde sanitária para a população, com 
trabalhos voltados ao diagnóstico de causas e efeitos, bem com atuar na prevenção de endemias 
através de orientações na visitas domiciliares, vistorias e fiscalizações a locais que podem dar origens 
a doenças. Coletas de amostras de água, leitura de água nos domicílios e outras atividades 
relacionadas ao abastecimento de água aos domicílios, denunciando e fiscalizando situações em 
desacordo. Acompanhamento dos trabalhos da equipe de Saúde no tocante à sua competência e 
executar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho nos domingos e 
feriados. 
Aos habilitados será disponibilizada motocicleta para deslocamentos nos trabalhos a campo. 

REQUISITOS DE INGRESSO: 
a) Haver concluído com aproveitamento, o curso introdutório de formação inicial e continuada 

para Agente de Combate a Endemias; 
b) Haver concluído o Ensino Fundamental; 
c) Idade mínima de 18 anos; 
d) Idade máxima de 55 anos do sexo feminino e 60 anos do sexo masculino. 
 

 


