
LEI Nº 836, DE 22 DE ABRIL DE 2008. 
 

 Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público, e abre Crédito Especial. 

          O Prefeito Municipal.  
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, 

um servidor, para a função de Agente de Vigilância em Saúde (Vigilante Ambiental, Fiscal Sanitário e 
Agente de Combate e Controle a Endemias), com carga horária de quarenta horas semanais. 

Art. 2º A contratação será pelo prazo de até um ano, de acordo com a Lei Municipal nº 324, de 15 
de maio de 2001. 

 Art. 3º O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados todos os direitos previstos 
no Regime Jurídico Único. 

Art. 4º A remuneração mensal será de R$ 698,52 (seiscentos e noventa e oito reais e cinqüenta e 
dois centavos). 

Art. 5° O valor será reajustado na mesma data e índice dos demais servidores públicos municipais.  
 Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, no valor de R$ 11.150,00 (onze 

mil cento e cinqüenta reais), na seguinte classificação orçamentária: 
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASPS 
 10 – Saúde 
 10.305 – Vigilância Sanitária 
 10.305.0044 – Vigilância Sanitária 
 10.305.0044.2.072 – CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ECD/TFVS 

3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    R$ 11.150,00 
Art. 7º Servirá de recurso para cobertura do Crédito aberto no Artigo 6º, o Superávit Financeiro 

Apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do Inciso I, do Parágrafo Primeiro, do 
Artigo 43º da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 11.150,00 (onze mil cento e 
cinqüenta reais) - Fonte de Recurso: 0001 – Recurso Livre.  

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 22 de Abril  
de 2008. 
 

OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal  

 
Diomar Bandeira 

Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social 
 
 
Registre-se e Publique-se: 
 

Tatiane Raquel Uhde Pippi 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento 

CONTRATO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 



Síntese dos Deveres: Desenvolver ações de vigilante ambiental, fiscal sanitário e agente de 
combate e controle de endemias, auxiliando nos espaços das unidades de saúde e nos 
domicílios/comunidades. 

 
          Exemplos de Atribuições: Organizar os cadastros de serviços de abastecimento de água, de fontes 
alternativas, de coleta para análise e leitura de cloro, de estabelecimentos comerciais do ramo de 
alimentação, bem como inspecioná-los; coletar amostras de alimentos para análise fiscal; atuar no 
programa de controle ao mosquito transmissor da dengue; atuar no programa de controle e combate ao 
triatoma infestans, transmissor da doença de chagas; atuar em zoonozes e vetores; atuar em vigilância 
sanitária, com vistorias em imóveis, coleta de material e combate ao mosquito vetor, verificação de focos 
com limpezas conforme normas técnicas, bem como a todos os vetores que se faça necessário; 
pulverizações a vetores em locais determinados pelo Chefe da VISA, desinsetizações em locais que forem 
determinados, atuação na prevenção e auxilio ao combate de zoonozes; atuar no combate a animais 
peçonhentos e em orientações à comunidade. Atuação na fiscalização, remoção de materiais, bem como a 
demais serviços pertinentes relacionados ao meio ambiente, apreensão de cães, verificação de valas e 
animais que perturbem o perímetro urbano tomando as providências cabíveis, bem como mo que se refere 
a saneamento básico; atuar no auxílio ao programa PSF, apreender e inutilizar alimentos impróprios para o 
consumo; dialogar com a comunidade no sentido de educação e disciplina em sanitarismo, observando o 
ambiente físico, avaliando condições de higiene no perímetro urbano; detectar problemas (saúde e social); 
encaminhar pessoas para serviços de saúde, orientar famílias sobre acidentes domésticos; rastrear focos de 
doenças específicas, visitas a casas, escolas e bairros; verificar as condições dos locais com fontes de risco 
e saúde; orientar para tratamento e limpeza de caixas de água, orientar sobre a construção de fossa; 
esclarecer sobre a disposição do lixo; orientar sobre a coleta seletiva de lixo; conscientizar sobre as 
condições de higiene do comércio de alimentos e residências; participar das campanhas de vacinação 
humana e de animais; promover a distribuição de cloro; preencher mapas e elaborar relatórios; identificar 
problemas e apresentar soluções as autoridades competentes; realizar tarefas administrativas ligadas à 
VISA; participar na organização de realização de tarefas de saneamento junto a Unidades Sanitárias, com 
participação em mutirões visando a defesa do meio ambiente e outras atividades a serem executadas, 
conforme ações que lhe forem atribuídas. Na necessidade de deslocamento, poderá dirigir veículos desde 
que habilitado. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga Horária de 40 horas semanais; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Instrução: Ensino Médio Completo 

 
 


