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LEI Nº 1.365, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 

 Autoriza Contratação Temporária de Excepcional 
Interesse Público. 

 
 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Servidor para o preenchimento de 
função temporária de Agente de Combate a Endemias em razão de excepcional interesse público, nos 
termos do Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal N° 324, de 15 de maio de 
2001, alterada pela Lei Municipal N° 443, de 15 de maio de 2002. 

Parágrafo único. Para a contratação tratada no caput deste Artigo, fica estabelecido no quadro 
abaixo, a função temporária, vaga, carga horária semanal, vencimento e o prazo contratual: 

Função Vaga Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 
Agente de Combate a 

Endemias 
01 40 horas 1.084,73 03 meses, prorrogável por 

igual período  
Art. 2º O contrato será de natureza administrativa, com os direitos e deveres previstos no Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais. 
Art. 3° O valor dos vencimentos serão reajustados na mesma data e índice dos demais servidores. 
Art. 4° As atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento da função criada no quadro 

estabelecido no Parágrafo único do Artigo 1°, para Agente de Combate a Endemias, são de acordo com o 
Anexo I da presente Lei. 

Art. 5° As despesas decorrentes desta contratação correrão por contas das dotações orçamentárias 
específicas. 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 08 de Dezembro de 2015. 
 
 

 
Hardi Milton Eickhoff 

Prefeito Municipal 
 

  Registre-se e Publique-se: 
                 
 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO 
 
 FUNÇÃO: 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. 
feriados. 
 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. 


