
 

 

PROJETO DE LEI Nº 035 DE 27 DE ABRIL DE 2016 

 
 

Cria cargos públicos temporário de Agente 
de Combate a Endemias, autoriza a 
contratação emergencial de Agentes de 
Combate a Endemias e Médico Veterinário 
e dá outras providências.  

 
 

 Art. 1º - Fica criado temporariamente, no Quadro de Servidores 
do Município, o cargo de Agente de combate a Endemias, regidos pela Lei 
Complementar 007 de 04 de abril de 2016 – Regime Jurídico dos Servidores 
Municipais e com base na Lei Federal nº 11.350 de 05 de outubro de 2006. 

CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA  

SEMANAL 

VALOR 
BRUTO 

MENSAL 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIA  4 40 HORAS 1.014,00 

 
§ 1º. As especificações do cargo criado por este artigo são as que 

constam do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei. 
 

                         § 2º. O cargo que trata este artigo é temporário.  
 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a 
contratar por tempo determinado 4(quatro) Agentes de Combate a Endemias a 
contar da respectiva contratação pelo prazo de seis meses. 

Parágrafo Único: A contratação será precedida através do Processo 
Seletivo Simplificado. 

 Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a 
contratar por tempo determinado 1(um) Médico Veterinário, a contar da respectiva 
contratação pelo prazo de seis meses,  podendo ser prorrogado por igual período. 

Parágrafo Único: A contratação será precedida através do Processo 
Seletivo Simplificado. 

Art. 4º- A carga horária, as atribuições do cargo, a remuneração mensal 
e os reajustes dos cargos citados nos artigos 2º e 3º, obedecerão às disposições 
legais da legislação municipal em vigor para o cargo.  

Parágrafo Único: As contratações de que trata esta Lei, poderá ser 
rescindida a qualquer momento, independente de notificação ou aviso prévio, 



principalmente, se houver cancelamento do recurso federal para pagamento dos 
Agentes de Combate a Endemias. 

Art. 5º- O contrato de que trata esta, será de natureza administrativa, 
ficando assegurados ao contratado os direitos previstos no Art. 205 da Lei 
Complementar 007 de 04/04/2016. 

                     Art. 6º - As despesas resultantes da autorização concedida por esta Lei, 
no que trata o art. 3º correrão à conta de dotação  própria  do Orçamento em vigor da 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. As despesas  decorrentes cargo que trata 
o Art. 2º desta Lei serão atendidas por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
10–Saúde 
305 – Vigilância Epidemiológica 
205- Vigilância em Saúde 
2.037- Vigilância Epidemiológica 
3.1.90.11.00.00.00- Vencimentos e Vantagens fixas- 25.000,00 

 
 

                  Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, 

aos 27 dias do mês de abril de 2016. 
 

 
       LUIZ PAULO FONTANA 
           Prefeito Municipal 
Registre- se e Publique- se 
 
 
EMILIA GASPARIN 
Secretária Municipal de Administração 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 
 

 
 CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIA 

 VALOR MENSAL BRUTO: 1.014,00 

 ATRIBUIÇÕES: 

-Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas esquitossomose, etc; 
Palestras, detetização, limpeza e exames; -Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em 
áreas endêmicas; -Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes 
Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; -Implantar a vigilância entomológica em municípios 
não infestados pelo Aedes Aegypiti; -Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento 
de flebotomíneos no município, conforme classificação epidemiológica para leshmaniose 
visceral; -Prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de 
circulação de peste em áreas focais; -Realizar borrifação em domicílios para controle de 
triatomíneos em área endêmica; -Realizar tratamento de imóveis com focos de mosquito, 
visando o controle da dengue; -Realizar exames coproscópicos para controle de 
esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; -Palestrar em escolar e outros 
seguimentos; -Dedetizar para combater ao Dengue e outros insetos. 
 
 
 Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho em 
domingos e feriados. 
  

REQUISITOS PARA INGRESSO:   
 

a) Residir no município; 
b) Haver concluído com aproveitamento curso de qualificação básica para a formação 
de Agente de Combate a Endemias; 
c) Haver concluído o ensino médio; 
d) Idade mínima de 18 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI 035 
 
 
 
Senhor presidente, 
 
Senhores vereadores, 
 
 
A par de cumprimentá-lo e aos edis dessa casa legislativa, 

encaminhamos as vossas senhorias, para apreciação e posterior votação, o presente 
Projeto de Lei que cria cargos públicos temporário de Agente de Combate a Endemias, 
autoriza a contratação emergencial de Agentes de Combate a Endemias e Médico 
Veterinário. 

Tendo em vista o apresentado pelos secretários das pastas da 
Agricultura e Saúde, como segue em anexo, encaminho o presente Projeto de Lei, para 
que com a aprovação desta casa, possamos realizar um processo seletivo para 
contratação de novos servidores para preencher estas vagas que são de grande 
importância para o andamento dos serviços. 

 
Certos de contarmos com a atenção que vossas senhorias dispensarão 

ao acima exposto, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, caso 
julguem necessário. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 

LUIZ PAULO FONTANA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 



 

 







 
 



 
 



 

 





 

 

 


