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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N.o 7.133, DE 09 DE MARÇO DE 2010.

Declara situaçao de emergencia e contrata
emergencialmente servidores.

°PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANOE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te Lei:

Art. 1° Fica declarada situaçao de emergencia para atendimento da necessi
dade temporaria de excepcional interesse publico, representado pela contrataçao em cara
ter emergencial de servidores.

Art. 2° O Poder Executivo contrata emergencialmente se is (06) Agentes de
Combate as Endemias, ate a efetivaçao do Processo Seletivo Publico, limitado ao periodo
maximo de 12 (doze) meses, percebendo os valores correspondentes a um salario minimo
nacional para atuarem junto a area da saude, na prevençao e no combate ao mosquito
Aedes aegypti - mosquito da deng ue.

Paragrafo Unico. As atribuiç6es, carga horaria e requisitos para os Agentes
de Combates a Endemias de que trata a presente Lei, saD descritas no Anexo I, que e par
te integrante desta Lei.

Art. 3° As despesas decorrentes desta lei correrao a conta do Orçamento da
Saude de 2010.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 09 de março de 2010.
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ESTAOO DO RIO GRANOE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO I

CARGO: AGENTE DE COMBATE As ENDEMIAS
GRUPO: SERVIÇOS DE SAUDE

ATRIBUIÇOES:
a) Descriçao sintetica: Desenvolver e executar atividades de prevençao de doenças e pro
moçao da saude, por meio de aç6es educativas, individuais e coletivas, nos domicilios e na
comunidade, sob supervisao competente, no que diz respeito as doenças endemicas e
suas particularidades.

b) Descriçao analitica:
• o exercfcio de atividades de vigilancia, prevençao e controle de doenças originarias de

endemias, especialmente a identificaçao e eliminaçao de focos e/ou criadouros do mos
quito Aedes aegypti, no ambito do territ6rio do Municipio;

• prestar serviços na area de saude sanitaria, desinfetar moradias e arredores, visitar do-
micilios no territ6rio municipal;

• realizar pesquisas e levantamentos de dados;
• emitir relat6rios e boletins;
• realizar campanhas, controlar vetores de doenças, aplicar inseticidas, monitorar a quali

dade da agua, desenvolver atividades de controle dos mosquitos, especialmente o Ae
des aegypti;

• promover campanhas de educaçao para saude e saneamento domiciliar, executar aç6es
de vigilancia a saude, orientar instalaç6es de fossas septicas, localizar-se geografica
mente, compreender mapas do municipio e percorrer longas distancias.

CONDICOES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horaria de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercicio do cargo podera exigir a prestaçao de serviço em regime suple
mentar de trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO;
a) Forma: Contrato Emergencial
b) Requisitos: Instruçao: Ensino Medio Completo


