
     

                                ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
                                Município de Caxias do Sul
______________________________________________________________________

LEI Nº 7.628, DE 19 DE JULHO DE 2013.

Autoriza a contratação de Agente de 
Combate às Endemias em caráter 
temporário e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo, autorizado a contratar, em caráter temporário, nos 
termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, 50 (cinquenta) Agentes de Combate às 
Endemias.

Parágrafo único. Os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelo Município 
submetem-se ao regime celetista (CLT).

Art. 2º São requisitos para a contratação:

I - idade mínima de 18 (dezoito) anos;

II - preenchimento dos requisitos do Anexo I; e

III - efetivação de inscrição para posterior seleção, a qual será feita mediante 
entrevista e análise de currículo.

Parágrafo único. O vencimento, carga horária, condições de trabalho, síntese dos 
deveres e descrição das atribuições da função estão presentes no Anexo I.

Art. 3º Os contratos serão por prazo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogados 
por uma única vez, por igual período.

Art. 4º O contrato firmado, nos termos da presente Lei, extinguir-se-á sem direito 
à indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa de qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 15 
(quinze) dias; ou

III - unilateralmente, pelo Município, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº 
11.350, de 5 de outubro de 2006.

Art. 5º Os contratos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado, desde que atendidos os 
requisitos estabelecidos em lei ou normas regulamentadoras:

I - repouso semanal remunerado;
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II - adicional de insalubridade;

III – auxílio-alimentação;

IV – auxílio-creche;

V – auxílio-transporte;

VI - pagamento de gratificação natalina e férias proporcionais ao término do 
contrato; e

VII - inscrição em sistema oficial de previdência social.

Art. 6º Altera e acresce itens no inciso II do art. 44 da Lei nº 7.491, de 1º de 
outubro de 2012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013), conforme 
segue:

“Art. 44. …
.....

II - No órgão 02 - Executivo, Administração Direta:
…

3. pela Lei nº 6.845, de 4 de julho de 2008, e demais legislações autorizativas: 
(NR)

a) contratação de até 100 (cem) Agentes Comunitários de Saúde;(NR)

b) contratação temporária de 50 (cinquenta) Agentes de Combate às Endemias;
(AC)

c) contratação temporária de até 35 (trinta e cinco) Médicos (ESF – Estratégia da 
Saúde da Família);(AC)

 d) contratação temporária de até 60 (sessenta) Médicos Clínicos/Especialistas; e 
(AC)

e) contratação temporária de até 77 (setenta e sete) Médicos (Pronto Atendimento 
(PA) /Serviço de Atendimento Médico de Urgência(SAMU)/Central de Regulação de 
Leitos (CRL). (AC)”

Art. 7º As despesas decorrentes da aprovação da presente Lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias específicas já existentes.

Art. 8º O constante da presente Lei integrará as Leis nºs 6.953, de 30 de junho de 
2009 (Plurianual do Setor Público para os Exercícios de 2010 a 2013), e 7.491, de 1º de 
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outubro de 2012 (Lei das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2013), no que 
couber.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 19 de julho de 2013; 138º da Colonização e 123º da Emancipação 
Política.

Antonio Roque Feldmann,
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO.
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ANEXO I

PROFISSIONAL: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

SÍNTESE DE DEVERES: exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de 
doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 
SUS e supervisão do gestor municipal.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: realizar pesquisa larvária em 
imóveis para levantamento de índice nas residências, empresas e terrenos baldios e 
descobrimento de focos em armadilhas e pontos estratégicos; eliminar criadouros tendo 
como o método de primeira escolha o método mecânico (remoção, destruição, vedação, 
etc.); executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle 
mecânico, aplicando inseticidas autorizados conforme orientação técnica; orientar a 
população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores; utilizar 
corretamente os equipamentos de proteção individual indicado para cada situação; 
repassar ao supervisor da área os problemas, de maior grau de complexidade não 
solucionados; manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua 
zona; registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários 
específicos; informar seu itinerário diário de trabalho ao supervisor; encaminhar aos 
serviços de saúde os casos suspeitos de dengue e de outras zoonoses; realizar 
orientações, palestras e reuniões com a comunidade; realizar o transporte, manipulação, 
aplicação e destinação de resíduos de produtos químicos e biológicos; coletar água para 
monitoramento da sua potabilidade; recolher, apreender e transportar animais vivos; 
limpar, conservar, zelar e manter em perfeitas condições de uso os equipamentos do 
Município; mapear áreas de trabalho, conforme área afim; vistoriar arroios para o 
monitoramento de larvas e pupas de simulídeos; aplicar produtos químicos e biológicos, 
conforme o Programa em que estiver atuando; emitir avisos de visita, relatórios e 
preencher formulários conforme cada área afim; usar os uniformes e crachá de 
identificação no desenvolvimento de suas atividades; auxiliar no atendimento de novas 
demandas originadas para o Serviço de Vigilância em Saúde e exercer atribuições 
correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

I - horário: 40 (quarenta) horas semanais;

II - vencimento: R$ 702,26 (setecentos e dois reais e vinte e seis centavos);

III - adicionais e benefícios, de acordo com atendimento de requisitos e condições 
previstos em lei: auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 391,16 (trezentos e noventa 
e um reais e dezesseis centavos); auxílio-creche no valor de R$ 246,95 (duzentos e 
quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos); auxílio-transporte; adicional por 
exercício de atividades em condições insalubres;

IV - uso obrigatório de uniforme e demais equipamentos de proteção fornecidos 
pelo Município, quando em serviço;
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V - participação em capacitações através de cursos de formação proporcionados 
pela Secretaria Municipal da Saúde; e

VI - outras: o exercício da função poderá exigir a prestação de atividades em 
regime de plantão, serviço externo, sábado, domingo e feriados.

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, ainda, gozar das prerrogativas contidas 
no art. 12, § 1º, da Constituição Federal;

II - instrução: ensino fundamental completo;

III - idade mínima: 18 (dezoito) anos;

IV - estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para os candidatos do 
sexo masculino);

V - não estar incompatibilizado para contratação em serviço público, inclusive em 
razão de demissão por atos de improbidade, comprovados por meio de sindicância e/ou 
inquérito administrativo, na forma da lei;

VI - não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno gozo dos direitos 
civis e políticos;

VII - estar apto em exame médico admissional; e

VIII - apresentar documentação necessária para efetuar a contratação.

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal da Saúde. 
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