
 Lei Nº 1448 de 5 de setembro de 2007. 

 
                                                         CRIA EMPREGO PÚBLICO PARA ATENDER À 

SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO. 
 
 
João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em 
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:    
 

Art. 1º - Fica criado o seguinte emprego, regido pela CLT e provido mediante seleção pública, para 

atender a Saúde Epidemiológica do município.  

 

EMPREGO 

 

QUANT. 

 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SALÁRIO 

BÁSICO 

MENSAL(R$) 

 

PADRÃO 

Agente de Combate a Endemias  

01 

 

40  

 

481,95 

 

5 

 

§ 1º- As especificações do emprego criado por este artigo são as que constam no Anexo  

que faz parte integrante desta  Lei; 

§ 2º - A manutenção do contrato de trabalho firmado com o aprovado para ocupar o emprego 

criado pelo caput fica condicionada à continuidade do repasse de verba para execução dos 

programas respectivos e observação à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta das dotações 

orçamentárias próprias e com recursos financeiros disponibilizados a este município através 

do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Art.3º   Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.                                                                                                                                     

                                                        

                                                           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO 

 

Em 5 de setembro de 2007.           

                

                                                                                         João Natalício Siqueira da Silva 

    Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

Sandra Regina Alves da Silva  

Secretaria da Administração 



 

 

Ref. à Lei nº 1448/07 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se o presente Projeto de Lei, em função da obrigatoriedade de 

se contratar através de seleção pública, o Agente de Combate a Endemias e não mais por 

contratação pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS. 

 

 

 

 

 

 

João Natalício Siqueira da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

REGIME: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 

Emprego: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 

ATRIBUIÇÕES 

                       Síntese dos Deveres: Exercer atividades de vigilância , prevenção e controle de 

doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e 

sob a supervisão do Gestor Municipal. 

Genéricas: Realizar visitas e levantamento de índice de focos nas residências, 

comércio, visitas em pontos estratégicos como: oficinas, borracharias, cemitérios, firmas, 

sucatas, terrenos baldios; realizar o mapeamento da localização das residências das áreas de 

risco para a comunidade, assim como dos pontos de referência no dia-a-dia da comunidade; 

identificar as micro áreas de risco, em território da comunidade; locais que apresentem algum 

tipo de perigo à saúde das pessoas que moram ali, como exemplo: esgoto a céu aberto, água 

de poço, isolamento da comunidade; realizando visitas domiciliares, ações coletivas junto à 

comunidade através da promoção de reuniões, encontros com diferentes grupos; ação inter-

setorial em áreas como educação, colaboração com o Poder local e conselhos municipais de 

saúde;realizar a pesquisa larvária em imóveis para pesquisa de índice e descobrimento de 

focos no município e distritos infestados e em  armadilhas e pontos estratégicos não infectados; 

orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores; realizar a 

eliminação de criadouros , tendo como medida complementar e controle mecânico( remoção, 

destruição, vedação...) ;utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicado 

para cada situação no combate de dengue; executar o tratamento focal e perifocal como 

medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicídas autorizados conforme 

orientação técnica para todos os vetores existentes; encaminhar aos serviços de saúde os 

casos suspeitos de dengue; proceder a visita a postos de coletas de tratomíneos em todas as 

localidades do interior; outras tarefas correlatas. 

                          Condições de trabalho:  

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais. 

                        Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade: Mínima  18 anos.  

b) Instrução: Ensino Fundamental completo. Não se aplica a exigência a que se 

refere o inciso II, do Art. 7º da lei Federal nº 11.350/2006 aos que, na data da publicação desta 

Lei, estejam exercendo atividades próprias de agente de combate de Endemias. 

  


