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LEI N° 799, DE 26 DE JANEIRO DE 2016 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
temporariamente por excepcional interesse 
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO para o combate e 
prevenção dos focos do mosquito transmissor da 
dengue e outras doenças, através de processo 
seletivo público, conforme art. 198, §4º da CF. 
 

O Prefeito de Boa Vista do Cadeado, RS, no uso de suas atribuições legais que lhes são 
asseguradas pela legislação em vigor, FAZ SABER que, a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte: LEI 

 
Art. 1° - Com base no art. 37, inciso IX e art. 198, §4º, ambos da Constituição Federal, 

fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente por excepcional 
interesse público 02 (dois) AGENTES EPIDEMILÓGICOS, 40hrs (quarenta horas), conforme 
padrão previsto no Anexo da Lei Complementar 010/2003. 

 
Art. 2° - O contrato determinado por esta Lei terá validade de seis meses podendo ser 

renovado por igual período em caso de necessidade. 
 
Art. 3º - A seleção para admissão dos agentes se dará por processo seletivo 

simplificado a ser regrado por meio de edital com critérios objetivos de seleção, como a análise 
de currículo e títulos e/ou provas objetivas. 

Parágrafo único - O processo seletivo autorizado por esta Lei terá validade de seis (6) 
meses podendo ser renovado por igual período. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotação orçamentária 

especifica. 
 
Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação; revogando-se as disposições em 

contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO, DE BOA VISTA DO CADEADO(RS), EM 26 DE JANEIRO DE 2016. 
                                                        
 
   
                                                            FABIO MAYER BARASUOL  
                                                                        PREFEITO 

Registre-se e Publique-se. 
 
 
Dionéia Cristina Froner 
Secret.de Adm.,Planej. e Fazenda. 


