
PROJETO DE LEI Nº 020 /2021 
 

SÚMULA: Define e caracteriza situação de 
excepcional interesse público e autoriza a 
contratação de pessoal por tempo 
determinado para atender a necessidade 
temporária e dá outras providências. 

 
 
        A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e eu 
FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 
LEI 

 
 

Art. 1° - Fica pelo presente definido e caracterizado como de excepcional interesse 
público, a falta de pessoal para ocupar a função de AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS. 
 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial 
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com o 
Artigo 37, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil, até 06(seis) 
Agente de Combate a Endemias, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais. 
 
Art. 3° - A contratação será precedida de Processo Seletivo Simplificado e terá duração 
de 06(seis) meses, podendo ser prorrogada por igual período. 
 
Parágrafo único – O valor do vencimento mensal, requisitos exigidos para contratação e 
as atribuições do cargo, constam do anexo I da presente LEI MUNICIPAL. 
 
Art. 4º - As contratações serão regidas por Regime Jurídico Administrativo em caráter 
excepcional na forma da Lei 315/1977, 001/1991 e 002/1991, mediante Contrato 
Administrativo. 
 
Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas 
dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado 
do Paraná, em 02 de Março de 2021. 
 
 
 

JOÃO CARLOS DALBERTO 
Presidente 

 

 

 



ANEXO I 
 
EMPREGO: Agente de Combate a Endemias 
VENCIMENTOS: R$ 1.084,10(Um mil e oitenta e quatro reais e dez centavos). 

 
ATRIBUIÇÕES: 

Descrição sumária das tarefas O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição 
o exercício de 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 de saúde.  

Descrição detalhada das tarefas O Agente de Combate às Endemias tem como 
atribuição o exercício de 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 de saúde, competindo-lhe o desempenho das seguintes 
atribuições: Realizar visitas externas e internas em domicílios, imóveis, lotes baldios, 
fazendo o levantamento das situações que possam causar doenças; Exercer as 
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, de acordo com as normas do 
Ministério da Saúde e as diretrizes do SUS, sob a supervisão do gestor municipal de 
saúde; Participar de reuniões de esclarecimento e orientação à população, quanto à 
prevenção da dengue e demais doenças, como feridas, malária, febre amarela e outras; 
Atuar diretamente nas ações de educação sanitária, panfletagem, destruição de 
criadores e demais ações que visam ao combate ao mosquito da dengue; Participar de 
cursos e eventos de capacitação na sua área de atuação; Aplicar inseticida com bomba 
manual ou motorizada costal, se necessário; Recolhimento de entulhos e matérias 
inservíveis; Desenvolver outras atividades correlatas.  

 
Requisitos para ingresso: Conforme Edital do Processo Seletivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUSTIFICATIVA 



 

             PROJETO DE LEI Nº. 020/2021 

                                                          Data: 01/03/2021 

 

 Visa o presente Projeto de Lei definir e caracterizar situação de excepcional interesse 

público e autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária e dá outras providências. 

  

A contratação de que trata este projeto de lei, se refere ao cargo de Agente de Combate a 

Endemias.  

 

 Ressalta-se, que é de extrema importância a necessidade da contratação para suprir a 

demanda de 4.117 imóveis a serem visitados em nosso município, considerando que no momento 

há apenas 04 agentes no quadro pessoal, sendo um coordenador, 01 afastado com atestado 

médico e 02 atuando em campo. 

  

 Assim, a contratação se faz necessária, até a realização de novo Concurso Público para o 

cargo efetivo de Agentes de Combate a Endemias. 

 

 Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado na sua totalidade. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 01 de março de 2021. 
 
 
 
 

Fernando Alberto Cadore 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFÍCIO Nº. 052/2021-PL           Salto do Lontra, 01 de março de 2021. 



 

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ 

 

AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

ASS: ENCAMINHA PROJETO DE LEI 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores 

 

 Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa Senhoria e demais 

Edis, com especial objetivo de encaminhar para que seja analisado e votado em 

Regime de Urgência o projeto de Lei nº 020/2021 que “Define e caracteriza 

situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação de pessoal por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária e dá outras 

providências”. 

 

 Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto de Lei. 

 

 Aproveitamos a oportunidade, para renovar votos de elevada estima e 

consideração.    

Atenciosamente 

 

                         Fernando Alberto Cadore 

                                                           PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Exmo. Sr.  

JOÃO CARLOS DALBERTO 

MD.Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

SALTO DO LONTRA-PARANÁ 


