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PROJETO DE LEI Nº 36/2017 
 

 
“DEFINE E CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO E AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS.” 
 

 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e em especial pelo 
inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e a Lei Municipal nº 1.005, de 24 de maio de 
1990; 
 
   FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 

  Art. 1º - Fica pelo presente caracterizado e definido como excepcional interesse 
público, a falta de pessoal nos quadros efetivos do Município, no período necessário para a 
execução de serviços com prazo determinado. 
  

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a contratação de 
pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, com base no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, para o seguinte 
cargo, quantidade e carga horária:  

 
 

Cargo/Função Nº de Pessoal Carga Horária Semanal     

Agente de Combate de Endemias 01               40 horas 

  
§ 1º Os requisitos exigidos para a contratação, a remuneração e as atribuições da 

pessoa contratada, são as constantes nos Anexo I da presente Lei, observado quadro 
permanente do município (Quadro Geral), Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 
2001 e Lei Municipal nº 3.025/2009 e alterações posteriores. 
 
   Art. 3º - A contratação de que trata esta Lei, terão vigência pelo período de 1 (um) 
ano a contar da data da contratação, prorrogável por igual período. 
 
 Art. 4º - A contratações serão pelo Regime Jurídico Administrativo em caráter 
excepcional, ficando assegurada a pessoa contratada os seguintes direitos: 
 
I – remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual função nos quadros 
permanentes do Município, conforme Lei Municipal n° 1.953, de 28 de dezembro de 2001; 
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II – serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno e gratificação 
natalina proporcional, nos termos da Lei Municipal nº 1.005, de 24 de maio de 1990; 
III – férias proporcionais ao término do contrato acrescidas de 1/3 (um terço); 
IV – Adicional de insalubridade nos termos da legislação municipal; 
V – inscrição no Regime Geral de Previdência Social – INSS, conforme Emenda Constitucional 
nº 20/98, de 15 de dezembro de 1998. 
       
 Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2017 para realização da contratação emergencial de que trata a 
presente Lei.  
 

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas 
dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal. 
 
 Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI, 24 DE FEVEREIRO DE 2017 
 
 

    CLEITON BONADIMAN 
                 PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
PROJETO DE LEI Nº 36/2017 

     
 
       Senhor Presidente, 
       Senhores Vereadores. 
 
                                       Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas 
Senhorias, oportunidade encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, apreciação e 
votação, o Projeto de Lei em epígrafe, através do qual solicitamos autorização Legislativa 
para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade 
temporária. 
 
   Trata o presente Projeto de Lei sobre a contratação de 1 (um) Agente 
de Endemias, em razão de haver no quadro municipal, apenas dois servidores no exercício 
do referido cargo.  
 

Ocorre que, por determinação da Coordenadoria Regional da Saúde, 
através de correspondência encaminhada à Secretaria Municipal da Saúde, o município de 
Seberi deve imediatamente contratar o terceiro servidor para desempenhar tais funções, em 
razão de que para casa 800 residências, deve haver um Agente de Combate de Endemias, e 
em nosso município, estão registrados mais de 2.500 domicílios. 

 
Desta forma, ao tempo em que justificamos a necessidade de 

contratação, também informamos que para suprir a referida vaga, será utilizado o Processo 
Seletivo Simplificado 001, em vigência, que foi realizado em janeiro de 2017, e ofertou vagas 
para o exercício das funções de Agente de Combate de Endemias. 
 
   Para que sejam preenchidas a lacunas atualmente existentes na área 
específica, necessário e imprescindível ser faz a contratação emergencial de profissional, 
para realização dos trabalhos, para bem atendermos a população local. 
 

Desta forma, para, para que continue o bom andamento dos trabalhos 
realizado pelo serviço público municipal, submetemos a apreciação e votação do presente 
Projeto de Lei. 
      
           
  Atenciosamente 
 

    
    CLEITON BONADIMAN 
     PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO I 
 
 
Categoria Funcional: AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS  
Padrão de Vencimento: Piso Nacional 
 
ATRIBUIÇÕES:  
Descrição Sintética: executar atividades de controle vetorial com a principal função de descobrir 
focos, destruir e evitar a formação dos criadouros, bem como impedir a reprodução de vetores; 
Descrição Analítica: executar controle de roedores nocivos à saúde humana e animal; identificar 
situações de risco individual e coletivo; executar o tratamento focal e perifocal como medida 
complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas ou inseticidas autorizadas conforme 
orientação técnica; promover ações de educação em saúde com indivíduos, famílias e grupos 
comunitários; realizar e registrar domiciliares de acordo com metas estabelecidas por bairros e/ou 
zoneamento; estimular a participação comunitária em ações de saúde; registrar as informações 
referentes às atividades executadas nos formulários específicos ao Programa de Controle de 
Endemias; manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona; atuar no 
controle das doenças endêmicas e epidêmicas; identificar as condições ambientais e sanitárias que 
constituem risco para a saúde da comunidade, informando a equipe de saúde e a população, como 
também buscando soluções coletivas; desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente 
de Combate a Endemias.  
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Carga horária: 40 horas semanais;  
b) Idade: 18 anos completos;  
c) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou equivalente;  
d) Outros: poderá exigir regime de plantão e trabalho aos domingos e feriados;  
e) Forma de Ingresso: por Processo Seletivo Simplificado. 


