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PROJETO DE LEI Nº 012, de 12 de fevereiro de 2021. 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir mais uma vaga 

para a contratação temporária de um Agente de 

Combate a Endemias (ACE), para atuar no combate ao 

mosquito AEDES AEGYPTI, e dá outras providências. 

          PAULO CEZAR KOHLRAUSCH, Prefeito de Santa Clara do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, 

 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

  

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir mais uma vaga para a contratação 

temporária de um Agente de Combate a Endemias (ACE), para atuar no combate ao mosquito 

AEDES AEGYPTI, pelo período de 180 (cento e oitenta dias) dias, prorrogável por igual período 

justificado pela localização de focos da presença do mosquito no Município de Santa Clara do 

Sul, e pedido do 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, pelo Ofício nº 034/2020. 

 

 Art. 2º A contratação será sob forma de contrato administrativo, com inclusão no 

sistema previdenciário geral, valendo-se do Processo Seletivo Simplificado já realizado, aberto 

pelo Edital n° 032, de 26 de agosto de 2020. 

  

 Art. 3º A remuneração pela contratação de que trata o art. 1º, obedecerá ao Piso 

Nacional do emprego de Agente de Combate a Endemias.  

 

                   Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas por dotações 

orçamentárias próprias da Secretaria de Saúde. 

 

 Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   

GABINETE DO PREFEITO, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH, 

Prefeito. 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA  

AO PROJETO DE LEI Nº 012/2021. 

      Santa Clara do Sul, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

                 Senhora Presidente, 

                  Senhores Vereadores: 

 

  Pela Lei Municipal nº 2498/2020, houve a autorização para a contratação 

temporária de um Agente de Combate de Endemias, considerando que o ocupante destas funções 

pediu demissão.  

 

  Considerando a classificação do município de Santa Clara do Sul, no 

contexto da presença do mosquito Aedes Aegypti, passando a ser considerado município 

infestado, notificado pelo Ofício da 16ª CRS, em anexo, há a necessidade de adotarmos 

providências para que seja possível o enfrentamento e combate ao vetor supracitado. 

 

  Como só temos um servidor atuando, auxiliado por uma estagiária, e para 

aumentar as ações de combate, neste momento, necessitamos de mais um profissional, 

solicitamos a autorização dos Senhores Vereadores para mais uma vaga temporária de Agente de 

Combate de Endemias, cujo Processo Seletivo Simplificado já foi realizado no ano passado, pelo 

Edital n° 032, de 26 de agosto de 2020. 

 

  Contando com a apreciação e votação do projeto em regime de urgência, 

subscrevemo-nos. 

   

   Cordialmente, 

 

 

 

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH, 

Prefeito. 

 

A Senhora, 

Vereadora  HELENA LÚCIA HERRMANN, 

Presidente da Câmara de Vereadores, 

SANTA CLARA DO SUL– RS. 

 






