
 

 

PROJETO DE LEI N° 2534, DE 28 DE MAIO DE 2019.  

 

ALTERA O ART 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2481 

DE 21 DE MAIO DE 2019 E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

 

Art. 1°. O Artigo 1° da Lei Municipal n° 2481/2019 passa a ter a seguinte 

redação: 

Art. 1°. É autorizado o Poder Executivo Municipal nos termos do art. 

37, IX da Constituição Federal, art. 76 da Lei Orgânica Municipal e os 

arts. 195 a 198 da Lei Municipal nº 270/90 de 21.12.90, a REALIZAR 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO e contratar, para atender 

necessidade temporária, pelo período de 2 (dois) anos, renováveis por 

igual período: 

           Vagas        Função     Carga Horária   Vencimento básico 

      07 (sete) Agente de Combate 

às Endemias 

      40 horas  R$ 1.014,00 (um mil 

e quatorze reais) 

  

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Salto do Jacuí, 28 de maio de 2019. 

 

Claudiomiro Gamst Robinson 

             

                                                                                   Prefeito Municipal  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37
../../../../../../Users/win7/Downloads/visualizarDiploma.php#a76
../../../../../../Users/win7/Downloads/visualizarDiploma.php#a195
../../../../../../Users/win7/Downloads/visualizarDiploma.php#a198


 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sr. Presidente 

Nobres Vereadores 

 

O presente Projeto visa alteração do art. 1° da Lei Municipal 

n° 2481/2019, acerca da troca de Processo Seletivo Simplificado por PROCESSO 

SELETIVO PÚBLICO, visando economicidade e celeridade ao munícipio. 

 

Tendo em vista a necessidade de aplicação de provas no 

processo de seleção, o certame se torna mais transparente com a contratação de empresa 

especializada para aplicação das mesmas. Como a contratação gera custos ao município, 

a realização de processo seletivo simplificado de 6 (seis) em 6 (seis) meses se torna 

muito onerosa, sendo deste modo necessário a realização de PROCESSO SELETIVO 

PÚBLICO, pelo período de 2 (dois) anos renováveis por mais dois.  

 

É de conhecimento público e notório a essencialidade dos 

serviços de agentes a endemias para prevenção da saúde e medidas de proteção a 

população, além do mais, nosso município atualmente está sob surto do mosquito Aedes 

Aegypti, sendo o 3° município da Região com mais focos do mosquito, deste modo a 

troca dos agentes de endemias de 6 em 6 meses, interrompe o andamento dos serviços e 



 

 

as politicas de prevenção, isto posto faz-se necessário a realização de Processo Seletivo 

Público pelo período de 2 anos, renováveis por mais dois.  

 

Sendo assim, aguardarmos a análise e aprovação do presente 

Projeto. 

 

Salto do Jacuí, 28 de maio de 2019. 

 

 

Claudiomiro Gamst Robinson 

Prefeito Municipal 

 

 


