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PARECER Nº 461/2002 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 123/2002. 
Trata-se de projeto de lei, encaminhado pela Sra. Prefeita, que visa excluir da vedação 
contida no parágrafo 2o do artigo 3o da Lei nº 10.793/89, alterada pela Lei nº 13.261/01, 
os servidores contratados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 
atividades ligadas ao controle do "aedes aegypti", os quais poderiam ser novamente 
contratados, uma única vez, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses. 
Tendo recebido parecer da Comissão de Constituição e Justiça que concluir por sua 
legalidade, foi o projeto encaminhado às Comissões de Administração Pública; de Saúde, 
Promoção Social e Trabalho; e de Finanças e Orçamento, as quais se manifestaram 
favoravelmente. 
Oprojeto foi aprovado na 141ª Sessão Extraordinária, realizada em 24 de abril do corrente, 
ocasião em que também foi aprovada Emenda de autoria dos nobres Edis. 
Assim sendo, o PL foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para elaboração do 
parecer propondo a redação final, com a incorporação das alterações decorrentes da 
referida emenda, nos termos do art. 259 do Regimento Interno desta Câmara.  
Feitas as modificações necessárias, segue abaixo o texto com a redação final ao projeto. 
Projeto de Lei Nº 0123/02 
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para o exercício de atividades ligadas 
ao controle do "aedes aegypti". 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º A vedação contida no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 10.793, de 21 de 
dezembro de 1989, alterada pela Lei nº 13.261, de 28 de dezembro de 2001, não se aplica 
aos servidores contratados, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício 
de atividades ligadas ao controle do "aedes aegypti", que poderão ser novamente 
contratados, uma única vez, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses. 
Art. 2º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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