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Em razão da epidemia de dengue que vem assolando a Cidade de São Paulo e 

considerando todas as suas possíveis conseqüências para a saúde da população, a Secretaria 
Municipal da Saúde instituiu neste Município, no início do corrente ano, um programa de 
controle da proliferação do mosquito "aedes aegypti", transmissor da doença. 

As atividades tendentes ao controle do "aedes aegypti", na gestão anterior, eram 
desenvolvidas por meio de contrato de prestação de serviços, que foi encerrado no mês de junho 
de 2001. Antes disso, contudo, a Secretaria Municipal da Saúde já vinha se preparando para 
assumir diretamente a execução de tais atividades. Para tanto, em 19 de abril de 2001, foi 
celebrado Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Saúde, tendo o 
Município adotado, para controle do vetor, o modelo elaborado pela SUCEN, denominado Plano 
de Intensificação das Ações de Controle da Dengue. 

A partir das definições técnicas e administrativas ali contidas, SMS constituiu, por meio 
da Portaria n° 1.535, de 27 de junho de 2001, a Coordenação do Projeto de Controle do "aedes 
aegypti", o qual,  inserido na Agenda Municipal de Saúde, aprovada pelo Conselho Municipal de 
Saúde, veio a ser um dos seis projetos prioritários desta Administração. 

Para viabilizar a execução de ações emergenciais, tendo em vista a inexistência de 
cargos vagos no Quadro da Saúde, foram contratados profissionais por tempo determinado, de 
modo que fosse possível a composição das equipes necessárias. Foram, assim, contratados, nos 
termos da legislação pertinente, 913 Auxiliares de Serviços de Saúde na área de Zoonoses, 20 
Biólogos, 10 Engenheiros Agrônomos, 8 Técnicos de Saúde e 4 Auxiliares de Serviços de Saúde 
- Laboratório. 

Não obstante todos os esforços até agora envidados para impedi-la, muito 
provavelmente a situação epidemiológica de transmissão da dengue no Município de São Paulo 
tende a apresentar caráter de endemicidade, ou seja, ocorrerá de modo permanente ao longo de 
anos seguidos. 

Passada a primeira fase de organização do controle do "Aedes Aegypti", faz-se 
necessário, pois - com a experiência adquirida e a programação das ações a serem mantidas e 
desenvolvidas - contar com um quadro estável de servidores, que substituirão os supracitados 
contratados por tempo determinado. 

Assim sendo, e à vista da situação de grave risco que a epidemia de dengue apresenta 
para a saúde pública, foi elaborado o presente projeto de lei que objetiva a criação de 48 
(quarenta e oito) cargos de Biólogo e 800 (oitocentos) cargos de Auxiliar de Serviços de Saúde, 
na área de Zoonoses, que atuarão no combate ao vetor, somando seus esforços às demais medidas 
que a Secretaria Municipal da Saúde vem adotando para a prevenção e erradicação da moléstia. 

Cumpre assinalar, de outra parte, que a propositura conta com pronunciamentos 
favoráveis das Secretarias de Gestão Pública e de Finanças e Desenvolvimento Econômico, 
segundo a qual as despesas são compatíveis com o orçamento de 2002, com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e o Plano Plurianual, atendendo, portanto, às exigências da Lei Complementar n° 
101/2000. 

Destarte, considerando que o aprimoramento dos serviços de saúde é uma das metas 
primordiais dos órgãos públicos, em especial da Administração do Município de São Paulo, 
justificado está o interesse público do projeto de lei ora submetido a essa Edilidade, que 
certamente o acolherá. 


