
LEI N° 983, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2010 
 

  
Autoriza Contratação Temporária de 
Excepcional Interesse Público. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse 
público, 07 (sete) servidores para a função de Agentes Comunitários de Saúde – ACS no 
Programa Agente Comunitários de Saúde – PACS, com carga horária de quarenta horas 
semanais. 

Art. 2º Os contratos serão pelo prazo de um ano, sendo possível a renovação pelo mesmo 
período. 

Parágrafo único. Exclui-se do prazo estabelecido no “caput” a efetivação através de 
seleção ou o concurso público, hipótese que a preferência dar-se-á a efetivação. 

Art. 3º Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados todos os 
direitos previstos no Regime Jurídico Único. 

Art. 4º O vencimento mensal do ACS, será de R$ 595,93 (quinhentos e noventa e cinco 
reais e noventa e três centavos). 

Art. 5° O valor será reajustado na mesma data e índice dos demais servidores municipais. 

Art. 6° As atribuições especificas dos ACS dentro do Programa, são: 

I - realizar mapeamento de sua área de competência;  

II - cadastrar as famílias e atualizar permanentemente o cadastro;  

III - identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;  

IV - identificar área de risco;  

V - orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as 
e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário;  

VI - realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica;  

VII - realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias 
sob sua responsabilidade;  

VIII - estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a 
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco;  

IX - desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da 
saúde e na prevenção de doenças;  

X - promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;  

XI - traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 
potencialidades e limites;  



XII - identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser 
potencializados pela equipe e efetuar outras tarefas correlatas a função, que vierem a ser 
exigidas. 

Art. 7º As despesas decorrentes das contratações correrão por conta das dotações 
orçamentárias específicas. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

  
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 02 de fevereiro de 2010. 

 
 

Elton Rehfeld 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e Publique-se: 
                 
              Alfredo Höring 
Secretário Municipal de Administração  


