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LEI N° 1.571, DE 07 DE AGOSTO DE 2019. 
                           

Autoriza contratação temporária de Agente 
Comunitário de Saúde – Micro Área 04. 
 

    O Prefeito Municipal. 
Ȁ Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Servidor para exercer a 
função de Agente Comunitário de Saúde pelo prazo determinado de seis (06) meses, prorrogável 
por igual período, em conformidade com o seguinte quadro: 
Função temporária Quantidade Carga Horária semanal Vencimento/R$ 
Agente Comunitário de Saúde  01 40 horas 1.406,12  

Parágrafo único. A contratação temporária visa ao atendimento de necessidade decorrente 
de recente rescisão contratual de servidor ocupante de emprego público de Agente Comunitário de 
Saúde – Micro área 04, caracterizado de excepcional interesse público, conforme refere o art. 37, 
IX da Constituição Federal e Lei Municipal n° 324, de 15 de maio de 2001, alterada pela Lei 
Municipal n° 443, de 15 de maio de 2002.  

Art. 2º O contratado exercerá suas funções atuando na área geográfica compreendida pela 
Micro área 04 conforme atribuições e delimitações constantes no Anexo único da presente lei, bem 
como as demais atribuições previstas na Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, alterada 
pela Lei Federal nº 13.595, de 05 de janeiro de 2018. 

Art. 3º A carga horária semanal deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de 
promoção da saúde, de acordo com as necessidades e determinações do órgão de Saúde, com 
amparo nas Leis Federais que dispõem sobre o assunto.   

Art. 4º A remuneração mensal da função temporária é equivalente ao valor do salário 
estabelecido para o emprego público de Agente Comunitário de Saúde, conforme valor 
mencionado no art. 1º desta lei, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices, em relação aos demais servidores.  

Parágrafo Único. Além da remuneração mensal, que compreende o valor do descanso 
semanal, o contratado fará jus ao recebimento das seguintes vantagens funcionais: 

I – adicional de insalubridade nos percentuais constantes no Laudo de enquadramento; 
II – gratificação natalina, proporcional ao tempo de duração do contrato;  
III – férias proporcionais, acrescidas de 1/3, ao término do contrato; 
IV – auxílio alimentação; 

            V- inscrição no Regime Geral da Previdência Social; 
            VI – demais incentivos estabelecidos por leis específicas. 

Art. 5º A contratação se dará através de Processo Seletivo Simplificado.  
Art. 6º Para a efetivação do contrato, cuja natureza jurídica é administrativa, o profissional 

comprovará a sua habilitação legal para o exercício da função, mediante o atendimento dos 
requisitos previstos em legislação municipal, bem como os demais previstos no Anexo único da 
presente lei. 
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Art. 7º As despesas advindas da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações próprias 
da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, previstas no orçamento em vigor e 
vindouros, ou em créditos adicionais, se necessário.  

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
   Nova Ramada/RS, 07 de agosto de 2019. 

 
 

      Marcus Jair Bandeira 
                                                                            Prefeito  
  
Registre-se e Publique-se.                                                                                                                                                                                                                         
 
                      Marinez de Lima Rubert                                                                 
           Secretária Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 

 

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
 Fone: (55) 3338-1018 Secretaria de Administração (55) 3338-1022 Gabinete do Prefeito 

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br 

ANEXO ÚNICO 
  
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 
 
ATRIBUIÇÕES:  
Descrição Sintética: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de 
ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de 
promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor competente. 

 
Descrição Analítica: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 

comunidade e sua atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
registrar, para o controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 
saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas-públicas como estratégia da conquista 
de qualidade de vida; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de 
risco para à família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e 
outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades 
pertinentes ao emprego do Agente Comunitário de Saúde, bem como demais atribuições elencadas 
na Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, alterada pela Lei Federal nº 13.595, de 05 de 
janeiro de 2018. 

 
REQUISITOS PARA INGRESSO: 
 Residir na área da comunidade em que deseja atuar, desde a data de publicação do edital do 

processo seletivo (comprovado por declaração escrita, assinada por no mínimo cinco moradores da 
referida micro área);  

Ter concluído, com aproveitamento de 100%, curso de formação inicial, com carga horária 
mínima de quarenta horas; 
  Ter concluído o ensino médio. 
 Idade Mínima 18 anos. 
 

Delimitações da Microárea 04 - atendimento de aproximadamente 145 famílias, na Região 
do Timbozal, arredores até Barro Preto com as seguintes delimitações: 

a) Norte: Início na residência de Eliseu Weich, seguindo até a propriedade de Fernandes 
Gomes Rodrigues, em linha imaginária até a propriedade de Rodolfo Beck e Valdir da Silva, 
seguindo até a propriedade de Roberto Höring e Nelson Höring, seguindo em linha imaginária 
abrangendo a propriedade de Atílio Ritterbusch. Pela direita, segue até a casa de Curt Rader, Edi 
Ritscher, e as famílias que estão à direita da rua, até a casa de Amauri de Jesus, continua no Edgar 
Endel, Gilmar Poletto, chega a caixa d’água, casa Elzira Cavalheiro, Marildo Cavalheiro, desce a 
rua Lurdes Kophl, Marcos Freitas, Aldino Refheld, Orlando Rubert. Reni Uhde e Marcus Bandeira, 
Doraci Gomes Rodrigues, Edgar Rader, Bertoldo Gross, Junior Gross, e Leonides Goss. 
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b) Sul: Em direção a localidade de Formigueiro pela estrada de acesso a Linha 25, passando 
pelas propriedades de Bertoldo Fritz, ainda passando pela propriedade de Rui Kahl e Alfredo 
Steurer, seguindo até a propriedade de Nilton Jope, e em direção a Linha Seca onde a divisa é o Rio 
Cachoeira na propriedade de João Scarlee 

c) Leste: Segue da propriedade de Nelson Rubert pela margem do Rio Cachoeira seguindo 
em linha imaginária até a propriedade de Valdomiro Gomes Rodrigues e Amauri de Vargas. 

d) Oeste: Saindo pela estrada em direção a propriedade de Helmuth Räder, seguindo pela 
estrada até a propriedade de Valdelino Siqueira, Vilmar Höring e Rodolfo Höring, seguindo pela 
esquerda, passando pela propriedade de Helmuth Riewe até a propriedade de João Carlos Maas, e 
pela direita na propriedade de Dania Prauchner, Gedelson Heiter, Silvane Fischer e Rudolfo 
Fischer. 
 

 
 


