
LEI MUNICIPAL N° 2454, DE 17 DE MAIO DE 2022.

Autoriza o Poder Executivo Municipal  a proceder

na  contratação  emergencial  de  01  (um)  agente

comunitário de Saúde.

PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande do Sul,

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

            FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo

a seguinte Lei:

   Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em caráter emergencial,  para

atender necessidade temporária e por total interesse do serviço público, conforme inciso IX do artigo

37 da Constituição Federal, de 01 (um) agente comunitário de Saúde para atuar no Município.

§ 1º O contrato será regido pelo sistema “Administrativo” e terá vigência de até 01 (um)

ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período.

§ 2º A carga horária do contrato será de 40 (quarenta) horas semanais.

§  3º  O  coeficiente  salarial  será  de  3,753  multiplicado  pelo  valor  do  PR  (Padrão  de

Referência) estabelecido para o Quadro Geral dos Servidores Municipais.

§ 4º O profissional contratado com base nesta lei terá seus direitos e obrigações conforme

estabelecido nas Leis Municipais nº 1.110/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do

Município), Lei nº 1.784/2006 e nº 1.956/2010 (Programa de Alimentação dos Servidores Municipais

Ativos).

Art. 2º Para o exercício da função de que trata esta lei, o profissional deverá residir na

área da comunidade em que atuar, ter concluído com aproveitamento curso de qualificação básica

para a formação de Agente Comunitário de Saúde, ter concluído o ensino fundamental e ter Idade

mínima de 18 anos.



Art. 3º Os candidatos ao preenchimento das vagas previstas nesta Lei serão selecionados

por mediante processo seletivo Secretaria Municipal de Saúde.

Art.  4º Autoriza  o  Poder  Executivo  abrir  crédito  adicional  especial,  para  atender  as

despesas decorrentes da presente lei, com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 – Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Programa: 0047 – Assistência Básica
Atividade: 2.072 – Agentes Comunitários de Saúde
Classificação da Despesa
3.1.90.04.00.00.00.00.0040 –  Contratação por Tempo determinado        R$ 16.000,00

Parágrafo único – Para cobertura do crédito adicional especial, ora 

autorizado, servirá de fonte o seguinte recurso: 

I - Por Superávit Financeiro: 

Recurso -  0001 – Livre                                                  R$ 16.000,00

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO, aos 17 dias do mês de maio do ano de
2022.

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº 2454, 

de 17/05/2022 foi publicada no mural da Prefeitura 
Municipal no período de 17/05/2022 à 17/06/2022.

Secretaria de Administração
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