
f:\leis municipais 2007\lm 663- agentes de saúde pacs.doc 

                                  LEI MUNICIPAL Nº  663/2007    
 
 

Cria Empregos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 

Combate a Endemias destinados a atender aos Programas de A-

gentes Comunitários de Saúde – PACS e Agentes de Combate a 

Endemias  e dá outras providências. 

  
 

JUVENTIL MAFALDA SANTOS, Prefeito Municipal de Sagrada Família 
– RS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal em 

seu art. 27, Item I e III, FAÇO SABER, que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 

  Art. 1º - São criados os seguintes empregos, regidos pela CLT, destinados ao 
atendimento dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde - PACS: 

 
EMPREGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
COEFICIENTE 

SALÁRIO 

Agente Comunitário de Saúde  06 40 h 1,27 

   

§ 1.º – O Salário será obtido pela multiplicação do coeficiente pelo Valor de 
Referência estabelecido para o Quadro Geral dos servidores municipais, assegurado, em 
qualquer hipótese, o salário mínimo na forma estabelecida na Carta Magna Federal. 

 

 Art. 2.º - As especificações e as formas de provimento dos empregos criados 
por esta Lei são as que constam dos Anexo I,  que faz parte integrante desta Lei. 

 § 1.º – No primeiro provimento poderão ser dispensada as exigências e os 
requisitos desta Lei às (aos) A.C.S. ativas (os) que na data da promulgação da EC 51/06, 
14/02/2.006, se encontravam exercendo as atribuições próprias de Agente Comunitário de 
Saúde, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública 
efetuado pela Administração Municipal, Estadual, direta ou indiretamente, ou outras institui-
ções, mediante autorização e supervisão direta do município, na forma estabelecida parágra-
fo único do art. 2.º da EC 51/06. 

 § 2.º - Comissão específica a ser constituída por ato do Poder Executivo Mu-
nicipal, integrada por um membro da Comissão de Controle Interno, pelo Secretário Munici-
pal da Saúde e pela Assessora Jurídica do Município, com o Assessoramento do diretor da 
empresa ASSCONTEC – Assessoria e Consultoria Técnica Ltda. certificará a existência de 
anterior processo de Seleção e os avaliará para efeitos da dispensa referida no parágrafo 
único do art. 2.º da EC 51/06, na forma estabelecida no parágrafo único do art.9.º da Lei Fe-
deral 11.350/06. 
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 Art. 3.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar, em caráter 
excepcional de 90 (noventa) dias as contratações autorizadas pelas Leis Municipais 527/05 e 
643/06  até a realização dos procedimentos para o processo seletivo, na forma desta lei. 

 

 Art. 4.º -  A manutenção dos contratos de trabalho firmados com os aprovados 
para ocupar os empregos criados pelo caput fica condicionada a continuidade do repasse de 
verba para execução dos programas respectivos. 

 

 Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta das  
dotações orçamentárias específicas do Convênio e da Contrapartida estabelecidas na Lei de 
Meios. 

 

 Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sagrada Familia/RS aos 29 de Janeiro de 2.007. 

 

  JUVENTIL MAFALDA SANTOS 

   Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Gelson Luís Antunes Durante 

Secretário Mun. da Administração  
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ANEXO I AO  PROJETO DE LEI Nº 002/2007. 

 

 EMPREGO: Agente Comunitário de Saúde 

 ATRIBUIÇÕES: 

 Sintéticas: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do Gestor Mu-
nicipal. 

 Genéricas: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural 
da comunidade de sua atuação; promover e executar ações de educação para a saúde indi-
vidual e coletiva; registrar, para fins de 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 à família; realizar visitas domicili-
ares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família; participar ou promover 
ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promo-
vam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente Co-
munitário de Saúde. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais, inclusive 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

 PROVIMENTO – Através de Seleção Pública 

 REQUISITOS PARA INGRESSO:  

a) Residir na área da comunidade em que atuar; 

b) Haver concluído com aproveitamento curso de qualificação básica para a 
formação de Agente Comunitário de Saúde; 

c) Haver concluído o ensino fundamental; 

d) Idade mínima de 18 anos. 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 002/2007. 

 

 

 Senhor Presidente  

 

 

 Senhores Vereadores  

 

 

 O Projeto de lei que ora colocamos a vossa apreciação objetiva criar empre-
gos Celetistas de Agentes Comunitários de Saúde visando regularizar a situação funcional 
destes profissionais de saúde, procedimento que se impõe por força do disposto na EC 51/06 
e na Lei Federal n.º 11.350/06, que estabelece que estes profissionais devem ser seleciona-
dos através de Seleção Pública, dispensada esta seleção aos ACS que já atuavam em 14-
02-2006 e cuja admissão se deu através de Seleção Pública realizada de acordo com as 
normas constitucionais. A Regularidade destes processos seletivos deverá ser feita por Co-
missão especial designada pelo Prefeito Municipal.  

 Outrossim, necessitam ser prorrogadas as contratações emergenciais  feitas 
com base na Lei Municipal n.º 527/05 até que realize a avaliação da regularidade dos testes 
seletivos bem como se realize outro processo para o provimento daquelas demandas que 
não forem regulares e das áreas em que não havia processo seletivo, procedimento que de-
verá durar por volta de 90 dias, o que impende a prorrogação das contratações por mais 90 
dias.   

 Diante de sua importância e sua clareza, espera-se a aprovação unânime des-
te projeto de lei.  

 

    Juventil Mafaldo dos Santos 

   Prefeito Municipal 

 

Ilustríssimo Sr 

Zemildo Vitali 

MD: Presidente do Legislativo Municipal 

Sagrada Família - RS 


