
PROJETO DE LEI N° 023/2017                            DE 14 DE MARÇO DE 2017. 

 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL 

PARA ATENDER NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE. 

 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em 

caráter emergencial, temporário e de excepcional interesse público, 01 (um) 

Agente Comunitário de Saúde – ACS – para atender a microárea de número 

18, obedecidas às disposições do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, 

Lei Municipal n° 718/90 e Processo Seletivo Simplificado. 

Art. 2°. A contratação será pelo período de 06 (seis) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período. 

Art. 3°. A Contratação será de natureza administrativa, e será 

regido pelo Regime Jurídico Estatutário e contribuição ao regime Geral de 

Previdência Social – INSS. 

Art. 4°. O contratado receberá remuneração correspondente ao 

cargo. 

Art. 5°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria. 

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, 

em 14 de março de 2017.                       

 

 

 

                                    MARCIANO RAVANELLO, 

                      Prefeito. 

 



JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei visa autorização Legislativa com o 

objetivo de suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde no que se 

refere à contratação de 01 (um) Agente Comunitário de Saúde conforme 

localização no quadro abaixo: 

 

MICRO 
ÁREA 

ABRANGÊNCIA 

18 

* Linha Rocinha  
* Linha Guabirova -ambos os lados estrada geral da residência de 
Terezinha dos Santos até a propriedade de Vitélio Mainardi.  
* RSC 481 - ambos os lados da RSC 481 da propriedade de Roque 
Speth até a divisa com o município de Sobradinho  
* Morro da Lentilha da propriedade de Luiz Hammerschmitt até a 
propriedade de Nelvo Speth 
 * Rua João Drachler - ambos os lados da rua em direção a RSC 
481, da residência de Roque Luiz da Silva/Egon Klilow até a RSC 
481. 

 

A contratação se dará com base em processo seletivo simplificado, 

na área acima citada, pelo período de 06 (seis) meses podendo ser prorrogado 

por igual período. Esta contratação emergencial se faz necessária 

considerando que não houveram inscritos no concurso público para esta área. 

Destacamos a importância da contratação de um profissional para 

esta área, para compor a equipe de saúde, em especial, pela importância dos 

Agentes Comunitários de Saúde na viabilização da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), no contexto do SUS.  

A respeito da importância da equipe de saúde, há que se fazer 

menção ao Agente Comunitário de Saúde, profissional ao qual é atribuída a 

função de desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção de 

saúde, por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e 

na comunidade, na sua área de atuação. 

Portanto, justificada a referida contratação, por isso pedimos a 

aprovação deste Projeto de Lei, considerando a necessidade e continuidade do 



trabalho que há vários anos vem acontecendo em relação ao atendimento à 

população. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, 

em 14 de março de 2017. 

 

 

 

 

                                                 MARCIANO RAVANELLO, 

           Prefeito. 


