
LEI COMPLEMENTAR N° 41, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010. 
 

 Cria Empregos Públicos, para atender ao 
programa de Agentes Comunitários de Saúde, 
e dá outras providências. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Ficam criados os seguintes Empregos Públicos de Agentes Comunitários de Saúde 
do Município de Nova Ramada, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, destinados 
ao atendimento dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde: 

EMPREGO PÚBLICO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA SEMANAL SALÁRIO 

Agente Comunitário de Saúde 07 40 h R$ 593,60 

Parágrafo único. As especificações dos Empregos criados por este artigo constam no Anexo 
Único, parte integrante desta Lei. 

Art. 2º Os profissionais que, na data da promulgação da Emenda Constitucional n° 51, de 
14 de fevereiro de 2006, e a qualquer título, desempenharem as atividades de Agente Comunitário 
de Saúde, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se 
refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de 
anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou 
indireta de Estado, Distrito Federal ou Município. 

Parágrafo único. Os profissionais dispensados da realização da prova, nos termos do caput 
do artigo, deverão apresentar Certificado da Seleção realizada anteriormente, expedido pelo 
Município. 

Art. 3º Os profissionais que atenderem ao disposto nesta Lei e que em 06/10/2006, data de 
publicação da Lei n° 11.350, de 05 de outubro de 2006, exerçam atividades próprias de Agentes 
Comunitários de Saúde, poderão permanecer no exercício das funções.    

Art. 4º Ficam convalidados os Processos Seletivos Públicos de Agentes Comunitários de 
Saúde do Município de Nova Ramada, datados em 20/06/2000 e 23/03/2005, com base no disposto 
no Parágrafo único do art. 2° da Emenda Constitucional n° 51, de 14 de fevereiro de 2006. 

Art. 5º A Administração pública poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente 
Comunitário de Saúde, mediante: 

I - Processo Administrativo Disciplinar - PAD; 
II - necessidade de redução da despesa com pessoal civil, no atingimento do limite de gasto 

estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal; 
 III - extinção do Programa pelo Governo Federal. 
Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias 

especificas. 
Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 24 de 
setembro 2010. 

Elton Rehfeld 
Prefeito Municipal  

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

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO ÚNICO 
 

  
EMPREGO: Agente Comunitário de Saúde 
 
ATRIBUIÇÕES:  
Sintéticas: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da 

saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão 
competente. 

Genéricas: 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 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 à função do Agente Comunitário de Saúde. 

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

REQUISITOS DE INGRESSO: 
a) Estar residindo na micro área da comunidade em que vai atuar, na data da publicação do 

edital do Processo Seletivo Público; 
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; 
e) Idade máxima de 55 anos do sexo feminino e 60 anos do sexo masculino. 
 

  


