
 
                                      LEI N°°°° 518/2003                                                        de 13 de Maio de 2003. 

 
“AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA 
DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, e dá outras providências”. 

 

HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 

 
 

LEI: 
 
 
Art.1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a contratar temporariamente, em razão de excepcional 
interesse público, de acordo com o art. 1° da Lei Municipal n° 324/2001, um servidor para a função de Agente 
Comunitário de Saúde, ficando o servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social. 
 

Art.2° - A contratação atenderá a necessidade de continuidade do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde na área 05, substituindo a agente comunitária afastada em função de estar em licença para tratamento de 
saúde. 
 

Art.3° - O contrato autorizado poderá vigorar até 31 de dezembro de 2003, e ser prorrogado por um ano, ou 
rescindido a qualquer tempo por ocasião do término da licença da agente titular. 
 
Art.4° - O contratado receberá remuneração mensal de R$ 357,50 (trezentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta 
centavos), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
 

Art.5° - O valor da remuneração será reajustado na mesma data e índice dos demais servidores públicos 
municipais. 
 

Art.6° – As despesas decorrentes da contratação correrão por conta do Orçamento 2003, devendo o Executivo 
Municipal consignar dotações no orçamento de 2004 para atender as despesas decorrentes do Contrato, se 
necessário. 
  

Art.7° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
13 de Maio de 2003. 

 
           

 
            HARDI MILTON EICKHOFF 

     Prefeito Municipal                 
 

 
 
 
 

     Registre-se e Publique-se: 
 

             Adriana Cristine Mäger                         
  Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


