
 

LEI MUNICIPAL Nº 391/2006, de 19 de dezembro de 2006. 

        

 

Cria o Emprego Público de Agente Comunitário de Saúde, junto 

a Administração Direta do Município de Novo Xingu e dá outras 

providências. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - O Emprego Público de Agente Comunitário de Saúde, 

funcionará junto à Administração Direta do Município de Novo Xingu é constituído nos termos desta 

Lei. 

     Parágrafo Único. Aplicam-se a esta Lei as regras do emprego 

público nos termos do § 1º, da Art. 1º da Lei 389, de 25 de Setembro de 2006. 

  

     Art. 2º - O Emprego Público de que trata esta Lei ficará 

vinculado e terá seu funcionamento subordinado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano. 

 

     Art. 3º - Ficam criados 05 (cinco) empregos públicos de 

“AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE” 

     § 1º - São pressupostos para a contratação destes empregos 

públicos: 

     I – Aprovação em processo seletivo público, mediante 

cumprimento dos requisitos especificados no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei. 

      

II – Aptidão física e mental para o desempenho das atribuições 

funcionais apuradas em exame clínico próprio para este fim. 

      

§ 2º - A remuneração do emprego público de “Agente 

Comunitário de Saúde” será paga, a título de salário, em valor equivalente a R$ 437,00 (quatrocentos e 

trinta e sete reais) mensais. Ficando garantido ao Agente Comunitário de Saúde a Revisão Geral 

Anual, equivalente ao piso do Salário Mínimo Regional do Rio Grande do Sul, sendo que o reajuste 

esta atrelado ao reajuste deste salário. 

 

      § 3º - Compete ao Município a definição da área geográfica a que 

se refere o item I do Anexo I, observando a necessidade e as exigências do programa. 

 



     Art. 4º - O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o 

exercício de 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 

supervisão do gestor  municipal. 

     Parágrafo Único: São consideradas atividades do Agente 

Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: 

     I – a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e 

sócio-cultural da comunidade; 

     II – a promoção de ações de educação para a saúde individual  e 

coletiva; 

     III – o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento 

das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

     IV – o estímulo à participação da comunidade nas políticas 

voltadas para a área da saúde; 

     V – a realização de visitas domiciliares periódicas para 

monitoramento de situação de risco à família; e  

     VI – a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor 

saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 

 

     Art. 5º - As despesas geradas por esta Lei serão suportadas pelas 

dotações orçamentárias próprias: 

 

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

 

 

                                                GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 19 de dezembro de 2006.    

 

                                      

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

   Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes 

requisitos para o exercício da atividade: 

 

I – residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 

publicação do edital do processo seletivo público; 

 

II – haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de 

formação inicial e continuada; e 

 

III – haver concluído o ensino fundamental. 

 

§ 1º Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III do 

anexo I aos que, na data de publicação da Medida Provisória nº 297, de 9 de junho de 2006, estavam 

exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 


