
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MLrnicípio de Saldanha Marinho

[.ei Municipal n" 2.23912020

Dispõe .sohre a conÍrqtaÇão emergencial de 03 (três)

Agentcs clc Saúde, parq qlLtar junto ao Programa
Federul cle Estratégiu de Saúde da Família (ESF), por
pratt dcterminado, e dá outras providências.

Volmar Telles do Amaral. Prel'eito Municipal de Saldanha Marinho, Estado do

Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de

Vereadores aprovoll e ele sanciona e promulga a segurinte lei:

Art. lo. F'ica o MLrrricípio de Saldanha Marinho - RS autorizado a contratar emergencialrnente
03 (três) Agentes de Saúde. para atuar juntr.r às ár'eas 02.05 e 07 do Município, ern virtude do

Programa Federal de Estrategia de Saúde da"['arnília (ESF). nos termos da Lei Municipal no

1.875, de l2 de maio de 2016.

§ l'. A carga horária do contratado será de -10 (quarenttr) horas semanais e remuneração
mensal de R$ 1.531.32 (Lrm mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), sendo
RS 1.400,00 (r-rm rnil e qLratrocentos reais) de salário e RS 131,32 (cento e trinta e um reais e
trinta e dois centavos). de adicional de insalrrbridade.

§ 2". A contratação e de caráter adrninistrativo. não gerando vínculo, nern direito a vale
refeição. férias proporcionais ou tlecirno terceiro salário.

§ 3". O contratado nos ten.nos dessa lei, obrigatoriamente, será segurado do Regime Geral da
Previdência Social.

Art.2o A contratação objeto da presente Lei será pelo período de 0l (um) ano, podendo ser

renovada por iguais e sucessivos períodos, conÍbrme previsão legal da Lei Municipal no 1952,
de l5 de rnaio de 2017.

§ l" Tal contratação será precedida cle seleçào pública.

§ 2". Se a prorrogação da contratação ultrapassar o período de doze meses, o (a) contratado(a)
terá direito a ferias e l3o salário.

§ 3'. No interesse da Adrninistração. o contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo com
aviso previo de 30 (trinta) dias. que poderá. tarlbérr. ser indenizado.

Ar1. 3o. A despesa decorrente clessa lei será sLrportada por

Afl. 4o. Essa lei entra ern vigor na data de sLra pLrbli

Salclanha .e 2020.

Registre-se e Publique-se.

fica.

Averrida Silva'l'avares noll27. C]entro. ('EP 98.250-000. Fone: 55 3373 1072 - 1172.


