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LEI N° 1234, DE 14 DE JULHO DE 2015. 

 
AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

     
GUERINO PEDRO PISONI, Prefeito Municipal de Porto Mauá, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições legais: 
 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Mauá 
aprovou e eu, com amparo na Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo prazo máximo de 

06 (seis) meses, em razão de excepcional interesse público, Servidor (a) com a 
função, carga horária e salário mensal a seguir descrito: 
 

FUNÇÃO QUANTIDADE CARGA HORARIA SALÁRIO / 
PADRÃO 

Agente Comunitário de 
Saúde 

01 40 (quarenta) horas 
semanais 

R$ 1.119,79 
Padrão III 

 
Art. 2º - As atribuições e as especificações para contratação de Servidor (a) 

na forma desta Lei são as que constam no Anexo Único da Lei Municipal nº 907 de 29 
de dezembro de 2009. 

 
Art. 3º - O contrato de que trata o art. 1º será de natureza administrativa, 

ficando assegurados ao contratado os direitos previstos no art. 233 do Regime 
Jurídico Único – Lei Municipal nº 028, de 25 de agosto de 1993. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão 

atendidas pelas dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. 
 
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, RS, EM 14 DE JULHO 
DE 2015. 

 
 
 

GUERINO PEDRO PISONI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e Publique-se: 
 
 
VICENTE LUIZ PISONI 
Secretário de Administração e Finanças 
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PROJETO DE LEI Nº 1234, DE 30 DE JUNHO DE 2015. 
 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
Pelo presente, estamos encaminhando o Projeto de Lei n° 1234, desta 

data, para ser analisado e aprovado por esta Casa de Leis, com a seguinte Ementa: 
 

AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Programa Estratégia da Saúde da Família, para que possa atingir seus 

objetivos, deve constantemente cumprir metas determinadas mensalmente e para isto 
o Município é dividido em diversas áreas. Atualmente atingimos 100% de atendimento 
da população, com 07 (sete) Agentes Comunitárias de Saúde, cada uma delas 
atendendo uma região. 

 
Estas profissionais devem manter contato permanente com as famílias, 

desenvolvendo ações educativas, visando a promoção da saúde e a prevenção de 
doenças orientando as famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis, 
cumprindo um número determinado de visitas semanais e emitindo relatórios, 
cumprindo assim as metas estabelecidas, sem as quais corremos o risco de o 
Ministério da Saúde suspender o repasse de recursos para o Município, causando 
prejuízos. 

 
Para tanto, levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias que a Agente 

Comunitária de Saúde Simone Radtke, em fase gestacional, apresentou um atestado 
médico de 30 dias e passado este prazo entrará em licença maternidade e 
possivelmente período regulamentar de férias. A área que é atendida pela mesma 
não pode ficar este período sem atendimento. 

 
Diante disso, há necessidade de contratação emergencial para substituição 

da referida Agente, pelo prazo aproximado de 06 (seis) meses, para que o Programa 
não seja prejudicado por falta de cumprimento das metas e a população da região 
seja devidamente atendida. 

 
Isto posto, esperamos mais uma vez contar com o habitual apoio e 

colaboração dos nobres vereadores para aprovação do Projeto de Lei ora  
encaminhado.                                          

 
Atenciosamente, 

 
 

 
GUERINO PEDRO PISONI 

Prefeito Municipal 
 


