
 

PROJETO DE LEI N.º 010 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS.   

 

O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, Faz 

saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

realizar processo seletivo simplificado objetivando a contratação temporária de pessoal 

para atendimento de políticas sociais na  área  de Saúde, não atendível pelo quadro de 

provimento efetivo atualmente existente.  

Art. 2º Os cargos e vagas previstos para o Processo Seletivo 

conforme artigo 1º são :  

Nº DE 

VAGAS 

CARGO LOCAL DE 

TRABALHO 

CADASTRO 

DE RESERVA 

04 AGENTES COMUNITARIOS DE 

SAÚDE 

ZONA URBANA 05 

03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE 

ZONA RURAL 02 

05 AGENTES DE COMBATE AS 

ENDEMIAS 

ZONA URBANA 02 

 

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da 

presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrario.   

 

    Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos  16 dias do mês de fevereiro de 2017.  

 

 

 

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE  
Prefeito Municipal 



 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 010/2017 

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores da Casa de 

Leis do Município de Nova Olímpia. 

Encaminhamos para estudo e aprovação o presente Projeto de Lei Nº. 010/2017, que autoriza 

o Poder Executivo a realizar Processo Seletivo Simplificado, objetivando a contratação 

temporária de pessoal e da outras providencias.   

O presente documento tem por objetivo  justificar a necessidade de contratação dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). Como se 

sabe, o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) representa um dos maiores 

avanços recentes na história da Saúde Pública no Brasil, sendo inovador quando estimula a 

ativa participação de agentes sociais na execução das políticas públicas de Saúde. 

Saliento ainda que estes profissionais contribuem de forma significativa para a melhoria 

da saúde da população. Agora, com a declaração de Situação de Emergência em Saúde 

Pública em função do aumento de casos de microcefalia relacionado ao vírus Zika, os Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, têm também um papel 

fundamental no combate ao Aedes aegypti. O vínculo do agente comunitário com as famílias 

facilita as ações e fortalece a mobilização da população. Por isso, sua participação no combate 

aos criadouros e na orientação sobre os sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito é de 

extrema importância! 

 

Justifico ainda, que esta solicitação atende os dispositivos previstos na Emenda 

Constitucional Federal nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, assim como a Medida Provisória n. 

297, de 09 de junho de 2006, que trata da forma de admissão dos Agentes Comunitários de 

Saúde – ACS e dos Agentes de Combates às Endemias – ACE.   

Assim, solicitamos o beneplácito dos Nobres Edis, convertendo a presente matéria em lei, bem 

como esperamos contar, com o apoio dessa Egrégia Casa, reitero a Vossas Excelências os 

protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE  
Prefeito Municipal 

 


