
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

MENSAGEM N 9 OU/  /2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 

Senhor Presidente, 

Nobres Parlamentares, 

Pela presente Mensagem, encaminhamos a essa Egrégia Câmara Municipal o 
incluso Projeto de Lei que objetiva autorizar o Poder Executivo Municipal a criar 
funções públicas e viabilizar a contratação de pessoal por tempo determinado para 
atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

A proposta tem a finalidade de atender com qualidade e eficiência as demandas dos 
usuários do Sistema Único de Saúde do Município que, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, necessita manter os atendimentos, essenciais à promoção e 
prevenção das ações realizadas pela Estratégia da Saúde da Família (ESF) através 
dos Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 

Assim como, para que todos os serviços assistenciais em saúde ocorram, existe a 
necessidade de atuação de outros profissionais que não estão inclusos na linha de 
frente, mas são de extrema necessidade para corroborar nos serviços prestados aos 
munícipes. 

Na expectativa de que seja acolhida, coloco a presente proposta legislativa à 
apreciação dessa honrosa Casa de Leis em REGIME DE URGÊNCIA. 

Atenciosamente, 

DorleiFontão da Cruz 
Prefeito Municipal 

PROTOCOLO CÂMARA P.K. 
N° 003829/2022 

29/11/2022 - 18:55:01 
Prefeitura de P Kennedy/ES 
MENSAGEM N 0072 PROJETO DE LEI N °069/2022 
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PROJETO DE LE1N2  0E9  /2022 

CRIA FUNÇÕES PÚBLICAS PARA CONTRATAÇÃO 

POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, Estado do Espírito 
Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

Art. 1°. Ficam criadas as funções públicas descritas no Anexo Único desta Lei 
para atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 20. Fica autorizada a realização de Processo Seletivo Simplificado, 
mediante cadastro reserva das funções públicas descritas no art. 1°, que será regido 
nos termos da Lei n° 1.072, de 14 de fevereiro de 2013. 

Art. 3°. O contratado submeter-se-á a avaliação de desempenho periódica, 
avaliado por comissão interna, a ser definida pela Secretaria de Saúde, 
constituída por no mínimo de 2 (dois) servidores do quadro efetivo do Município 
em exercício da função e/ou coordenador ou pessoa designada pela Secretaria 

de Saúde, aos 3 (três) meses de contrato e a cada 6 (seis) meses subsequentes. As 
avaliações funcionais serão emitidas em forma de "parecer" e 
encaminhadas diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, com cópia ao 
Conselho Municipal de Saúde para devidas providências. 

Art. 4°. O candidato à função de Agente Comunitário de Saúde — ACS, deverá 
comprovar residência de no mínimo de dois (2) anos na área de abrangência. 

Art. 5°. Ocorrendo vagas em outras microrregiões poderá ser chamado o 
candidato, observando a ordem de classificação conforme necessidade pública e 
neste caso, independente do local de residência desde que observada a jornada de 
trabalho. 

Parágrafo único. O exercício das funções públicas descritas no caput será 
formalizado através de contrato administrativo de prestação de serviço temporário. 
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Art. 6°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde e/ou do repasse de 
convênios e/ou programas firmados com o Estado ou a União, quando for o caso. 

Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Presidente Kennedy/ES, 29 de novembro de 2022. 

Dorlei Fontão da Cruz 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

ANEXO ÚNICO 

DAS FUNÇÕES 

FUNÇÃO VAGAS CR* REMUNERAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAUMENSAL 

PRÉ-REQUISITOSIATRIBUIÇÕES 

Agente Comunitário 
de Saúde — ACS 

16 15 R$ 2.424,00 40h/200 horas 

PRE — REQUISITOS: — Residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do 
edital do processo seletivo público; ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial com 
carga horária mínima de 40h; ter concluído o ensino médio. ATRIBUIÇÕES: 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; Utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e socioculturais da 
comunidade; Promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; O registro, para fins 
exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde; O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e 
outras políticas que promovam a qualidade de vida; Lei Federal n° 11.350/2006; Executar outras 
tarefas afins. 

A gente de Combate 
às Endemias — ACE 

12 O R$ 2.424,00 40h/200 horas 

PRÉ — REQUISITOS: Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial com carga horária 
mínima de 40h; ter concluído o ensino médio. ATRIBUIÇÕES: Exercício de atividades de combate e 
prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais 
suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde; Prevenção da malária e da dengue, 
conforme orientação do Ministério da Saúde; Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as 
famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; poderá ser 
convocado para jornada de trabalho de campo noturno e campanhas em finais de semana e feriados 
quando necessários, sendo obrigatório o comparecimento de acordo com a escala de trabalho 
estabelecido pela SEMUS/PK; Lei Federal n O 11.350/2006; Executar outras tarefas afins. 

*CR — cadastro reserva. 
"Quando não houver candidato inscrito para as funções que preencham o requisito de conclusão de ensino médio, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que 
deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
ART. 16 DA LEI 101/2000 

EVENTO JUSTIFICATIVA . 

O Projeto de Lei objetiva criar funções públicas e viabilizar a contratação de pessoal 
por tempo determinado de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate 
a Endemias (ACE) afim de atender as necessidades temporárias de excepcional 
interesse pública da Secretaria Municipal de Saúde. 

X Criação 

Expansão . 

Aperfeiçoamento 

VIGENCIA 
INICIO 
01/01/2023 

FIM 

ESTIMATIVA DAS DESPESAS 

NATUREZA 2023 2024 2025 

PESSOAL E ENCARGOS 
169.138,66 2.029.663,87 2.029.663,87 

MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 0,00 0,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
0,00 0,00 0,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES 
0,00 0,00 0,00 

SUBVENÇÃO SOCIAL 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
169.138,66 2.029.663,87 2.029.663,87 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

EXERCÍCIO A 
VALOR ESTIMADO 

' B 
ORÇAMENTO 

IMPACTO 
(A/B) 

2023 169.138,66 ' 419.000.000,00 0,04 

2024 2.029.663,87 434.922.000,00 0,47 

2025 2.029.663,87 465.669.680,63 • 0,44 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NO EXERCÍCIO DE VIGÊNCIA 

ESTIMATIVA DE DESPESA DOTAÇÃO EXISTENTE 
. CREDITO 

SUPLEMENTAR/ESPECIAL 
FONTE DE CUSTEIO 

169.138,66 31900400000 e 31901300000 SUPLEMENTAR 
RECURSOS SUS/RCURSOS 
PRÓPRIOS SAUD E OUTROS 
REC. VINCU S 

FOI VERIFICADO O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE INICIO VI CIA DO EVENTO, 
HAVENDO NO ORÇAMENTO APROVADO, DISPONIBILIDADE PARA EMPENHAMENTO. 

Marnz  C, WIncedo de Almeida 

DATA: 25/11/2022 CONTADORA MUNICIPAL 
DECLARAÇÃO  — ;.. 

PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 101/2000, DECLARAMOS QUE AS 
DESPESAS DECORRENTES DO EVENTO CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECÍFICAS, 
QUE SÃO SUFICIENTES ÀS NECESSIDADES DE EMPENHAMENTO PARA O EXERCÍCIO, HAVENDO ADEQUAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO ORÇAMENTO APROVADO E COMPATIBILIDADE COM O PLANO PL NUAL E 
AÇÃO GOVERNAMENTAL E COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 

e ilkssaiihr: eves Lima 
DATA: 25/11/2022 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA Secret a M ma al de Saúde 

í)eCr jn9 031/2021 
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LEI N° No 1.072, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013 

ON 

DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO 
POR TEMPO DETERMINADO PARA 
ATENDER A NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 

Art. 1° Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público e para cumprimento do disposto no inciso IX, do Art. 37, da Constituição Federal 
fica o Poder Executivo autorizado a efetuar contratação de pessoal por tempo 
determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. 

Parágrafo Único. Considera-se excepcional interesse público o 
atendimento dos serviços que, por sua natureza, tenham características inadiáveis e 
deles decorram prejuízos à vida, à segurança, à subsistência, à educação, ao meio 
ambiente e à continuidade do serviço público. 

Art. 2° As contratações a que se refere o artigo anterior somente 
poderão ocorrer, nos seguintes casos: 

I - Calamidade pública; 

II - Combate a surtos epidêmicos; 

III - Prejuízo ou perturbação na prestação de serviços essenciais; 

IV - Atendimento ou suprimento de docentes em regência de classe e 
pessoal especializado na área da saúde, bem como nas instalações de novas unidades 
sanitárias, novos estabelecimentos de ensino ou criação de novas classes, dando-
se prioridade aos candidatos aprovados em concurso público, se houver, obedecida a 
ordem de classificação; 

V - Atendimento de situações que exijam acréscimo periódico de 
servidores, atividades com características de personalidade ou eventualidade; e 

VI - Atendimento de situações de urgência ou emergência que possam 
comprometer a segurança de bens ou pessoas. 

Art. 3° As contratações temporárias fundamentadas no inciso IV, do Art. 
2°, desta Lei, poderão ocorrer nos seguintes casos: 
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I - Nas hipóteses de licenças e afastamentos descritos no art. 86 da Lei 
Complementar no 3/2009: 

II - Demissão, exoneração, aposentadoria e/ou falecimento de servidores; 

III - Para preenchimento de vagas de funções públicas temporárias, já 
definidas em lei; e 

IV - Demais situações que implicar ausência do servidor efetivo de suas 
funções que cause a necessidade no setor solicitante da contratação. 

Art. 4° As contratações a que se refere esta lei serão realizadas por meio 
de Processo Seletivo Simplificado, com utilização de critérios de seleção definidos no 
Termo de Edital específico, que compreenderá, obrigatoriamente, análise de tempo de 
serviço na área pretendida e/ou avaliação de títulos, obedecendo sempre aos princípios 
de publicidade, legalidade, impessoalidade e moralidade. 

Art. 40-A O desempate na classificação obedecerá a seguinte ordem de 
prioridade: .(Dispositivo incluído  pela Lei no 1.568/2022) 

I - Em caso de empate na nota final terá preferência o candidato com a 
maior idade superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único, 
do artigo 27, da Lei federal no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). (Dispositivo incluído 
pela Lei no 1.568/2022) 

II - Persistindo o empate e nos demais casos, prevalecerão os seguintes 
critérios de desempate, sucessivamente: (Dispositivo incluído  pela Lei no 1.568/2022) 

a) O candidato que obtiver maior número de pontos em tempo de 
serviço na função pública; (Dispositivo incluído  pela Lei no 1.568/2022). 

b) O candidato que obtiver maior pontuação em escolaridade/títulos, 
compreendendo Doutorado, Mestrado e Pós-Graduação; (Dispositivo incluído  pela Lei no 
1.568/2022) 

c) O candidato que obtiver maior pontuação em cursos de 
capacitação/aperfeiçoamento; (Dispositivo incluído  pela Lei no 1.568/2022) 

d) O candidato de maior idade. (Dispositivo incluído  pela Lei no 
1.568/2022) 

Art. 5° O Processo Seletivo deverá ser instruído, no mínimo, com as 
seguintes informações: 

I - Exposição de motivos que justifiquem a contratação; 

II - Autorização do Chefe do Executivo para abertura de Processo 
Seletivo Simplificado; 

III - Lei autorizativa criando a vaga para o cargo/função temporária a ser 
preenchido na seleção simplificada, no caso de existência de lei que disponha sobre a 
criação de função temporária, esta deverá ser anexada aos autos do procedimento; 

IV - Comissão Especial para execução, acompanhamento e fiscalização do 
processo Seletivo Simplificado a ser criada por Decreto Municipal; e 

V - O Edital, que deverá conter todos os critérios de seleção necessários 
a garantir o equilíbrio, isonomia, moralidade, impessoalidade e publicidade. 

§ 1° A Comissão instituída pelo inciso IV deste artigo poderá ser auxiliada 
por subcomissão composta por até 03 (três) servidores efetivos de Unidades Gestoras 
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(UG's) vinculadas ao processo seletivo de contratação, indicada pelo Secretário 
Municipal e designada e remunerada por ato do Chefe do Executivo. (Dispositivo 
incluído  pela Lei no 1.568/2022) 

§ 2° A Comissão Geral de Execução, Acompanhamento e Fiscalização de 
Processos Seletivos Simplificados terá por objetivo a execução, acompanhamento e 
fiscalização dos Processos Seletivos Simplificados do Município, bem como a criação e 
manutenção de banco de dados relativas as contratações temporárias de profissionais 
para exercerem as funções descritas em regulamento próprio. (Dispositivo incluído  pela 
Lei no 1.568/2022) 

Art. 6° O Edital do Processo Seletivo Simplificado deverá ser divulgado e 
disponibilizado na íntegra no site oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy 
(http://www.presidentekennedy.es.gov.br) e publicado na forma da Lei Orgânica 
Municipal. (Redação dada  pela Lei no 1.544/2021) 

Parágrafo único. O Edital poderá ser divulgado de forma abreviada com 
as seguintes informações: (Redação dada  pela Lei no 1.544/2021) 

a) Nome da Secretaria que está efetuando o Processo Seletivo; 
b) Local, horário, período e valor de inscrição, quando houver; (Redação 

dada  pela Lei no 1.544/2021). 
c) Se é possível realizar inscrição por meio eletrônico; 
d) número de funções públicas e/ou cargos segundo a sua 

disponibilidade; .(Redação dada  pela Lei no 1.544/2021) 
e) Período do contrato; 

Art. 70 O prazo de inscrição do Processo Seletivo Simplificado a que se 
refere esta Lei deverá ser de 10 (dez) dias úteis. 

§ 1° O prazo de inscrição definido no caput deste artigo poderá ser de 
05 (cinco) dias úteis, desde que a realização da seleção tenha caráter de urgência, 
cuja situação emergencial deverá ser devidamente justificada, caracterizada e 
comprovada em processo administrativo pertinente. (Parágrafo único transformado em 
§ 10 pela Lei no 1.544/2021) 

§ 2° Quando a inscrição for por meio eletrônico os prazos descritos 
neste artigo serão contados em dias úteis. (Dispositivo incluído  pela Lei no 1.544/2021) 

§ 30 Em todos os casos não será contado o dia da publicação. 
(Dispositivo incluído  pela Lei no 1.544/2021) 

Art. 8° Fica vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma 
desta lei, exceto sua lotação em órgão que melhor atenda ao interesse público, desde 
que mantida a natureza da função. (Redação dada  pela Lei no 1.557/2021). 

.(Redação dada  pela Lei no 1.544/2021) 

§ 1° É vedada a contratação, nos termos desta Lei de servidores que 
mantenham vínculo com a Administração Pública Direta ou Indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como empregados ou servidores de 
suas subsidiárias e contratadas, sob pena de nulidade do contrato e apuração da 
responsabilidade administrativa da Contratante e do Contratado, inclusive solidariedade 
quanto à devolução de valores pagos ao Contratado, se por culpa deste. 

§ 2° A proibição a que se refere o § 10, deste artigo não se aplica 
àqueles casos de acumulação lícita prevista no art. 37, da Constituição Federal. 
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§ 3° Para preservar a higidez física e mental do trabalhador e sua 
produtividade, o contratado com base nesta lei deverá comprovar que não acumula 
outra função pública e, se acumulável constitucionalmente (art. 37, inciso XVI e XVII 
da Constituição Federal) deverá comprovar que há compatibilidade de horários. 
(Redação dada  pela Lei n0 1.557/2021) 

(Dispositivo incluído  pela Lei n0 1.544/2021). 

§ 4° Para efeitos desta lei, entende-se como compatibilidade de 
horários: (Redação dada  pela Lei n0 1.557/2021) 

(Dispositivo incluído  pela Lei n0 1.544/2021) 

I - ausência sobreposição de horários; (Redação dada  pela Lei n0
1.557/2021) 

(Dispositivo incluído  pela Lei n0 1.544/2021). 

II - intervalo mínimo de uma (1) hora entre jornadas de trabalho para 
alimentação, descanso e locomoção; (Redação dada  pela Lei n0 1.557/2021). 

(Dispositivo incluído  pela Lei n0 1.544/2021) 

III - intervalo mínimo de duas (2) horas entre jornadas de trabalho para 
alimentação, descanso e locomoção quando o deslocamento for para Município diverso 
e/ou o deslocamento for superior a 40 quilômetros; (Redação dada  pela Lei n° 
1.557/2021) 

(Dispositivo incluído  pela Lei n0 1.544/2021) 

IV - a soma da carga horária não poderá ultrapassar sessenta e cinco 
(65) horas semanais, não se aplicando as funções que atuam em regime de escala. 
(Dispositivo incluído  pela Lei n0 1.544/2021) 

Art. 90 As contratações com base nesta Lei serão formalizadas através 
de contratos administrativos de prestação de serviços, com duração de até 12 (doze) 
meses, prorrogáveis por igual período. 

§ 1° A inadimplência do contratado dará lugar a proibição de celebração 
de novo contrato com o Município de Presidente Kennedy por um período mínimo de 
até 02 (dois) anos. (Parágrafo único transformado em  § 1° pela Lei n° 1.544/2021). 

§ 2° Considera-se inadimplência do contratado para os fins desta lei: 
(Dispositivo incluído  pela Lei n0 1.544/2021) 

I - A constatação de insuficiência de desempenho profissional, que 
acarretará além da rescisão do contrato temporário, o impedimento de ser novamente 
contratado pelo prazo de 12 (doze) meses. (Dispositivo incluído  pela Lei n0 1.544/2021). 

II - outros definidos em regulamento. (Dispositivo incluído  pela Lei n0
1.544/2021) 

Art. 10 Além das obrigações decorrentes desta Lei, os servidores 
contratados ficam sujeitos aos deveres, obrigações e responsabilidades a que se 
sujeitam os demais servidores públicos do Município de Presidente Kennedy, em 
conformidade com o disposto na Lei Complementar n0 003/2009. 

Art. 11 Na forma descrita em lei específica, a remuneração, a carga 
horária e as atribuições das funções públicas para o pessoal contratado nos termos 
desta lei são iguais ou semelhantes às previstas para os cargos no Plano de Carreira e 
Salários dos Servidores Municipais, aplicando-se, no que couber, os dispositivos do 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. (Redação dada  pela Lei n0 1.544/2021) 
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§ 1° A remuneração do profissional contratado em designação 
temporária será aquela fixada no momento da contratação, baseada na maior 
titulação apresentada. ,(Dispositivo incluído  pela Lei no 1.544/2021) 

§ 2° Não se considerarão as vantagens de natureza individual dos 
servidores ocupantes de cargos efetivos. (Dispositivo incluído  pela Lei no 1.544/2021). 

Art. 12 Os atos praticados no Processo Seletivo Simplificado serão 
submetidos à homologação do Secretário Municipal vinculado. (Redação dada  pela Lei 
no 1 544/2021) 

Art. 13 A rescisão do Contrato Administrativo para prestação de 
serviços previsto no art. 90, desta Lei, ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

I - A pedido do servidor contratado; 

II - Por conveniência da Administração, a juízo da autoridade que 
procedeu à contratação; 

III - Quando o servidor contratado incorrer em falta indisciplinar; 

IV - Com o provimento da vaga em decorrência de concurso público de 
ingresso ou remoção; 

V - Quando o servidor contratado sofrer duas (2) advertências; 
(Redação dada  pela Lei no 1.544/2021) 

VI - Em qualquer hipótese, com retomo do titular do cargo. 

VII - Quando evidenciado a insuficiência de desempenho profissional por 
assiduidade e outras formas que poderão ser definidas em regulamento específico. 
,(Dispositivo incluído  pela Lei no 1.544/2021), 

VIII - Quando firmado em razão de convênio ou outro ajuste similar com 
entes públicos federais e estaduais, na hipótese de extinção do objeto contratado. 
(Dispositivo incluído  pela Lei no 1.544/2021) 

IX - Pelo término do prazo contratual. (Dispositivo incluído  pela Lei no 
1.544/2021) 

§ 1° Nas hipóteses dos incisos I e II, é dever respectivamente do 
servidor/contratado e da Administração/Secretaria vinculada comunicar o 
desligamento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao interessado direto e ao 
órgão de Recursos Humanos. (Dispositivo incluído  pela Lei no 1.544/2021) 

§ 2° As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos 
termos desta lei serão apuradas mediante sindicância concluída nos mesmos prazos e 
procedimentos estabelecidos para os servidores efetivos. (Dispositivo incluído  pela Lei 
no 1.544/2021) 

§ 3° Para a hipótese do inciso VII, o critério de assiduidade será 
fundamental na avaliação de desempenho do profissional, não podendo o servidor ter 
mais de uma (2) faltas injustificadas no mês. (Dispositivo incluído  pela Lei no 
1.544/2021) 

§ 4° Para garantia da qualidade da prestação dos serviços, o contratado 
que incidir na falta descrita no parágrafo anterior terá o seu contrato extinto após a 
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identificação no Quadro de Movimentação de Pessoal (QMP). (Dispositivo incluído  pela 
Lei no 1.544/2021) 

Art. 14 É dever do Servidor responsável pelo órgão de Recursos Humanos, 
a partir da data do término do contrato referido no art. 90, excluir obrigatoriamente o 
nome do servidor contratado da folha de pagamento do Município, observado o termino 
de vigência da contratação. 

Art. 15 O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 

I - Ser posto à disposição para outro órgão ou entidade de outro ente 
federado; (Redação dada  pela Lei no 1.544/2021) 

II - Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em 
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

Parágrafo Único. A inobservância do disposto neste artigo importará na 
rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, sem prejuízo da responsabilidade 
administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. 

Art. 15-A Os contratados na forma desta lei serão segurados do Regime 
Geral da Previdência Social conforme art. 40, §13, da Constituição da República 
Federativa do Brasil. (Dispositivo incluído  pela Lei no 1.544/2021) 

Art. 16 Esta Lei será regulamentada no que for necessário e entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente 
as seguintes leis municipais: Lei no 307, de lo de julho de 1991 e Lei no 625, de 14 de 
fevereiro de 2005. 

Presidente Kennedy - ES, 14 de fevereiro de 2013. 

AMANDA QUINTA RANGEL 
PREFEITA MUNICIPAL 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal 
de Presidente Kennedy. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

O 

Decisão da Presidência: 

1. Recebi do setor de protocolo a Mensagem de N° 072/2022 do Projeto 
de Lei N° 069/2022 — Com o seguinte assunto: "Cria funções públicas 
para contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal 
de Saúde e dá outras providências". 

2. Autue-se o presente Projeto de Lei. 

3. Inclua-se em pauta para apresentação e leitura. 

Presidente Kennedy/ES, 29 de Novembro de 2022. 

Jacimar Batista 
Presidente da Câmara Mun al e Presidente Kennedy/ES. 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO que o Projeto de Lei n° 069/2022 que "CRIA FUNÇÕES 

PÚBLICAS PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA 

ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autoria do Poder Executivo Municipal, foi lido e 

apresentado na 42' Sessão Ordinária, no dia 30 de novembro de 2022, no 

Plenário da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES, e seguirá para as 

Comissões para análise e parecer. 

Por ser verdade, assino. 

Presidente Kennedy - ES, 30 de novembro de 2022. 

Cleide 'de Oliveira Souza 
Assistente Legislativa 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO. 

PROJETO DE LEI N°. 069/2022. 
AUTORIA: Poder Executivo Municipal de Presidente Kennedy-ES. 
CONSULENTE: Câmara Municipal de Presidente Kennedy-ES. 

RELATÓRIO. 

Trata-se de Projeto de Lei n°. 069/2022, de autoria do Poder Executivo 
Municipal de Presidente Kennedy, o qual "Cria Funções Públicas para 
contratação por tempo determinado para atender à necessidade 
Temporária de Excepcional Interesse Público da Secretaria Municipal de 
Saúde e dá outras providências". 

Justifica necessidade da medida alegando que a presente proposição visa 
criar funções públicas com a finalidade de atender com qualidade e 
eficiência as demandas dos usuários do SUS — Sistema Único de Saúde do 
município através da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de manter os 
atendimentos essenciais à promoção e prevenção das ações realizadas pela 
Estratégia da Saúde da Família (ESF), através dos agentes comunitários de 
saúde e de combate às endemias. 

Relatório de impacto orçamentário e financeiro em atendimento ao Art. 16 
da Lei n° 101/2000 anexado à proposição. 
É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO. 

Legitimidade para a iniciativa legislativa é regular, nos termos da Lei 
Orgânica Municipal: 

Art. 47 - São de iniciativa exclusiva do Prefeito, as leis que disponham 

sobre: 

RUA ÁTILA VIVACQUA, N°. 89, CENTRO, CEP 29.350-000, PRESIDENTE KENNEDY- ES. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

1- criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos 

públicos na administração direta e indireta ou aumento de sua 

remuneração; 
II - servidores públicos, seu Regime Jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria; 
III - criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e 

órgãos da administração pública; 

IV - matéria orçamentária, e a que autorizam a abertura de créditos ou 

conceda auxílios, prêmios e subvenções. 
Parágrafo Único - Não será permitido aumento da despesa prevista nos 

projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, nem nos de competência 

exclusiva da Mesa da Câmara Municipal. 

No caso em análise, a medida é justificada por necessidade de criar função 

pública de Agente Comunitário de Saúde — ACS e Agente de Combate às 

Endemias - ACE, alterando a legislação municipal que dispõe sobre a 

Estrutura Administrativa Municipal, a fim de atender necessidade 

específica da Secretaria Municipal da Saúde. 
Em seu Art. 1°, descreve: 

Ficam criadas as funções públicas descritas no Anexo Único desta Lei 

para atendimento das necessidades temporárias de excepcional 

interesse público da Secretaria Municipal de Saúde. 

Em Anexo Único: 
Descreve as funções, vagas, remuneração, carga horária, pré-

requisitos/atribuições para os Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Combate às Endemias que ocuparão os cargos criado 

através de Processo Seletivo Simplificado a ser realizado. 

Não se verifica óbice jurídico à proposição, cabendo aos parlamentares, no 

mérito, aferição dos critérios de TEMPORIEDADE e de 

EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO, que deve estar 

primado. Fatores determinantes para a regularidade da medida pretendida. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

E quanto à forma, a proposição é apresentada em observância ao 
Regimento Interno da Casa, a rigor de seu artigo 131, estando redigida em 
"termos claros e sintéticos". 

Adequada ainda, ao disposto na Lei Complementar 95/1998, em seus 
artigos 10 e 11. 

No mais, cabe aos Senhores Vereadores a análise meritória da proposição, 
com vistas à constatação da existência do interesse público, bem como, ao 
seu estrito atendimento às necessidades locais, em especial ainda quanto à 
presença do binômio legal temporalidade e excepcionalidade. 

Relatório de impacto orçamentário e financeiro em atendimento ao Art. 16 
da Lei n° 101/2000 anexado à proposição. 

CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, a proposição encontra-se regularmente apresentada, sendo 
o autor legítimo para a sua iniciativa, estando ainda em consonância com as 
disposições regimentais, em sua forma. 

No mais, não se verifica óbice jurídico, cabendo aos Excelentíssimos 
Vereadores a análise meritória da proposição, avaliando a pertinência da 
justificativa constante do Projeto de Lei, bem como sua adequação às reais 
necessidades do município. 

S.MJ., é o parecer. 
Presidente Kennedy, ES, 02 de dezembro de 2022. 

JOSEA»IMAJPIASSI 
Assessor J$TÇ,dico 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PARECER COMISSÃO DA DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO 

E REDAÇÃO. 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação da Câmara 

Municipal de Presidente Kennedy, em reunião realizada na forma regimental, profere 

o seguinte parecer quanto a proposição abaixo epigrafada, na forma que segue: 

IDENTIFICAÇÃO: 

Projeto de Lei: 069/2022 

Ementa: CRIA FUNÇÕES PÚBLICAS PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Autoria: Prefeito Municipal de Presidente Kennedy. 

RELATÓRIO: 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal de Presidente Kennedy-

ES, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a criar funções públicas e viabilizar 

a contratação de pessoal por tempo determinado para atender as necessidades 

temporárias de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde. 

Justifica referido projeto de lei, com a finalidade de atender com qualidade e 

eficiência as demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município. 

Acompanha anexo único. 

Relatório de Impacto Orçamentário acostado aos autos. 

Apresentado Emenda Modificativa. 
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É o relatório. 

PARECER 

Regular quanto à competência para sua iniciativa na forma do art. 47, incisos I e III 

da Lei Orgânica Municipal, e quanto à forma, foram observadas as prescrições 

previstas no art. 131 do Regimento Interno e na Lei Complementar n°. 95/2000. 

Quanto à matéria, existe previsão no ordenamento constitucional, na forma do art. 

37, IX da CRFB, havendo que estar amparada no interesse público e no binômio 

excepcionalidade e temporalidade. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

(-) 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público; 

Assim, considerando a essencialidade das funções ora expostas, notadamente para 

atender com qualidade e eficiência as necessidades dos usuários do Sistema Único 

de Saúde, além de outras áreas de interesse do município, a proposição reveste-se 

do interesse público. 

Ante o exposto, conclui-se pela ausência de óbice jurídico para a regular tramitação 

da proposição, sendo favorável ao seu mérito, sendo este o parecer desta relatoria. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Parecer Jurídico acostado aos autos. 

CONCLUSÃO. 

Por unanimidade de seus membros, esta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação acompanha o relator e profere PARECER FAVORÁVEL 

a presente proposição, com emenda modificativa, opinando por sua regular 

tramitação até deliberação do plenário da Câmara. É o parecer. 

Presidente Kennedy, 07 de Dezembro de 2022. 

Bartolomeu Barboza Gomes Jhonafán Batista Mota 

Presidente Relator 

José Antônio Barreto da Silva 

Membro 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS. 

A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle E Tomada 

De Contas da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, em reunião realizada na 

forma regimental, profere o seguinte parecer quanto à proposição abaixo epigrafada, 

na forma que segue: 

IDENTIFICAÇÃO: 

Projeto de Lei: 069/2022 

Ementa: CRIA FUNÇÕES PÚBLICAS PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Autoria: Prefeito Municipal de Presidente Kennedy. 

RELATÓRIO: 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal de Presidente Kennedy-

ES, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a criar funções públicas e viabilizar 

a contratação de pessoal por tempo determinado para atender as necessidades 

temporárias de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde. 

Justifica referido projeto de lei, com a finalidade de atender com qualidade e 

eficiência as demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município. 

Acompanha anexo único. 

Relatório de Impacto Orçamentário acostado aos autos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Apresenta emenda modificativa. 

É o relatório. 

PARECER: 

Regular quanto aos seus aspectos formais e jurídicos, conforme Parecer Jurídico 

acostado aos autos. 

No tocante aos aspectos orçamentários, não existem óbices, considerando o 

relatório de impacto orçamentário acostado aos autos, havendo ainda, previsão 

expressa na forma do art. 37, IX da CRFB e art.47 incisos 1 e III, da Lei Orgânica 

Municipal 

Registra-se ainda, a essencialidade das funções ora expostas, notadamente para 

atender com qualidade e eficiência as necessidades dos usuários do Sistema Único 

de Saúde, além de outras áreas de interesse do município, a proposição reveste-se 

do interesse público. 

CONCLUSA- O. 

Por unanimidade de seus membros, esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas acompanha o parecer/voto da relatoria e profere 

PARECER FAVORÁVEL à presente proposição com emenda modificativa, opinando por 

sua regular tramitação até deliberação do plenário da Câmara. É o parecer. 

Em Presidente Kennedy, ES, 07 de Dezembro de 2O2

Ulisses Matta de Araújo 

Presidente 

Tércio Jordão Gomes 

Membro 

té -v . 
Antônio Araújo Lima 

Vice-Presidente 
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CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTEAKHENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EMENDA MODIFICATIVA 

014

do" 

Os Vereadores que compõem o plenário na Câmara Municipal de Presidente Kennedy, 

no uso de suas atribuições legais, abaixo assinados, apresenta EMENDA 

MODIFICATIVA ao Projeto de Lei n° 069/2022 de 29 de Novembro de 2022, em seu 

artigo 40, que passa a ter nova redação: 

Art.4°. O candidato á função de Agente Comunitário de Saúde- ACS e agente de 

endemias, deverá comprovar residência de 

abrangência. 

É o que propõe. 

no mínimo de dois (2) anos na área de 

Presidente Kenn , 08 de Dezembro de 2022. 

BARTOLOMEU BARBOZA GOMES 

JHONATAN BATISTA MOTA 

JOSÉ ANTÔNIO BARRETO DA SILVA 

ULISSES MATTA DE ARAUJO 

7? - 

ANTONIO ARAUJO LIMA 

i
TER IC5 JORDA0 GOMES 

ANTÔ SEGIO DOS SANTOS 

MIRIAN JESUS DE FARIA 

JACIMAR MARVILA BATISTA 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO CERTIFICO que o Projeto de Lei n° 069/2022, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que "CRIA FUNÇÕES PÚBLICAS PARA CONTRATAÇÃO POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA 

DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", foi submetido à discussão e i a

e 2a votação, com Emenda Modificativa no Art. 40, na 43' Sessão Ordinária 

realizada no Plenário da Câmara Municipal de Presidente Kennedy-ES, dia 08 

de dezembro de 2022. 

Por ser verdade, assino. 

Presidente Kennedy — ES, 08 de dezembro de 2022. 

Cleide deOliveira Souza 
Assistente Legislativa 
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CAI ARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

ENCAMINHA AUTÓGRAFO DE LEI NI' 
08/12/2:)22 069/2022, OFICIO/CMPK/ N° 163/2022, 

12 54. ,9 

CÂMARA MUNICIN 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

OFÍCIO/CMPK/ N°. 163/2022. 

Presidente Kennedy — ES, 08 de dezembro de 2022. 

Para: 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
Sr. Dorlei Fontão da Cruz. 

Do 
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Exmo. Sr. Jacimar Marvila Batista 

Assunto: Encaminha Autógrafo de Lei n° 069/2022. 

Excelentíssimo Prefeito, 

Encaminho a Vossa Excelência o Autógrafo de Lei n° 069/2022, referente ao Projeto 
de Lei n° 069/2022, de Autoria do Poder Executivo Municipal, o qual "CRIA 

FUNÇÕES PÚBLICAS PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS", regularmente aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal na 

forma de seu Regimento Interno, com Emenda Modificativa em seu art. 4°. 

Solicito, após as devidas providências, o envio da Lei com a devida publicação 

para arquivamento. 

Atenciosamente, 

Jacimar Batista 
Presidente da ara Municipal de 

Presiden nnedy- ES. 

RUA ÁTILA VIVACQUA, N.° 89- CENTRO- CEP 29.350-000 PRESIDENTE KENNEDY- ES 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

AUTÓGRAFO DE LEI N° 069/2022 

CRIA FUNÇÕES PÚBLICAS PARA 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, 
Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte 
projeto de lei: 

Art. 1°. Ficam criadas as funções públicas descritas no Anexo Único desta 
Lei para atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse 
público da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2°. Fica autorizada a realização de Processo Seletivo Simplificado, 
mediante cadastro reserva das funções públicas descritas no art. 1°, que será regido 
nos termos da Lei n° 1.072, de 14 de fevereiro de 2013. 

Art. 30. O contratado submeter-se-á a avaliação de desempenho periódica, 
avaliado por comissão interna, a ser definida pela Secretaria de Saúde, 
constituída por no mínimo de 2 (dois) servidores do quadro efetivo do Município 
em exercício da função e/ou coordenador ou pessoa designada pela Secretaria 

de Saúde, aos 3 (três) meses de contrato e a cada 6 (seis) meses subsequentes. 
As avaliações funcionais serão emitidas em forma de "parecer" e 
encaminhadas diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, com cópia ao 
Conselho Municipal de Saúde para devidas providências. 

Art. 4°. O candidato à função de Agente Comunitário de Saúde — ACS e 
Agente de Endemias - ACE, deverá comprovar residência de no mínimo de dois (2) 
anos na área de abrangência. 

Art. 5°. Ocorrendo vagas em outras microrregiões poderá ser chamado o 
candidato, observando a ordem de classificação conforme necessidade pública e 
neste caso, independente do local de residência desde que observada a jornada de 
trabalho. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Parágrafo único. O exercício das funções públicas descritas no caput será 
formalizado através de contrato administrativo de prestação de serviço temporário. 

Art. 6°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde e/ou do repasse de 
convênios e/ou programas firmados com o Estado ou a União, quando for o caso. 

Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Presidente Kennedy/ES, 08/de dezembro de 2022. 

Jacimar Ma 'Batista 
Presidente da Cá a Municipal 

de Presidente ennedy/ES. 
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

ANEXO ÚNICO 

DAS FUNÇÕES 
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PRE - REQUISITOS: - Residir na área da comunidade em que atuar desde a data da 
publicação do edital do processo seletivo público; ter concluído, com aproveitamento, curso de 
formação inicial com carga horária mínima de 40h; ter conduido o ensino médio. ATRIBUIÇÕES: 

Agente Comunitário 15 

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; Utilização de instrumentos para diagnósticos 

de Saúde - ACS R$ 2.424,00 40hi200 horas demográficos e socioculturais da comunidade; Promoção de ações de educação para saúde 
6 individual e coletiva; O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, 

de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estímulo à participação da comunidade 
nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; A realização de visitas domiciliares periódicas 
para monitoramento de situações de risco à familia; Participação em ações que fortaleçam os elos 
entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Lei Federal n° 
11.350/2006; Executar outras tarefas afins. 
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PRÉ — REQUISITOS: Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial com 
carga horária mínima de 40h; ter concluído o ensino médio. ATRIBUIÇÕES: Exercício de atividades 
de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e 
detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde; Prevenção da malária 

Agente de Combate 12 40h1200 horas e da dengue, conforme orientação do Ministério da Saúde; Acompanhar, por meio de visita domiciliar 
às Endemias —AGE R$ 2.424,00 todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; 

poderá ser convocado para jornada de trabalho de campo noturno e campanhas em finais de semana 
e feriados quando necessários, sendo obrigatório o comparecimento de acordo com a escala de 
trabalho estabelecido pela SEMUS/PK; Lei Federal n° 11 .350/2006; Executar outras tarefas afins. 

*CR — cadastro reserva. 
*Quando não houver candidato inscrito para as funções que preencham o requisito de conclusão de ensino médio, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino 

fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

EsTim ATIVA DO LMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
ART. 16 DA LEI 101/2000, 

EVENTO 
JUSTIFICATIVA 
O Projeto de Lei objetiva criar funções públicas e viabilizar a contratação de pessoal 
por tempo determinado de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate 
a Endemias (ACE) afim de atender as necessidades temporárias de excepcional , 
interesse pública da Secretaria Municipal de Saúde. 

X Criação 

Expansão . 

Aperfeiçoamento 

VIGENCIA 
INICIO 
01/01/7023 

FIM 

ESTIMATIVA DAS DESPESAS 

NATUREZA ' 2023 2024 2025 

PESSOAL E ENCARGOS 
169.138,66 2.029.663,87 2.029.663,87 

MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 0,00 0,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
0,00 0,00 - 0,00 

OBRAS E INSTALAÇÕES 
0,00 0,00 0,00 

SUBVENÇÃO SOCIAL 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
169.133,66 2.029.663,87 '. 2.029.663,87 

? 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

EXERCiCi0 A 
VALOR ESTIMADO 

• ' B 
, ORÇAMENTO 

IMPACTO 
(A/B) 

2023 . 169.138,66 419.000.000,00 0,04 

2024 2,029.663,87 434 922 boo,00 0,47 
2025 ' 2.029.663,37 465.669.'680,63 . 0,44 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NO EXERCÍCIO DE VIGÊNCIA ' 

ESTIMATIVA DE DESPESA DOTAÇÃO EXISTENTE 
. CREDITO 

SUPLEMENTAR/ESPECIAL 
FONTE DE CUSTEIO ' 

169.138,66 31900400000 e 31901300000 SUPLEMENTAR 
RECURSOS SUS/RCURSOS 
PRÓPRIOS SAÚDE E OUTROS 
REC. VINCÇ1 OS - 

FOI VERIFICADO O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE INICIO VI CIA DO EVENTO, 
HAVENDO NO ORÇAMENTO APROVADO, DISPONIBILIDADE PARA EMPENHAMENTO: 

Marilz  M7, o Maceao de Almeida 
DATA: 25/11/2022 CONTADORA MUNICIPAL 

PARA FINS DO DISPOSTO NO 
DESPESAS DECORRENTES DO EVENTO 
QUE SÃO SUFICIENTES ÀS NECESSIDADES 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
AÇÃO GOVERNAMENTAL E COM 

. DATA: 25/11/2022 /\' /PI 

DECLARAÇÃO ` ....A..; — :. , ,. ; ',..JJ.. . •-•• 3 
, 

ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24° 101/2000, DECLARAMOS quE AS 
CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICAS, 

DE EMPENHAMENTO PARA O EXERCÍCIO, HAVENDO ADEQUAÇÃO 

NO ORÇAMENTO APROVADO E COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLC' .NUAL E 
A g.EI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, 

ír t teS3  

leid 
il.kssa , 2 ,nV eve,s Lima 

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA Secret a M nimal de Satilbe 
nec n? 031/2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EMENDA MODIFICATIVA 

I 

Os Vereadores que compõem o plenário na Câmara Municipal de Presidente Kennedy, 

no uso de suas atribuições legais, abaixo assinados, apresenta EMENDA 

MODIFICATIVA ao Projeto de Lei n° 069/2022 de 29 de Novembro de 2022, em seu 

artigo 4°, que passa a ter nova redação: 

Art.4°. O candidato á função de Agente Comunitário de Saúde- ACS e agente de 

endemias, deverá comprovar residência de no mínimo de dois (2) anos na área de 

abrangência. 

É o que propõe. 

Presidente Kenn 
4.:~k 
*WAIr 

, 08 de Dezembro de 2022. 

BARTOLOMEU BARBOZA GOMES 

JHONATAN 'i f;A(TISTA MOTA 

- 

JOSÉ ANTÔNIO BARRETO DA SILVA 

ULI 

ANT 

TER 

MATTA DE ARAUJO 

RAUJO LI 

RDki o GOMES 

ANTS lit SEGIO OS SANTOS 

MIRIAN JESU DE FARIA 

JACIMAR MRVILA BATISTA 
.1 

(/ 
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MUNICíPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

LEI N° 1.630, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 

CRIA FUNÇÕES PÚBLICAS PARA CONTRATAÇÃO 
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, Estado do Espírito 
Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

Art. 1°. Ficam criadas as funções públicas descritas no Anexo Único desta Lei 
para atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2°. Fica autorizada a realização de Processo Seletivo Simplificado, 
mediante cadastro reserva das funções públicas descritas no art. 1°, que será regido 
nos termos da Lei n°1,072, de 14 de fevereiro de 2013. 

Art. 3°. O contratado submeter-se-á a avaliação de desempenho periódica, 
avaliado por comissão interna, a ser definida pela Secretaria de Saúde, 
constituída por no mínimo' de 2 (dois) servidores do quadro efetivo do Munícipio 
em exercício da função e/ou coordenador ou pessoa designada pela Secretaria 

de Saúde, aos 3 (três) meses de contrato e a cada 6 (seis) meses subsequentes. As 
avaliações funcionais serão emitidas em forma de "parecer" e 
encaminhadas diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, com cópia ao 
Conselho Municipal de Saúde para devidas providências. 

Art. 4°. O candidato à função de Agente Comunitário de Saúde — ACS, deverá 
comprovar residência de no mínimo de dois (2) anos na área de abrangência. 

Art. 5°. Ocorrendo vagas em outras microrregiões poderá ser chamado o 
candidato, observando a ordem de classificação conforme necessidade pública e 
neste caso, independente do local de residência desde que observada a jornada de 
trabalho. 

Parágrafo único. O exercício das funções públicas descritas no caput será 
formalizado através de contrato administrativo de prestação de serviço temporário. 
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Art. 6°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde e/ou do repasse de 
convênios e/ou programas firmados com o Estado ou a União, quando for o caso. 

Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Presidente Kennedy/ES, 08 de dezembro de 2022. 

ERTIDÀ0v. 

Certifico oLV-\\\‘-\ W:M\ 

i.oip a(onmdoAit&9da Lei Orgír-10,

Niiaapl com redação dada pela emenda e(114 

DcO 5L2OI9 

ta 
ServidorlaY 
Cantara Munia enrredy-1 

Dorlei Fontão da Cruz 
Prefeito Municipal 

...:....1.. 
Pul ado e Lei 3;-g a Municipal, 

c44ttieciaç.ac cia,je ce Ernenua n" C14. de .J9/08,2019. 

Pffi.
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

ANEXO ÚNICO 

DAS FUNÇÕES 

, 
PLJüÃoW G ,.c iREMUNERAÇÂO 

iø „ tSEMANAUMENSAL

CARGA 
kHORARJM 

. 
PRE-REGUISITOS/ATRIBUIÇõ ES , 

,  r. 

Agente Comunitário 
de Saúde — ACS 

16 15 R$ 2.424,00 40h/200 horas 

PRE — REQUISITOS: — Residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do 
edital do processo seletivo público; ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial com 
carga horária mínima de 40h; ter concluído o ensino médio. ATRIBUIÇÕES: 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; Utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e socioculturais da 
comunidade; Promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; O registro, para fins 
exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde; O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e 
outras políticas que promovam a qualidade de vida; Lei Federal n° 11,350/2006; Executar outras 
tarefas afins. 

Agente de Combate 
às Endemias — ACE 

12 O R$ 2.424,00 40h/200 horas 

PRÉ — REQUISITOS: Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial com carga horária 
mínima de 40h; ter c,oncluido o ensino médio. ATRIBUIÇÕES: Exercício de atividades de combate e 
prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais 
suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde; Prevenção da malária e da dengue, 
conforme orientação do Ministério da Saúde; Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as 
famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; poderá ser 
convocado para jornada de trabalho de campo noturno e campanhas em finais de semana e feriados 
quando necessários, sendo obrigatório o comparecimento de acordo com a escala de trabalho 
estabelecido pela SEMUS/PK; Lei Federal n ° 11.350/2006; Executar outras tarefas afins. 

*CR — cadastro reserva. 
*Quando não houver candidato inscrito para as funções que preencham o requisito de conclusão de ensino médio, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que 
deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos. 
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

LEI N° 1.630, DE 08 DE DEZEMBRO DE 20221

CRIA FUNÇÕES PÚBLICAS PARA CONTRATAÇÃO 
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, Estado do Espírito 
Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

Art. 1'. Ficam criadas as funções públicas descritas no Anexo Único desta Lei 
para atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2°. Fica autorizada a realização de Processo Seletivo Simplificado, 
mediante cadastro reserva das funções públicas descritas no art. 1°, que será regido 
nos termos da Lei n° 1.072, de 14 de fevereiro de 2013. 

Art. 30. O contratado submeter-se-á a avaliação de desempenho periódica, 
avaliado por comissão interna, a ser definida pela Secretaria de Saúde, 
constituída por no mínimo de 2 (dois) servidores do quadro efetivo do Munícipio 
em exercício da função e/ou coordenador ou pessoa designada pela Secretaria 

de Saúde, aos 3 (três) meses de contrato e a cada 6 (seis) meses subsequentes. As 

avaliações funcionais serão emitidas em forma de "parecer" e 
encaminhadas diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, com cópia ao 
Conselho Municipal de Saúde para devidas providências. 

Art. 4°. O candidato à função de Agente Comunitário de Saúde — ACS e 
Agente de Endemias - ACE, deverá comprovar residência de no mínimo de dois (2) 
anos na área de abrangência. 

Art. 5°. Ocorrendo vagas em outras microrregiões poderá ser chamado o 

candidato, observando a ordem de classificação conforme necessidade pública e 
neste caso, independente do local de residência desde que observada a jornada de 
trabalho. 

1 Republicada devido a nova redação dada por Emenda Modificativa. 
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Parágrafo único. O exercício das funções públicas descritas no caput será 

formalizado através de contrato administrativo de prestação de serviço temporário. 

Art. 6°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde e/ou do repasse de 

convênios e/ou programas firmados com o Estado ou a União, quando for o caso. 

Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Presidente Kennedy/ES, 08 de dezembro de 2022. 

PROTOCOLO CÂMARA P.K. 
N° 003913/2022 

08/12/2022 - 15:50:04 
Prefeitura de P Kennedy/ES 
LEI N` 1 630/2022 

5-.¡-.(paut.0)1 

6110X0/60 
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MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

ANEXO ÚNICO 

DAS FUNÇÕES 

FUNÇÃO VAGAS CR* REMUNERAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL/MENSAL 

PRÉ-REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES 

Agente Comunitário 
— de Saúde ACS 

16 15 R$ 2.424,00 40h/200 horas 

PRE — REQUISITOS: — Residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do 
edital do processo seletivo público; ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial com 
carga horária mínima de 40h; ter concluído o ensino médio, ATRIBUIÇÕES: 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; Utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e socioculturais da 
comunidade; Promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; O registro, para fins 
exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde; O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e 
outras políticas que promovam a qualidade de vida; Lei Federal n° 11.350/2006; Executar outras 
tarefas afins, 

Agente de Combate 
às Endemias — ACE 

12 O R$ 2.424,00 40h/200 horas 

PRÉ — REQUISITOS: Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação iniciai com carga horária 
mínima de 40h; ter concluído o ensino médio. ATRIBUIÇÕES: Exercício de atividades de combate e 
prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais 
suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde; Prevenção da malária e da dengue, 
conforme orientação do Ministério da Saúde; Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as 
famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; poderá ser 
convocado para jornada de trabalho de campo noturno e campanhas em finais de semana e feriados 
quando necessários, sendo obrigatório o comparecimento de acordo com a escala de trabalho 
estabelecido pela SEMUS/PK; Lei Federal n ° 11.350/2006; Executar outras tarefas afins. 

*CR - cadastro reserva. 
*Quando não houver candidato inscrito para as funções que preencham o requisito de conclusão de ensino médio, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que 
deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos. 
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