
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIAresta
T2:A/ GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N2 053 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a alteração do caput e do parágrafo único do art. 39; do inc. II
e do § 39 do art. 59; do caput e das alíneas "b" e "c", do inc. l e das alíneas "a" e
"b", do inc. II do art. 69 e do Anexo II da Lei Complementar n9 25, de 8 de outubro
de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. l9. O caput e o parágrafo único do art. 39 da Lei Complementar n9 25, de 8 de outubro de
2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 39. A investidura nos cargos efetivos de Agente Comunitário de
Saúde deverá observar a distribuição das vagas pelas Áreas Geográficas
criadas e f ixadas em decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se Área o espaço geográfico definido pelo gestor municipal da
saúde, através dos estudos de terri torial ização, observado o § 39, do art. 69

da Lei Nacional n9 11.350, de 5 de outubro de 2006. £
§

Art. 29. O inc. II e o § 39 do art. 59 da Lei Complementar n9 25, de 8 de outubro de 2009 passa a
vigorar com a seguinte redação:

l
Art. 59. [...]. 5

[...]
II - segunda etapa (eliminatória e c lassi f icatór ia) : curso de formação

inicial.

[-1 o
§ 39. Os parâmetros e as diretrizes curr iculares do curso de formação

inicial previsto no inc. II do caput do art. 59 desta Lei, serão estabelecidos
conforme preceitua o art . 59 da Lei Nacional n9 11.350, de 5 de outubro de
2006. -

Art. 39. O caput, as alíneas "b" e "c", do inc. l e as al íneas "a" e "b", do inc. II do art. 69 da Lei
Complementar n9 25, de 8 de outubro de 2009 passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 6s. Observados os § l9, 49 e 59, do art. 69 e os §§ l9 e 29, do art.
?9 Lei Nacional n9 11.350, de 5 de outubro de 2006, são requisitos essenciais
para o exercício das at iv idades:

b) ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com
carga horária mínima de quarenta horas;

c) ter concluído o ensino médio;

II-[...]
a) ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com

carga horária mínima de quarenta horas;
b) ter concluído o ensino médio.

Art. 39. O Anexo II da Lei Complementar n9 25, de 8 de outubro de 2009 passam a vigor
conforme o Anexo Único desta Lei.
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Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Floresta do Araguaia, 26 de novembro de 2018

AdéliotlõPSHmos de Sousa
Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO
LEI COMPLEMENTAR N& 053 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

VENCIMENTO
BÁSICO

(R$)
1.014,00

ATRIBUIÇÕES

Aquelas definidas pela Lei Nacional ne 11.350, de 5 de outubro de 2006.

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

VENCIMENTO
BÁSICO

(R$)
1.014,00

ATRIBUIÇÕES

Aquelas definidas pela Lei Nacional n? 11.350, de 5 de outubro de 2006.
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