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Senhor Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei Complementar anexo que
dispõe sobre a alteração do caput e do parágrafo único do art. 32; 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. 65 e do Anexo II da Lei
Complementar n9 25, de 8 de outubro de 2009.

O Projeto de Lei que ora colocamos a vossa apreciação altera a Lei Complementar n9 25, de 8
de outubro de 2009, com o objetivo de se amoldar as sucessivas alterações sofridas pela Lei Nacional ns
11.350, de 5 de outubro de 2006.

Diante do exposto, entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente
Projeto de Lei Complementar, motivo pelo qual submeto seus termos ao juízo dessa Colenda Edilidade,
para que, com base na Lei Orgânica do Município, possa a matéria ser aprovada com a observância do
art. 34 da citada Lei, devido à sua relevância.

Mas, caso a Edilidade, tenha entendimento distinto sobre o art. 34 da Lei Orgânica do
Município, utilizando o princípio da simetria com o centro, requeremos, com base no art. 64, § l? da
CF/88 e, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o presente Projeto de Lei
Complementar. A presente solicitação de urgência se justifica pela importância da matéria tratada na õ
referida proposição, uma vez que o Município precisa realizar processo seletivo público para o
provimento das vagas de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, com o
fim de suprir as demandas no serviço público de saúde.

Isto posto, cumpre esclarecer que o texto jurídico sub examen tem o total de 4 (quatro) artigos.
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Assim, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão reconhecer que o presente <
Projeto de Lei Complementar, nos termos do art. 34 da Lei Orgânica do Município, ou no teor do art.
64, § 12 da CF/88, conforme for o entendimento que prevalecer, merece aprovação rápida.
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Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de apreço.
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Dispõe sobre a alteração do caput e do parágrafo único do art. 32; do inc. II
e do § 32 do art. 52; do caput e das alíneas "b" e "c", do inc. l e das alíneas "a" e
"b", do inc. II do art. 62 e do Anexo II da Lei Complementar n2 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. 12. O caput e o parágrafo único do art. 32 da Lei Complementar n2 25, de 8 de outubro de
2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 32. A investidura nos cargos efetivos de Agente Comunitário de
Saúde deverá observar a distribuição das vagas pelas Áreas Geográficas
criadas e fixadas 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 territorialização, observado o § 32, do art. 62
da Lei Nacional n2 11.350, de 5 de outubro de 2006.

Art. 22. O inc. II e o § 32 do art. 52 da Lei Complementar n2 25, de 8 de outubro de 2009 passa a ^
vigorar com a seguinte redação: £j

z

Art. 52. [...].

II - segunda etapa (eliminatória e classif icatória): curso de formação
inicial. %•

[...]
§ 32. Os parâmetros e as diretrizes curriculares do curso de formação

inicial previsto no inc. II do caput do art. 52 desta Lei, serão estabelecidos
conforme preceitua o art. 52 da Lei Nacional n2 11.350, de 5 de outubro de §
2006.

Art. 32. o caput, as alíneas "b" e "c", do inc. l e as alíneas "a" e "b", do inc. II do art. 62 da Lei
Complementar ne 25, de 8 de outubro de 2009 passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 62. Observados os § 12, 42 e 52, do art. 62 e os §§ 12 e 22, do art.
72 Lei Nacional n2 11.350, de 5 de outubro de 2006, são requisitos essenciais
para o exercício das atividades:

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. 32. o Anexo II da Lei Complementar n2 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.

Florestado Araguaia, 1& de C<ffJ£)&u de 2018

ousa
Prefeito Municipal

Çl-

Z)

l

§
£
LU

5

Floresta do Araguaia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br



PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA fOf 'l"" -A

GABINETE DO PREFEITO ^~°

ANEXO ÚNICO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N» DE DE 2018

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
VENCIMENTO

BÁSICO

(R$)
1.014,00

ATRIBUIÇÕES

Aquelas definidas pela Lei Nacional n? 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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