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Protocolo

PROJETO DE LEI N" 1 /-1, t2019.

DrspÕE soBRE ALTERAÇÕES ruOS REQUIS|TOS DOS
CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DISPOSTOS NO
PLANO DE CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRAS
DO SERVIDOR PUBLTCO MUNICIPAL, LEI MUNIGIPAL
No 3.800, DE 2004.

FAÇO SABER QUE A CÂIUARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADo Do
PARANA, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o Fica alterado o Anexo I - Estrutura de Cargos da Lei Í\4unicipal n.o 3.800,
de 0110412004, no que se refere aos requisitos dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e
Agente de Combate às Endemias, conforme segue:

Anexo I - Estrutura de Cargos

Art. 20 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário,
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GRUPO OP L-GOP
CARGO NIVEL CLASSE FUNÇÃO / ATIVIDADE REQUISITOS DO CARGO

I El5
tl E17
ilt E19

AGENTE
COMUNITÁRIO DE
SAÚDE

IV E21

e Executar atividades de
prevenção de doenças e
promoção da saúde,
mediante ações
domiciliares, individuais ou
coletivas, desenvolvidas
em conÍormidade com as
diretrizes do Sistema Unico
de Saúde-SUS;

. Demais atividades
correlatas.

ESCOLARIDADE: Ensino médio
completo.

Residir na área da comunidade
em que atuar, desde a data da
publicação do edital de abertura
do concurso.

CARGA HORARIA:40 horas
semanais.

I E15

il -E17

ilt E19

AGENTE DE
COMBATE AS
ENDEMIAS

IV E21

. Executar ativldades de
vigilância, prevenção e
controle de doenças e
promoção da saúde,
desenvolvidas em
conformidade com as
diretrizes do Sistema único
de Saúde-SUS;

. Exercer a fiscalização na
área de vigilância
endêmica conforme
normas estabelecidas em
Lei;

. Demais atividades
correlatas.

ESCOLARIDADE: Ensino médio
completo.

CARGA HORARIA: 40 horas
semanais.
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Submeto à apreciação dos Senhores lt/embros da Câmara tMunicipal o
incluso Projeto de Lei que "DlsPôr soanE ALTERAÇÕES Nos REeutstros
DOS CARGOS DE AGENTE COIVUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE
COMBATE AS ENDEI\íIAS DISPOSTOS NO PLANO DE CARGOS, VENCIIVENTOS
E CARREIRAS DO SERVIDOR PUBLICO TVIUNICIPAL, LEI TMUNICIPAL NO 3.800,
DE 2004."

O presente Projeto de Lei trata da alteração no Anexo I - Estrutura de
Cargos da Lei ltlunicipal no 3.800, de 01tO4t2OO4, no que diz respeito aos requisitos
dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias,
pois a União, por meio da Lei Federal no 11.350, de 2006, regulamentou o exercício
das atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias,
e esta previa, como requisito para ambos os cargos, o grau de formação em Ensino
Fundamental.

Contudo, em 18 de abril de 2018, o Governo Federal publicou no Diário
oficial da União a Lei no 13.s9s, de 2018, que artera a Lei no 11.350, de 2006, para
dispor sobre a reformulação das atribuiçÕes, a jornada e as condições de trabalho, o
grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a
indenização de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combate às Endemlas.

No que tange ao grau de formação dos referidos cargos, os artigos 70 e
Bo da Lei no 13.595, de2018, trazem as seguintes alteraçÕes:

Art. 60 o Agente comunitário de saúde deverá preencher os
seguintes requisitos para o exercício da atividade:
| - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da
publicação do edital do processo seletivo público;
ll - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial,
com carga horária mínima de quarenta horas;
ll! - ter concluído o ensino médio.
()
Art. 70 o Agente de combate às Endemias deverá preencher os
seguintes requisitos para o exercício da atividade:
| - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial,
com carga horária mínima de quarenta horas;
ll - ter concluído o ensino médio.
(grífo nosso)

Atualmente o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras do Servidor
Público lMunicipal, Lei tvunicipal n.o 3.800, de 2004, estabelece como
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mínimo de formação para investidura, o ensino fundamental completo, para os
cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

Diante das alteraçÕes constantes na Lei Federal supracitada, cabe ao
tt/unicípio a adequação a legislação vigente realizando as alteraçÕes que se fizerem
necessárias para o devido exercício das atribuiçÕes dos cargos de Agente
Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Ressaltamos, que o
presente não acarretará impacto orçamentário ou financeiro, uma vez que não trata
de ampliação de vagas, tampouco alteração no vencimento do cargo.

Essas são Senhor Presidente, a razâo que justifica elaboração deste
Projeto de Lei submetemos à apreciação dos Senhores Membros da Câmara
Legislativa, renovand

distinta consideração

o a Vossa Excelência,

Gabinete
C

Ao Excelentíssimo Vereador
Alécio Natalino Espínola
Presidente da Câmara [r/unicipal
Cascavel - Paraná.

de elevada estima e

I

Leonal nhos,
Prefe lVunieipal

Prefeito Municipa
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