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AUTÓGRAFOALEINº013/2019
“ALTERA E REVOGA DISPOSITIVO DA
LEI MUNICIPAL Nº 282/2015, QUE
DISPOS SOBRE ATUALIZAÇÃO DA LEI
090/2003DAPOLITICAMUNICIPALDE
ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ
OUTRASPROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE NORDESTINA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Lei , apresenta à Judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores os
seguinteProjetodeLei:
Art.1º.Oartigo15,parágrafo1ºdaLei282/2015passaavigorarcomaseguinteredação:

“Art.15.(...)
§ 1º O mandato será de 04(quatro) anos, permitida a recondução ilimitada, mediante novo
processodeescolha”(NR)

Art.2º.EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesanteriores
emcontrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal
Nordestina/BA, 02 de setembro de 2019.

Marivaldo Ferreira de Oliveira
Presidente

Neivanilson Alves Silva
1º Secretário

Edvaldo Góes da Silva
2º Secretário
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AUTÓGRAFO A LEI Nº 010/2019
“Institui o dia Municipal do Gari
Providências”

e dá outras

Art. 1° - Fica instituído o dia 16 de maio como o Dia Municipal do Gari, em
homenagem aos profissionais que atuam nos serviços de limpeza, asseio, conservação
e coleta de lixo.
Art. 2º - A data comemorativa instituída por esta lei integrará o calendário oficial
de eventos do município.
Art. 3º - Está autorizado o Poder Executivo, na referida data comemorativa,
realizar ou firmar parcerias para promover ações voltadas à conscientização da
importância da categoria para a sociedade.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Sala das Sessões da Câmara Municipal
Nordestina/BA, 02 de setembro de 2019.

Marivaldo Ferreira de Oliveira
Presidente

Neivanilson Alves Silva
1º Secretário

Edvaldo Góes da Silva
2º Secretário
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AUTÓGRAFO A LEI Nº 012/2019

“Cria cargos efetivos de Agente
Comunitário de Saúde (ACS) e de
Agente Combate às Endemias (ACE) e
dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NORDESTINA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados cargos efetivos de Agente Comunitário de Saúde - ACS e Agente de
Combate às Endemias - ACE, conforme quantitativo constante no Anexo I desta Lei, vinculados à
Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único. As investiduras nos cargos efetivos de Agente Comunitário de Saúde -- ACS,
ora criados deverão observar a distribuição das vagas pelas áreas geográficas a serem
estabelecidas no edital do respectivo processo seletivo.
Art. 2º O ingresso nos cargos efetivos de ACS e ACE dependerá de aprovação prévia em processo
seletivo público que obedeça aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, que será constituído das seguintes etapas:
I - primeira etapa (eliminatória): provas de conhecimento; e,
II - segunda etapa (eliminatória e classificatória): curso introdutório de formação inicial e
continuada.
Parágrafo único. As provas de conhecimento (de múltipla escolha e dissertativa) e o curso
introdutório deverão respeitar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e observadas
as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Art. 3º Os Agentes Comunitários de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias,
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individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob
supervisão do gestor municipal.
Art. 4º São requisitos específicos para o exercício das atividades de Agente Comunitário de
Saúde:
a) residir na área da comunidade em que atuar no momento da admissão;
b) haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e
c) haver concluído o Ensino Médio completo.
Parágrafo único: A definição das áreas geográficas a que se refere à alínea "a" será estabelecida
no edital respectivo do Concurso Publico a ser realizado para o preenchimento das vagas,
observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. (redação dada pela Emenda
nº 001/2019).
Art. 5º O Agente Comunitário de Saúde deverá comprovar anualmente, na forma estabelecida em
Decreto, residência em sua área de atuação.
§ 1º Na hipótese de mudança de residência para área diversa da qual foi nomeado, a
Administração Pública poderá, de acordo com o interesse público:
a) exonerar o agente comunitário de saúde, após o respectivo processo administrativo;
b) alterar o local de atuação do agente comunitário de saúde para a área que passou a residir, desde
que haja disponibilidade de vaga.
§ 2º A apresentação de declaração falsa de residência pelo agente comunitário de saúde apurada
em processo administrativo, será considerada prática de falta grave, sujeita à pena de demissão.
Art. 6º Os cargos efetivos de Agente Comunitário de Saúde têm as Unidades de Saúde da Família
como Distrito Sanitário de referência e cadastramento.
Parágrafo único. O cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde será quantificado por Distrito
Sanitário, devendo ser considerado o número de famílias cadastradas junto às Unidades de Saúde
da Família.
Art. 7º O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.
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Art. 8º O Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o
exercício da atividade:
a) haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e,
b) haver concluído o Ensino Médio completo.
Art. 9º O cargo efetivo de Agente de Combate às Endemias será quantificado por distrito
sanitário, devendo ser considerado o levantamento apresentado pela área de vigilância, prevenção
e controle de doenças e promoção da saúde.
Art. 10. A jornada de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às
Endemias será de 40 (quarenta) horas semanais, para o desempenho das atividades constantes
nesta Lei, mediante a percepção dos vencimentos nela indicados.
Art. 11. Os requisitos estabelecidos pelos artigos 4º e 8º desta Lei serão apurados em processo
administrativo individual, examinado por Comissão Especial, devidamente instituída, e,
homologado pelo Prefeito Municipal.
Art. 12. A administração pública municipal somente poderá exonerar o Agente Comunitário de
Saúde ou o Agente de Combate às Endemias na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
I - prática de falta grave, apurada em processo administrativo em que se assegure o contraditório e
a ampla defesa;
II - acumulação ilegal de dois cargos ou de um emprego público com o cargo;
III - necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa;
IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um
recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio
conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação, obrigatoriamente
estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas; ou,
V - em virtude de processo judicial transitado em julgado.
Parágrafo único. No caso do Agente Comunitário de Saúde, este também poderá ser desligado na
hipótese de não-atendimento ao disposto no art. 5º desta Lei.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados pela Administração Pública Municipal, em relação
à gestão de recursos humanos, vinculados ao exercício das atividades próprias de Agente
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, no período compreendido entre a
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publicação da Emenda Constitucional nº 51/2006 e o término do processo de admissão dos
profissionais que estiverem nas respectivas funções.
Art. 14. Para atender às despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
no orçamento do corrente ano, créditos adicionais, nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964.
§ 1º O decreto que abrir os créditos adicionais de que trata o "caput" deste artigo indicará nos
termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os recursos disponíveis para
acorrer às despesas.
§ 2º Nos exercícios subsequentes, as despesas com a execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 15. Com a aprovação desta Lei, ficam revogados os dispositivos constantes da Lei Municipal
nº 132/2007.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal
Nordestina/BA, 02 de setembro de 2019.


Marivaldo Ferreira de Oliveira
Presidente

Neivanilson Alves Silva
1º Secretário

Edvaldo Góes da Silva
2º Secretário
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ANEXO I

CARGO

VAGAS

REMUNERAÇÃO

Agentes Comunitários de
Saúde (ACS)

30

R$ 1.014,00

Agentes de Combate a
Endemias (ACE)

13

R$ 1.014,00
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