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Projeto de Lei nº 041/2021 
Proponente: Poder Executivo 
Ementa: “Altera a redação das alíneas “b” e “c” – Agente Comunitário de Saúde 
– do Anexo I da Lei Municipal nº 097 de 29 de agosto de 1990, que dispõe 
sobre os quadros de cargos e funções públicas do município, estabelece o 
plano de carreira dos servidores e dá outras providências”. 

 
                                  O Projeto de Lei sob análise, tem por objetivo alterar os 
requisitos para o exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde. 

   
     Tratando-se de alteração de legislação que dispõe sobre 

o quadro de cargos e funções da administração pública do município – Lei nº 
097/90 a iniciativa do Projeto de Lei é do Poder Executivo, de forma privativa e 
exclusiva, não se verificando irregularidades neste ponto ou na redação. 
 

Quanto ao mérito do presente Projeto de Lei, de acordo 
com o informado na exposição de motivos que acompanha a proposta, a 
pretendida alteração objetiva adequar a legislação municipal à Lei Federal nº 
11.350/2006 com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.595/2018, que 
estabelece como requisito para a atividade de Agente Comunitário de Saúde, 
como grau de escolaridade a conclusão do ensino médio, quando a legislação 
atual exige somente o ensino fundamental, e; a conclusão com aproveitamento 
de curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas, quando 
atualmente a exigência era de curso de qualificação básica, sem carga horária 
mínima. 

  
Assim, de acordo com as pretendidas alterações a nova 

contratação de profissionais Agentes Comunitários de Saúde, deverá observar 
os requisitos acima descritos, em conformidade com a legislação federal 
vigente.  
 
   Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer vício de 
ordem formal ou material no presente Projeto de Lei nº 041/2021, opinando 
esta Comissão pela sua viabilidade, seguindo para consideração do Plenário. 
  



                       É o parecer. 
 

Sala das Comissões, em 14 de setembro de 2021. 
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