
                  PARECER N° 04, DE 27 DE JUNHO DE 2022 

 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, SOBRE O 

PROJETO DE LEI N° 004, DE 02 DE MARÇO DE 2022. 

                   De autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que: 

 

Altera a Lei Municipal n.º 067/94, criando os cargos 

públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a 

Endemias e dá outras providências. 

O projeto em análise, visa criar dois (02) cargos, sendo eles, Agente 

Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, tendo como forma de 

recrutamento o concurso público. Os cargos passarão a integrar o Plano de Classificação 

de Cargos e Funções do Município de Inhacorá, Lei n° 067/94.  

Em análise à matéria em tela, verifica-se que quanto à iniciativa tal 

propositura preenche os requisitos legais, visto que está ancorado ao Art.34, da 

Constituição Federal, inciso IV, que fala que é de competência do Prefeito propor à 

Câmara a criação e a extinção de cargos, funções ou empregos públicos. 

A presente proposta visa readequar a Lei Municipal face alterações na 

Lei Federal, promovendo uma gestão com regularidade e eficiência. Tal justificativa 

encontra amparo uma vez que pretende resguardar os interesses dos munícipes de 

Inhacorá, modernizando e readequando a administração pública. 

  

Considerando a grande relevância dos Agentes na interlocução entre 

governo e comunidade e, onde muitas vezes, são a principal via de acesso a programas 

de saúde e de qualidade de vida, para pessoas que vivem em comunidades carentes ou 

mais afastadas. 

Considerando a importância desses profissionais, responsáveis por 

realizar atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças.  

Conclui-se que o projeto, é de grande valia para a comunidade, e do 

ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, está apto para 

votação. 

Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela emissão 

do Parecer favorável ao Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 004/2022. 



Este é o parecer. 

 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá. 

27 de junho de 2022. 

 

__________________________________________ 

Edelvan Cossetim da Silva– Relator 

 

 

____________________________________________ 

Roque Clairto da Silva - Presidente- De acordo com o Relator. 

 

 

______________________________________ 

          Arnaldo Mariano de Oliveira- Secretário- De acordo com o Relator 

 

 


