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DECRETO Nº 2.781 GP/2022, DE 05 SETEMBRO DE 2022. 

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE MEMBROS 

PARA COMPOR COMISSÃO ESPECIAL PARA 

REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO – PSS, PARA CONTRATAÇÃO DE 

NOVOS AGENTES DE COMBATES ÀS 

ENDEMIAS - ACE. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições 

legais e, 

CONSIDERANDO o Art. 37, inciso IX, combinado com o art. 198, §4º, ambos da Constituição 

Federal de 1988; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.350 de 05 de outubro de 2006, alterada pela lei nº 

12.994/2014, que dispõe sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate às Endemias, e mais o Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamentou o 

disposto no § 1º do art. 9º-C e no § 1º do art. 9º-D, do referido diploma legal; 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei nº 11.350, de 5 

de outubro de 2006, para modificar normas que regulam o exercício profissional dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; e 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021, que 

consolida as normas sobre Atenção Primária à Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de Agentes de Combate às Endemias - ACE 

para atender a demanda de áreas descobertas pelo programa no Município de Portel; 

CONSIDERANDO que a saúde pública é área prioritária a ser atendida pelo munícipio;   

CONSIDERANDO a lei municipal nº 766, de 09 de Julho de 2009; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica criada, no âmbito do munícipio de Portel, a Comissão Especial composta por 05 

(cinco) membros para levar a efeito a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS, para 

contratação de novos Agentes de Combate às Endemias – ACE, no munícipio de Portel PA. 

Art. 2º - Ficam designados para compor a Comissão Especial, a que alude o artigo anterior, os 

seguintes servidores e/ou colaboradores, representantes de entes da Administração Pública: 

I – ADAIL DOS SANTOS TENÓRIO – Representante da Secretaria Municipal de Saúde - 

SES; 

II – FRANCISCA VIEIRA GOMES– Representante da Secretaria Municipal de Gestão 

Administrativa e Financeira - SEGAF; 

III – ORZIRO SANTANA DA CRUZ FILHO– Representante da Assessoria Jurídica; 
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IV – CARLOS DO ROSÁRIO SOARES – Representante do Conselho Municipal de Saúde de 

Portel; 

V – AMAURY DE JESUS S. DA CUNHA – Representante do 8º Centro Regional de Saúde – 

SESPA.  

 

Art. 3º - Compete à referida Comissão: 

I - Proceder levantamento quantitativo de profissionais necessários a atender a demanda 

municipal, dando ciência ao chefe do poder Executivo; 

II - Organizar todos os atos necessários ao processo seletivo simplificado, como, elaboração do 

edital de abertura, zelando pelo cumprimento de toda legislação relacionada à matéria, inclusive, 

as diretrizes do Ministério da Saúde; 

III – conduzir os trabalhos em todas as suas fazes, analisando e julgando os recursos, até a 

publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, o qual, ao final deverá ser 

encaminhado para a autoridade competente para a regular contratação dos aprovados e 

classificados. 

IV – Outras atribuições que o edital vier a estabelecer a fim de dar efetivação à presente 

designação.   

Art. 4º - As funções dos membros da Comissão de realização não serão remuneradas, mas 

considerados de relevante interesse público. 

Art. 5º - A Comissão Especial criada pelo presente decreto tem vigência por prazo de 90 dias, 

prorrogáveis por interesse e necessidade da administração municipal, devendo neste prazo, 

cumprir efetivamente todos os atos do processo seletivo para contratação de ACE. 

Art. 6º - as vagas a serem ofertadas contarão no instrumento de edital, sendo que a ampliação 

somente ocorrerá com expressa autorização do prefeito municipal, nos limites da previsão 

orçamentaria. 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Portel, em 05 de setembro de 2022. 

 

 

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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