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DECRETO n.º1.362/2013-GAB/PMA, de 03 de dezembro de 2013 

 
Constitui Comisssão Especial para efetuar 
levantamento visando certificação sobre a 
existência de anterior processo de seleção 
pública efetuada por órgãos ou entes da 
administração direta ou indireta de Estado, 
Distrito Federal ou Município ou por outras 
instituições, desde que com a efetiva supervisão 
e autorização da administração direta dos entes 
da Federação, visando serem aproveitados no 
cargo de Agente Comunitário de Saúde, da 
Prefeitura Municipal de Afuá-Pa, e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, no uso das atribuições legais conferidas 

pelo art. 86, da Lei Orgânica Municipal, e considerando a necessidade de efetuar levantamento 
que vise certificar sobre a existência de anterior processo de seleção pública de Agentes 
Comunitário de Saúde, efetuada por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de 
Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições, desde que com a efetiva 
supervisão e autorização da administração direta dos entes da Federação, visando serem 
aproveitados no cargo de Agente Comunitário de Saúde, da Prefeitura Municipal de Afuá-Pa,  

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica constituída uma Comissão Especial para efetuar levantamento visando 

certificar sobre a existência de anterior processo de seleção pública efetuada por órgãos ou entes 
da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras 
instituições, e que tenha havido a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos 
Entes da Federação, visando serem aproveitados no cargo de Agente Comunitário de Saúde, da 
Prefeitura Municipal de Afuá-PA. 

Parágrafo único. O levantamento será efetuado pela Comissão mencionada no caput 
deste artigo, com cada candidato, devendo no prazo de até 30 dias contados da publicação deste 
Decreto, comparecer na Secretaria Municipal de Saúde localizada à Travessa Benjamin Constant, 
196, centro, Afuá-PA, no período de 2ª a 6ª feira, exceto feriados e pontos facultativos, no horário 
normal de expediente compreendido entre 8:00 às 14:00h, sob pena de perda do direito ao cargo. 

 
Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão Especial 

mencionada no artigo 1º deste Decreto: 
a) Cleuziane Oliveira Hage – Representante da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá; 
b) Joésio Rodrigues da Silva – Representante do Conselho Municipal de Saúde de Afuá; 
c) Adeilson Nunes Lobato – Representante do Controle Interno da Secretaria 

Municipal de Saúde. 
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Parágrafo único. A Comissão terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para apresentar 

relatório final informando o nome de quais Agentes Comunitários de Saúde atendem ao disposto 
neste Decreto. 

 
Art. 3º. O Secretário Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Gestão e Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal facilitarão o acesso dos Membros da 
Comissão ao que for necessário, ao fiel desempenho das atribuições conferidas aos Membros da 
Comissão constante neste Decreto, mesmo em horário fora de expediente. 

 
§ 1º. A Comissão Especial descrita no artigo 1º deste Decreto será extinta 

automáticamente, após a conclusão dos trabalhos devendo apresentar Relatório Final, a ser 
entregue no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, informando nome de cada Agente 
Comunitário de Saúde que atende ao disposto neste Decreto. 

 
§ 2º. Os Membros que compõe esta Comissão terão suas ausências justificadas em 

seus respectivos setores de trabalho, desde que convocados pelo Secretário respectivo, para 
estarem a serviço na finalidade determinada neste Decreto, sem prejuízo de seus vencimentos. 

 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 03 de dezembro de 2013. 
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