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LEI Nº 692 de 03 de junho de 2019. 

 
“Altera a Lei Municipal nº 382/2006 e dá outras 
providências”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OUVIDOR, ESTADO 

DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e pelas Constituições da República Federativa do 

Brasil e do Estado de Goiás, FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL, 

aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º O art. 3º da Lei Municipal nº 382 de 13 de 

dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º A investidura nos cargos públicos de Agente 

Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate às Endemias – ACE 

depende de aprovação prévia em processo seletivo público, de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de 

suas atribuições e requisitos específicos para o exercício de suas 

atividades, nos termos da Lei Federal nº 11.350 de 5 de outubro de 2006 

e suas alterações”.  

 

Art. 2º O Anexo I, da Lei Municipal nº 382 de 13 de 

dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Requisitos: 1. Residir na área da comunidade em que atuar desde 

a data da publicação do edital do processo seletivo 

público. 
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 2. Haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada; e, 

 3. Haver concluído o ensino médio; 

 

Art. 3º O Anexo II, da Lei Municipal nº 382 de 13 de 

dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Requisitos: 1. Haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada; e, 

 2. Haver concluído o ensino médio; 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouvidor, aos três 

dias do mês de junho de dois mil e dezenove.  

 

Onofre Galdino Pereira Júnior 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


