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Mensagem nº 029, de 22 de agosto de 2022.  

 
À Sua Excelência o Senhor Vereador  
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Conde  
Conde PB  
 
 

Senhor Presidente,  
 

Submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o Projeto de Lei que trata 

da criação de novos cargos de Professor Classe B e definir o quantitativo de cargos de Agente 

de Combate à Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

No tocante aos cargos de professor, estes atendem a necessidade atual da 

administração pública, visando a possibilidade de ampliar os quantitativos de cargos existentes 

para o fim de possibilitar a realização de concurso público e atender a necessidade da educação 

no Município de Conde. 

Da mesma forma, no tocante aos cargos de Agente de Combate às Endemias e 

Agente Comunitário de Saúde, ante a necessidade de ampliação das equipes de saúde da família 

para atender à crescente populacional observada no Município de Conde. 

Salienta que essa necessidade é imediata, considerando que até o fim do ano 

passado não era possível a criação de novos cargos, o que vem fazer nessa oportunidade, o que 

mostra necessário que o presente projeto de lei seja apreciado com máxima urgência por esta 

Casa Legislativa, eis que há a necessidade da criação destes cargos para que seja atendida as 

necessidades administrativas. 

Desta forma, nos termos do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja o 

citado projeto colocado em discussão em regime de urgência, urgentíssima, ante a 

necessidade demonstrada. 

Na certeza de que Vossa Excelência adotará as medidas necessárias decorrentes 

da presente Mensagem, renovamos no ensejo, protestos de elevado apreço e distinta 

consideração, extensivos aos seus dignos Pares, e aguardando aprovação. 

Atenciosamente,  

 

 

 

KARLA PIMENTEL 
PREFEITA DE CONDE 
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Projeto de Lei nº 028/2022 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS 
EFETIVOS NO GRUPO MAGISTÉRIO E 
DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE 
CARGOS DE AGENTE DE COMBATE À 
EDEMIAS E AGENTE COMUNITARIO DE 
SAÚDE. 

 
 
A Prefeita Constitucional do Município de Conde, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso I, da Lei Orgânica do Município de 
Conde, Estado da Paraíba encaminha ao Poder Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

 
 

Art.1º.Esta Lei dispõe sobre a criação de cargos efetivos no grupo magistério e definição 

do quantitativo de cargos de Agente de Combate à Endemias e Agente Comunitário de Saúde.  

 

Art.2º. Ficam criados no Grupo Magistério mais 25 (vinte e cinco) cargos de Professor 

Classe B. 

 

Art.3º. Os Agentes de Combate à Endemias e Agentes Comunitário de Saúde do 

Município de Conde integram o Grupo Ocupacional Atividade de Saúde Pública - ASP e tem 

seus quantitativos definidos na forma a seguir: 

I. Agente de Combate a Endemias: 30 (trinta) cargos; 

II. Agente Comunitário de Saúde: 82 (oitenta e dois) cargos. 

 

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

 
 

Conde, em 22 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

    KARLA PIMENTEL 
    PREFEITA DE CONDE 
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