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Portaria nO. 502/2017
De: 17deOutubro de2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO I)OS PALMARES, ESTADO DE
ALAGOAS, no uso de suas atríbuições legaís e com fulcro no que dispõe a Lei Orgânica do
Município de União dos Palmares, e, considerando a decisão do Excelentíssimo Senhor Juiz
de Direito, Dr. Yullí Roter Maia, nos autos do Processo nO. 0701476-08.2015.8.02.0056,

RESOLVE:

Art. 10 - NOMEAR, em caráter efetivo, a Sra. GILVANIA DA SILVA NUNES, brasí1eíra,
portadora do RG nO 1.76l.320 SEDS/AL, e ínscrita no CPF nO OO8.609.584-69, para o cargo

de Agente de Combate as Endemías, lotada na Secretaría Municípal de Saúde, nos termos da
EC 5l/2006, e nos autos do Processo nO. 0701476-08.2015 8.02.0056;

Art. 2O - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário,.

Gabinete do Prefeito do Municípío de Unjão dos Palmares, Estado de Alagoas, aos 17
(dezessete) dias do mês de Outubro de 201 7.

Freitas Junior
Aen\F\

Areski Damara de
P refeito

Publícada e registrada na Secretaría Municípal Geral de Admínístração em l7 de
outubro de 20 17.

Secretá rio

1ffl d/V e/á-

nicipal Geral de Admínistração

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n -Centro -União dos Palmares-AL-CEP: 57. 8OO-000
Fone: (82) 3281 - 1180
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Juízo de Dii.cilo da 2" Yaríi (`í\,d de l nião dos l'almai\:s

Av. Padrc I)omld S/N" Cohab No" - CIII} S7800UOO, Fon.: 328l-2260. l'niao Dos Palmnres-Al, - r mail: \,arít2u ni"o1®tjíil.jus.br

Autos no o7oi476J)82oi5.8.o2.oo56
Ação: Pirocedimento Ordináiio
Autor: Gilvânia da Silva Nunes
Réu: Município de União dos Palmares

SENTHNCA

Trata-se de Ação de Ordinária proposm por GILVÂNIA DA SILVA
NU}H3S em fáce do Município de União dos Palmares. pelos fatos e ftndamenios
aduzidos na petição inicial.

O

Alega a parte autora que exerce a função de Agente cle Combate a Endemi:is_
contratada pelo Requericlo desde l6 de abril de 200l, após ier sido apm\acla c"
processo de seleção pública realizado pelo município de Uníão dos PalTTiaJ-es.

Afima que reclueieu administrativameiite. em

l4/03AO13. sua efieti\aÇ"(,

junto ao Demandado (Protocolo nO 727ml3), porém não foi efetivada com()
servidora pública municipal. Vem em juízo. portanto. na biBca por sim efietivação "o
Í\mcionalismo público, confoi.me estabelecido na BC 5 l /2006.
Juntou documentos (fls. 06/l 5).

Contestação às fls. 23#7, com documentos de tls. 28/39,

Não houve réplica à defésa.
As partes foram intimadas pai.a iii('omiarem sobi.e a pc)ssibilidade dL. acorilu e

indicação de provas a pi.oduzir. Ocasião eiii que apenas a demandada se iiianifestiiu
(fls.51).

E o relatório. Passo a decidir.
Trata-se

de

pleito

de

efetivação

de

ageiite

de

combate

às

eiiclc.mi:i.+

fiindamentado na EC nO 5 1/2006.

i ili

Cumpre, inicialmeiite, assentar qiie a liipótese //7 c.crs.!/ autoi.iza o julgaiiicmo

antecipado clo méi-ito, haja vista ti.atari;c de maiéria i"iicameiite de diI-eito a qucit
não necessita de pi.odução de iiovas pi.ovas (ai.t. !55, l, CPC).
Pois bem. Mais precisamente, a lide refei.e-se ao ai-t. 2O da EC if 5/200Ó, a!.t
9O daLeí nO 11.350/2006 e suas aplicações.

Dispõem os refei.idos aiiigos 2O e C)O. respectivaiiiente:
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Jui'zo dc Dii.ciío (h 2" Vai.a ('(yt,I cle l'iiião {l().s P:ilmai.cs

Av. Padre Domld S/N., Cohab Nwa - CEP 57800-000, Folii.: 3281-2260, l'niiio I)os P..ilm".¢.`.-.-\l. - l.
Imil: `,arít2iini:i",í"al.j".s.bi.
Ai.t 2O Após

a

pi.omulgação

da

i"eseiite

Enieiida

C'onstitiicioiial.

,)`

ageiites comuiiitár!os de saúde e os agentes de combate às cnde!"i.\..,
somente

po(]erão

sei.

conti.atados

dii.etamente

pelos

E:staclos.

r)il(,

Distiito Federal ou pelos Mimicípios iia fórnia do § 40 do art. l98 ,ki

Constitiiição Fedei.al, observado o limite de gasto estabelecido m l.eÍ
Complementai. de que ti.:ita c) art. l69 da Coristituíção Fedei.iil
Parágrafo

i'mico.

Os

pi.i)Í1ssio"íiis

que.

iia

clata

de

proiiiulgaç.ãc,

(h`[i]

Emenda e a qualquer títiilo. ilesempeiihai.eni as atividacles de ".uefiic
comunitáiio cle saúde ou cle ag..Iite (1i. combate !'is endemias. na roi.!iii,.l;i

lei. ficam dispeiisados de se submeiei. ao processo seletivo público ít ,i"

se refel.e o § 4O do art. l98 da Constituição Federal, desde que tenh,dm

sido

contratados

a

partir de

aliteiior

processo

de

Seleção

Pública

efetuado por ói.gãos oii entes da administração direta c"i iiidii.eta \lç,

O

Estado, Distiito Fedei,al ou Mimicípio ou

poi. outras instituições "m

[t

efetiva supei.yisão e aiitorização da aclmhjsti.ação direta dos eiites J \
fédel-açãc).

Ai,t. 9O A contratação de Ageiites Comuiiítáiios de Saúde e de Agerite>
de Co-mbate às Endeniias deverá se!. pi.ecedida de processo sele]i.,,o
públicc) de i)i.ovas oii clc pi.ovas e iitiilos, de acordo coiii

complexidade

exercício

das

de

siias

atiil"íções

atMdacles,

ii".

e

i.equísitos

aici\cla

aos

a "tiii.ezí\ i. íi

específii.os

principios

`lc

pam

(

li.g:i"J",c

impessoalidade, iiioi.alidade, publicidade e eficiéiicia.

O parágrafo único do art. 2O cla Emenda pemite a contratação cliri.ta, si"i
submissão ao processo seletivo público (§ 4O do ".t. l98 da CF). de Liuemjá c,ç[";\

no desempenho de atividades próprias de ACS e ACr.',. sob qualquer título. em l+ Je
fevereiro de 2006, e desde que a insei.ção iio serviço tenha decorrido de pi.é\ia

aprovação em pi.ocesso seletivo

Assim é que, o agente atuante no serviço público em data aliterior à

O

promulgação da EC NO 5l/06 e aprovado em pi.ocesso seletivo está dispensado
realízação de novo processo seletivo, coiirorme e.\igido pelo arL l98. § +0. Cr e
90 daLeí nO II,350/2006,
Os l.equisitos, portaiito, para a clispeiisa de novo processo seletivo i.esidem "`)

fato de o agente cle combate assim atuai. aiiles cle l4 de t'evei.eii.o de 20ló i. ii,r ,i,l,,

aprovado em processo seletivo.

: ;i

Para tanto, a autora junta aos autos ficlia caclasti.al lia Pi.efeitui.a cle Uii'ião fi

qual prevê que sua admissão se deu em 2001, como ageiite de combate às eiidc"ii.L`
(fls. 09), declai.ação do eiitão Cooi-denadoi. de C'("iti-ole de Endemias_ afirmanclt) (ci

sido a autora api.ovada eni pi.ocesso seletivo iiilnistrado pela Seci-etaria de r,sta{h) ,lí

Saúde- SESAU e pela Secretaria Mi[nicípal de Saúde

SMS (fls. ]0). eceiijflcad

de treinamento (fls. l5). Jimtou, aínc[a, cópias ile coiiti.ato tempo[.ário da[ado c"

2003 e 2004.
Em

contestação,

o

Mimicípio

i.éu

sustenta que a demandante

ncio

s
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Juízo di, Direito da 2" Víii.a Cl'y¢l dc \Inião (los Palmai.cs
Av. Padi.e Domld S/r`'., Coliab Nwa - CEP S7800-()00, Fonc: 328l-2Z60, l'niao Dos Pali"I.i..`-..\l, - r..
mai[:

` imi2"ni:i,i,(/-fjiil.i "s.l)t.

desincumbiu de comprovar ambos os requisitos exigidos. Afii.nia que a mesma iir\o
comprovou que sua atuação se deii cle fo"" pei.manente até a pi.omulgaçãc) cla r.',('
Ora, os documentos trazidos pela paite autoi.a autorizam concluii. q". t[

mesma vem desempenhando sua runção jimto ao Mimici,pio desde 20()l, quan
admitida. Eventual prova da interrupção de tal atuação, caberia ao demandailo.
este cabe comprovai- a existência de fato impeditivo, modificativo ou e,\tiiiti") Ü(
direito do autoi- (art. 373, II, CPC).
O réu não ti.ouxe aos aulos todo o liistórico da aiitora fi.ente ao Mi"iic.ípi )

comprovando em quais pei.íodos ela teiia atuado junto à Prefeiti".a e os q" \e

manteve afastada.
[

Ademais, os contratosjimtaclos pela pai.te autoi.a datam de 2003 e 2004. e os
juntados pelo demandado i.eferem-se a 2013 e 2014 (fls. 3l/34), o que corrobo" íi
continuidade da atuação cla autoi.a como cigciite di, combate às enclemias.
O demandado acosta certidão da Secretaiia Mi"iicipal cle Sai'ide atestamlo

que não foi.a encontrada doci"i"tação refi.i.eiitc i\ conti.ataçã() de 2006. mm q""",
à aprovação em pi.ocesso seletívo (fls. 29). A não localização cle tais J"im"\Úh

não é suficiente pai.a se aferii. que o fato não se deu, Sobretudo porque a declaríit,-w
de fls. lO e o ceriificado de fls. 15 dão conta da api.ovação e tl.einamento da aut".
E como dito, os conti.atos juntados aos autos e a ficha cadasti.al da autora com il"ia
de admissão em 200l, le\,i a coiicluir que ilesde essü clata a í"toi.a e."-ce t] funt.,."

de agente de combate às endemiasjunto ao Muiiic.ípio i.éii.

Desta fii.ma. tem-se por atendido o i.equisito do exercicio da função de agcme
de combate às endemias na data da pi.omulgação de EC 5t/2006_ bem como o
i.equisito de submissão à pi.ocesso seletívo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDEN" o pedido micial a lim di, ,i,l
efetivada a autoi.a iia f'unção de agente de combate às eiidemias, nos termos clo Ü,i'.

J:;-

2OdaECnO5l/2006, edo ai.t.487, I_ CPC.

Sem custas processuais, em !.azão d() réu si,i. i.`eiito.
•_:..

Condeno
o
demandado
ao
pagame"to
ile
honorários
aclvocaií l'
sucumbenciais no montante cle 10% do valor da causa, nos tei.mos do art. 85. ('l'('

tri

P.R.I.

União clos Palmai.es,24 de jiilho de 2017_

Yulli Roter M..`ia
Juiz de 1)ireito
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