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PARECER Nº 002/2008/JURÍDICO/CNM 
INTERESSADOS: Municípios Brasileiros. 

 

ASSUNTO: Considerações sobre o vencimento ou salário dos Agentes 

Comunitários de Saúde e o valor repassado pelo Ministério da Saúde a título de 

incentivo de custeio. 

 
Esta Assessoria Jurídica foi instada a pronunciar-se sobre a 

matéria relativa ao vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e o valor 

repassado pelo Ministério da Saúde a título de incentivo de custeio. 

 
Trata-se de matéria que merece muita atenção, pois a admissão 

destes servidores tem sido problema permanente para os Entes Públicos e 

solução para o atendimento básico de saúde das populações.  

 

Os servidores denominados Agentes Comunitários de Saúde 

desenvolvem o Programa Nacional do Ministério da Saúde que responsabiliza os 

Municípios brasileiros pela sua instituição como base para o Programa Saúde da 

Família, também criado pelo governo federal e entregue aos municípios a sua 

implementação. 

 

Ambos de relevância e interesse da população e dos governos já 

que representam grande avanço na superação de deficiências extremas da saúde 

pública brasileira como a mortalidade infantil, com taxas descendentes desde a 

implantação dos citados programas. 

 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi 

instituído inicialmente a partir da contratação de pessoas escolhidas nas 
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comunidades e treinadas para as práticas a serem desenvolvidas. Os recursos 

financeiros para o seu parcial financiamento eram repassados aos municípios que 

por sua vez os repassavam às Associações Comunitárias que contratavam essas 

pessoas. A seleção dos trabalhadores era realizada pelas Secretarias Estaduais 

de Saúde com a colaboração das Secretarias Municipais de Saúde. 

 

Não se falava em concurso público, vínculo empregatício ou 

qualquer outra forma legal, pois a seleção era realizada através de uma entrevista 

e não havia Lei regulamentando essa atuação. A prestação de serviços era para a 

comunidade, com a orientação da Secretaria Municipal de Saúde. A admissão dos 

servidores foi sempre precária, principalmente porque as características da 

atividade não se prestaram jamais à admissão formal instituída pela Constituição 

de 1988 para o serviço público. 

 

O avanço na organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e a 

comprovação de que o PACS somava positivamente no atendimento às 

populações mais carentes fez com que ocorresse a ampliação dessa prática de 

gestão e surgisse a Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002 que regulamentava a 

profissão de Agentes Comunitários de Saúde, associada à responsabilização do 

Município pela admissão desses servidores. A referida lei foi revogada pela Lei 

11.350, de 05 de outubro de 2006. 

 

Mesmo assim, em decorrência do programa não ter sido 

legalizado (o que quer dizer que o Governo Federal poderá extingui-lo a qualquer 

momento) permaneceu a precariedade para a remuneração do trabalho dos 

agentes, sendo mais freqüentes a utilização dos contratos temporários de 

prestação de serviço, firmados entre as secretarias de saúde e as associações e 

financiados em parte pelos recursos repassados aos municípios pelo Ministério da 

Saúde através de convênios. Ou a admissão na forma Constitucional prevista no 
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inciso IX do art.37 que, por sua repetição sucessiva perdia a característica da 

autorização Constitucional. 

 

Embora alguns municípios melhor aquinhoados financeiramente 

quisessem organizar os quadros destes servidores, legalizando plenamente a 

admissão dos mesmos, esbarraram sempre na dificuldade de adaptar a exigência 

do concurso público às especificidades da função exercida por estes, basicamente 

o imprescindível vínculo com a comunidade em que deveriam atuar. 

 

A edição da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 

2006 inseriu na administração pública mais uma forma de ingresso no serviço 

público, qual seja, através de prova seletiva pública, porém, ao mesmo tempo 

direciona esta forma de ingresso a duas únicas categorias profissionais, os 

Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias. 

 

Isto decorre do entendimento claro da doutrina e também 

extraído das discussões no Senado Federal, quando da votação da citada 

emenda. O legislador foi enfático no esclarecimento de que esta regra não é 

concurso público, como se pode depreender das afirmações do Senador Rodolpho 

Tourinho que respondeu questionamento a ele formulado, da seguinte forma: 

 

“Esse processo não é concurso público, pois, ao se 

abrir o concurso público, se perderia a principal 

característica desse cargo, que é a pessoa estar 

inserida na comunidade; morar lá. Esse é o principal 

ponto deste projeto. Há mais de duzentos mil agentes 

nessa situação, por isso busca-se essa solução. A 

forma como é feita hoje é muito pior do que a que se 

propõe.” 
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Como se vê a contar da vigência da EC nº 51, os Agentes 

Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias somente poderiam 

ser admitidos por processo seletivo público e que como dito anteriormente, não é 

concurso público, porém em muito pouco dele difere, possibilitando apenas que a 

exigência de residir no local da prestação do serviço seja requisito para o 

candidato. Nos demais aspectos, não há qualquer indicativo do legislador no 

sentido de que as regras da prova seletiva pública sejam diferentes das regras do 

concurso público. 

 

Por outro lado, a EC nº 51 não impedia a admissão destes 

profissionais mediante contratação temporária por excepcional interesse público, 

desde que, indiscutivelmente estivessem presentes os pressupostos fundamentais 

para permitir tal providência. 

 

Ficou claramente expressa a vedação da admissão de Agentes 

Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate a Endemias através das 

terceirizações. 

 

A Lei nº. 11.350/2006 que resultou da Medida Provisória nº. 

297/2006, à qual a CNM tentou emendar, através de sugestões levadas a 

deputados e senadores, para tornar mais eficientes as diretrizes por ela 

estabelecidas, mas que não encontrou guarida no Congresso Nacional, veio 

regulamentar as regras ditadas pela EC nº 51, gerando situações controversas e 

insegurança ao administrador público municipal, responsável pela admissão 

desses trabalhadores. Ao mesmo tempo os municípios foram instados a arcar com 

maiores encargos financeiros já que aumentaram as responsabilidades mas não 

modificou a forma de repasse dos recursos para fazer frente a todas essas 
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obrigações, o que somente veio a acontecer no ano seguinte e como de praxe, de 

forma dúbia, capaz de suscitar as mais diversas interrogações. 

 

Após a Lei nº. 11.350/2006, passamos a enfrentar as seguintes 

obrigações: 

 

As atividades de agente comunitário de saúde e de agente de 

combate a endemias somente será exercida no SUS e no cumprimento de 

obrigações dos Entes Públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 

obrigatoriamente em relação empregatícia direta. 

 

Como somente é admissível o exercício de prestação de serviços a 

entes públicos, integrando-se em quadros de cargos ou empregos da 

administração, seria imprescindível o atendimento a todas as regras que regem a 

administração pública, a partir dos seus princípios. 

 

Considerando que para estes servidores a Constituição Federal a 

partir da EC nº. 51/06 estabeleceu forma diferenciada de admissão, optou-se por 

sugerir aos gestores em geral a criação de quadros de emprego para abrigar os 

servidores que seriam admitidos através de prova seletiva pública (cuja diferença 

do concurso público reside no fato de ser admissível a inscrição para atuar em 

uma determinada localidade) considerando que estes servidores diante das 

normas da constituição não são estabilizados após três anos de efetivo exercício o 

que tornaria viável o atendimento da regra também prevista na Lei de que o 

contrato poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de o servidor deixar de 

residir na área da comunidade em que atuar. 

 

No entanto, um ano depois da regulamentação inserida pela Lei nº. 

11.350/2006, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu medida cautelar na ADIN 

nº. 2135, suspendendo com efeitos ex nunc, a eficácia do caput do art. 39 da 
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Constituição Federal, voltando a vigorar no lapso temporal entre a decisão e o 

julgamento do mérito da ação, a redação anterior do citado artigo que estabelecia 

a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único para os servidores públicos da 

administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Com isto, a orientação até 

então exarada, somente possibilitou o aproveitamento por parte daqueles entes 

que já haviam instituído o quadro de empregos na administração pública. Os que 

ainda não haviam providenciado no cumprimento disto, ficaram com sua atuação 

restrita ao quadro de admissões existente até então no município e que na maioria 

é o quadro de cargos de provimento efetivo, regido pelo Estatuto próprio, ao 

contrário do quadro de empregos que é regido pela CLT. 

 

Reconhecendo as dificuldades dos Municípios para arcar com todas 

as responsabilidades inerentes à desprecarização desta relação empregatícia o 

Ministério da Saúde ampliou o valor do repasse aos municípios cumprindo o 

estabelecido na portaria nº 1.761 de 24 de julho de 2007, a contar de agosto 

daquele ano. 

 

Os recursos estabelecidos na portaria destinavam-se aos 

municípios e não aos agentes comunitários de saúde, o que nem sequer seria 

constitucional. A finalidade do recurso foi sempre de auxiliar o Ente Público na 

responsabilidade de desprecarizar a relação, ou seja, auxiliar o município a arcar 

com os salários, encargos sociais e despesas de manutenção da atividade que 

passou a ser assumida pelos municípios quando efetivamente o Programa é da 

responsabilidade do governo federal através do seu Ministério da Saúde. 

 

Portanto, o valor do vencimento ou salário que será pago pelo 

município ao seu servidor público (no caso agente comunitário de saúde) é 

competência exclusiva da Lei Municipal e deve obrigatoriamente caber dentro das 

disponibilidades do erário público, pois, se amanhã o Ministério da Saúde deixar 

de repassar o auxílio financeiro, continuará a ser da responsabilidade do município 
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o pagamento dos servidores que integram o quadro de cargos ou empregos 

públicos. 

 

É muito importante deixar bem claro aos gestores que o fato de o 

Ministério da Saúde deixar de repassar o auxílio financeiro, não autoriza o prefeito 

a demitir ou exonerar os agentes comunitários de saúde integrantes dos quadros 

de pessoal do Ente Público e admitidos através de prova seletiva pública. As 

únicas possibilidades de exoneração ou demissão são aquelas elencadas na Lei 

nº. 11.350/2006. 

 

O mesmo procedimento deve ser adotado em relação ao que 

estabelece a atual Portaria nº. 1.234, de 19 de junho de 2008 que nada mais é do 

que o reajuste do auxílio financeiro para o Município que, desde abril do corrente 

ano já reajustou o vencimento ou o salário do seu agente comunitário de saúde 

em decorrência da atualização do salário mínimo nacional. 

 

Cumpre lembrar aos gestores públicos municipais que além do 

salário a ser pago aos agentes comunitários de saúde, terá o município que 

responsabilizar-se por todos os encargos sociais e outros benefícios que são 

oferecidos aos servidores. Portanto, o valor do incentivo financeiro repassado ao 

Município tem a finalidade de ajudar o Ente Público a arcar com despesas 

salariais, previdenciárias, de deslocamento, obrigações patronais e benefícios 

decorrentes de lei que eventualmente contemplem aos servidores ou empregados. 

 

Não pode esquecer o gestor público que todas estas despesas 

implicam na ampliação das despesas com pessoal e que para estas o Município 

tem um limite a obedecer, além é claro de um orçamento a respeitar. 

 

Em decorrência dos insistentes questionamentos apresentados 

pelos agentes comunitários de saúde sobre a questão salarial e outras de 
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natureza reivindicatória, o Ministério da Saúde encaminhou em 18 de janeiro de 

2008, documento que respondia à Carta de reivindicações dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias e que esclareceu 

plenamente esta questão, com a seguinte afirmação: 

 
“Este incentivo não está vinculado ao aumento de 

salário de qualquer categoria profissional. No entanto, 

se os gestores, em negociação com os trabalhadores, 

decidirem utilizar esses recursos para essa finalidade, 

é perfeitamente legítimo, desde que a decisão seja 

coerente com a realidade local e regional e as finanças 

dos municípios.” 

 
 
Fica muito claro, portanto, que a responsabilidade é do gestor 

público municipal a quem obrigatoriamente cumpre-nos lembrar o que segue: 

 

1- O salário do servidor é estabelecido por lei municipal; O servidor público 

não está adstrito a Convenções Trabalhistas. 

 

2- A Constituição da República obriga o Ente Público a realizar anualmente 

revisão geral dos vencimentos dos seus servidores sempre na mesma 

época e nos mesmos índices, para todos; (CF. Art. 37, X); 

 

3- Neste ano de eleições, o prazo máximo para qualquer concessão de 

aumento de salários foi o dia 5 de abril de acordo com o que determina a 

legislação eleitoral ( Lei nº 9.504/97 – art. 73, VIII); 

 

4- Ainda, por força do que determina a Lei Complementar nº. 101/00 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal - “é nulo de pleno direito todo o aumento de 

despesa com pessoal realizado nos últimos 180 dias anteriores ao 
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encerramento do mandato do titular do Poder”.(LC 101/00, art.21, parágrafo 

único). 

 

Portanto, é indispensável que o gestor público municipal fique fora 

das pressões normalmente realizadas por sindicatos de categorias, porque para 

os servidores públicos eles não podem criar nada. Os benefícios de servidor 

público municipal são aqueles instituídos por Lei Municipal e nada mais. 

 

Abaixo, anexamos toda a legislação aplicada a estes casos de 

admissão de Agentes Comunitários de Saúde, bem como as Portarias exaradas 

pelo Ministério da Saúde sobre o auxílio financeiro e também a Nota Tripartite que 

procura esclarecer os fatos. 

Este nosso parecer. 

Brasília, 1 de setembro de 2008. 

 

 

Departamento Jurídico/CNM 
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LEGISLAÇÃO APLICADA: 
 
 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 
 
§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato 
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.  
 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL nº 51/06 
 
Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 4º, 5º e 6º: 
 
"Art. 198. ........................................................ 
 
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo 
seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação. 
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§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades 
de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. 
 
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da 
Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente 
comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o 
cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para 
o seu exercício." (NR) 
 
Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes 
comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão 
ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o 
limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da 
Constituição Federal. 
 
Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a 
qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou 
de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se 
submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da 
Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior 
processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração 
direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras 
instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos 
entes da federação.  
 
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Brasília, 14 de fevereiro de 2006. 
 

 
 
LEI Nº 11.350/2006. 

 
Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre 
o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único 
do art. 2º da EC 51 de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras 
providências. 
 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 
297, de 2006, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, 
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combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte 
Lei: 
 
Art. 1o  As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate 
às Endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta Lei. 
 
Art. 2o  O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente 
de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de 
responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos 
Agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. 
 
Art. 3o  O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o  exercício de 
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, 
distrital, estadual ou federal. 
 
Parágrafo único.  São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, 
na sua área de atuação: 
 
I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 
comunidade; 
II - a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
III - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para 
a área da saúde; 
V - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; e 
VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 
políticas que promovam a qualidade de vida. 

 
Art. 4o  O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de 
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor de cada ente federado. 
 
Art. 5o  O Ministério da Saúde disciplinará as atividades de prevenção de doenças, 
de promoção da saúde, de controle e de vigilância a que se referem os arts. 3o e 
4o e estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos nos incisos II do art. 6o e I 
do art. 7o, observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação. 
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Art. 6o  O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos 
para o exercício da atividade: 
I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do 
edital do processo seletivo público; 
II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 
continuada; e  
III - haver concluído o ensino fundamental. 
 
§ 1o  Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III aos que, na data de 
publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente 
Comunitário de Saúde. 
 
§ 2o  Compete ao ente federativo responsável pela execução dos programas a 
definição da área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 
 
Art. 7o  O Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes 
requisitos para o exercício da atividade: 
I - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 
continuada; e 
II - haver concluído o ensino fundamental. 
Parágrafo único.  Não se aplica a exigência a que se refere o inciso II aos que, na 
data de publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente de 
Combate às Endemias. 
 
Art. 8o  Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às 
Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de 
Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, 
submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 
 
Art. 9o  A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de 
Combate às Endemias deverá ser precedida de 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 das atividades, que 
atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 
Parágrafo único.  Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior 
processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do 
art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se 
como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no 
caput. 
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Art. 10.  A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o 
contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às 
Endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de 
uma das seguintes hipóteses: 
 
I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT; 
II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos 
termos da Lei no 9.801, de 14 de junho de 1999; ou 
IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se 
assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que 
será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos 
exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente 
estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. 
 
Parágrafo único.  No caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também 
poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto 
no inciso I do art. 6o, ou em função de apresentação de declaração falsa de 
residência. 
 
Art. 11.  Fica criado, no Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde -
 FUNASA, Quadro Suplementar de Combate às Endemias, destinado a promover, 
no âmbito do SUS, ações complementares de vigilância epidemiológica e combate 
a endemias, nos termos do inciso VI e parágrafo único do art. 16 da Lei no 8.080, 
de 19 de setembro de 1990. 
 
Parágrafo único.  Ao Quadro Suplementar de que trata o caput aplica-se, no que 
couber, além do disposto nesta Lei, o disposto na Lei no 9.962, de 22 de fevereiro 
de 2000, cumprindo-se jornada de trabalho de quarenta horas semanais. 
 
Art. 12.  Aos profissionais não-ocupantes de cargo efetivo em órgão ou entidade 
da administração pública federal que, em 14 de fevereiro de 2006, a qualquer 
título, se achavam no desempenho de atividades de combate a endemias no 
âmbito da FUNASA é assegurada a dispensa de se submeterem ao processo 
seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição, desde que 
tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública efetuado 
pela FUNASA, ou por outra instituição, sob a efetiva supervisão da FUNASA e 
mediante a observância dos princípios a que se refere o caput do art. 9o. 
 
§ 1o  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e do Controle e da 
Transparência instituirá comissão com a finalidade de atestar a regularidade do 
processo seletivo para fins da dispensa prevista no caput. 
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§ 2o  A comissão será integrada por três representantes da Secretaria Federal de 
Controle Interno da Controladoria-Geral da União, um dos quais a presidirá, pelo 
Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde e pelo Chefe da 
Auditoria Interna da FUNASA. 
 
Art. 13.  Os Agentes de Combate às Endemias integrantes do Quadro 
Suplementar a que se refere o art. 11 poderão ser colocados à disposição dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito do SUS, mediante 
convênio, ou para gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de 
consórcio público, nos termos da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, mantida a 
vinculação à FUNASA e sem prejuízo dos respectivos direitos e vantagens. 
 
Art. 14.  O gestor local do SUS responsável pela contratação dos profissionais de 
que trata esta Lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e 
demais aspectos inerentes à atividade, observadas as especificidades locais. 
 
Art. 15.  Ficam criados cinco mil, trezentos e sessenta e cinco empregos públicos 
de Agente de Combate às Endemias, no âmbito do Quadro Suplementar referido 
no art. 11, com retribuição mensal estabelecida na forma do Anexo desta Lei, cuja 
despesa não excederá o valor atualmente despendido pela FUNASA com a 
contratação desses profissionais. 
 
§ 1o  A FUNASA, em até trinta dias, promoverá o enquadramento do pessoal de 
que trata o art. 12 na tabela salarial constante do Anexo desta Lei, em classes e 
níveis com salários iguais aos pagos atualmente, sem aumento de despesa. 
 
§ 2o  Aplica-se aos ocupantes dos empregos referidos no caput a indenização de 
campo de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991. 
 
§ 3o  Caberá à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão disciplinar o desenvolvimento dos ocupantes dos empregos 
públicos referidos no caput na tabela salarial constante do Anexo desta Lei. 
 
Art. 16.  Fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes 
Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese 
de combate a surtos endêmicos, na forma da lei aplicável. 
 
Art. 17.  Os profissionais que, na data de publicação desta Lei, exerçam atividades 
próprias de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, 
vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de 
administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público, e não 
alcançados pelo disposto no parágrafo único do art. 9o, poderão permanecer no 
exercício destas atividades, até que seja concluída a realização de processo 
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seletivo público pelo ente federativo, com vistas ao cumprimento do disposto nesta 
Lei. 
 
Art. 18.  Os empregos públicos criados no âmbito da FUNASA, conforme disposto 
no art. 15 e preenchidos nos termos desta Lei, serão extintos, quando vagos. 
 
Art. 19.  As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos a que se 
refere o art. 15 correrão à conta das dotações destinadas à FUNASA, consignadas 
no Orçamento Geral da União. 
 
Art. 20.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 21.  Fica revogada a Lei no 10.507, de 10 de julho de 2002. 
 

Brasília, 9 de junho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
 
 
PORTARIA Nº 1.761 DE 24 DE JULHO DE 2007. 
  

Fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de 
Agentes Comunitários de Saúde. 

  
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 
  
Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 
648/GM de 28 de março de 2006; e 
 
Considerando os gastos da gestão municipal com a contratação de Agentes 
Comunitários de Saúde das estratégias Agentes Comunitários de Saúde e Saúde 
da Família, em conformidade à legislação vigente, 
  
R E S O L V E: 
  
Art. 1º  Fixar, em R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais) por Agente 
Comunitário de Saúde, a cada mês, o valor do Incentivo Financeiro referente aos 
Agentes Comunitários de Saúde das estratégias Agentes Comunitários de Saúde 
e Saúde da Família. 
  
§ 1º  Estabelecer como base de cálculo do valor a ser transferido aos Municípios e 
ao Distrito Federal o número de ACS registrados no cadastro de equipes e 
profissionais do Sistema Nacional de Informação definido para este fim, no mês 
anterior à respectiva competência financeira. 
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§ 2º  No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra, calculada 
com base no número de Agentes Comunitários de Saúde registrados no cadastro 
de equipes e profissionais do Sistema de Informação definido para este fim, no 
mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput 
deste artigo. 
  
Art. 2º  Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria, 
corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o 
Programa de Trabalho 10.301.1214.0589 - Incentivo Financeiro a Municípios 
Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da 
Família. 
  
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir da competência financeira agosto de 2007. 
  
JOSÉ GOMES TEMPORÃO 
 
 
PORTARIA Nº 1.234, DE 19 DE JUNHO DE 2008 
 

Fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação 
de Agentes Comunitários de Saúde - ACS. 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 
Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 
648/GM, de 28 de março de 2006; 
 
Considerando os gastos da Gestão Municipal com a contratação de Agentes 
Comunitários de Saúde das Estratégias Agentes Comunitários de Saúde e Saúde 
da Família, em conformidade à legislação vigente; e 
 
Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o incentivo de 
custeio referente aos Agentes Comunitários de Saúde das estratégias Agentes 
Comunitários de Saúde e Saúde da Família, definido pela Portaria nº 1.761/GM, 
de 24 de julho de 2007, resolve: 
 
Art. 1º - Fixar em R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais) por Agente 
Comunitário de Saúde - ACS , a cada mês, o valor do Incentivo Financeiro 
referente aos Agentes Comunitários de Saúde das Estratégias Agentes 
Comunitários de Saúde e Saúde da Família. 
 
§ 1º Estabelecer como base de cálculo do valor a ser transferido aos Municípios e 
ao Distrito Federal o número de Agentes Comunitários de Saúde registrados no 
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cadastro de equipes e profissionais do Sistema Nacional de Informação, definido 
para este fim, no mês anterior à respectiva competência financeira. 
 
§ 2º No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra, calculada 
com base no número de ACS, registrados no cadastro de equipes e profissionais 
do Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano 
vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste artigo. 
 
Art. 2º - Definir que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, corram 
por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de 
Trabalho 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica - Saúde da Família. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir da competência financeira julho de 2008. 
 
JOSÉ GOMES TEMPORÃO 
 
 
  

NOTA TRIPARTITE: Vínculo dos Agentes Comunitários de Saúde frente à EC 
nº 51/06 e à Lei nº 11.350/06. 

 
Assunto: Vínculo dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS frente à EC nº 
51/06 e à Lei nº 11.350/06 
 
1. Diante da polêmica acerca da contratação dos Agentes Comunitários de Saúde – 
ACS no âmbito da Estratégia Saúde da Família, a presente Nota objetiva 
demonstrar a situação jurídico-legal que rege a atuação dos ACS, ressaltando os 
efeitos dessa legislação no cotidiano das ações de saúde.  
 
2. Atualmente, as normas legais pertinentes à profissão dos ACS encontram-se 
dispostas na Emenda Constitucional - EC nº 51/2006 (que acrescentou ao artigo 
198 da Constituição da República os Parágrafos 4º, 5º e 6º) e na Lei nº 
11.350/2006, que cuida da regulamentação da profissão de Agente Comunitário de 
Saúde e de Agente de Combate às Endemias. 
 
3. Das citadas leis extraem-se os comandos legais aplicáveis à discussão sobre o 
vínculo dos ACS:  
 
          A EC nº 51 dispõe expressamente que ”os agentes comunitários de saúde e 
os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 
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198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei 
Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal”. 
 
         A Lei nº 11.350/2006 afirma que os Estados, Distrito Federal e Municípios 
somente devem contratar os Agentes Comunitários da Saúde - ACS mediante 
vínculo direto por meio de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos 
(arts. 2º e 9º da Lei nº 11.350/2006). 
 
4. Desde a promulgação das referidas leis relativas aos ACS, em 2006, a Estratégia 
Saúde da Família e as demais ações de saúde nas quais estão envolvidos os ACS 
vêm sofrendo graves empecilhos para sua ampliação, uma vez que para a 
aplicação das mesmas, os municípios têm se deparado com sérias dificuldades 
práticas frente às contratações já formalizadas mediante convênios com entidades 
sem fins lucrativos e com as limitações de gastos com pessoal impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Esse cenário vem desestimulando a contratação dos 
Agentes e, por conseguinte, estagnando as ações de saúde no País.  
 
5. A implantação do então Programa de Agente Comunitário de Saúde e da Saúde 
da Família no Brasil obedeceu a uma estratégia de reorientação do modelo de 
atenção à saúde da população, com ampliação de cobertura, definição de território 
e responsabilidade sanitária. Nesse contexto o Ministério da Saúde instituiu à época 
um financiamento para contratação dos ACS por meio de repasse regular aos 
municípios.  
 
6. Atualmente o Ministério da Saúde repassa mensalmente aos municípios um 
incentivo financeiro no valor de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais) por 
ACS, para cobrir não só os gastos com o salário dos Agentes como as demais 
despesas de encargos correspondentes, em conformidade com a Portaria MS nº 
1.761/2007. Os repasses1[1] de recursos são feitos pelo Fundo Nacional de Saúde 
ao Fundo Municipal de Saúde. À Secretaria Estadual de Saúde, entre outras 
atribuições estabelecidas pela Política Nacional de Atenção Básica, cabe autorizar o 
repasse após analise das informações enviadas pelos municípios acerca da 
implantação e do funcionamento do programa dos ACS, responsabilizando-se ainda 
perante o Ministério da Saúde pelo monitoramento, controle e avaliação da 
utilização de tais recursos, conforme disposto na Portaria MS nº 648/2006 (Política 
Nacional de Atenção Básica). 
 
7. A partir da égide da EC nº 51 e da Lei nº 11.350/2006 a Estratégia Saúde da 
Família vem sofrendo com o risco iminente de maciça demissão dos ACS, já 
anunciada por diversos gestores municipais, uma vez que a inclusão de todos os 
ACS nos quadros funcionais das prefeituras será fatalmente inviabilizada pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal e por não suportar o impacto orçamentário, 
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comprometendo sobremaneira a possibilidade de expansão e alcance das metas 
pactuadas por cada governo.  
 
8. Para adequar-se a atual legislação, é importante considerar os custos 
catastróficos em demissões dos ACS, hoje contratados de forma indireta, se 
consideradas as transferências dos encargos sociais e o pagamento das obrigações 
trabalhistas para os municípios. Para exemplificar, o impacto do desligamento dos 
ACS da atual modalidade de contratação, de acordo com estudo realizado por um 
município de grande porte, a demissão de aproximadamente 2 mil ACS resultaria 
em despesa na ordem de R$10 milhões de reais além do acréscimo de 20% nos 
encargos sociais. Isso sem aprofundar o impacto da perda de emprego, a 
experiência acumulada dessa força de trabalho, com vínculo estabelecido com a 
comunidade e o prejuízo da atenção à saúde da população.   
 
9. Importante ressaltar que esse vultoso desembolso de despesas não 
acrescentaria nenhum novo ACS contratado, tampouco mais benefícios à 
população assistida, pelo contrário, reduziria drasticamente e, em muitos casos, 
inviabilizaria a execução e promoção das ações da Saúde da Família em diversos 
municípios do País. 
 
10. É importante lembrar que, mantida a situação atual, estarão comprometidas as 
metas de expansão planejadas para a Saúde da Família na grande maioria dos 
municípios, que evitará infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
11. Além dos fatores já mencionados, os municípios também se mostram 
preocupados com a possibilidade da União cessar o repasse das transferências de 
recursos do SUS para a execução dos serviços de ACS e das Equipes do PSF, 
uma vez que o Ministério Público do Trabalho – MPT vem buscando impedir os 
repasses aos municípios que mantiverem contratações de ACS em desobediência 
ao disposto na Lei nº 11.350/2006 e EC nº 51.  
 
12. Em relação especificamente aos casos acima, o Ministério da Saúde não tem 
promovido a sustação dos repasses aos municípios, afirmando tratar-se de uma 
condição que afronta o artigo 3º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que 
veda a interferência deste em assuntos de economia interna do município, 
respeitando o pacto federativo, protegido pelo artigo 30 da Constituição.  
 
13. O Supremo Tribunal Federal por decisão do plenário, em 05/04/2006, no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn nº 3395, proposta pela 
Associação dos Juizes Federais do Brasil - AJUFE, considerou que a Justiça do 
Trabalho não tem competência para apreciar as causas entre o Poder Público e 
servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-
administrativo (art. 114, I, da CF, com a redação dada pela EC 45/04). 
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14. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, ao tratar da forma de vinculação 
dos ACS, em dois Acórdãos - Acórdão nº 1.281/2007 – Publicado em 29/06/2007 no 
D.O.U e Acórdão nº 1.146/2003 - determina expressamente ao Ministério da Saúde 
que adote para as contratações dos ACS (e demais componentes das equipes de 
Saúde da Família) duas alternativas:  
__ contratação direta mediante concurso público ou  
 __contratação indireta por processo seletivo realizado por Organização Social ou 
OSCIP). 
 
15. A partir de tantas divergências, alguns municípios têm buscado socorro junto 
aos órgãos de controle e ao Judiciário visando solucionar o grave problema da 
forma de contratação dos ACS. 
 
16. A Procuradoria Geral do Município de São Paulo, através do Ofício nº 
1004/2006/SMS.G/AJ, de 29.09.2006, formalizou representação de 
inconstitucionalidade da EC nº 51/06 e da Medida Provisória nº 297/06 (que resultou 
na Lei nº 11.350/06) junto ao Procurador Geral da República, já que o Município não 
tem legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o 
Supremo Tribunal Federal (art. 103 da CF). 
 
17. Ao juízo do município de São Paulo, tanto a Emenda Constitucional nº 51/06 
quanto a Lei 11.350/06 ferem a autonomia dos municípios por obrigá-los à adoção 
de uma forma de processo seletivo diferente do concurso público (art. 37, II da CF), 
bem como à adoção de um regime jurídico de contratação estipulado pela União. 
Para ratificar tais alegações, utiliza as lições do jurista Eduardo Gulart Monteiro que 
afirma expressamente que “a Emenda soa acintosamente ofensiva a princípio 
constitucional basilar, que é a forma federativa de Estado” e afirma que “o Município 
tem autonomia administrativa para legislar sobre assunto de interesse local (art. 30, 
inciso I, da CF)”. 
 
18. Ainda de acordo com a análise municipal, os cargos públicos somente podem 
ser criados mediante lei, cuja iniciativa é reservada privativamente ao Chefe do 
Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, da CF, aplicável por simetria aos demais 
entes da Federação. 
 
19. A Prefeitura de São Paulo expõe em sua representação o drama vivido pelos 
municípios brasileiros em face do disposto no art. 21 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que declara ser nulo de pleno direito o ato 
que provoque aumento da despesa com pessoal sem atender as exigências dos 
arts. 16 e 17 daquele diploma. Assim, para a criação de novos cargos e empregos 
públicos nos municípios deverá existir prévia estimativa do impacto orçamentário no 
exercício em que a lei deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes, além de 
outras medidas, o que inviabilizará a continuidade da Estratégia Saúde da Família e 
a própria atuação dos ACS. 
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20. Ao final, a representação conclui que a EC 51 traz sérias dúvidas quanto a sua 
utilidade prática e constitucionalidade formal e material, por violação do art. 60, § 4º, 
incisos I e IV2[2] (violação da forma federativa de Estado); art. 5º, caput e inciso 
XXXVI (prejuízo ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada); art. 
37, inciso II3[3]; e art. 304[4] (competência de legislar do município), entre outros da 
Constituição da República.  
 
Em que pese a Procuradoria Geral da República não ter acatado a representação 
apresentada pelo Município de São Paulo, nada impede que outros municípios e / 
ou estados ajuízem novas representações visando a declaração de 
inconstitucionalidade da já citada emenda constitucional, propiciando, inclusive, a 
oportunidade da Procuradoria aprofundar a análise da matéria. 
21. Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o PL 7.495/06 ou PLS 
270/06, de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que regulamenta os §§ 4º e 5º 
do art. 198 da Constituição Federal, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal 
amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51/06, 
assegurando a continuidade da parceria com entidades sem fins lucrativos.  
 
22. Diante da polêmica acerca da contratação dos Agentes Comunitários de Saúde 
– ACS no âmbito da Estratégia Saúde da Família e da gravidade da situação vivida 
pelos municípios brasileiros há que se buscar uma solução conjunta que possa 
impedir danos à saúde pública no País, proteger os direitos constitucionais dos 
trabalhadores e salvaguardar os gestores.  
 
Brasília, 13 de dezembro de 2007. 
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