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Lei nº 491/08 – GAB/PMMR                                                        Mãe do Rio, 23 de junho de 2008. 

 
 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE CARGOS DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, E DE AGENTE DE 
COMBATE ÁS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO 
RIO, NA FORMA DO QUE DISPÕE O ART. 2° DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL N° 51 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Prefeito Municipal de Mãe do Rio Antônio Saraiva Rabelo, faço saber que a 
Câmara Municipal de Mãe do Rio aprovou e eu, sanciono o seguinte Projeto de Lei: 
 
  Art. 1° - Fica regulamentado o cargo público de Agente Comunitário de Saúde e 
de Agente de Combate às Endemias, na administração direta do Município de Mãe do 
Rio, atividade pública a ser executada no âmbito do Sistema Único de Saúde Municipal, 
o qual passara a integrar o quadro de pessoa de provimento efetivo da administração 
direta do Município. 
  § Único – Enquadram-se nas condições do artigo anterior, todos os Agentes 
Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, que na data da 
publicação desta lei estiverem no exercício regular das funções. 
 
  Art. 2° - Os cargos públicos regulamentados nesta Lei serão regidos pelo Regime 
Jurídico do Município, Lei n° 454/2005, e disposto no artigo 198 da Constituição 
Federal. 
 
 Parágrafo Único - As despesas decorrentes da regulamentação dos cargos 
públicos a que se refere esta Lei correrão à conta das dotações destinadas à Secretaria 
Municipal de Saúde, consignadas no Orçamento do Município, obedecido o que dispõe o 
Art. 169 da Constituição Federal. 
 
  Art. 3° - 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, individuas ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
  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 executivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravados da saúde. 
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  IV – O estimulo à participação da comunidade nas políticas voltadas para a área da 
saúde; 
  V – A realização de visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de 
situações de risco às famílias, 
  VI – A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 
políticas que promovam a qualidade de vida. 
  VII – Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob 
sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe, 
  VIII – Cadastrar todas as pessoas de sua micro-área e manter os cadastros 
atualizados, orientando ainda, as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponível, e 
  IX – Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à 
prevenção e o controle da malária e da dengue, conforme Portaria nº44/GM/2002. 
  Parágrafo Único – Fica permitido ao ACS desenvolver atividades nas Unidades 
Básicas de Saúde, desde que vinculadas às suas atribuições acima referidas. 
 
  Art. 4° - O Agente de Combate a Endemias tem como atribuição o exercício de 
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, e sob a supervisão da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
  Parágrafo Único: São consideradas atividades do Agente de Combate e 
Endemias na sua área de atuação; 
  I – Prevenção de Doenças Endêmicas; 
  II – Promoção de Saúde, de controle e de vigilância; 
  III – Outros regulamentos pelo SUS. 
 
  Art. 5° - O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate a Endemias 
deverão preencher os seguintes requisitos para o exercício das atividades; 
  I – Residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do 
edital do processo seletivo público ou outra forma de admissão; 
  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 II aos que, na data de 
publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente de Combate às 
Endemias. 
  § 2º - Compete à Secretaria Municipal de Saúde a definição da área geográfica, 
observando os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde. 
 
  Art. 6° - A contratação para os cargos do Agente Comunitário de Saúde e de 
Agentes de Combate a Endemias deverá ser precedida de Processo Seletivo Público 
de provas objetiva e subjetiva, de acordo com a natureza e a complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades que atendam aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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  Art. 7° - A administração Pública comente poderá exonerar do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde do de Agente de Combate a Endemias na ocorrência de uma 
das seguintes hipóteses; 
  I – Prática de falta grave, dentre as quais:  

a) Ato de improbidade; 
b) Incontinência de conduta ou mau procedimento; 
c) Negociação habitual por conta própria ou alheia; 
d) Sentença Judicial transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da 

pena; 
e) Desídia do desempenho das respectivas funções; 
f) Embriagues habitual ou em serviço; 
g) Ato de indisciplina ou insubordinação;  
h) Abandono das funções; e 
i) Não cumprimento parcial ou total da presente Lei. 

 II – Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
  III – Insuficiência de desempenho, apurado mediante procedimento, constatação “in 
loc” e emissão de relatório pela supervisão autorizada, 
  IV – Deixar de residir na área em que atuar, conforme disposto no art. 5º, I desta 
Lei. 
  V – Por Ato Normativo, devido a necessidade de redução do quadro de pessoal, 
por excesso de despesa, nos termos da Lei 9.801/1999, 
  § 1º - Nos casos previstos nos incisos, I, II, III, IV, V e § 1º do presente artigo, será 
assegurado ao Agente Comunitário de Saúde do de Agente de Combate a Endemias, 
o direito a ampla defesa. 
  § 2º - No caso de Agente Comunitário de Saúde, poderá este ser exonerado 
unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso I do Art. 5º, ou em 
função de apresentação de declaração falsa de residência. 
 
  Art. 8° - O Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias 
deverá anualmente comprovar por meios julgados hábeis pela administração pública 
municipal, a sua residência na sua área de atuação, cabendo ao município a fiscalização 
permanente. 
 
  Art. 9° - ficam regulamentados os cargos públicos de Agente Comunitários de 
Saúde e Agente de Combate a Endemias, com retribuição mensal cuja despesa não 
excederá o valor atualmente despendido pelo município com a contratação destes 
profissionais. 
 
  Art. 10 – O município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação 
desta lei, tornará pública, a listagem dos ACS e ACE que exercem na presente data, 
atividades no município, indicando se os mesmos decorrem de contratos; 

a) Firmado com a administração pública, sem qualquer forma de seleção pública; 
b) Firmado com a administração pública, por força de aprovação em Processo 

Seletivo Público realizado pelo município ou estado. 
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c) Firmado com pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos por força de 
contato, convênio ou termo de parceria com a administração pública municipal e, 
se o contrato de trabalho do Agente Comunitário de Saúde decorreu de 
aprovação em processo seletivo autorizado e supervisionado pelo município, mas 
realizado por pessoa jurídica.  

 
  Art. 11– As situações previstas nas letras b e c do Art.10 deverão ser certificadas 
pela administração pública municipal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
 
  Art.12 – Os Processos Seletivos, realizados pela Administração Pública 
Municipal, antes da data da edição da EC51/2006, 14 de fevereiro de 2.006, serão 
considerados convalidados, após o ato formal de certificação, o qual deverá ser 
publicado, conforme relacionado no Art.10, devendo os Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate a Endemias, em exercício efetivo na profissão ate a data 
de edição da Lei n° 11.350/2006, de 5 de outubro de 2.006, serem lotados nos quadros 
de pessoas efetivas da Administração Pública Direta, como Servidor Público. 
  Parágrafo Único: Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 
Endemias, aprovados no Processo Seletivo mencionado no “caput” deste artigo, e que 
até a data de publicação da presente Lei ainda não tiverem sido convocados, terão seus 
direitos garantidos até o término da data de validade do Processo Seletivo, conforme 
previsto no edital. 
 

  Art. 13 – Após a aprovação e publicação desta Lei, a contratação de Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, só será admitida na 
forma do que dispõe o § 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. 
 

  Art. 14 – Revogam–se as disposições em contrário. 
 

     

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe do Rio (Pa), 23 de junho de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO SARAIVA RABELO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Obs. Esta Lei foi Publicada no dia 23 de junho de 2008, conforme Decreto de Publicação 

nº.008/2008. 
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