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Lei nº  670/2007 

                                                                                      Dispõe sobre a criação e 

regulamentação dos cargos e 

carreiras de Agente 

Comunitário de Saúde e 

Agente de Combate às 

Endemias na forma que 

especifica e dá outras 

providências. 

 

 

                                                         O Prefeito Municipal de Curralinho, FAÇO SABER, em 

cumprimento ao artigo 41, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

                      

ART. 1º - Ficam criados os cargos de  carreiras de Agentes Comunitários de Saúde e de 

Agente de Combates as Endemias no Município de Curralinho, Estado do Pará, nos termos 

dos §§ 4º, 5º e 6º do Artigo 198, da CF c/c redação dada pela EC/51 e Lei Federal 

nº11.350/2006, que observará o quantitativo, a estrutura de classes e padrões de 

vencimentos  definidos nesta  lei. 

 ART. 2º - O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate as Endemias, nos termos desta lei, constituem funções públicas, e dar-se-ão 

exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, em Programas cuja execução 

seja de responsabilidade deste Município, mediante vinculo direto entre os referidos 

Agentes e Órgão ou entidade da administração direta, autarquia ou fundação desse ente 

federado. 

ART. 3º - Compete ao Agente Comunitário de Saúde 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. 

Parágrafo Único - São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua 

área de atuação: 

I -  a atualização de instrumentos para diagnósticos demográfico e sócio-cultural da 

comunidade de sua atuação; 

II - a execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 

III - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de 

nascimento, de óbito, doenças e outros agravos da saúde; 

IV - o estimulo à participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da 



conquista de qualidade de vida; 

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 de saúde e as outras 

políticas públicas que promovam a qualidade de vida. 

ART. 4º - Compete ao Agente de Combate as Endemias o exercício de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações de controle de endemias e seus 

vetores, abrangendo atividades de execução de programas de saúde desenvolvidas em 

conformidades com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local. 

ART. 5º - O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o 

exercício da profissão: 

I - residir na área da comunidade em que atuar; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica de formação; e 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

§1º - A definição do âmbito geográfico das comunidades, para os fins do disposto no inciso 

I, estará especificada no anexo I desta lei . 

§2º - Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III aos que, na data de publicação da 

lei federal 11.350/06 de 05 de outubro de 2006, estavam exercendo atividades próprias de 

Agente Comunitário de Saúde ou de Agentes de Combate as Endemias. 

§3º - Aplicam-se aos Agentes de Combate as Endemias os requisitos estabelecidos nos 

incisos II e III do caput. 

 ART. 6º - A  admissão de Agentes Comunitários de Saúde e a 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 complexidade de suas atribuições e requisitos 

específicos para a sua atuação, de acordo com o edital, o disposto nesta lei, na lei federal e 

na Constituição Federal. 

Parágrafo único - O processo seletivo referido no caput deste artigo poderá ser realizado em 

uma ou mais fases, incluindo curso introdutório de formação inicial, de caráter meramente 

classificatório . 

ART. 7º - A jornada de trabalho, a quantidade e os vencimentos devidos aos Agentes 

Comunitários de Saúde e aos Agentes de combate às Endemias encontram-se especificados 

no anexo II desta lei, sendo desta  parte integrante. 

ART. 8º - Aplicam-se aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de combate às 

Endemias a permissão de acumulação de cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde de que trata o Art. 37, XVI da Constituição Federal, respeitada a compatibilidade de 

horários. 

 

ART. 9º - É vedada a utilização de contratação temporária por excepcional interesse público 

e de contratos entre o Poder Público e cooperativas de trabalho para o desempenho das 

atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, 

excetuada a hipótese de combate de surtos endêmicos, hipótese em que será observada a 

regulamentação do Artigo 37, IX da Constituição Federal. 

ART. 10 - Os profissionais que, na data da promulgação da Emenda Constitucional Nº 51, e 



a qualquer titulo, estavam desempenhando as atividades de Agente Comunitário de Saúde 

ou de Agente de Combate às Endemias, nos termos definidos por esta lei, ficam dispensados 

de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o Artigo 6º, desde que tenham 

sido contratados a partir de anterior processo se seleção pública efetuado por órgãos ou 

entes da administração direta ou indireta do Município ou por outras instituições com a 

efetiva supervisão e autorização da administração direta do Município. 

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, considera-se por  seleção pública aquele 

que tenha sido realizado com observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, assim devidamente certificado pelo Gestor Municipal. 

ART. 11 - Os que na data da publicação desta lei exerçam atividades próprias de Agente 

Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, vinculados diretamente ao 

Município ou a entidades da sua administração indireta, não investidos em cargo ou 

emprego públicos, não alcançados pelo disposto no Artigo anterior, poderão permanecer no 

exercício destas atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo pelo 

ente federativo com vistas ao cumprimento do disposto nesta lei. 

ART. 12 - Aplicam aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate as 

Endemias, o regime estatutário, inclusive aos referidos no artigo 10 desta Lei, estando todos 

vinculados ao que dispõe aos servidores públicos municipais, constante no Estatuto dos 

Servidores Municipais e Leis Municipais. 

ART. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições  

contrárias. 

 

      Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de Fevereiro de 2007. 

 

 

 

ÁLVARO AIRES DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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J U S T I F I C A T I V A   

                       Senhor Presidente, 

                       Senhores Vereadores:  

                       Temos a imensa satisfação de encaminhar à apreciação dessa Egrégia Câmara 

Municipal, projeto de lei criando os cargos dos Agentes Comunitários de Saúde(ACS) e 

Agente de Combate às Endemias(ACE)  do Município de Curralinho.  

                       É sabido que a Emenda Constitucional nº51/2006, estabeleceu mais uma 

forma de ingresso no serviço público- o Processo Seletivo Público para os Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias buscando resolver assim as 

irregularidades relacionadas aos seus vínculos de trabalho. No entanto para esta Emenda 

obter eficácia plena, fazia-se necessária sua regulamentação. 

                      Desta forma, o Governo Federal publicou a Medida provisória nº297, 

convertida, sem alterações, na Lei nº11.350, de 05 de outubro de 2006, que estabelece os 

requisitos para o exercício da atividade dos ACS e ACE, define suas atribuições e esclarece 

os critérios para a regularização dos vínculos de trabalho, ingresso e  desligamento destes 

profissionais, além de reafirmar a possibilidade de realização de modo singular de seleção: o 

Processo Seletivo Público. 

                      No entanto, não se pode perder de vista que, precedendo a realização do 

processo seletivo público, tem-se por indispensável a criação por de Lei Municipal, de 

iniciativa do Poder Executivo(Art.41 da LOM), dos cargos efetivos ou empregos público, na 

qual se definirá a opção do regime, a quantidade necessária de ACS e ACE para suprir a 

necessidade do serviço e os vencimentos. Imprescindível, portanto, a regulamentação da 

matéria via Lei Municipal. 

                      Face o exposto, encaminhamos o projeto de lei em anexo, na certeza de que 

serão mantidas por Vossas Excelências as disposições nele especificadas por refletirem os 

anseios da categoria e sobretudo, por tais disposições estarem em consonância com os 

dispositivos constitucionais e legais que norteiam a matéria. Juntamos cópia da EC 51/2006 

e Lei Federal nº11.350/2006. 

                     

                        Gabinete do Prefeito Municipal de Curralinho, 12 de Fevereiro de 2007. 
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ÁLVARO AIRES DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

NO ÂMBITO GEOGRÁFICO DO MUNICÍPIO 

 

 

Área de 

Saúde 
localidades 

Localidades Básica 

de Referência 
Vagas no Concurso 

01 Rio Canaticu Central 02 

02 Rio Canaticu Tartarugalzinho 01 

03 Rio Canaticu Rio Pariaca, Araçacá 01 

04 Trapichinho 
Furo Grande 

Santa Maria 

02 

01 

05 Rio Uruá Santa Izabel 01 

06 Rio Piriá 
Vila 

Mucutá 

03 

01 

07 Rio Mucutá Ig. Cafezal 01 

08 Rio Mutuacá Juna 01 

09 Rio Mutuacá Alto 01 

10 
Rio Mutuacá Camauá e Santa 

Izabel 
01 

11 Rio Guajará 
Portugal 

São Sebastião 

01 

01 

12 Rio Açu Açu 01 

13 Cidade sede 11 
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ANEXO II 

 

 

 

 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) 

 

 

JORNADA DE 

TRABALHO 

 

40 HORAS 

SEMANAIS 

QUANTIDADE 

25 

 

VENCIMENTO 

350,00+20%de adicional de 

insalubridade 

 

 

 

 

AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS(ACE) 

 

 

 

 

JORNADA DE 

TRABALHO 

 

40 HORAS SEMANAIS 

QUANTIDADE 

05 

VENCIMENTO 

350,00+20%de adicional de 

insalubridade 
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