
LEI Nº 1560, DE 12 DE MAIO DE 2008.

Autoria: Poder Executivo
Dispõe a criação de emprego público, o processo 
seletivo  público  e  o  exercício  das  atividades  de  
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate  
às Endemias no Município de Lucas do Rio Verde.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde,  Estado de Mato Grosso, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde- ACS e 
Agente de Combate às Endemias- ACE, atividade pública a ser  executada no âmbito do 
Sistema Único de Saúde Municipal-SUS, o qual passará a integrar o quadro de pessoal da 
Administração Direta do Município. 

Art. 2º Os empregos públicos criados nesta lei serão regidos pelo regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452 de 1º de maio de 
1943, e legislação trabalhista correlata, conforme determina o disposto no § 4º do artigo 198 
da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 51/2006, e a Lei 
Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006.

Art.  3º Os  Agentes  Comunitários  de  Saúde  têm 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. 

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 São  requisitos  específicos  para  o  exercício  das  atividades  de  Agente 
Comunitário de Saúde:

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. 
Parágrafo único: A definição das áreas geográficas a que se refere ao inciso I será 

formalizada por Decreto, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Art. 5º Os Agentes Comunitários de Saúde têm os Postos de Saúde da Família-PSF´s 
como setor de referência e cadastramento.

Parágrafo único.  Os empregos públicos de Agentes Comunitários de Saúde serão 
quantificados por setor, de acordo com o estabelecido em Decreto, devendo ser considerado 
o número de famílias cadastradas junto aos Postos de Saúde da Família-PSF´s. 

Art. 6º 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 
municipal de saúde, competindo-lhes ainda:

I- ações  de  prevenção  de  endemias  e  promoção  da  melhoria  de  condições 
ambientais;

II- ações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento de endemias;
III- notificação e controle das mesmas;
IV- participar  no  planejamento  das  ações  de  combate  e  controle  de  endemias 

assim como da avaliação dos resultados desta.

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. 

Art.  8º  Os  empregos  públicos  de  Agente  de  Combate  às  Endemias  serão 
quantificados por setor, de acordo com o estabelecido em Decreto, devendo ser considerado 
o levantamento apresentado pela área de vigilância em saúde.

Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias será precedida de processo seletivo público de provas, 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. O edital do processo seletivo público referido no caput deste artigo 
será publicado em jornal de grande circulação no município, com antecedência mínima de 
20(vinte) dias da realização das provas, devendo o período de inscrições ser de, pelo mesmo, 
05(cinco) dias.

Art. 10 Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, 
contratados  na  forma  desta  lei,  firmarão  com  o  Município  contratado  por  prazo 
indeterminado, com natureza de direito público, aplicando-se-lhe todos os princípios e regras 
de direito administrativo fazendo jus, além da respectiva retribuição mensal,  as seguintes 
vantagens:



I- décimo terceiro salário;
II- férias proporcionais, com o respectivo adicional;
III- adicional de insalubridade.
Parágrafo único. O agente de que trata esta lei será vinculado ao regime geral de 

previdência social, nos termos do § 13, do artigo 40, da Constituição Federal.

Art.  11 Após  a  sua  contratação,  os  agentes  de  que  trata  esta  lei  deverão  ser 
submetidos a curso de formação específica e continuada para o desempenho dos respectivos 
empregos, oferecidos pelo Município ou outro órgão de saúde conveniado, no qual deverão 
atingir freqüência e aproveitamento mínimo de 75%(setenta e cinco por cento).

§ 1º No primeiro ano de ingresso no emprego de agente, este deverá ser submetido 
trimestralmente aos cursos mencionados no caput deste artigo e no segundo ano em seguintes 
quadrimestralmente.

§ 2º O não aproveitamento do agente nos percentuais estabelecidos no  caput deste 
artigo ensejará, numa primeira oportunidade, em orientação escrita ao agente e, em caso de 
reincidência, no encaminhamento do que estabelece o inciso I, do artigo 12, desta lei.

Art. 12 A Administração Pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato 
do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias na ocorrência de 
uma das seguintes hipóteses:

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, apurado em procedimento no qual se assegure 
um recurso hierárquico, dotado de efeito suspensivo, o qual, no seu prazo 
total de tramitação, recurso e decisão final, não poderá ultrapassar o prazo 
máximo de 30 dias.

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 complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição 
Federal;

IV- insuficiência  de  desempenho,  apurada  em  procedimento  no  qual  se 
estabelece no inciso I deste artigo;

§ 1º No caso do Agente Comunitário de Saúde, este também poderá ser demitido na 
hipótese de não atendimento ao disposto no inciso I, do artigo 4º, desta lei

§ 2º Será considerada falta grave, nos termos do disposto no inciso I, deste artigo, a 
apresentação, em qualquer tempo, de declaração falsa de residência.

Art. 13 O Agente Comunitário de Saúde deverá comprovar anualmente, por meios 
julgados  hábeis  pela  Administração  Pública  Municipal,  a  sua  residência  na  sua  área  de 
atuação, sob pena de demissão, cabendo ao Município a fiscalização permanente.

Art. 14 Ficam criados, no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde, os empregos 
públicos de Agente de Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, conforme 
quantitativo, jornada de trabalho e retribuição mensal estabelecida na forma do Anexo desta 
lei,  cuja  despesa  não  excederá  o  valor  atualmente  despendido  pelo  Município  com  a 
contratação desses profissionais.



Parágrafo único. A retribuição mensal referida no  caput deste artigo será alterada, 
sem distinção de índices, por ocasião do reajuste da remuneração dos servidores públicos 
municipais.

Art. 15 As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos a que se refere o 
artigo  14  correrão  à  conta  das  dotações  destinadas  à  Secretária  Municipal  de  Saúde, 
consignadas no Orçamento do Município.

Art.  16 Os  profissionais  que  a  qualquer  título  estiverem nas  funções  próprias  de 
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias na data de publicação desta 
Lei, poderão ser investidos nos correspondentes empregos públicos de Agente Comunitário 
de Saúde Agente de Combate às Endemias, sem a necessidade de se submeterem ao processo 
seletivo  público  de  que  trata  o  artigo  9º  desta  Lei,  desde  que  preencham  os  seguintes 
requisitos:

I- ser brasileiro; 
II- ser maior de 18 anos; 
III- haver concluído o ensino fundamental; 
IV- estar quite com as obrigações eleitoral e militar; e, 
V- estar  no exercício da  atividade por  ter  sido aprovado no processo seletivo 

público em que foram obedecidos os princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência.

VI- para a investidura no cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde ainda 
será exigido que este esteja residindo na área da comunidade em que atuar.

Art. 17 Os processos seletivos públicos realizados até a publicação da presente lei 
serão analisados por comissão municipal formada por 05 (cinco) servidores do quadro efetivo 
da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  a  fim  de  verificar  a  observância  aos  princípios 
constitucionais da legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Parágrafo único. A comissão que trata o caput deste artigo terá o prazo de 30(trinta) 
dias para analisar os processos seletivos públicos e emitir parecer conclusivo.

Art. 18 Somente após a verificação e comprovação, pela comissão, de que todos os 
requisitos  essenciais  previstos  no  artigo  17  foram  cumpridos,  o  órgão  competente  da 
Administração Pública certificará o fato, tornando-o público, e fará publicar a listagem dos 
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias em efetivo exercício na 
data da publicação da presente lei, com contrato de trabalho em vigor, os quais serão lotados 
nos quadros de pessoal da Administração Pública Municipal.

Parágrafo único. A certificação da Administração Pública  Municipal  ocorrerá no 
prazo de 30(trinta) dias após o recebimento do parecer conclusivo da comissão.

Art.  19 Os  profissionais  que,  na  data  da  publicação  desta  Lei,  se  encontrem 
desempenhando as atividades de Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às 
Endemias,  e  não  alcançados  pelo  disposto  no  artigo  17  e  18,  poderão  permanecer  no 
exercício de suas atividades até a conclusão de processo seletivo público a ser realizado pelo 
Poder Público.



Art. 20 Para efeitos de aplicabilidade desta lei entende-se por Agente Comunitário de 
Saúde os cargos de denominados de Agente Comunitário de Saúde do Bairro e por Agente de 
Combate às Endemias os cargos de Agentes de Saúde Ambiental denominados na estrutura 
administrativa Municipal.

Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 12 de maio de 2008

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal



LEI Nº 1560, DE 12 DE MAIO DE 2008

ANEXO I

Emprego Público Vagas Jornada de trabalho Retribuição Mensal
Agente Comunitário de Saúde 80 8 h/dia e 40h/semana R$ 633,36
Agente de Combate às Endemias 40 8 h/dia e 40h/semana R$ 633,36


