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Comentários preliminares à Lei 12.994/2014 

Cristiane Aparecida Costa Tavares Roque1 

Foi publicada a Lei 12.994/2014, dispondo sobre o piso salarial profissional nacional e 

diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Combate às Endemias, alterando portanto, a  Lei 11.350/2006. 

No artigo 5º da Lei 12.994/2014 é estabelecido que a lei entra em vigor na data de sua 

publicação, ou seja, em 18 de junho de 2014. Sendo assim, é fato que a legislação em 

comento encontra-se plenamente em vigor. 

Viés importante trazido pela Lei, que alterou a legislação vigente que regula as políticas 

referentes aos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, foi a 

fixação de piso salarial nacional, ou seja, valor padronizado nacionalmente, pelo qual a 

União, Estado, Distrito Federal e Município não poderão fixar abaixo deste, para vencimento 

inicial de carreira dos agentes tratados pela lei. 

É estabelecido no artigo 9ºA, §1º, o valor de R$ 1.014,00 (hum mil e quatorze reais) para as 

duas categorias. Ressaltando a paridade entre as remunerações determinadas no artigo 9ºG. 

Todavia, para que o piso salarial das categorias abarcadas pela lei sejam implementados, 

devemos ressaltar o artigo 167 da Constituição Federal de 1988: 

Art. 167. São vedados: 

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária 

anual; 

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 

(...) 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos 

de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para 

outro, sem prévia autorização legislativa; (...) 
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Desta feita, deverá ocorrer a observação das previsões orçamentárias existentes para o 

exercício financeiro, pelo ente federativo para a efetiva implementação do piso salarial dos 

agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Providências estas 

que variarão, no caso dos municípios, em virtude da especificidade de suas leis 

orçamentárias. 

Inobstante, deve ser levado em consideração o limite prudencial trazido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (101/2000) para as despesas com pessoal. 

Deve ser destacar ainda, a disposição trazida na Lei 4.320/64: 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende 
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será 
precedida de exposição justificativa.          
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 
comprometidos:         
 I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior;           
 II - os provenientes de excesso de arrecadação;          
 III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;           
 IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que 
juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.                 
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o 
ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os 
saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a 
eles vinculadas.  
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, 
o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a 
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a 
tendência do exercício. 
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de 
excesso de arrecadação, deduzir-se-a a importância dos créditos 
extraordinários abertos no exercício.  
        

Ato contínuo, deverão ser observadas a duração da jornada e as atribuições específicas dos 

agentes, as quais a lei fez questão de incluir em parágrafo específico, não deixando margem 

para possíveis desvios de função.   

A jornada é fixada em 40 (quarenta) horas semanais e deverá ser dedicada integralmente a 

ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em 

prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, 

segundo as atribuições previstas em lei (Lei 11.350/2006).  

A Lei 12.994/2014 trouxe dispositivos para tratar dos recursos para o financiamento das 

atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, deixando 
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claro que a União está oferendo assistência financeira complementar, para cumprimento do 

piso salarial que está sendo instituído pela mesma lei, nos termos do determinado pelo art. 

198, §5º da Constituição Federal de 1988: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: 

(...) 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional 

nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das 

atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às 

endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência 

financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 63, de 2010)  

 

Ressalta a Lei 12.994/2014 que o Poder Executivo Federal fixará em Decreto parâmetros 

referentes à quantidade máxima de agentes passíveis de contratação em cada território, 

levando em consideração a população e as peculiaridades locais. 

Desta forma, após levantamento do número de agentes comunitários de saúde e de 

combate às endemias, devidamente registrados, na forma exigida pela lei, a União repassará 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 95% (noventa e cinco porcento) do valor do piso 

salarial fixado por agente, ou seja, 95% (noventa e cinco porcento) de R$ 1.014,00 (hum mil 

e quatorze reais) por agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, após a 

publicação do referido decreto. 

É mencionado ainda, que a assistência financeira complementar se dará em 12 (doze) 

parcelas consecutivas em cada exercício, e 1 (uma) parcela adicional no último semestre. 

Até lá, continuam sendo feitos repasses financeiros da forma que acontecem hoje, pelo 

Ministério da Saúde. 

A lei ainda traz exigência de comprovação, pelos gestores locais do SUS, do vínculo direto, 

regularmente formalizado, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às 

endemias, para a prestação da assistência financeira complementar. 

A inovação observada diz respeito ao artigo 9ºD, inserido agora na lei 11.350/2006, que cria 

o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas a atuação dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 

A lei não esclarece muito acerca do incentivo, apenas nos informa que o Poder Executivo 

está autorizado a fixar em decreto os parâmetros para concessão do incentivo e o valor 

mensal do incentivo por ente federativo, observando as peculiaridades de cada município.  
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Prosseguindo a análise da Lei 12.994/2014, observamos que a assistência financeira 

complementar prestada pela União e a parcela repassada como incentivo financeiro que 

venha a ser utilizada no pagamento de pessoal será computada como gasto de pessoal do 

ente federativo beneficiado pelas transferências, para fins do índice apurado na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Apesar do entendimento diverso, até a publicação da Lei pelo TCE MG, segundo o art. 9ºF, a 

assistência financeira deverá ser lançada no cômputo correspondente ao gasto com pessoal 

do município, a partir da publicação da lei. 

Importante destacar que foram instituídas diretrizes para organização das carreiras dos 

agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, sendo primordial 

que sejam iniciados os trabalhos para instituição dos planos de carreira estabelecidos, para 

cumprimento da lei. 

Já no que tange a forma de Contratação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 

de Combate às Endemias, a lei altera o artigo 16º da Lei 11.350/2006, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 16.  É 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 epidêmicos, na 

forma da lei aplicável.” 

Na alteração trazida pela Lei 12.994/2014, observamos a troca do “fica vedada” pelo “é 

vedada”. Na realidade, na lei alterada já existia a vedação da contratação temporária ou 

terceirizada. 

O que deve ser ressaltado é a impossibilidade de contratação temporária ou terceirizada, 

privilegiando assim uma contratação de período indeterminado, observando o regime 

jurídico utilizado na contratação, dadas as especificidades do cargo e lembrando das 

possibilidades de rescisão unilateral do contrato, trazidas no art. 10º da Lei 11.350/2006. 

E ainda, como dito anteriormente, existe a necessidade de comprovação do vínculo direto, 

regularmente formalizado, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as 

endemias, condição para recebimento dos recursos denominados de assistência financeira 

complementar. 

Conclui-se então que o vínculo dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 

combate às endemias será condição para o recebimento dos recursos financeiros, devendo o 

gestor do SUS providenciar as adequações, conforme determina a legislação. 
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E finalmente, voltando ao início, estando a lei em vigor, Lei 12.994/2014, traz consigo 

indicações de penalizações pelo descumprimento da lei, das quais, ressaltamos: código 

penal, lei de crimes de responsabilidade, entre outras.  

Apesar da necessidade imperiosa de cumprimento imediato da Lei 12.994/2014, esta lei traz 

algumas questões controversas, obscuras e com duplicidade de entendimento, das quais 

dependem da publicação de decreto regulamentador para melhor poder entender e cumprir 

a normativa em comento, além de questões que dependem de implementação através de 

legislação municipal para surtirem efeitos legais dentro dos munícipios.  

É sabido que a Presidente da República vetou alguns artigos da lei que poderiam esclarecer 

alguns pontos, e então diante dos necessários complementos na norma, deve-se aguardar a 

publicação dos respectivos decretos regulamentadores. 

Desta forma, deve-se cumprir a lei da forma em que é possível cumpri-la, adotando as 

providências para a satisfação das obrigações lá trazidas, e para os esclarecimentos que 

porventura sobrevierem, depende-se de publicação, por autoridade competente, de decreto 

normatizador. 

 

 

 

 

 

 

 
 


