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Consulta nº06/2015 

 

1. Relatório:  
 
Trata-se de consulta emanada pela gestora municipal de saude de São José da 
Lapa, a qual relata a existência de funcionária “que fez processo seletivo para 
Agente Comunitário de Saúde- ACS - se acidentou em casa, ficou afastada por 
aproximadamente dois anos. o INSS liberou seu retorno ao trabalho com 
recomendação de readaptação de função. Ela iniciou suas atividades no 
município em Maio/2011 e está trabalhando, desde Junho/2014 como 
recepcionista da UBS de sua área de abrangência. Questiono a legalidade de o 
município acatar a readaptação de função, uma vez que a mesma fez processo 
seletivo para desempenhar a função de ACS, de acordo com a Lei 11.350, e não 
pode mais exercê-la.” 
 
 

2. Análise e Fundamentação 
 
A estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde (EACS), existente desde o 
início dos anos 90, foi efetivamente instituída e regulamentada em 1997, sob o 
nome de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A alteração na 
nomenclatura foi trazida através da Portaria nº 2.488/2011. 
 
As principais ações e atividades a serem desenvolvidas pelo respectivo agente 
de saúde foram descritas preliminarmente no manual do Programa – PACS, que 
dispôs, em síntese: 
 

O desenvolvimento das principais ações deste programa 
se dá por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 
pessoas escolhidas dentro da própria comunidade para 
atuarem junto à população. O ACS deverá atender certo 
número de pessoas, dependendo das necessidades locais, 
e desenvolver atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde por meio de ações educativas 
individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, 
sob supervisão competente, como: visitar no mínimo uma 
vez por mês cada família da sua comunidade; identificar 
situação de risco e encaminhar aos setores responsáveis;  
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pesar e medir mensalmente as crianças menores de dois 
anos e registrar a informação no Cartão da Criança; 
incentivar o aleitamento materno; acompanhar a 
vacinação periódica das crianças por meio do cartão de 
vacinação e de gestantes; orientar a família sobre o uso 
de soro de reidratação oral para prevenir diarréias e 
desidratação em crianças; identificar as gestantes e 
encaminhá-las ao pré-natal; orientar sobre métodos de 
planejamento familiar; orientar sobre prevenção da aids; 
orientar a família sobre prevenção e cuidados em 
situação de endemias; monitorar dermatoses e 
parasitoses em crianças; realizar ações educativas para a 
prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama; realizar 
ações educativas referentes ao climatério; realizar 
atividades de educação nutricional nas famílias e na 
comunidade; realizar atividades de educação em saúde 
bucal na família, com ênfase no grupo infantil; 
supervisionar eventuais componentes da família em 
tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, 
hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças 
crônicas; realizar atividades de prevenção e promoção da 
saúde do idoso; identificar portadores de deficiência 
psicofísica com orientação aos familiares para o apoio 
necessário no próprio domicílio. Desta forma, 
considerando as atribuições anteriormente elencadas, a 
rotina de um ACS, de forma resumida, envolve as 
seguintes tarefas: Cadastramento/diagnóstico - é a 
primeira etapa do trabalho junto à comunidade. Consiste 
em registrar na ficha de cadastro do Sistema de 
Informação de Atenção Básica (SIAB) informações sobre 
cada membro da família assistida a respeito de variáveis 
que influenciam a qualidade da saúde, como situação de 
moradia, condições de saúde etc. Essas informações, uma 
vez consolidadas e analisadas, serão divulgadas e 
discutidas junto à comunidade e posteriormente 
encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde, que por 
sua vez enviará cópia para a Secretaria Estadual de 
Saúde. Uma vez reuni- das e processadas no estado,  
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darão origem a um relatório a ser encaminhado ao 
Ministério da Saúde”1. 
 

 
A posteriori, adveio a Lei Federal 11.350/2006, que regulamentou o §5 do art. 
198 da Constituição: 
 

§ 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)  

 
Temos, portanto que a Lei 11.350/2006 veio regulamentar as atividades de 
agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, da seguinte 
forma: 
 

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; 

1 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Programa agentes comunitários de saúde (PACS) I Ministério da Saúde, 
Secretaria Executiva. - Brasília : Ministério da Saúde, 2001. 
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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. 

 
A LEI MUNICIPAL Nº 687 DE 02 DE JUNHO, DE 2010, dispõe sobre as atividades 
de agente comunitário de saúde, no âmbito do munícipio de São José da Lapa, 
regulamentando as atividades a serem desenvolvidas pelos referidos agentes 
da seguinte forma: 
 

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 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 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; 
VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor saúde e outras políticas que promovam a 
qualidade de vida. 

Como mencionado pela gestora municipal de saúde, a agente comunitária sofreu 
acidente e esteve afastada dos seus trabalhos por dois anos  sugerindo o INSS a 
readaptação da referida agente. 

Rua Rio de Janeiro, 471 - 10º andar – Centro  – Belo Horizonte/ MG 
CEP 30160-040 – Telefax: (31)3287 3220 – E-mail: info@cosemsmg.org.br 



 

5 

 

 

As atribuições de um agente comunitário de saúde são vastamente previstas e 
detalhadas em lei, e por tais motivos, até o processo seletivo para ingresso de 
servidores depende de condição sine qua non para a atuação naquelas atividades 
especificas, sem as quais não poderá se dar. 

O instituto da readaptação corresponde à limitação das atividades do servidor 
readaptado às atividades que por estes podem ser executadas, apesar de suas 
limitações, dentre aquelas relacionadas na descrição das atribuições do cargo que 
ocupa. 

 

“O instituto da readaptação é uma das formas de 
provimento de cargo público. O art. 24 da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990 a conceitua como "a investidura 
do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental verificada em inspeção 
médica". De acordo com o § 2º, deverá ser efetivada em 
cargo de atribuições afins, respeitando-se a habilitação 
exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de 
vencimentos”2  

Trata-se de aplicação do princípio da eficiência na Administração Pública, porquanto 
ao invés de se aposentar o servidor, quando este ainda possa executar algumas das 
tarefas de seu cargo, restringe-se sua atuação a estas, sem, no entanto, torná-lo 
inativo. 

Sendo assim, somente no caso de se encontrar dentre as tarefas relacionadas nas 
atribuições gerais conferidas por lei ao cargo de Agente de Saúde Comunitário é que 
aquele servidor poderá realizar readaptação nestes moldes.  

Contudo, se por outro lado, não couber ao servidor a realização de quaisquer das 
tarefas/atribuições relacionadas para o cargo, não havendo qualquer outra ali descrita 
que o servidor possa exercer, estar-se-á inegavelmente diante de caso de 
aposentadoria por invalidez. 

Aliás, o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José da Lapa, 
trata da readaptação: 

2 (www.jacoby.pro.br.) 
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Desta forma, concluímos que a readaptação deve respeitar as atribuições do cargo a 
que pertencer, e além, ser o servidor submetido aos procedimentos trazidos pelo 
artigo 60 supracitado da Lei Complementar 754/2012. 

Na readaptação o servidor terá restringida as suas atividades apenas àquelas do seu 
próprio cargo que ele tenha condições físicas ou psicológicas de executar, em razão da 
restrição sofrida. 

Conferir ao servidor atribuições diferentes daquelas de seu próprio cargo, ou até 
mesmo enquadrá-lo em novo cargo com novas funções, constitui violação frontal ao 
que estabelece o art. 37, inciso II, e § 2º da Constituição Federal de 1988,  
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materializando nulidade e a possibilidade de sancionamento da autoridade 
responsável por tal ação.  

 

É o que cumpre informar, à consideração superior. 
 
Belo Horizonte, 09 de março de 2015. 
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