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1. Relatório 

 

Trata-se de consulta, realizada pela apoiadora do COSEMS REGIONAL DE UBERABA, em 
virtude da demanda do Secretário Municipal de Pedrinópolis, para a análise jurídica da 
seguinte demanda: 

Trabalhamos, há 14 anos no Programa Saúde da Família em Pedrinópolis, recebemos apenas salário 
mínimo de 2 qüinqüênios mas, aqui tem agente que recebe apenas o salário mínimo menos 11% 
desconto da previdência. Não pagam insalubridade, segundo Lei Municipal anterior à criação do 
programa saúde da família, não recebemos o repasse 14 que vem no final do ano de 2012, nem o 
repasse da portaria 260/2013. Queremos direito à insalubridade, pois no mês de julho de 2012, aqui em 
nossa comunidade houve dois casos de gripe H1N1 que levou a óbito de um casal, que foi transferido 
para o Hospital Madrecor de UDI, e nós ACS visitamos todas as famílias para levar orientações para 
prevenção de doenças e colhemos informações importantes para melhorar o serviço e atendimento. É 
justo que nossa profissão seja valorizada, que tenhamos um piso salarial nacional, plano de carreira, 
insalubridade, um plano de aposentadoria, já que tivemos que trabalhar em situação adversa: céu 
aberto, sol muito quente, calor, frio, vento, animais e insetos os mais diversos. Precisamos também que a 
Prefeitura tenha obrigação de prestar contas de que nos pagam e que os repasses não estejam sendo 
desviados.” 

Posto isso, solicitamos a gentileza de nos responder neste email no período máximo de 10 (dez) dias, 
prazo estabelecido pelo art. 7º, Lei 15.298/2004. Importante ressaltar que a reposta deve conter 
informações que atendem satisfatoriamente os pontos tratados na denúncia. 

 

 

2. Fundamentação 

2.1 – Da remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde/ Agente de Combate às 
Endemias 



2.1.1 – “aqui tem agente que recebe apenas o salário mínimo menos 11% desconto da 
previdência.”(sic) (...) “não recebemos o repasse 14 que vem no final do ano de 2012, 
nem o repasse da portaria 260/2013.” 

Diante do questionamento exarado à Ouvidoria do município, transcrevemos o 
disposto na Portaria nº 260/2013: 

 
PORTARIA Nº 260, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 
Fixa o valor do INCENTIVO DE CUSTEIO referente à implantação de 
Agentes Comunitários de Saúde. 
Art. 1º Fica fixado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) por 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o valor do incentivo 
financeiro referente aos acs das estratégias de Agentes Comunitários 
de Saúde e de Saúde da Família. 
 

A Portaria mencionada na denúncia encaminhada, reajusta o valor do repasse do 
incentivo que será destinado aos municípios para o custeio dos agentes comunitários 
de saúde. A legislação em comento não define, nem determina que o valor repassado 
será o valor pago como salário aos agentes, trata somente do repasse para custeio dos 
agentes que contribuem para aquela estratégia. 

O valor a ser pago para cada Agente Comunitário de Saúde é definido pelo Prefeito 
Municipal, por ato discricionário, vejamos: 

Discricionariedade é à margem de "liberdade" que remanesce ao administrador para 
eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de 
adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da 
fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se 
possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente.1 

Nesse diapasão, não há que se falar em cumprimento da portaria, ou em repasse 
integral dos valores descritos na portaria, ou no incentivo extra do final do ano, pois os 
mesmos não dizem respeito aos salários a serem pagos aos agentes, mas sim ao 
incentivo ao exercício da atividade, aquisição de equipamentos de proteção individual, 
uniformes, material de consumo, etc. 

A respeito dos demais questionamentos, anexo Nota Jurídica do CONASEMS que 
responde o assunto. 

Belo Horizonte,  30 de abril de 2013. 

                                                           
1 Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo.15ª ed. Malheiros. São Paulo: 2003, p. 831. 
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