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LEI Nº 396/2001                                         DE 29  DE JUNHO DE 2001 
 

DISPÕE SOBRE A 
REGULAMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
RONDON DO PARÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O POVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, por seus 
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em 
seu nome, sanciona a seguinte Lei. 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art.1º. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde do Município de 
Rondon do Pará - PACS, tem por finalidade: 
 
I – contribuir para a melhoria das condições de saúde da população.  
 
II – tornar compatível a escolha e seleção dos Agentes Comunitários de 
Saúde com os propósitos de trabalho e diretrizes do PACS; 
 
III – assegurar o estreito relacionamento entre os Agentes Comunitários de 
Saúde e as comunidades em que vivem e trabalham, segundo orientação 
do Ministério da Saúde, da Comunidade Solidária, da Secretaria Executiva 
de Estado de Saúde Pública e da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do 
Município de Rondon do Pará; 
 
IV – viabilizar o atendimento das expectativas dos ACS quanto à 
contraprestação pecuniária pela relevante e indispensável parceria na 
construção do Sistema Único de Saúde e de uma sociedade na qual as 
pessoas possam viver com dignidade e saúde. 
 



 
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 

Poder Executivo 

Rua Gonçalves Dias nº 400 - Centro - Cep: 68.638-000 - Fone: (94) 3326-1394 –  Rondon do Pará – PA 2

 
V – observar as normas e diretrizes do Ministério da Saúde, Comunidade 
Solidária e Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, visando a 
execução articulada do Programa. 

 
CAPÍTULO II 

DA EXECUÇÃO DO PACS 
 
Art. 2º. O PACS será executado diretamente pelos Agentes Comunitários 
de Saúde de que trata o Capítulo IV desta Lei, e, indiretamente, pelo 
Ministério da Saúde, Comunidade Solidária, Secretaria Executiva de 
Estado de Saúde Pública e Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do 
Município de Rondon do Pará, sem restringir-se a estes órgãos. 
 
Art. 3º. Será priorizado no PACS o atendimento à criança, à gestante e às 
famílias onde haja portadores de doenças infecto-contagiosas. 
 
Art. 4º. A execução do PACS será necessariamente coordenada, instruída 
e supervisionada por profissional habilitado na área de enfermagem, o qual 
será disponibilizado pelo Município de Rondon do Pará, por intermédio da  
Secretária Municipal de Saúde, preferencialmente entre os pertencentes ao 
quadro de carreira do funcionalismo público. 
 
Art. 5º. O Município de Rondon do Pará, para consecução das finalidades 
do PACS, deverá: 
 
I – viabilizar a participação da coordenação estadual da SESPA no 
assessoramento técnico do PACS, inclusive quanto ao processo seletivo 
dos Agentes Comunitários de Saúde; 
 
II – permitir que os técnicos dos órgãos de saúde federal e estadual, 
sobretudo deste último, exerçam o acompanhamento e avaliação da 
execução do PACS instituído por esta Lei. 
 
III -  acompanhar supervisões, controlar e avaliar a execução do PACS; 
 
IV – manter com recursos financeiros próprios os procedimentos 
operacionais necessários à execução do PACS; 
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V – inserir o PACS no Plano Municipal de Saúde; 
 
VI – celebrar com órgãos de saúde pública federal e estadual convênios, 
compromissos, termos de adesão, ou outro instrumento legal, visando: 
 
a) assistência técnica operacional; 
b) avaliação mensal das informações e dados estatísticos; 
c) profissionalização dos ACS em Auxiliar de Enfermagem; 
d) garantir a contraprestação pecuniária ao ACS.  
 

CAPÍTULO III 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ACS 

 
Art. 6º. Os Agentes Comunitários de Saúde e seus Suplentes deverão 
atender, necessariamente, aos seguintes requisitos: 
 
I – possuir no mínimo 18 (dezoito) anos de idade; 
 
II – saber ler e escrever; 
 
III – residir na comunidade há, pelo menos, dois anos; 
 
IV – possuir disponibilidade de tempo para exercer as atividades inerentes 
ao PACS. 
 
Art. 7º. O processo de seleção será coordenado pela Secretaria de Saúde 
do Município, a qual deverá buscar assessoramento técnico junto aos 
órgãos de saúde dos governos Federal e Estadual, observados os 
seguintes critérios: 
 
I – publicação de edital convocatório com antecedência de, no mínimo, 30 
(trinta) dias, com ampla divulgação por meios de comunicação; 
 
II – realização de provas escrita e entrevistas. 
 
Parágrafo Único – No processo de seleção deverá ser levado em 
consideração a experiência e participação dos candidatos em ações 
comunitárias, para fins de avaliação. 
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CAPÍTULO IV 

DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 
 
Art.  8º. Os ACS prestarão serviços de caráter eminentemente comunitário, 
não possuindo, portanto, pela própria natureza dos serviços, nenhum 
vínculo funcional ou empregatício para com o Município de Rondon do 
Pará, nem tampouco se constituindo atividade econômica tributável. 
 
Art.  9º. Os Agentes Comunitários de Saúde, em prol da comunidade para 
a qual foram selecionados, deverão: 
 
I – cadastrar todas as famílias em sua área de atuação; 
 
II – visitar no mínimo uma vez por mês cada família, aumentando essa 
freqüência quando surgir alguma situação que requeira atenção especial; 
 
III – pesar e medir uma vez por mês as crianças com menos de cinco anos; 
 
IV – verificar o cartão de vacinação mensalmente; 
 
V – orientar a família em relação ao uso do soro de reidratação oral e à 
adoção de medidas de prevenção de diarréias; 
 
VI – dar orientações para evitar infecções respiratórias agudas; 
 
VII – incentivar o aleitamento materno; 
 
VIII – identificar as gestantes e encaminhá-las para o acompanhamento 
pré-natal; 
 
IX – explicar a importância da vacinação antitetânica na gravidez; 
 
X – orientar as mulheres em idade fértil em relação aos riscos de câncer da 
mama e do colo uterino e encaminhá-las para exames de controle; 
 
XI – dar orientação acerca de métodos de planejamento familiar; 
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XII – orientar quanto às formas de prevenção das doenças sexualmente 
transmissíveis; 
XIII – dar assistência aos doentes que estiverem em tratamento no centro 
de saúde; 
 
XIV – estar atento aos problemas que afetam o meio ambiente como coleta 
de lixo, serviços de água e esgoto, dentre outros, propondo soluções; 
 
XV – oferecer apoio para que a comunidade enfrente os problemas 
porventura existentes na sua área de atuação; 
 
XVI – orientar as famílias quanto à prevenção e aos cuidados em relação a 
endemias que afetem a região, como cólera, dengue, malária e outras; 
 
XVII – carregar consigo nas visitas às famílias todos os equipamentos 
básicos para o seu trabalho, conforme orientação da coordenação do 
PACS; 
 
XVIII – preencher corretamente e de forma fidedigna os formulários e 
modelos que lhe forem entregues pela Coordenação do Programa. 
 
Art. 10. Pela execução dos serviços comunitários de que trata o artigo 
anterior, e visando atingir plenamente as finalidades do PACS, o Município 
obriga-se a repassar mensalmente a cada ACS a importância líquida e 
certa de R$190,00 (cento e noventa reais), a título de incentivo financeiro. 
 
§1º. O valor do incentivo financeiro de que trata o caput deste artigo poderá 
ser aumentado, mediante Decreto do Executivo, conforme a disponibilidade 
de recursos para manutenção do PACS. 
 
§2º. Deixará de receber o incentivo financeiro o ACS que for afastado em 
razão de não haver cumprido os compromissos e as atribuições a que se 
refere o artigo 9º desta Lei, ou por gerar conflitos na comunidade. 
 
§3º. O afastamento de que trata o parágrafo anterior somente poderá 
ocorrer mediante prévia manifestação da comunidade e do enfermeiro 
instrutor-supervisor. 
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Art. 11. A cada dois anos as comunidades atendidas pelo PACS serão 
consultadas sobre a continuidade, ou não, do respectivo Agente 
Comunitário de Saúde, o qual poderá ser substituído ou mantido, conforme 
a manifestação da comunidade. 
 
Parágrafo Único – No mesmo prazo, o profissional enfermeiro instrutor-
supervisor deverá proceder à avaliação do desempenho do ACS, 
considerando o atendimento ou não das finalidades do Programa, 
informando a comunidade sobre o resultado. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 12. Fica assegurado aos Agentes Comunitários de Saúde já 
selecionados e que se encontram em atividades nas comunidades, a sua 
continuidade no PACS, observadas as condições estabelecidas nesta Lei. 
 
Art. 13. O Conselho Municipal de Saúde poderá exercer, no âmbito de 
suas atribuições definidas em sua lei de criação, ampla fiscalização da 
execução do Programa. 
 
Art. 14. Os recursos necessários à manutenção do incentivo financeiros de 
trata esta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, 
consignada na Lei Orçamentária Anual. 
 
Art. 15. Poderá o Município de Rondon do Pará, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, efetuar acréscimos individualizados ao incentivo 
financeiro previsto no art. 10 desta Lei, sob a forma de bônus, em razão do 
exercício de atividade ou tarefa acrescida em caráter excepcional, ou como 
prêmio, por haver contribuído plenamente para a consecução dos objetivos 
visados pelo Programa. 
 
§ 1º. O bônus de que trata este artigo não poderá exceder a 30% (trinta por 
cento) do valor do incentivo financeiro mensal, o qual ficará limitado ao 
máximo de 05 (cinco) em cada exercício. 
 
§ 2º. A concessão do bônus previsto neste artigo dependerá de aprovação 
prévia do Conselho Municipal de Saúde, ficando ainda condicionada à 
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existência imediata e suficiente de disponibilidade de  caixa para o 
pagamento.  
 
Art. 16. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde deverá, 
necessariamente, ser incluído no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município. 
 
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 29 de junho de 2001.  
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