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Estabelece orientacoes aos Municipios goianos para a
fmptementagao da EC n. 51/2006 e da MP n. 297/2006, que
tratant do aproveitamento e admissao de servidores para as
func6es de Agente Comunitario de Saude - ACS e de
Agente de Combate As Endemias.

0 TRIBUNAL DE CONT AS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE
COLAS, no use de suas atribuicoes legais e constitucionais e tendo em vista que
the cabe estabelecer orientacoes aos Municipios goianos para o fiel
cumprimento das disposicoes constitucionais e,
Considerando que a EC n. 51/2006, de 15.02.2006, ao acrescer os § 4° e
5" ao art. 198 da Constituicao Federal, ao tratar da forma de admissao dos
A'.',entes Comunitarios de Saude - ACS e dos Agentes de Combates As Endernias
- ACE pelos gestores locals do Sistema Unico de Saude, excepcionou a regra
<ucral do concw-so publico para a investidura em cargos e empregos publicos,
estabeiccida no Inc. II do art. 37 da CF, criando a regra do processo seletivo
public();
Considerando que o art. 2° da EC n. 51 /2006 estabeleceu que os ACS e
us ACE somente poderao ser contratados diretamente pelos Municipios na
forma do § 4° do art. 198 da CF e que os gastos corn 1des a desp art. 169 d 1 Carta
ser considerados no limite da Lei Complementar de que
^1af^na;
6
Considerando que o paragrafo unico do art. 2° da EC n. 51/200
estabeleceu que os ACS e os ACE que, a qualquer titulo, desempenhassem tats1
funcues, ficavam dispensados de se submeter ao processo seletivo publico de
I-Iue trata o § 40 do art. 198 da CF, desde que tenham sido contratados a partir de
processo de selecao publica, efetuado por entes da administracao direta de
Estado ou Nlunicipio ou outras instituicoes corn efetiva supervisao e autorizacao
da adrninistracao direta dos entes da federacao, criando, por consequencia, a
ti"Llra do aprove itamento funcional para estes empregos, corn a alteracao da
natureza juridica do vinculo juridico mantido corn o Poder Publico;

Considerando que o art. 5° do art. 198 da CF estabeleceu que o regime
d l
juridico das admissoes do ACS e do ACE seria estabelecido em Lei Feera;
I
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Considerando que o Governo Federal regulamentou os dispositivos da
.2006,
EC 51 2006 por meio da Medida Provisoria - MP n. 29 7/2 06, de 09.06
dic
estabelecendo que os ACS e os ACE deveriam se submeter regime
da Consolidacao das Leis do Trabalho, salvo se lei municipal dispuser de forma
diversa;
Considerando que o sob a regencia do Ministerio Publico Estadual foi
Instituido um grupo de trabalho formado por representantes do proprio
Ministerio Publico Estadual - MPE, Ministerio P6blico do Trabalho - PT,
Secretaria de Estado da Sande - SES, Sindicato dos Trabalhadores do

[nico de Sa6de do Estado de Goias - SINDSAUDE e Conss ldosde Seer p r os
de Sande de Goiis - COSEMS e deste Tribunal de Contas
visando estabelecer parametros consensuais sobre a implementacao da EC
11. 51;2006 e da MP n. 297/2006;
Considerando que dos trabalhos resultou o documento datado de
14.06.2006. sob o titulo de '`Parametros Consensuais sobre a Implementacao e
hitcrpretacao da Emenda Constitutional n. 51", consubstanciados em nove
dirctrizcs;
Considerando que 0 entendimento depreendido das diretrizes em
harmonia corn os dispositivos e da EC n. 51/2006 de MP n. 297/2006, define o
processo seletivo publico como o procedirnento administrative mais simples,
rapido e objetivo. de provas ou de provas e titulos, e que atenda aos principios
da leualidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia;
Considerando que consta da Terceira Diretriz que o Municipio optando
pcla realizacao do procedirnento seletivo publico para a admissao dos ACS e
AC F devera suhmete-los ao regime juridico da CLT, e caso opte polo
provirnento ern cargo efetivo, sob o regime estatutario, devera realizar o
concurso p%ihlico. na forma tratada no inc. II do art. 37 da CF;

Considerando que os aproveitamentos dos ACS e ACE que, a epoca da
publicacao da emencla constitutional estavam em exercicios das funcoes, a
qualquer titulo, deverao ser precedidos de procedimento administrativo de
certiticacao. conforme consenso estabelecido na Quinta Diretriz;
Considerando finalmente, que os parametros consensuais resumem-se
aos entendimentos objetivos da EC n. 51/2006, devendo cada orgao signatario,
dentro da sua competencia constitutional e legal, estabelecer os procedimentos
i di c
pruprios para averiguar o exato cumprimento dos novos dispositivos jur
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RESOLVE:
1- DOS PARAMETROS CONSENSUAIS.

Art. 1 ° - Visando ao fiel cumprimento da EC n. 051/2006, de 15.02. 00 S
e da MP n. 297/2006, de 09.06.2006, os Municipios goianos

Pardnietros Consensitais sobre a
diretrizes constantes do documento "
da EC 51/06", estabelecidas de comum acordo
Inrpleine n tacdo e InterpretaCdo
Tribunal, que
pelo MPE, MPT, SES, SINDISAUE, COSEMS e por este
constitui o anexo I desta resolucao.

11- DA ADMISSAO DOS ACS E ACE
Art. 2° - A investidura nos cargos ou empregos de Agente Comunitario
de Sande - ACS e Agente de Combate as Endemias - ACE depende de
aprova4ao previa em concurso pnblico ou em processo seletivo pnblico, de
provas ou cie provas e titulos, respectivamente, de acordo com a natureza e a
conmplexidade de suds atribuicoes e requisitos especIficos Para o exercicio de
suns ati^ idades;

I ° - Devera preceder a detlagracJio do processo seletivo pnblico
para aclmissao dos profissionais tratadas neste ato a criacao dos empregos
cant os respectivos quantitativos, atribuicoes, vencimento ou salario e
regime juridico, mediante lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e
regularmente aprovada pela Camara Municipal.
§ 2° - No caso da investidura ser feita em cargo de provimento efetivo,
sob a egide do regime juridico estatutario, o certame seletivo devera ser o
concurso pnblico, na forma estabelecida no inc. II do art. 37 da CF;

3° No caso da investidura ser feita mediante contratacao, o
certame seletivo podera ser o processo seletivo pnblico, na forma
estabelecida no art. 4° do art. 198 da CF, submetendo-se ao regime juridico
da Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, segundo dispoe a
combina4ao do § 5° do citado art. 198 da CF e art 8° da MP n. 297/2006.
I11 - DOS REQUISITOS PARA 0 EXERCICIO
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Art. 3° - Na forma do art . 6° da MP n . 297/2006, o Agente
Comunitario de Saude devera preencher os seguintes requisitos para o
exercicio da atividade:

I - residir na area da cornunidade em que atuar, desde a data da
publicacao do edital do processo seletivo publico;
11 - haver concluido, com aproveitamento , curso introdutorio de
formacao inicial e continuada; e

Ill - haver concluido o ensino fundamental.
Para`zrafo unico - A definicao da area geografica de que trata o inc.
I do art. 3`' sera regulamentada pelo Chefe do Poder Executive local,
nlediante autorizacao legislativa da Camara Municipal, observados os
parametros estabelecidos pelo Ministerio da Saude.
Art. 4' - Na forma do art . 7° da MP n . 297/2006 , o Agente de
Conibate is Fudemias devera preencher os seguintes requisites pra o
exercicio da atividade:
I haver concluido, corn aproveitamento, curso introdutorio de
loriiiacao InIcial e con tIn u ada; e
11 - haver concluido o ensino fundamental.

IN'- DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO
Art. 6° - Entende-se por processo seletivo publico o procedimento
administrativo de provas ou de provas e titulos, destinado a admissao de
profissionais para as funcoes de ACS e ACE, executado de forma mais
simples. rapida e objetiva, e clue atenda aos principios da legalidade,
inipessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia;
0 prazo de validade do processo seletivo publico devera ser de ate
dois anos. prorrogavel uma vez, por igual periodo;
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2° - 0 edital do processo seletivo publico para provimento do emprego
de ACS devera estabelecer a inscricao por area geografica , previamente definida
pelo Municipio , observ.ndo - se o seguinte:
I - A classificacao dos aprovados no processo seletivo publico devera ser
teita pela area geogratica, conforme opcao feita pelo candidato no ato da
inscricao, inclusive quanto a reserva tecnica;
II - A contratacao dos aprovados devera obedecer rigorosamente a ordem
Cie classificacao por area.
3° - Se adotada no processo seletivo publico a modalidade de provas e
titulos, esses titulos deverao guardar pertinencia com as atividades
desempenhadas e tern caster meramente class ificatorio;
Art. 7° - 0 eclital do processo seletivo publico devera ser divulgado, pelo
mends Lima vez e corn antecedencia minima de vinte dias da realizacao das
provas, em jornal de circulagdo local e/ou regional, na imprensa oficial do
\lunicipio, hem come em outros meios que ampliem a publicidade do certame.

V - DA CFRTIFICA(^A0 PARA FINS DE APROVEITAMENTO
Art. S° - Na forma disposta no paragrafo unico do art. 2° da EC n.
1 /2006 e no paragrafo 6nico do art. 9° da MP n. 297/2006, os Agentes
('oniunitarios de Saude e os Agentes de Combates As Endemias que, na data de
15,02.2006, estivessem, sob qualquer vinculo juridico, desempenhando as
respectivas 111n46es, deverao ser aproveitados nos empregos correspondentes,
desde que tenham sido contratados pelo Municipio a partir de anterior processo
de selecao publica efetuado por 6r`gaos ou entes da administracao direta do
l:stado de Goias ou do ),Iunicipio, ou. ainda, por outras instituic6es, com efetiva
supervisao da administracao direta dos entes da federacao.

Art. 9° - Para efeito do art. 8 ° os Municipios deverao certificar, em cada
caso, a existencia Cie processo de selecao p6blica anterior.
l° - A certiticacao tratada no caput devera ser realizada por Lima
comissao especitica, designada pelo Chefe do Poder Executive local, e integrada
por representantes da Secretaria Municipal de Saude, Conselho Municipal de
Saude, Sindicato dos Trabalhadores na Saude - SINDISAUDE , Regional da
Sa6de da Secretaria de Estado da Saude da circunscricao do Municipio e pelo
responsavel pelo Sistema de Controle Interno do Municipio; 7

s
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§ - Para a certiticacao deverao ser observados os seguintes criterios
rninimos:
divulgacao
I - Observancia ao principio da publicidade, mediante ampla
do ato convocatorio ou das regaras para a selecao;

II - Aplicacao de prova escrita;
Ill - Observancia da ordem classifcatoria final por area, no caso do
Agente Comunitirio de Sailde;
3 - A certiticacao regularmente feita sera aproveitada em relacao aos
suplentes dos Agentes Comunitarios de Sa6de, que serao, dentro do prazo de
validade do certame, considerados como reserva tecnica, para fins de futuras
contratacoes, na forma do item IV da Quinta Diretriz, desde que nao vencido o
prazo cie validade do processo seletivo consignado no respectivo edital;
§ 4 - Os procedimento de certiticacao deverao estar concluidos ate no
nmaximo 3 I de dezembro de 2006 , devendo, a medida em que formm concluidos,
ser encaminhados ao Tribunal , para tins de registro, na forma disciplinada no
arti_o 12.
A. 10 - Lma vez realizada a certiticacao de existencia anterior de
regular processo cie selccao , devera o Chefe do Poder Executivo encaminhar
projeto de lei a Camara Municipal criando os empregos necessarios ao
aproveitam onto dos Agentes Comunitarios cie Sa6de e dos Agentes de Combate
as Lndemias:
Parauratb 6nico - Cabera ao Chefe do Poder Executivo baixar decreto de'
aproveitamento em cargo p6blico desses profissionais, devendo fazer a devida
puhlicac io ato, para, apos e conforme disciplinado no art. 13, encaminhar ao
Tribunal. para tins de registro.

VI - DOS PROCESSOS SELETIVOS NAO CERTIFICADOS
Art. I1 - Na forma do art. 17 da MP n. 297/2006, os Agentes
Comunitarios de Sa6de e os Agentes de Combate as Endemias que, em 09 de
junho de 2006, exerciam essas funcoes, e que nao tiveram o antecedente
processo cie selecao certiticado pelo Municipio, poderao permanecer no
exercicio de seas atividades, ate que seja conclulda a realizacao de processo
seletivo p iblico, quando serao gradualmente substituidos pelos aprovados1 no
__7

certarne;
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Par igrafo unico - Nesse caso, o prazo para realizacao do processo
seletivo publico findar-se-a em 31 de dezembro de 2006.

VII - DO REGISTRO NO TRIBUNAL
12 - Os editais do processo seletivo publico deverao ser encaminhados
ao Tribunal na mesma forma disciplinada para os editais de concurso publico,
conforme tratada na Resolucao RN n. 003/89 e suas moditicacoes posteriores.

13 - Os aproveitamentos de que trata os arts. 8° e 9°, deverao ser
encaminhados imediatamente ao Tribunal, apos a certificacao do processo
scletivo, com os seguintes documentos e informacoes:
I - Documento de certificacao expedido pela Comissao de que trata o §
1" (I o art. 9°;
II - Lei municipal que criou os empregos para o apro.veitamento;
III - Decreto expedido pelo Chete do Poder Executivo promovendo 0
a proveitamento;
IV - copia do contrato cie trabalho exarada na Carteira de Trabalho e
11re\ idcncia Social do aproveitado, devidarnente preenchida e assinada pelo
tilunicipio;
V - Documentos pessoais do aproveitado - CIC, CPF, Quitacao
lileitoral. Certilicado de Reservista; Declaracao de nao acumulacao de cargo,
funcao ou emprego ou cie acumulacao regular, neste caso, com os respectivos
horarios (le trabalho de ambas as funcoes.

VIII - DAS VEDAcOES
Art. 14 - Na forma do art. 16 da MP n. 297/2006, a partir de 09 de julho
de 2006 esta vedada a contratacao temporaria ou a terceirizacao de Agentes
Comunitarios de Saude e Agentes de Combate as Endemias , exceto, para este
ultimo, na hipotese de combate a surtos endemicos , na forma da lei aplicavel.

Art. 15 - Os contratos ou termos de parceria , cujo objeto contiver a
terceirizacao da prestacao de servicos de Agente Comunitario de Sa6de e
A,-,entes de Combates as Endemias deverao, ate 31 de dezembro de 2006, ser
rescindidos ou alterados mediante terrrje aditivo para novfinicao do objeto.77
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IX - DAS DISPOSIcOES FINAIS
Art. 16 - Os processos seletivos publicos conclui:dos ate 09 de junho de
2006 sujeitar-se-do aos criterios fixados para a certificacao dispostos neste ato.
Paragrafo iinico - Os processos seletivos publicos iniciados
posteriormente a essa data e que nao tenham obedecido aos criterios de
certificacao, deverao ser anulados.
Art. 17 - Incumbe a Presidencia encaminhar copia deste ato a todos os
Prefeitos, Presidentes de Camaras e Conselhos Municipais'de Saude, bern Como
aos setores tecnicos desta Corte, fazendo publica-lo no Informe TCM e no site
deste Tribunal.
Art. 18 - Esta Resolucao entrara em vigor na data de sua aprovacao.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPI0S, em Goiania, aos
20 SET 20M
Presidente.

;elator.

,Conselheiro.

onselheiro.

,Conselheiro.

,Cons elheiro.

,Conselheiro.

Fui presente :

'\ )r\'/V V/ IV
V

Procurador Geral de Contas.

8
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j i XMEiiNSuiS SOBRE A
INTERPRETACAO
pLEMENTAcAO
E
1.
^
REGULAMENTAcAO D A EMENDA
DA
C ON STITU CI ON AL N ° , 51

0 grupo de trabaiho, constituido por iniciativa do Conselho
I de Saude de Goias, composto por representantes do referido Conselho
Estadua
Ministario Publico do Trabalho, Tribunal de
,
do
de
Goias
a
t
s
E
rio Publico do
d
Minista
Sindica to dos
Secretaria
de
Estado
da
Saude
Contas dos Municipios ,
de Goias INDSAto
E s t a do de Goias S

Trabalhadores do Sistema Unico de Saude no

Conselho de Secretarios Municipals de Saude de Goias -

COSEMS:

CONSIDERANDO a promulgacao da Medida Provisbria n.°
9 de junho de 2006, editada corn o desiderato de regulamentar a Emenda
297, de 0
ue trata sobre a admissao, no
Constitucional n.° 51, de 14 de fevereiro de 2006, q
de Agentes de Combat, as
servico publico, de Agentes Comunitarios de Saude e
Endemias;
CONSIDERANDO que a interpretacao da ut mencionada
fio esta acarretando duvidas em relacao a aplicacao da Emenda
regulamentac
ional n.° 51, as quais, nao resolvidas, poderao gerar aplicacoes equivocadas,
Constituc
-,com prejuizos as aches e servicos de atencao basica de saude;

CONSIDERANDO a necessidade de regularizacao dos
culos de trabaiho dos Agentes Comunitarios de Saude e dos Agentes de Combate
Endemias;

CONSIDERANDO necessidade da implementacao de uma
bal ara uniformizar os procedimentos por part, dos Municipios nests
p
Q
,n
onentagao glo
fase da4fa-n's-kAo;

I^A

c^

`0009 -06-2CONSIDERANDO a necessidade de nao se permitir que a
C

tinuidade dos servigos de ateng5o basica de saude e ao combate as endemias seja
cbstacularizada;

ESTABELECE AS SEGUINTES DIRETRIZES:

PRIMEIRA DIRETRIZ :

A expressao Gestores Locals,

mencionada no artigo 198, § 4° da Constituicao Federal e artigos 8° e 14 da Medida
de 09 de junho de 2006, alcanga a todos os entes federativos;
Provisbria n° 297,

SEGUNDA DIRETRIZ :

Entende-se

por PROCESSO

, rapido e objetivo
SELETIVO PUBLICO o procedimento administrative mais simples
destinado a selecionar Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate As
Endemias;
TERCEIRA DIRETRIZ: 0 ente federativo, para admissao dos
Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate As Endemias, podera utilizar o
processo seletivo publico, nos termos da Emenda Constitucional n.° 51 e Medida
Provisbria n.° 297, de 09 de junho de 2006, para contratagao sob o regime celetista, ou
Como o concurso publico para provimento de cargos efetivos;
QUARTA DIRETRIZ: As despesas de pessoal relativas aos
entes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate As Endemias deverao ser
despesa total de pessoal, para efeito dos artigos 18 e seguintes da
onsideradas como
ei Complementar n°. 101/2000;
QUINTA DIRETRIZ: A certificagao dos PROCESSOS
}

SELETIVOS PUBLICOS anteriores a publicacao da Medida Provisbria n.° 3"006,
devera observar os seguintes critarios minimos:

00.009
I. A observancia ao principio da PUBLICIDADE, mediante ampla
divulgacao do ato convocatorio, ou das regras de selegao;
U. Aplicacao de prova escrita;
III. Observancia estrita da ordem classificatoria final por area, no
caso dos Agentes Comunitarios de Saude;
§ 10. A certificacao devera ser feita por comissao designada pelo
Prefeito composta por representantes da Secretaria municipal de
Saude, Conselho Municipal de Saude, Sindicato dos
Trabaihadores na Saude, Regional de Saude/SES e brgao de
Controle Interno do Municipio;
§ 2°. Em relacao as contratacoes decorrentes de processor
seletivos publicos nao certificados, o Municipio devera promover
gradualmente as substituicoes dos servidores, na forma do artigo
17 da Medida Provisoria 297, de 09 de junho de 2006, na medida
em que forem sendo realizados as processor seletivos publicos,
observando-se o prazo final de 31/12/2006;
§ Y. Certificados as processor seletivos anteriores para
admissao de Agentes Comunitarios de Saude, os suplentes,
remanescentes dos mesmos, serao considerados como reservas
tecnicas;

SEXTA DIRETRIZ: 0 prazo final para certificacao, pelos
dos processos seletivos publicos e para a substituicao dos Agentes
municipios ,
Comunitarios de Saude e Agentes de Combate As Endemias que nao foram admitidos
paragrafo unico da Medida Provisoria n.° 297,
em consonancia ao disposto no artigo 9 °,
a em 31 de dezembro de 2006 , sujeitando-se
de 09 de junho de 2006 , findar-se na forma do artigo 8° da citada Medida
obrigatoriamente ao regime juridico da CLT,

Provisoria;
I - Para a aplicacao do paragrafo unico do art. 90 da Medida
provisoria n.° 297, de 09 de junho de 2006, devera o municipio,
mediante lei aprovada pela Camara dos Vereadores, criar
empregos publicos de Agentes Comunitarios de Saude a Agentes

e Combates As Endemias ;
i _'
ce'} .?'
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II - Os Contratos ou Termos de Parcerias, cujo objeto contiver a
terceirizarao da prestacao de servigos de Agentes Comunitarios
de saude e Agentes de Combate As Endemias deverao, neste
particular, serem rescindidos ou aditivados ate 31/12/2006;
III - Lei municipal estabelecera os requisitos e autorizara o chefe
do poder Executivo a regulamentar as areas de que trata o Artigo
6° da Medida provisoria n.° 297 de 09 de junho de 2006,
observando as normas e diretrizes do Ministerio da Saude;

SETIMA DIRETRIZ: Admissao dos Agentes Comunitarios de
Saude e Agentes de Combate As Endemias, apos a vigencia da Medida Provisoria n°.
mediante PROCESSO SELETIVO PUBLICO,
297, de 09 de junho de 2006, sera feita
nas modalidades de provas ou provas e titulos:
1. Tal processo devera ser realizado pelo Municipio;
II. No caso da adocao da segunda modalidade, os titulos deverao
guardar pertinencia com as atividades a serem desempenhadas,
segundo regulamentarao do Ministerio da Saude ( Portaria
648/2006);
III. 0 carater dos titulos sera eminentemente classificatorio;
do PROCESSO
§1°. E condirao essencial para a realizacao
SELETIVO PUBLICO previsto nesta diretriz, a previa criacao de empregos publicos de
Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate As Endemias, mediante lei.
§2°. As orientag6es procedimentais proprias serao emitidas por
cada orgao na esfera de suas atribuig6es.

OITAVA DIRETRIZ: Os processor seletivos publicos
concluidos ate a publicacao da Medida Provisoria n.° 297, de 09 de junho de 2006,
-se-5o segundo os criterios de certificacao previstos no artigo 9° da
reger
supramencionada Medida Provisoria e orientados na quinta diretriz. Os iniciados
posteriormente a sua vigencia, serao considerados nulos, caso nao enquadraveis em

tais criterios.

NONA DIRETRIZ : A partir da vigencia da Medida Provisbria n.°
297, na forma de seu artigo 16, ficam vedadas:

1. A terceirizacao para admissao de Agentes Comunitarios de
Saude e Agentes de Combate As Endemias, been assim para a
execurao das awes e servigos a eles pertinentes;
11. A contratacao temporaria de Agente Comunitario de Saude.
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