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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019  
TIPO: MENOR PREÇO 

AVISO 
Encontra-se aberta, na Comissão de Licitação, situada à Av. dos Pinhais, 53, nesta 

cidade de Morro Redondo, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO 
PRESENCIAL, com a finalidade de selecionar propostas para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços técnicos especializados de elaboração, 
impressão, aplicação e correção de provas escritas, práticas e de títulos do Concurso 
Público para os cargos, conforme anexo e Processo Seletivo para o Emprego Público 
de Agente Comunitário de Saúde e Combate a Endemias, cujas especificações 
detalhadas encontram-se nos Anexos I  e II acompanhando o Edital da licitação. 

Rege a presente licitação, a Lei Federal 8.666/93, observadas as alterações 
posteriores, a Lei Federal 10.520/2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000 e 5.450/2005,  o 
Decreto Municipal nº. 2.849/2008 e demais legislações aplicáveis. 

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 14 (quatorze) de Junho de 2019, às 10 
(dez) horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, quando os interessados 
deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de 
Habilitação ao Pregoeiro, bem como a Carta de Credenciamento, em separado dos 
envelopes acima mencionados. 

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: 
Início da sessão: às 10h00min do dia 14.06.2019 no prédio sito Avenida dos Pinhais, 53, 
horário de Brasília – DF. 

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao 
objeto licitado, observadas as condições constantes do Edital. 

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 11h horas e das 13h às 17h ou pelo endereço 
eletrônico http://www.morroredondo.rs.gov.br 
 
 

Morro Redondo, 27 de maio de 2019. 
 
 
 
 

Diocelio Jaeckel 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019/2014  
TIPO: MENOR PREÇO 

 
A Comissão de Licitação, com sede na Avenida dos Pinhais nº. 53, Morro Redondo, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei nº. 
10.520/02, Decreto Municipal nº. nº. 2.849/2008 e, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Os 
envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste 
Edital, deverão ser entregues à Comissão de Licitação, no endereço supracitado, no dia 14 
(quatorze) de Junho de 2019, às 10 (dez) horas, quando será realizada a sessão pública de 
abertura. 
 
1 - PROCESSO Nº. 274/2019 
 
1.1 - Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por 
conta da seguinte dotação: 
Atividade 2.023; elemento de despesa 33.90.39; Recurso Próprio. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 - É objeto desta licitação contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços técnicos especializados de elaboração, impressão, aplicação e correção de 
provas escritas, práticas e de títulos do Concurso Público para os cargos, conforme 
anexo e Processo Seletivo para o Emprego Público de Agente Comunitário de Saúde – 
ACS e Agente de Combate a Endemias, conforme especificações constantes do anexo I e 
II, parte integrante deste edital. 
 
2.2 Compreende o fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de 
todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, 
aplicação e correção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária à 
execução dos serviços, observadas as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de 
Referência. 
 
3 - LOCAL, DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS 
ENVELOPES 
 
3.1 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia 14 (quatorze) de Junho de 2019, às 10 
(dez) horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, quando os interessados 
deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de 
Habilitação ao Pregoeiro, bem como a Carta de Credenciamento e a Declaração dando 
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ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no ato 
convocatório do certame esta apresentada em separado dos envelopes acima mencionados. 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - Os proponentes ou seus representantes legais deverão apresentar-se para 
credenciamento junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de apoio, munidos de documentos que os 
credenciem a participar deste procedimento licitatório, identificando-se com a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente, até as 10h00min do dia 14 ( quatorze) de 
Junho de 2019. 
 
4.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de mandato 
(conforme modelo anexo III), com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente ou, em sendo 
sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes. 
 
4.3 - A Empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar no credenciamento, 
DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE, a critério da Comissão de Licitação, poderá promover diligência 
para apurar a veracidade da declaração; 
 
5 – DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
5.1 - A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel 
com identificação da empresa, em 01 (uma) via redigida em linguagem clara, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo 
representante legal da proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e 
rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações: 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 
ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ: 
 
5.2 - Na Proposta de Preços deverá constar: 
5.2.1 – Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
a contar da data de sua apresentação; 
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5.2.2 - Preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item 
(unitário e global) em algarismo e o valor global da proposta em algarismo e por extenso, 
expresso em moeda corrente nacional (R$), em algarismo com no máximo duas casas 
decimais, considerando as condições deste edital; 
 
5.3- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades 
insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as 
que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 
 
5.4- A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
5.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou 
vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes. 
 
5.6 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, 
frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto 
desta licitação, correrão por conta do proponente. 
 
6 - DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 - Para habilitação, deverá a empresa vencedora apresentar, no envelope nº. 02 – 
Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e em 
cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os 
originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados. 
6.1.1 - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem 
documentos com prazo de validade vencido. 
6.1.2 – Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de 
apoio, deverão procurar o pregoeiro ou equipe de apoio, antes do início da sessão de 
abertura da licitação para proceder à autenticação, pois, em hipótese alguma serão 
autenticadas durante a realização do certame. 
6.1.3 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. 
Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias 
contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e 
Atestado (s) de Capacidade Técnica. 
6.1.5 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em 
envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e 
ainda os dizeres: 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 
ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ: 
Os proponentes deverão apresentar: 
 
6.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 
 
6.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. Caso a empresa já tenha apresentado no 
Credenciamento, fica desobrigada de apresentar novamente nesta etapa 
6.2.2 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre 
em qualquer das condições impeditivas, especificando: 
6.2.2.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
6.2.2.2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
6.2.2.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços 
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) 
anos; 
6.2.2.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei 
Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/93. 
6.2.5 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 
16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; 
6.2.6 - Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado 
e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos. 
 
6.3 – Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 
 
6.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão 
Negativa de Débitos quanto à Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente; 
6.3.3 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
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6.3.4 - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
6.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho. 
6.3.6 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou execução patrimonial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
6.3.7 – Apresentar de no mínimo 2 (dois), atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, comprovando a execução do objeto da presente contratação em 
natureza e dimensão, similares e compatíveis com o objeto da licitação. 
6.3.8 - Certidão de Registro da Empresa no Conselho Regional de Administração da sede 
da licitante em vigor e em situação regular. 
6.3.9 – Termo de Compromisso de disponibilidade de profissionais qualificados e 
habilitados para a elaboração das provas em cada área, bem como integras a Banca 
Examinadora. 
6.3.10 – Termo de Compromisso de elaboração de provas com questões inéditas e 
assumindo a responsabilidade civil e penal decorrente de eventual vazamento ou existência 
de questões semelhantes na internet. 
6.5.11 - Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado a 
documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser 
aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada 
então a empresa seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas condições 
propostas pela vencedora do certame. 
6.5.12 - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de 
Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo 
desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente 
irregularidades. 
 
7- DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
 
7.1 - Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão ao 
Pregoeiro, devidamente lacrados, os envelopes nº. 01 e nº. 02. 
 
7.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo 
estabelecido neste Edital. 
 
7.3 - Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços, 
ocasião em que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 
 
7.3.1 - Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o 
cotado em preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO 

 

Estado do Rio Grande do Sul 
Fones: (053) 3224-0120, 3224-0210  Fax: (53) 3224-0031 

Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96150-000 
CNPJ: 91558650/0001-02 

 
 

 7

 
7.4 - No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e 
aqueles que tenham apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez 
por cento) da de menor preço. 
 
7.5 - Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas 
no item anterior, o Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), 
número que poderá ser ampliado em caso de empate, as melhores propostas subseqüentes, 
para que seus autores participem de lances verbais quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 
 
7.6 - Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes 
classificados, a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem 
decrescente de valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário. 
 
7.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
na exclusão do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o 
valor da proposta escrita. 
 
7.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
7.9 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
7.10 – Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor 
final e o valor inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item. 
 
7.11 - Caso não se realize lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
1º (primeiro) lugar, QUANTO AO OBJETO E VALOR, e decidirá motivadamente a 
respeito de sua aceitabilidade. 
 
7.12 - Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os 
documentos de "HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para 
verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Edital. 
 
7.13 - Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação 
do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda aos requisitos do Edital. 
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7.14 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será 
declarado vencedor. 
 
7.15 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar, 
diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.16 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem 
inabilitados, a Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei 
n.º 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão 
Pública a ser definida pelo Pregoeiro. 
 
7.17 - Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão, 
poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões, em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo daquele recorrente. 
 
7.17.1 - Os recursos deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação, em duas 
vias, sendo dado recibo em uma delas. 
 
7.17.2 - Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
por intermédio do pregoeiro, que os receberá e encaminhará devidamente instruído. 
 
7.18 - Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os 
porventura interpostos, a Comissão de Licitação remeterá o processo ao dirigente da 
unidade requisitante, para homologação e adjudicação do objeto. 
 
7.19 - Nessa Sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e 
condições fixadas neste edital. 
 
7.20 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na 
Sessão, importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo 
Pregoeiro, atendendo às regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do 
objeto da licitação ao proponente vencedor. 
 
7.21 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela 
Equipe de Apoio e por todos os proponentes presentes. 
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8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1 - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com 
especificado no Anexo, desde que atendidas às especificações constantes deste edital. 
 
8.2 - O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja 
considerada vencedora. 
 
8.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a 
classificação far-se-á, OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria 
sessão, conforme disposto na Lei nº. 8.666/93. 
 
8.4 – O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos 
praticados no mercado ou suspender a sessão para que seja realizada pesquisa a fim de 
verificar tal conformidade. 
 
9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
9.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 
termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para a realização do Pregão, no Serviço de Protocolo da CPL, situado 
no endereço mencionado no preâmbulo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no 
prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (53) 
32240120 ou E-mail licitação@morroredondo.rs.gov.br 
 
9.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) 
dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação 
do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
9.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do 
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, sendo corrigido o ato convocatório. 
 
10 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA 
 
10.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 
proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do 
objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente. 
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10.2 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os 
mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do 
resultado da licitação. 
 
10.3 - A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e 
homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar o contrato dentro 
do prazo de no máximo, 5 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for 
convocado para fazê-lo junto ao Município. 
 
10.4 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar 
injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessão Pública e convidar os demais 
proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal 8.666/93. 
 
10.5 - Decorrido o prazo do item 10.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 
comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele 
havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente: 
10.5.1 - Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 
10.5.2 - Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 5 (cinco) 
anos. 
10.5.3 - A multa de que trata o item 10.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a 
defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
11 – DO CONTRATO 
 
11.1 – A contratação vigorará até a homologação da classificação final do concurso. 
 
11.2 – Prazo para início será a contar da homologação do processo licitatório em que após 
(02) dois dias úteis à empresa terá para assinaturas do Contrato, após, no prazo de 
15(quinze) dias apresentar a minuta do Edital de Abertura para apreciação da Comissão 
organizadora junto a SMAF. Após a análise, no prazo de 15(quinze) dias a empresa deverá 
publicar os Editais e extratos em site próprio e disponibilizar também a Comissão 
Organizadora da Prefeitura Municipal de Morro Redondo. As provas objetivas serão 
aplicadas em até 45(quarenta e cinco) dias após a publicação do Edital de Abertura. Após a 
divulgação dos resultados e períodos de recursos seguirão as demais etapas em um período 
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compreendido desde a homologação da licitação e homologação do Concurso e Seleção 
Pública para emprego Público estimado no total de 180 dias aproximadamente. 
 
11.3 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 
posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
11.4 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 
MUNICÍPIO a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
 
11.5 - Farão parte integrante do contrato às condições previstas no Edital e na proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 
 
12 – DAS PENALIDADES 
 
12.1 - Os casos de inexecução do objeto deste contrato, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente 
contratado às penalidades previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, as quais são: 
a) caso ocorram pequenas irregularidades: advertência; 
b) pelo atraso na prestação dos serviços: multa de 2% do valor total do contrato, por dia de 
atraso; 
c) pelo descumprimento de qualquer outra obrigação: multa de 1% do valor total do 
contrato; 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar coma 
Administração pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração; 
f) pelo atraso na prestação dos serviços por 05 (cinco) dias ou mais: multa de 20% sobre o 
valor total do contrato, sendo possível a anulação contratual. 
Parágrafo único: As multas serão cumulativas com as demais penalidades.    
                          
Observações: as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato e deverão ser 
liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der 
origem à aplicação da penalidade; os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens 
acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração; e da aplicação 
da pena definida na alínea "a", caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
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13 - DAS OBRIGAÇÕES  
13.1 – Do Município: 
13.1.1. Aprovar o cronograma e a minuta de Edital do concurso apresentados pela 
contratada no prazo de até 05 (cinco) dias; 
13.1.2.  Disponibilizar os locais de prova com antecedência mínima de 04 horas; 
13.1.3.  Designar e realizar o pagamento de pessoal para fiscalização de Provas Objetivas 
(fiscais de sala e de corredores); 
13.1.4. Disponibilizar 02 (duas) escolas com capacidade média de 300 (trezentos) lugares 
por turno; 
13.1.5. Disponibilizar local, equipamentos e pessoal de apoio para realização das provas 
práticas. 
 
13.2 - Da Empresa Vencedora: 
13.2.1. Comparecer, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a assinatura do contrato, junto 
a Secretaria Municipal de Administração para discussão sobre a elaboração do Edital; 
 
13.2.2. Apresentar cronograma de execução de todas as fases do certame e minuta do 
Edital, para aprovação da Secretaria Municipal da Administração, no prazo de até 15 
(quinze) dias após a reunião de que trata o item anterior; 
 
13.2.3. Elaborar o Edital com as regras de todas as fases, programas, e referências 
bibliográficas do concurso que serão utilizados na elaboração das provas, tudo em 
conformidade com as instruções do Tribunal de Contas, extrato do Edital para publicação, 
bem como, todos os demais editais necessários para o certame, submetendo-o a prévia 
aprovação da Administração; 
 
13.2.4. Observar, na elaboração do Edital, além das demais normas pertinentes, as 
orientações gerais para elaboração de editais; 
 
13.2.5. Publicar o Edital do concurso e seus anexos no prazo de até 15 (quinze) dias após a 
aprovação da minuta entregue ao Município em site próprio; 
 
13.2.6. Aplicar a prova do concurso em até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação do 
Edital conforme previsão em Lei; 
 
13.2.7. Divulgar todas as etapas do concurso em site de Internet, jornal local e mural desta 
prefeitura municipal; 
 
13.2.8. Prestar atendimento via e-mail para as informações dos candidatos, durante todo o 
processo de realização do concurso; 
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13.2.9. Após o período de inscrições e sua homologação, elaborar e imprimir listagem dos 
candidatos, divididos por prédio e salas em que se realizarão as provas; 
 
13.2.10. Elaborar e multiplicar as provas (com alto padrão de resolução); 
 
13.2.11. Comprometer-se de que as provas terão no mínimo 40 (quarenta) questões; 
 
13.2.12. Apresentar declaração de que as questões das provas serão inéditas e compromisso 
de manutenção de sigilo das mesmas; 
 
13.2.13. Aplicar as provas em sábado e/ ou domingo; 
 
13.2.14. Responsabilidade de transportar com segurança as provas e cartões utilizados no 
certame; 
 
13.2.15. A empresa se deverá fazer presente no Município 12 horas antes do início das 
provas escritas; 
 
13.2.16. Elaboração de atas e listas de presenças para todas as etapas de aplicação das 
provas; 
 
13.2.17. Correção dos cartões de resposta com uso de leitora óptica; 
 
13.2.18. Definir critérios claros e objetivos para a realização das provas práticas para os 
cargos que o edital exigir (inclusive tempo para a realização de cada item a ser testado); 
 
13.2.19. Prever o tempo mínimo para realizar a prova objetiva, após a conclusão e 
preenchimento da grade, entregar o formulário de prova na saída do candidato da sala. 
 
13.2.20. Elaborar relatório completo de todas as etapas do concurso, contendo: os 
resultados das provas, a classificação final dos candidatos por ordem alfabética e por cargo, 
para que seja efetuada a homologação do resultado final do processo seletivo; 
 
13.2.21. Analisar e emitir pareceres sobre todos os recursos que ocorrerem durante todo o 
processo; 
 
13.2.22. Realizar desempate se houver necessidade, sendo o critério de sorteio o último a 
ser adotado; 
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13.2.23. Entregar todo o material a contratante logo após a homologação final; 
 
13.2.24. Observar, para a execução do objeto, rigorosamente, toda a legislação aplicável em 
vigor, sendo responsável por quaisquer danos, inclusive contra terceiros, atrasos e outras 
falhas, que deverão ser reparadas ou sanadas sem ônus adicionais para a prefeitura 
municipal de Morro Redondo; 
 
13.2.25. Responder por todos os encargos sociais, físicos e trabalhistas, previdenciários e 
comerciais, resultantes da execução do presente contrato; 
 
13.2.26. Obedecer às normas constantes no Edital e seus anexos; 
 
13.2.27. Responsabilizar-se pelos eventuais danos que vier a causar ao Município e/ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato; 
 
13.2.28. Disponibilizar link, ficha de inscrição e boleto bancário para crédito do valor 
correspondente à inscrição a ser pago pelo candidato até o vencimento em conta corrente da 
agência conveniada a ser indicada pelo Município; 
 
13.2.29. Aplicar Prova Objetiva em caráter eliminatório para todos os cargos, Prova Prática 
em caráter eliminatório e classificatório para os candidatos aprovados e classificados na 
Prova Objetiva até o limite de 30 (trinta) candidatos para os cargos de Eletricista e 
Mecânico, Prova de Títulos para todos os cargos em caráter classificatório para os 
candidatos aprovados na Prova Objetiva e Prática. 
 
13.2.30. Operacionalizar o recebimento de recursos administrativos e documentos 
referentes à Prova de Títulos via correio.  
 
13.2.31. Realizar o sorteio de desempate de candidatos utilizando o resultado do sorteio da 
Loteria Federal. 
 
14 - DO PAGAMENTO 
 
14.1 - O pagamento será efetuado em moeda vigente no país, de forma parcelada, sendo 1ª 
etapa - 30% do valor global após a divulgação do edital de Homologação dos Inscritos, 2ª 
etapa 40% do valor global após a divulgação do edital do resultado das provas objetivas, 
práticas e de títulos e 3ª etapa – 30% após a homologação final e entrega do dossiê a 
Prefeitura Municipal de Morro Redondo, Comissão Organizadora, junto a SMAF. 
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§ 1.º Nos pagamentos realizados após a data de vencimento, incidirão juros de 1% (um por 
cento) ao mês, pro rata die, até a data da efetivação do pagamento. 

§ 2.º O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações 
assumidas pelo(a) contratado(a), especialmente no que se refere à habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
15 - DO REAJUSTAMENTO 
 
15.1- Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, para restabelecer a relação que os contratantes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRATADO(A) e a retribuição do 
CONTRATANTE para o justo pagamento, a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro deverá ser expressamente solicitada e justificada pelo CONTRATADO(A), o 
que, se aceito pelo CONTRATANTE, deverá ser atendido mediante Termo Aditivo ao 
presente instrumento. 
 
15.2 – Na hipótese do número de inscritos ultrapassar o estipulado pela administração, o 
cálculo do valor a ser pago pela inscrição excedente se dará pela seguinte fórmula: 
(valor global da proposta) dividido pelo número fixo de inscrições estipuladas 1.500 
(mil e quinhentos) e multiplicado por 25% (vinte e cinco por cento).  
 
16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação 
e/ ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 
 
16.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou 
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado. 
 
16.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e representantes dos proponentes. 
 
16.4 - Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 
(15) minutos do horário previsto. 
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16.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital 
poderão ser obtidos junto a Comissão de Licitação pelo telefone: (53) 32240120, fax 
(53)32240031, nos dias úteis no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h. 
 
16.6 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 
indenização, poderá a licitação ter: 
a) adiada sua abertura; 
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 
 
16.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 
partes o Foro da cidade de Pelotas, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
16.10- Faz parte deste Edital: 
Anexo I – Termo de Referência. 
Anexo II – Tabela de Cargos. 
Anexo III – Modelo de Credenciamento. 
Anexo IV – Modelo de Declaração de preenchimento dos requisitos da habilitação. 
Anexo V – Minuta de Contrato. 
Anexo VI - Lei federal n.º 11.350/06 e suas alterações( Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate a Endemias). 
 

Morro Redondo, 27 de Maio de 2019. 
 
 

 
                                                     Diocelio Jaeckel 

                                                    Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital encontra-se examinado e 
aprovado pela Procuradoria Jurídica. 
 
Em ____-_____-________ 
 
Eduardo Gil da Silva Carreira  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA – OBJETO 

 

Item Quant. Unid. Descrição do Item  Valor Unit.(R$)  Valor Total (R$) 

1 01 Unid. Contratação de Empresa especializada na 

Prestação de serviços técnicos especializados de 

elaboração, impressão, aplicação e correção de 

provas escritas, práticas e de títulos do 

Concurso Público para os cargos de Auxiliar 

de Administração, Auxiliar em Saúde Bucal – 

ASB, Eletricista, Enfermeiro Padrão, Mecânico, 

Médico 20 horas, Médico PSF – 40 horas, 

Médico Veterinário, Monitor, Nutricionista, 

Pedagogo, Porteiro, Professor Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, Professor 

Educação Especial, Professor Educação Infantil, 

Professor Ensino Fundamental – Anos Finais - 

Geografia, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 

Técnico em Contabilidade, Técnico em 

Enfermagem, Técnico em Segurança do 

Trabalho e Telefonista e Processo Seletivo para 

Emprego Público de Agente Comunitário de 

Saúde – ACS, Área 2 – Micro áreas 04 e 10 e 

Agente de Combate a Endemias. Estimativa de 

1.500 (mil e quinhentos) candidatos inscritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

39.703,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.703,22 
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ANEXO II TABELA DE CARGOS 
 
CONCURSO PÚBLICO 

Cargos Vagas 
Legais 

Escolaridade e/ou outros 
requisitos exigidos para o cargo 

na posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento  
R$ 

 
Legislação 

Auxiliar de 
Administração 

01 

 
 
 
Ensino Fundamental 40 horas 1.282,95 

 
157/1992, 535/2000, 
937/2003,  952/2004, 

1.409/2008, 1.420/2008, 
1.524/2009, 1.599/2010, 
1.744/2012, 1.812/2013, 
1.826/2013, 1.866/2014, 
1.962/2015, 2.004/2015 

 

Auxiliar em 
Saúde Bucal - 

ASB 
CR 

Ensino Médio Completo; 
Habilitação específica para o 
exercício legal da profissão de 
ASB ou equivalente; e 
Registro válido e ativo junto 
ao Conselho Regional de 
Odontologia - CRO 

 
 

40 horas 

 
 
 

1.384,91 

 
 

2.150/2018 
 

Eletricista CR 

Ensino Fundamental 
incompleto; Formação 
específica na área de 
eletricidade. 

 
40 horas 

 
1.384,91 

157/1992, 535/2000, 
1.416/2008, 
1.567/2010 

Enfermeiro 
Padrão - PSF 

01 

Curso Superior Completo em 
Enfermagem; Habilitação 
legal para o exercício da 
profissão de Enfermeiro; 
Registro no Conselho 
Regional de Enfermagem 

40 horas 3.755,38 

 
1.668//2011, 
1.800/2013, 
1.864/2014 

Mecânico CR 

Ensino Fundamental 
Completo; Formação 
específica na área de 
mecânica. 

40 horas 1.384,91 

157/1992, 535/2000, 
1.416/2008, 
1.567/2010, 
1.659/2011 

Médico 
 

CR 

Curso Superior completo em 
Medicina; Habilitação legal 
para o exercício da profissão 
de Médico; Registro no 
Conselho Regional de 
Medicina. 

20 horas 
 

3.755,38 
 

 
1.668/2011 

Médico - PSF CR Curso Superior completo em 40 horas 7.510,77  
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  Medicina; Habilitação legal 
para o exercício da profissão 
de Médico; Registro no 
Conselho Regional de 
Medicina. 

  157/92, 535/2000,  
1.493/2009 

Médico 
Veterinário 

CR 

Ensino Superior Completo em 
Veterinária; Registro válido e 
ativo junto ao Conselho 
Regional de Medicina 
Veterinária - CRMV 

20 horas 2.063,54 

2.150/2018 

Monitor 
 

01 
 

Ensino Médio Completo; 
Habilitação específica para o 
exercício legal da profissão ou 
equivalente. 

40 horas 
 

1.282,95 

2.150/2018 

Nutricionista 
 

CR 
 

Ensino Superior Completo em 
Nutrição; Habilitação legal 
para o exercício da Profissão 
de Nutricionista. 

40 horas 
 

2.742,04 
 

301/1995 

Pedagogo 
01 

 

Curso Superior Completo de 
Pedagogia e/ou pós graduação, 
ambas com habilitação 
específica em Supervisão, 
Orientação e Administração 
Escolar, com experiência 
mínima de dois anos de 
docência, para atuar no âmbito 
da rede Municipal de Ensino 

20 horas 
 

1.657,52 
 

 
 

2.027/2016, 
2.169/2018 

Porteiro 01 
Ensino Fundamental 
Completo; 

40 horas 1.001,12 
 

2.150/2018 

Professor do 
Ensino 

Fundamental - 
Anos Iniciais 

 

 
 

01 

Curso Superior de graduação,  
Licenciatura Plena com 
habilitação específica, ou 
curso  normal superior, para o 
exercício da docência na 
Educação dos anos  Iniciais do 
Ensino Fundamental 

20 horas 
 

1.657,52 
 

2.027/2016, 2.169/2018 

Professor de 
Educação 
Especial 

 

 
 

01 

Curso Superior de Graduação, 
licenciatura plena 
correspondente a área de 

20 horas 
 

1.657,52 2.027/2016, 2.169/2018 
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conhecimento específico, ou 
complementação pedagógica, 
nos termos da lei vigente, para 
o exercício da docência de 
Educação Especial. 

Professor de 
Educação Infantil 

01 

Curso Superior de Graduação, 
Licenciatura Plena com 
habilitação específica, ou 
curso  normal superior, para o 
exercício da docência na 
Educação Infantil. 

20 horas 
 

1.657,52 2.027/2016, 2.169/2018 

Professor do 
Ensino 

Fundamental - 
Anos Finais nas 

seguintes 
disciplinas: 
- Geografia 

- Língua 
Portuguesa 

- Língua Inglesa 
 

 
 
 

CR 
CR 
CR 

Curso Superior de Graduação, 
licenciatura plena 
correspondente a área de 
conhecimento específico, ou 
complementação pedagógica, 
nos termos da lei vigente, para 
o exercício da docência nos 
anos finais do Ensino 
Fundamental. 

20 horas 
 

1.657,52 2.027/2016, 2.169/2018 

Técnico em 
contabilidade 

CR 

Ensino Médio Completo; 
Habilitação legal para o 
exercício da profissão. 
Registro no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

40 horas 2.742,04 
157/1992, 535/2000, 

1.168/2006, 1.711/2011, 
1.863/2014, 1.985/2015 

Técnico em 
Enfermagem 

CR 

Curso Técnico em 
Enfermagem; Habilitação 
legal para o exercício da 
profissão de Técnico em 
Enfermagem; Registro no 
Conselho Regional de 
Enfermagem. 

40 horas 1.384,91 
1.668/2011 1.743/2012 

1.982/2015 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 
01 

Ensino médio completo; 
Curso Técnico em Segurança 
do Trabalho; Registro no 
Ministério do Trabalho e CNH 
- B 

20 horas 1.698,19 2.150/2018 

Telefonista CR 
Ensino Fundamental 
Completo 

36 horas 1.282,95 209/1993  
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EMPREGO PÚBLICO 
 
 

Cargos Vagas 
Legais 

Escolaridade e/ou outros 
requisitos exigidos para o 

cargo na posse 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
R$ 

Legislação 

 
 
Agente 
Comunitário 
de Saúde - 
ACS 
 

 
 
 

02 

Ensino Médio Completo; 
Residir na microárea em que 
atuar desde a data de 
publicação do edital de 
processo seletivo ou concurso 
público; Haver concluído com 
aproveitamento curso de 
qualificação básica para a 
formação de Agente 
Comunitário de Saúde;  
Equipe 2 – Micro áreas 04 e 
10 

 
 
 

40 horas 

 
 
 

1.338,60 
 

 
1.602/2010, 
1.681/2011, 
1.917/2014, 
1.994/2015, 
2.160/2018 

 

 
 
EMPREGO PÚBLICO 
 

Cargos Vagas 
Legais 

Escolaridade e/ou outros 
requisitos exigidos para o 

cargo na posse 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
R$ 

Legislação 

 
Agente de 
Combate a 
Endemias 
 

 
 

02 

Ensino médio Completo, 
Haver concluído, com 
aproveitamento, curso
introdutório de formação 
inicial e continuada. Áreas e 
Micro áreas existentes no 
Município. 

 
 

40 horas 

 
 

1.338,60 
 

 
 

2.221/2019 
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ANEXO III 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste ato 
representada pelo (a) Sr(a) _________________________________, portador da cédula de 
identidade RG _________________, residente e domiciliado na 
_____________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, detentor 
de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins 
licitatórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de 
identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº 
________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante 
Prefeitura de Morro Redondo, no Pregão Presencial Nº. 011/2019 – CL do Município de 
Morro Redondo, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em 
lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de 
materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se 
fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
________________, ___ de ____________ de _____. 
____________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 
____________________ 
Outorgado 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
(Nome)..........................................................,CPF Nº..................................................., 
residente no ................................ (endereço) 
.............................................................................., 
(Cidade/Estado), declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no presente edital, do Pregão Presencial nº 011/2019 – CL do 
Município de Morro Redondo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
Data:________________________________________ 
Assinatura:____________________________________ 
Nome do Declarante:____________________________ 
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ANEXO V 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n° ???/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 
ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E 
CORREÇÃO DE PROVAS ESCRITAS, PRÁTICAS 
E DE TÍTULOS PARA CONCURSO PÚBLICO 
PARA CARGOS E PROCESSO SELETIVO PARA 
EMPREGO PÚBLICO 

Pelo presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, que entre si fazem, de um lado o 

MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO – RS, pessoa jurídica de direito público inscrita no 

CNPJ n° 91.558.650/0001-02, com sede na Avenida dos Pinhais, 53, representado neste ato 

pelo Prefeito Municipal, Diocélio Jaeckel, doravante denominado simplesmente de 

CONTRATANTE e por outro lado ???, pessoa jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ 

n° ???, estabelecida na ???, CEP ???, na cidade de ???, doravante denominado 

simplesmente de CONTRATADA, têm, entre si, justo e contratado mediante as cláusulas e 

condições que seguem. 

CLÁUSULA PRIMEIRA Constitui objeto do presente contrato a prestação de 

serviços técnicos especializados de elaboração, impressão, aplicação e correção de provas 

escritas, práticas e de títulos para Concurso Público para cargos e Processo Seletivo para 

emprego público.  

CLÁUSULA SEGUNDA O valor ora contratado para os serviços descritos na 

CLÁUSULA PRIMEIRA é de R$??? (reais), a serem pagos mediante a apresentação de 

recibo. 

Parágrafo Único Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais 

como: mão-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer 

outros gastos não especificados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações 

constantes neste contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA As despesas decorrentes do presente contrato correrão 

por conta do Elemento de Despesa ???, Atividade ???, Recurso ???. 

CLÁUSULA QUARTA O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e será regido pela legislação aplicável vigente e pelos 

princípios da Administração Pública e demais estabelecidos no Direito Administrativo, e, 

supletivamente, os princípios de Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado, em especial o dever da boa-fé objetiva nos contratos, inclusive em eventuais 

situações aqui omissas. 

Parágrafo Primeiro A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo 

cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam estas de 

natureza trabalhistas, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do 

CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem 

de prejuízos causados a terceiros. 

Parágrafo Segundo A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por 

todos os prejuízos que venha, dolosa ou culposamente, causar ao Município quando da 

execução deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, o 

CONTRATANTE poderá rescindi-lo imediatamente de forma unilateral.  

Parágrafo Primeiro A rescisão contratual poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, e precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde 

que haja conveniência do CONTRATANTE; 
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c) judicial, nos termos da legislação. 

Parágrafo Segundo Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no 

art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 

da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos 

prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

Parágrafo Quarto A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as 

consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Quinto Ainda, poderá o CONTRATANTE aplicar a CONTRATADA as 

seguintes sanções, mediante o devido processo e garantido contraditório:  

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração de 

qualquer cláusula ou condição contratual, dobrável na reincidência, a critério do 

CONTRATANTE; 

b) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 

reabilitação. 

CLÁUSULA SEXTA Após a assinatura do presente instrumento, quaisquer 

alterações serão efetuadas de forma escrita e de comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA A fiscalização do presente instrumento ficará a cargo do 

CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SMAF, 

e não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita 

execução do objeto contratual. 
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CLÁUSULA OITAVA De comum acordo as partes elegem o Foro da Comarca de 

Pelotas-RS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E, por estarem justos e contratados, mandaram lavrar o presente, que depois de lido 

e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas que tudo 

tem conhecimento.  

Morro Redondo, ??? de 2019 

31º Ano da Emancipação Política do Município 

 

 

CONTRATANTE 
Diocélio Jaeckel 
Prefeito Municipal 

CONTRATADA 

??? 

 

 

TESTEMUNHA 
Nome________________________________ 
CPF _____._____._____ -___ 

TESTEMUNHA 
Nome________________________________ 
CPF _____._____._____ -___ 
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ANEXO VI 

LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006 

Conversão da MPv nº 297, de 2006 

(Vide § 5º do art. 198 da Constituição) 

Regulamenta o § 5o do art. 198 da 
Constituição, dispõe sobre o aproveitamento 
de pessoal amparado pelo parágrafo único do
art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 
14 de fevereiro de 2006, e dá outras 
providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 
297, de 2006, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 
da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o  As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta Lei. 

Art. 2o  O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, 
mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da administração 
direta, autárquica ou fundacional. 

§ 1o  É essencial e obrigatória a presença de Agentes Comunitários de Saúde na 
estrutura de atenção básica de saúde e de Agentes de Combate às Endemias na estrutura de 
vigilância epidemiológica e ambiental.                  (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018) 

§ 1º  É essencial e obrigatória a presença de Agentes Comunitários de Saúde na 
Estratégia de Saúde da Família e de Agentes de Combate às Endemias na estrutura de 
vigilância epidemiológica e ambiental.                (Redação dada pela Medida Provisória nº 
827, de 2018) 

§ 1º É essencial e obrigatória a presença de Agentes Comunitários de Saúde na 
Estratégia Saúde da Família e de Agentes de Combate às Endemias na estrutura de 
vigilância epidemiológica e ambiental.             (Redação dada pela Lei nº 13.708, de 2018) 

§ 2º  Incumbe aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às 
Endemias desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas nesta Lei.                    
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

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 
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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; 
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. 
Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades 

de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação 
Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde 
preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade 
assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção 
da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.                 
(Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

Parágrafo único. (Revogado).                    (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
I - (revogado);                  (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
II - (revogado);                   (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
III - (revogado);                   (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
IV - (revogado);                   (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
V - (revogado);                   (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
VI - (revogado).                  (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
§ 1º  Para fins desta Lei, entende-se por Educação Popular em Saúde as práticas 

político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde, estimulando o autocuidado, a prevenção de doenças e a promoção da 
saúde individual e coletiva a partir do diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, 
sociais e científicos e a valorização dos saberes populares, com vistas à ampliação da 
participação popular no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde 
e os usuários do SUS.                  (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 2º  (VETADO).                (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 
§ 2o  No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional 

em saúde da família, é considerada atividade precípua do Agente Comunitário de Saúde, em 
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sua área geográfica de atuação, a realização de visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, 
para a busca de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos 
ou de eventos de importância para a saúde pública e consequente encaminhamento para a 
unidade de saúde de referência.        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 3º  (VETADO).                 (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 
§ 3o  No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional 

em saúde da família, são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, 
em sua área geográfica de atuação:            (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural;               
    (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

II - o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a 
suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde;   
                (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

III - a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas 
voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional;                   (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

IV - a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e 
acompanhamento:                     (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério;                   (Incluído dada pela 
Lei nº 13.595, de 2018) 

b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto;                       (Incluído dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) 

c) da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura;   
                  (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

d) do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua participação em 
ações de educação em saúde, em conformidade com o previsto na Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);             (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

e) da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção de 
quedas e acidentes domésticos e motivando sua participação em atividades físicas e 
coletivas;                  (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

f) da pessoa em sofrimento psíquico;                  (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018) 

g) da pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas;  
               (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

h) da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal;                   
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

i) dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para 
promover a saúde e prevenir doenças;                      (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018) 
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j) da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e 
prevenir doenças;                     (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

V - realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e 
acompanhamento:                      (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

a) de situações de risco à família;                   (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018) 

b) de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de 
promoção da saúde, de prevenção de doenças e de educação em saúde;                    
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

c) do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme 
sua vulnerabilidade e em consonância com o previsto no calendário nacional de 
vacinação;                     (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

VI - o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com 
os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).                   (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

§ 4º  (VETADO).                  (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 
§ 4o  No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional 

em saúde da família, desde que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso 
técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do Agente, em sua 
área geográfica de atuação, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro 
da equipe:                     (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

I - a aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, 
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência;                      (Incluído 
dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

II - a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, 
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência;                       (Incluído 
dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

III - a aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter 
excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade 
de saúde de referência;                (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

IV - a orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação 
de paciente em situação de vulnerabilidade;                      (Incluído dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018) 

V - a verificação antropométrica.       (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
§ 5º  (VETADO).        (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 
§ 5o  No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional 

em saúde da família, são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde 
compartilhadas com os demais membros da equipe, em sua área geográfica de atuação:  
                   (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
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I - a participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e 
demográfico;                     (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

II - a consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares;                     
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

III - a realização de ações que possibilitem o conhecimento, pela comunidade, de 
informações obtidas em levantamentos socioepidemiológicos realizados pela equipe de 
saúde;                       (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

IV - a participação na elaboração, na implementação, na avaliação e na 
reprogramação permanente dos planos de ação para o enfrentamento de determinantes do 
processo saúde-doença;                    (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

V - a orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações 
desenvolvidos no âmbito da atenção básica em saúde;                   (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

VI - o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde;                   
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

VII - o estímulo à participação da população no planejamento, no acompanhamento e 
na avaliação de ações locais em saúde.                   (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018) 

Art. 4o  O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de 
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de 
cada ente federado. 

§ 1o  São consideradas atividades típicas do Agente de Combate às Endemias, em sua 
área geográfica de atuação:                 (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

I - desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde;                   (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

II - realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em 
interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica;                   
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

III - identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, 
quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à 
autoridade sanitária responsável;                   (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

IV - divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e 
agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 
coletivas;                  (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

V - realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta 
de reservatórios de doenças;                    (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
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VI - cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de 
estratégias de prevenção e controle de doenças;                     (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

VII - execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de 
medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo 
integrado de vetores;                     (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

VIII - execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas 
metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças;                       (Incluído 
dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

IX - registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as 
normas do SUS;                       (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

X - identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou 
que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores 
ambientais;                      (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

XI - mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo 
ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.                  
  (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 2o  É considerada atividade dos Agentes de Combate às Endemias assistida por 
profissional de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e 
ambiental e de atenção básica a participação:                     (Incluído dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018) 

I - no planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra 
zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem 
como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a 
essas vacinações;                    (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

II - na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no 
transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento aos 
laboratórios responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a 
saúde pública no Município;                    (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

III - na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para 
a saúde pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou 
por meio de outros procedimentos pertinentes;                       (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

IV - na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde 
pública;                  (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

V - na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle 
da população de animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância 
para a saúde pública, em caráter excepcional, e sob supervisão da coordenação da área de 
vigilância em saúde.                        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
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§ 3o  O Agente de Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento 
adequado, da execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância 
epidemiológica e ambiental.                    (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

Art. 4o-A.  O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias 
realizarão atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da 
Educação Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas 
seguintes situações:                          (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

I - na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo 
ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de 
outras ações de promoção de saúde, para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, 
doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos;                     
    (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

II - no planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de 
vigilância em saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família;                     
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

III - (VETADO);                             (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
IV - na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de referência, de 

situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham 
importância epidemiológica;                 (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

V - na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de 
doenças infecciosas e a outros agravos.                        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018) 

Art. 4º-B.  Deverão ser observadas as ações de segurança e de saúde do trabalhador, 
notadamente o uso de equipamentos de proteção individual e a realização dos exames de 
saúde ocupacional, na execução das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias.                       (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018) 

Art. 5o  O Ministério da Saúde disciplinará as atividades de prevenção de doenças, de 
promoção da saúde, de controle e de vigilância a que se referem os arts. 3o e 4o e 
estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos nos incisos II do art. 6o e I do art. 7o, 
observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de 
Educação. 

Art. 5º  O Ministério da Saúde regulamentará as atividades de vigilância, prevenção e 
controle de doenças e de promoção da saúde a que se referem os arts. 3º, 4º e 4º-A e 
estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos no inciso II do caput do art. 6º, no inciso I 
do caput do art. 7º e no § 2º deste artigo, observadas as diretrizes curriculares nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação.                       (Redação dada pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

§ 1º  (VETADO).                    (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO 

 

Estado do Rio Grande do Sul 
Fones: (053) 3224-0120, 3224-0210  Fax: (53) 3224-0031 

Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96150-000 
CNPJ: 91558650/0001-02 

 
 

 35

§ 1o  Os cursos a que se refere o caput deste artigo utilizarão os referenciais da 
Educação Popular em Saúde e serão oferecidos ao Agente Comunitário de Saúde e ao 
Agente de Combate às Endemias nas modalidades presencial ou semipresencial durante a 
jornada de trabalho.                          (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 2º  (VETADO).                    (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 
§ 2o  O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias deverão 

frequentar cursos bienais de educação continuada e de aperfeiçoamento.                     
(Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 2º  A cada dois anos os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate 
às Endemias frequentarão cursos de aperfeiçoamento.                   (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 827, de 2018) 

§ 2º A cada 2 (dois) anos, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de 
Combate às Endemias frequentarão cursos de aperfeiçoamento.             (Redação dada pela 
Lei nº 13.708, de 2018) 

§ 2º-A.  Os cursos de que trata o § 2º serão organizados e financiados, de modo 
tripartite, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.                   
(Incluído pela Medida Provisória nº 827, de 2018) 

§ 2º-A Os cursos de que trata o § 2º deste artigo serão organizados e financiados, de 
modo tripartite, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.             
(Incluído pela Lei nº 13.708, de 2018) 

§ 3º  Cursos técnicos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias poderão ser ministrados nas modalidades presencial e semipresencial e seguirão 
as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.                   (Incluído pela 
Lei nº 13.595, de 2018) 

Art. 6o  O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para 
o exercício da atividade: 

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do 
processo seletivo público; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 
continuada; e  

II - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária 
mínima de quarenta horas;                     (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

III - haver concluído o ensino fundamental. 
III - ter concluído o ensino médio.                     (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 

2018) 
§ 1o  Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III aos que, na data de 

publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de 
Saúde. 

§ 1º  Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no 
inciso III do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino 
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fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três 
anos.                    (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 2o  Compete ao ente federativo responsável pela execução dos programas a definição 
da área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. 

§ 2º  (VETADO).                     (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
§ 2o  É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde fora da área geográfica a 

que se refere o inciso I do caput deste artigo.                     (Redação dada pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

§ 3º  Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às 
atividades do Agente Comunitário de Saúde compete a definição da área geográfica a que 
se refere o inciso I do caput deste artigo, devendo:                       (Incluído pela Lei nº 
13.595, de 2018) 

I - observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde;                     
(Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

II - considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e 
rurais;                (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

III - flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados, de 
acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade 
assistida.                    (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 4º  A área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo será alterada 
quando houver risco à integridade física do Agente Comunitário de Saúde ou de membro de 
sua família decorrente de ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e 
atua.                         (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 5º  (VETADO).                     (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 
§ 5o  Caso o Agente Comunitário de Saúde adquira casa própria fora da área 

geográfica de sua atuação, será excepcionado o disposto no inciso I do caput deste artigo e 
mantida sua vinculação à mesma equipe de saúde da família em que esteja atuando, 
podendo ser remanejado, na forma de regulamento, para equipe atuante na área onde está 
localizada a casa adquirida.                       (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

Art. 7o  O Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos 
para o exercício da atividade: 

I - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 
continuada; e 

II - haver concluído o ensino fundamental. 
I - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária 

mínima de quarenta horas;                    (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 
II - ter concluído o ensino médio.                    (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 

2018) 
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Parágrafo único.  Não se aplica a exigência a que se refere o inciso II aos que, na data 
de publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente de Combate às 
Endemias. 

Parágrafo único. (Revogado).                      (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 
2018) 

§ 1º  Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no 
inciso II do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino 
fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três 
anos.                       (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 2º  Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às 
atividades do Agente de Combate às Endemias compete a definição do número de imóveis 
a serem fiscalizados pelo Agente, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde e os seguintes:                         (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

I - condições adequadas de trabalho;                         (Incluído pela Lei nº 13.595, de 
2018) 

II - geografia e demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais;    
                    (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

III - flexibilização do número de imóveis, de acordo com as condições de 
acessibilidade local.                        (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

Art. 8o  Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias 
admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na 
forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico 
estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 

Art. 9o  A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às 
Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 § 1o  Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, 
para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 
14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com 
observância dos princípios referidos no caput.                (Renumerado do Parágrafo único pela 
Lei nº 13.342, de 2016) 

§ 2º  O tempo prestado pelos Agentes Comunitários de Saúde e pelos Agentes de 
Combate às Endemias enquadrados na condição prevista no § 1º deste artigo, 
independentemente da forma de seu vínculo e desde que tenha sido efetuado o devido 
recolhimento da contribuição previdenciária, será considerado para fins de concessão de 
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benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários.                (Incluído pela Lei nº 
13.342, de 2016) 

Art. 9o-A.  O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das 
Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a 
jornada de 40 (quarenta) horas semanais.                 (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)  

§ 1o  O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) 
mensais.               (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e 
cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:   (Redação dada pela lei nº 
13.708, de 2018) 

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019;   (Incluído 
pela lei nº 13.708, de 2018) 

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;   (Incluído pela 
lei nº 13.708, de 2018) 

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.   
(Incluído pela lei nº 13.708, de 2018) 

§ 2o  A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso 
salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada 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 nesta Lei.                      (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

§ 2o  A jornada de trabalho de quarenta horas semanais exigida para garantia do piso 
salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção 
da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias, em prol das 
famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, e será 
distribuída em:                        (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 2º  A jornada de trabalho de quarenta horas semanais exigida para garantia do piso 
salarial previsto nesta Lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção 
da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol das 
famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e 
assegurará aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias 
participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das 
atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.               (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 827, de 2018) 

I - trinta horas semanais, para atividades externas de visitação domiciliar, execução de 
ações de campo, coleta de dados, orientação e mobilização da comunidade, entre 
outras;                   (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 
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II - dez horas semanais, para atividades de planejamento e avaliação de ações, 
detalhamento das atividades, registro de dados e formação e aprimoramento técnico.   
                  (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

§ 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para garantia do 
piso salarial previsto nesta Lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de 
promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em 
prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de 
atuação, e assegurará aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às 
Endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de 
detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.             (Redação 
dada pela Lei nº 13.708, de 2018) 

I - (revogado);              (Redação dada pela Lei nº 13.708, de 2018) 
II - (revogado);             (Redação dada pela Lei nº 13.708, de 2018) 
§ 3º  O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições 

insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder 
Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de 
insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:                  (Incluído pela 
Lei nº 13.342, de 2016) 

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse 
regime;                    (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016) 

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra 
natureza.                  (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016) 

§ 4º  As condições climáticas da área geográfica de atuação serão consideradas na 
definição do horário para cumprimento da jornada de trabalho.                 (Incluído pela Lei 
nº 13.595, de 2018) 

§ 5º O piso salarial de que trata o § 1º deste artigo será reajustado, anualmente, em 1º 
de janeiro, a partir do ano de 2022.    (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018) 

Art. 9o-B.  (VETADO).           (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
Art. 9o-C.  Nos termos do § 5o do art. 198 da Constituição Federal, compete à União 

prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9o-A desta Lei.              
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

§ 1o  Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal 
autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes 
passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio 
da assistência financeira complementar da União.                 (Incluído pela Lei nº 12.994, de 
2014) 

§ 2o  A quantidade máxima de que trata o § 1o deste artigo considerará tão somente os 
agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se 
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encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho 
fixada para a concessão do piso salarial.               (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

§ 3o  O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% 
(noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9o-A desta Lei.           
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

§ 4o  A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será 
devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional 
no último trimestre.               (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

§ 5o  Até a edição do decreto de que trata o § 1o deste artigo, aplicar-se-ão as normas 
vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde.               
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

§ 6o  Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este 
artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo 
ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser 
adotado na forma do art. 8o desta Lei.              (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

Art. 9o-D.  É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à 
atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.            (Incluído pela 
Lei nº 12.994, de 2014) 

§ 1o  Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal 
autorizado a fixar em decreto:              (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

I - parâmetros para concessão do incentivo; e              (Incluído pela Lei nº 12.994, de 
2014) 

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.                 (Incluído pela Lei nº 
12.994, de 2014) 

§ 2o  Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, 
as peculiaridades do Município.             (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

§ 3o  (VETADO).              (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
§ 4o  (VETADO).               (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
§ 5o  (VETADO).                 (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
Art. 9o-E.  Atendidas as disposições desta Lei e as respectivas normas 

regulamentadoras, os recursos de que tratam os arts. 9o-C e 9o-D serão repassados pelo 
Fundo Nacional de Saúde (Funasa) aos fundos de saúde dos Municípios, Estados e Distrito 
Federal como transferências correntes, regulares, automáticas e obrigatórias, nos termos do 
disposto no art. 3o da Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990.                    (Incluído pela 
Lei nº 12.994, de 2014) 

Art. 9º-E.  Atendidas as disposições desta Lei e as respectivas normas 
regulamentadoras, os recursos de que tratam os arts. 9º-C e 9º-D serão repassados pelo 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos de saúde dos Municípios, Estados e Distrito 
Federal como transferências correntes, regulares, automáticas e obrigatórias, nos termos do 
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disposto no art. 3º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.               (Redação dada pela 
Lei nº 13.595, de 2018) 

Art. 9o-F.  Para fins de apuração dos limites com pessoal de que trata a Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a assistência financeira complementar 
obrigatória prestada pela União e a parcela repassada como incentivo financeiro que venha 
a ser utilizada no pagamento de pessoal serão computadas como gasto de pessoal do ente 
federativo beneficiado pelas transferências.               (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

Art. 9o-G.  Os planos de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 
de Combate às Endemias deverão obedecer às seguintes diretrizes:                  (Incluído pela 
Lei nº 12.994, de 2014) 

I - remuneração paritária dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias;               (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

II - definição de metas dos serviços e das equipes;                 (Incluído pela Lei nº 
12.994, de 2014) 

III - estabelecimento de critérios de progressão e promoção;                 (Incluído pela 
Lei nº 12.994, de 2014) 

IV - adoção de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à natureza das 
atividades, assegurados os seguintes princípios:                 (Incluído pela Lei nº 12.994, de 
2014) 

a) transparência do processo de avaliação, assegurando-se ao avaliado o 
conhecimento sobre todas as etapas do processo e sobre o seu resultado final;               
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

b) periodicidade da avaliação;                  (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
c) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do serviço;                 

(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
d) adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma 

que eventuais condições precárias ou adversas de trabalho não prejudiquem a 
avaliação;                 (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 

e) direito de recurso às instâncias hierárquicas superiores.              (Incluído pela Lei 
nº 12.994, de 2014) 

Art. 9o-H.  Será concedida indenização de transporte ao Agente Comunitário de 
Saúde e ao Agente de Combate às Endemias que realizar despesas com locomoção para o 
exercício de suas atividades, conforme disposto em regulamento.               (Incluído pela 
Lei nº 13.595, de 2018) 

Art. 9º-H  Compete ao ente federativo ao qual o Agente Comunitário de Saúde ou o 
Agente de Combate às Endemias esteja vinculado fornecer ou custear a locomoção 
necessária para o exercício das atividades, conforme regulamento do ente 
federativo.               (Redação dada pela Medida Provisória nº 827, de 2018) 

Art. 9º-H Compete ao ente federativo ao qual o Agente Comunitário de Saúde ou o 
Agente de Combate às Endemias estiver vinculado fornecer ou custear a locomoção 
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necessária para o exercício das atividades, conforme regulamento do ente 
federativo.             (Redação dada pela Lei nº 13.708, de 2018) 

Art. 10.  A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato 
do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o 
regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 

I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT; 

II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos 

da Lei no 9.801, de 14 de junho de 1999; ou 
IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem 

pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 
trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da 
relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das 
atividades exercidas. 

Parágrafo único.  No caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também 
poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso 
I do art. 6o, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência. 

Art. 11.  Fica criado, no Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde -
 FUNASA, Quadro Suplementar de Combate às Endemias, destinado a promover, no 
âmbito do SUS, ações complementares de vigilância epidemiológica e combate a endemias, 
nos termos do inciso VI e parágrafo único do art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990. 

Parágrafo único.  Ao Quadro Suplementar de que trata o caput aplica-se, no que 
couber, além do disposto nesta Lei, o disposto na Lei no 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, 
cumprindo-se jornada de trabalho de quarenta horas semanais. 

Art. 12.  Aos profissionais não-ocupantes de cargo efetivo em órgão ou entidade da 
administração pública federal que, em 14 de fevereiro de 2006, a qualquer título, se 
achavam no desempenho de atividades de combate a endemias no âmbito da FUNASA é 
assegurada a dispensa de se submeterem ao processo seletivo público a que se refere o § 4º 
do art. 198 da Constituição, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo 
de seleção pública efetuado pela FUNASA, ou por outra instituição, sob a efetiva 
supervisão da FUNASA e mediante a observância dos princípios a que se refere o caput do 
art. 9o. 

§ 1o  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e do Controle e da Transparência 
instituirá comissão com a finalidade de atestar a regularidade do processo seletivo para fins 
da dispensa prevista no caput. 

§ 2o  A comissão será integrada por três representantes da Secretaria Federal de 
Controle Interno da Controladoria-Geral da União, um dos quais a presidirá, pelo Assessor 
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Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde e pelo Chefe da Auditoria Interna da 
FUNASA. 

Art. 13.  Os Agentes de Combate às Endemias integrantes do Quadro Suplementar a 
que se refere o art. 11 poderão ser colocados à disposição dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, no âmbito do SUS, mediante convênio, ou para gestão associada de 
serviços públicos, mediante contrato de consórcio público, nos termos da Lei no 11.107, de 
6 de abril de 2005, mantida a vinculação à FUNASA e sem prejuízo dos respectivos direitos 
e vantagens. 

Art. 14.  O gestor local do SUS responsável pela contratação dos profissionais de que 
trata esta Lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais aspectos 
inerentes à atividade, observadas as especificidades locais. 

Art. 14.   O gestor local do SUS responsável pela admissão dos profissionais de que 
trata esta Lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais aspectos 
inerentes à atividade, observadas as determinações desta Lei e as especificidades 
locais.                  (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

Art. 15.  Ficam criados cinco mil, trezentos e sessenta e cinco empregos públicos de 
Agente de Combate às Endemias, no âmbito do Quadro Suplementar referido no art. 11, 
com retribuição mensal estabelecida na forma do Anexo desta Lei, cuja despesa não 
excederá o valor atualmente despendido pela FUNASA com a contratação desses 
profissionais. 

§ 1o  A FUNASA, em até trinta dias, promoverá o enquadramento do pessoal de que 
trata o art. 12 na tabela salarial constante do Anexo desta Lei, em classes e níveis com 
salários iguais aos pagos atualmente, sem aumento de despesa. 

§ 2o  Aplica-se aos ocupantes dos empregos referidos no caput a indenização de 
campo de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991. 

§ 3o  Caberá à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão disciplinar o desenvolvimento dos ocupantes dos empregos públicos 
referidos no caput na tabela salarial constante do Anexo desta Lei. 

Art. 16.  Fica 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 endêmicos, na forma da lei aplicável. 

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.     (Redação dada pela Lei nº 12.994, de 2014) 

Art. 17.  Os profissionais que, na data de publicação desta Lei, exerçam atividades 
próprias de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, vinculados 
diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração indireta, não 
investidos em cargo ou emprego público, e não alcançados pelo disposto no parágrafo único 
do art. 9o, poderão permanecer no exercício destas atividades, até que seja concluída a 
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realização de processo seletivo público pelo ente federativo, com vistas ao cumprimento do 
disposto nesta Lei. 

Art. 18.  Os empregos públicos criados no âmbito da FUNASA, conforme disposto no 
art. 15 e preenchidos nos termos desta Lei, serão extintos, quando vagos. 

Art. 19.  As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos a que se refere o 
art. 15 correrão à conta das dotações destinadas à FUNASA, consignadas no Orçamento 
Geral da União. 

Art. 20.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21.  Fica revogada a Lei no 10.507, de 10 de julho de 2002. 
 
Brasília, 9 de junho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
José Agenor Álvares da Silva 
Paulo Bernardo Silva 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.10.2006. 
ANEXO 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

CLASSE NÍVEL SALÁRIO - 40 HS 

D 

20 1.180,99 

19 1.152,18 

18 1.124,08 

17 1.096,67 

16 1.069,92 

C 

15 1.018,97 

14 994,12 

13 969,87 

12 946,21 

11 923,14 

B 

10 879,18 

9 857,73 

8 836,81 

7 816,40 

6 796,49 

A 
5 758,56 

4 740,06 
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3 722,01 

2 704,40 

1 687,22 
ANEXO 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 431, de 2008) 
TABELA SALARIAL DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
Em R$ 

CLASSE NÍVEL 

SALÁRIO - 40 H 

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE  

1o MAR 
2008 1o FEV 2009 

1o JUL 
2010 1o JUL 2011 

ESPECIAL 

V 2.098,81 2.479,55 2.905,75 2.906,11 

IV 1.996,99 2.370,79 2.741,96 2.872,07 

III 1.944,19 2.313,96 2.673,09 2.839,22 

II 1.898,81 2.259,47 2.604,68 2.792,36 

I 1.889,67 2.248,83 2.584,57 2.759,97 

C 

V 1.844,21 2.197,02 2.521,00 2.727,76 

IV 1.842,12 2.147,28 2.459,62 2.696,73 

III 1.840,02 2.140,02 2.441,06 2.665,88 

II 1.837,93 2.136,93 2.428,91 2.635,21 

I 1.835,83 2.133,83 2.415,75 2.592,09 

B 

V 1.833,74 2.130,74 2.403,60 2.561,85 

IV 1.831,65 2.127,65 2.391,45 2.532,78 

III 1.829,56 2.124,56 2.380,30 2.503,88 

II 1.827,47 2.121,47 2.369,15 2.475,15 

I 1.825,38 2.118,38 2.358,00 2.446,58 

A 
V 1.823,29 2.115,29 2.345,85 2.407,10 

IV 1.821,20 2.112,20 2.334,70 2.379,94 
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III 1.819,12 2.109,12 2.323,56 2.352,94 

II 1.817,03 2.106,03 2.312,41 2.326,10 

I 1.814,95 2.102,95 2.301,27 2.301,27 

ANEXO  
(Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008) 
TABELA SALARIAL DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
Em R$ 
    SALÁRIO - 40 H 
CLASSE NÍVEL EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE  
    1o MAR 2008 1o FEV 2009 1o JUL 2010 1o JUL 2011 
  V 2.098,81 2.479,55 2.905,75 2.906,11 
  IV 1.996,99 2.370,79 2.741,96 2.872,07 
ESPECIAL III 1.944,19 2.313,96 2.673,09 2.839,22 
  II 1.898,81 2.259,47 2.604,68 2.792,36 
  I 1.889,67 2.248,83 2.584,57 2.759,97 
  V 1.844,21 2.197,02 2.521,00 2.727,76 
  IV 1.842,12 2.147,28 2.459,62 2.696,73 
C III 1.840,02 2.140,02 2.441,06 2.665,88 
  II 1.837,93 2.136,93 2.428,91 2.635,21 
  I 1.835,83 2.133,83 2.415,75 2.592,09 
  V 1.833,74 2.130,74 2.403,60 2.561,85 
  IV 1.831,65 2.127,65 2.391,45 2.532,78 
B III 1.829,56 2.124,56 2.380,30 2.503,88 
  II 1.827,47 2.121,47 2.369,15 2.475,15 
  I 1.825,38 2.118,38 2.358,00 2.446,58 
  V 1.823,29 2.115,29 2.345,85 2.407,10 
  IV 1.821,20 2.112,20 2.334,70 2.379,94 
A III 1.819,12 2.109,12 2.323,56 2.352,94 
  II 1.817,03 2.106,03 2.312,41 2.326,10 
  I 1.814,95 2.102,95 2.301,27 2.301,27 
ANEXO 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 568, de 2012) 
TABELA SALARIAL DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  

Em R$ 
CLASSE NÍVEL SALÁRIO - 40 H 
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EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

1o MAR 
2008 

1o FEV 
2009 

1o JUL 2010 1o JUL 2011 
1o JUL 
2012 

ESPECIAL 

V 2.098,81 2.479,55 2.905,75 2.906,11 3.011,11 

IV 1.996,99 2.370,79 2.741,96 2.872,07 2.977,07 

III 1.944,19 2.313,96 2.673,09 2.839,22 2.944,22 

II 1.898,81 2.259,47 2.604,68 2.792,36 2.897,36 

I 1.889,67 2.248,83 2.584,57 2.759,97 2.864,97 

C 

V 1.844,21 2.197,02 2.521,00 2.727,76 2.832,76 

IV 1.842,12 2.147,28 2.459,62 2.696,73 2.801,73 

III 1.840,02 2.140,02 2.441,06 2.665,88 2.770,88 

II 1.837,93 2.136,93 2.428,91 2.635,21 2.740,21 

I 1.835,83 2.133,83 2.415,75 2.592,09 2.697,09 

B 

V 1.833,74 2.130,74 2.403,60 2.561,85 2.666,85 

IV 1.831,65 2.127,65 2.391,45 2.532,78 2.637,78 

III 1.829,56 2.124,56 2.380,30 2.503,88 2.608,88 

II 1.827,47 2.121,47 2.369,15 2.475,15 2.580,15 

I 1.825,38 2.118,38 2.358,00 2.446,58 2.551,58 

A 

V 1.823,29 2.115,29 2.345,85 2.407,10 2.512,10 

IV 1.821,20 2.112,20 2.334,70 2.379,94 2.484,94 

III 1.819,12 2.109,12 2.323,56 2.352,94 2.457,94 

II 1.817,03 2.106,03 2.312,41 2.326,10 2.431,10 

I 1.814,95 2.102,95 2.301,27 2.301,27 2.406,27 
ANEXO 
(Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012) 
TABELA SALARIAL DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
                                                                                                                                                   
                                                                                         Em R$ 
    SALÁRIO - 40 H 
    EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

CLASSE NÍVEL 
1o MAR 2008 

1o FEV 
2009 

1o JUL 2010 1o JUL 2011 1o JUL 2012 

  V 2.098,81 2.479,55 2.905,75 2.906,11 3.011,11 
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  IV 1.996,99 2.370,79 2.741,96 2.872,07 2.977,07 

ESPECIAL III 1.944,19 2.313,96 2.673,09 2.839,22 2.944,22 

  II 1.898,81 2.259,47 2.604,68 2.792,36 2.897,36 

  I 1.889,67 2.248,83 2.584,57 2.759,97 2.864,97 

  V 1.844,21 2.197,02 2.521,00 2.727,76 2.832,76 

  IV 1.842,12 2.147,28 2.459,62 2.696,73 2.801,73 

C III 1.840,02 2.140,02 2.441,06 2.665,88 2.770,88 

  II 1.837,93 2.136,93 2.428,91 2.635,21 2.740,21 

  I 1.835,83 2.133,83 2.415,75 2.592,09 2.697,09 

  V 1.833,74 2.130,74 2.403,60 2.561,85 2.666,85 

  IV 1.831,65 2.127,65 2.391,45 2.532,78 2.637,78 

B III 1.829,56 2.124,56 2.380,30 2.503,88 2.608,88 

  II 1.827,47 2.121,47 2.369,15 2.475,15 2.580,15 

  I 1.825,38 2.118,38 2.358,00 2.446,58 2.551,58 

  V 1.823,29 2.115,29 2.345,85 2.407,10 2.512,10 

  IV 1.821,20 2.112,20 2.334,70 2.379,94 2.484,94 

A III 1.819,12 2.109,12 2.323,56 2.352,94 2.457,94 

  II 1.817,03 2.106,03 2.312,41 2.326,10 2.431,10 

  I 1.814,95 2.102,95 2.301,27 2.301,27 2.406,27 
ANEXO 
(Redação dada pela Lei nº 12.778, de 2012) 
TABELA SALARIAL DOS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 
                                                                                                                                                   
                                                                                         Em R$ 
    SALÁRIO - 40 HORAS 
CLASSE NÍVEL EFEITOS FINANCEIROS  

    
Até 31 de 
dezembro de 
2012 

1o de janeiro de 
2013 

1o de janeiro de 
2014 

1o de janeiro de 
2015 

  V 3.011,11 3.426,11 3.736,11 4.046,11 
  IV 2.977,07 3.392,07 3.702,07 4.012,07 
ESPECIAL III 2.944,22 3.359,22 3.669,22 3.979,22 
  II 2.897,36 3.312,36 3.622,36 3.932,36 
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  I 2.864,97 3.279,97 3.589,97 3.899,97 

  V 2.832,76 3.247,76 3.557,76 3.867,76 
  IV 2.801,73 3.216,73 3.526,73 3.836,73 
C III 2.770,88 3.185,88 3.495,88 3.805,88 
  II 2.740,21 3.155,21 3.465,21 3.775,21 

  I 2.697,09 3.112,09 3.422,09 3.732,09 

  V 2.666,85 3.081,85 3.391,85 3.701,85 
B IV 2.637,78 3.052,78 3.362,78 3.672,78 
  III 2.608,88 3.023,88 3.333,88 3.643,88 
  II 2.580,15 2.995,15 3.305,15 3.615,15 

  I 2.551,58 2.966,58 3.276,58 3.586,58 

  V 2.512,10 2.927,10 3.237,10 3.547,10 
  IV 2.484,94 2.899,94 3.209,94 3.519,94 
A III 2.457,94 2.872,94 3.182,94 3.492,94 
  II 2.431,10 2.846,10 3.156,10 3.466,10 

  I 2.406,27 2.821,27 3.131,27 3.441,27 
ANEXO 
(Redação dada pela Lei nº 13324, de 2016) 
TABELA SALARIAL DOS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 
                                                                                                  Em R$ 
    SALÁRIO - 40 HORAS 
CLASSE NÍVEL EFEITOS FINANCEIROS 

    
1o de janeiro de 
2015 

1o de agosto de 
2016 

1o de janeiro de 
2017 

  V 4.046,11 4.287,73 4.513,44 
  IV 4.012,07 4.251,66 4.475,46 
ESPECIAL III 3.979,22 4.216,85 4.438,82 
  II 3.932,36 4.167,19 4.386,55 

  I 3.899,97 4.132,86 4.350,42 

  V 3.867,76 4.098,73 4.314,49 
  IV 3.836,73 4.065,85 4.279,87 
C III 3.805,88 4.033,16 4.245,46 
  II 3.775,21 4.000,65 4.211,25 

  I 3.732,09 3.954,96 4.163,15 
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  V 3.701,85 3.922,91 4.129,41 
B IV 3.672,78 3.892,11 4.096,99 
  III 3.643,88 3.861,48 4.064,75 
  II 3.615,15 3.831,04 4.032,70 

  I 3.586,58 3.800,76 4.000,83 

  V 3.547,10 3.758,92 3.956,79 
  IV 3.519,94 3.730,14 3.926,49 
A III 3.492,94 3.701,53 3.896,37 
  II 3.466,10 3.673,08 3.866,43 

  I 3.441,27 3.646,77 3.838,74 
 

 


