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Decreto do Executivo Municipal nº 008, de 18 de fevereiro de 2019 

 

“DETERMINA EXTINÇÃO DO PROGRAMA 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 

PACS, PREVISTO PELA LEI MUNICIPAL 

2.291/2005 E LEI FEDERAL 11.350/06, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Liberato Salzano, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições e em conformidade com o art. 6º, inciso II, a Lei Orgânica Municipal, e tendo 

em vista o disposto na Lei Municipal 2.291 de 10 de junho de 2005, 

CONSIDERANDO que ao gestor público na função de Chefe do Poder Executivo, é dado o 

dever de primar pela aplicação dos Princípios da Administração Pública, elencados pelo artigo 

37 da Constituição Federal de 1988, dentre tais o da Eficiência e Economicidade; 

CONSIDERANDO que como ente federado autônomo, o Município goza de competência para a 

pactuação de qualquer convênio, contrato ou ajuste que entender legal e possível e que objetive a 

consecução do interesse público, assim como, também promover na rescisão e cancelamento 

daqueles que repute não mais pertinentes e essenciais aos interesses da Administração Pública; 

CONSIDERANDO os ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo 

Brasileiro, 27 a ed., p. 116, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, pelo qual, "só o administrador, 

em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de 

oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, 

dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os 

órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir 

administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese, 

executa a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, 

quanto aos aspectos em que ela admite opção”. 

CONSIDERANDO que o PACs é um programa governamental, cuja duração é incerta e 

indeterminada, de forma não obrigatória a permanência do Município, havendo assim a 

possibilidade de ser extinto, conduzindo todos os empregados ao desligamento do Poder 

Público, garantidos os direitos trabalhistas pertinentes; 

CONSIDERANDO o contido no ofício elaborado pela Secretaria Municipal da Saúde, que dá 

conta de informar que, desde o ano de 2017 os resultados obtidos com o Programa de Agente 

Comunitários de Saúde, não tem mais representado qualquer benefício efetivo à população, na 

prevenção de doenças e nas estatísticas epidemiológicas, sobretudo, dada a limitação das 

atribuições permitidas serem por eles realizadas, impostas pela legislação específica, passando a 

se tornarem, àquelas que lhe são permitidas totalmente obsoletas ante os serviços de saúde, 
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atualmente oferecidos à população pelo Município, em especial considerando a disponibilidades 

das Estratégias de Saúde da Família, com Equipes Multidisciplinares, que prestam assistência na 

forma de visitas domiciliares, com maior qualificação profissional e maior abrangência dos 

serviços técnicos, se comparados àqueles limitados aos ACS, resultando em maior eficácia e 

melhores resultados aos atendidos; 

CONSIDERANDO o Parecer Coletivo da FAMURS/CDP Consultoria Jurídica de 30 de outubro 

de 2018, anexo, no qual corrobora a possibilidade de extinção do Programa a qualquer momento, 

trazendo ainda a manifestação dos custos elevados aos municípios para manter o Programa; 

CONSIDERANDO a obrigatória necessidade do Gestor Público, sob pena de responder pelos 

prejuízos, adequar os serviços públicos às reais necessidades, sobretudo, no que tange aos gastos 

das verbas públicas, suprimindo aqueles desnecessários e obsoletos como passou a ser o PACs, 

que consumiu, no ano de 2018, um valor mensal pago a 08 Agentes de R$ 11.862,84, dos quais é 

repassado pelo Governo Federal apenas o valor de R$ 8.112,00, custando, assim, aos cofres 

municipais um complemento de uma diferença de R$ 3.750,84 por mês, equivalente a 46,3% do 

valor repassado, conforme planilha anexa do Departamento de Pessoal, sendo que com o 

aumento do piso salarial para o ano de 2019, no qual cada agente receberá R$ 1.250,00 mensal, 

os complementos que o Município terá que desembolsar serão ainda maiores, tornando 

completamente inviável a continuação do Programa, pois prejudica o orçamento municipal em 

saúde; 

CONSIDERADO, por fim, que o PACS, levando em conta a peculiaridade do pequeno 

Município de Liberato Salzano, onde, através da Rede de Atenção Básica, disponibiliza 

atendimento por duas Equipes Multidisciplinares de Saúde, compostas por Médicos, 

Enfermeiras, Técnicos de Enfermagem e Equipe de Saúde Bucal - Dentista e Auxiliares, que 

realizam visitas semanais às familiares necessitadas, bem como, considerando que conta o 

Município com uma Unidade Básica de Saúde com o apoio matricial de todos os demais 

profissionais que não fazem parte das Estratégias, como fisioterapeutas, psicólogas, 

fonoaudiólogo, nutricionista, etc., e do NAAB e NASF, restou por ser totalmente abarcado pelos 

atendimentos realizados por estas equipes - ESFs implementadas no Município, tornando a 

manutenção do PACs um gasto completamente injustificado, desnecessário e incompatível com 

as já parcas verbas do Município, 

DECRETA 

Art. 1º Fica extinto o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, de Liberato 

Salzano, de que trata a Lei Municipal 2.291, de 10 de junho de 2005, devendo a Secretaria 

Municipal da Saúde, juntamente com a Secretaria da Administração e Departamento de Pessoal, 

adotar as seguintes medidas: 

I - Providenciar nos atos formais junto ao Ministério da Saúde, com vistas a pôr termo ao 

convênio, no que tange ao repasse das verbas de sua competência; 
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II - Providenciar, na emissão de todos os atos necessários às demissões dos Agentes 

Comunitários de Saúde, com emissão dos respectivos avisos prévios e rescisões dos contratos de 

trabalho, observado o vínculo funcional da CLT constante do artigo 1º da Lei Municipal 2.291, 

de 10 de junho de 2005, mediante "Despedida Sem Justa Causa", com todos os consectários 

legais. 

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.    

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 18 dias 

do mês de fevereiro de 2019. 

 

 

Gilson De Carli 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se. Publique-se. 

Data supra. 

 

Lourdes Valduga Sfredo 

Sec. Municipal da Administração 

 

 


