








Municípios em que o pagamento da primeira parcela 
foi bloqueado deverão apresentar proposta de 
integração do ACE na ESF , além de  iniciar 

implantação até dezembro de 2012



1.alimentação regular dos Sistemas de Informações;
2. realização de investigação da Mortalidade Materna e Infantil;
3.alcance das metas da Tuberculose e da Hanseníase;
4. cobertura vacinal da Tetravalente igual ou superior a 95%; 
5. percentual da cobertura de Equipes de Saúde da Família de forma 
decrescente, em até 80%, para municípios com até 100.000 
habitantes.
AVALIAR EM FINAL DE DEZEMBRO DE 2012

DELIBERAÇÃO Nº 138 - 20/08/2010-critérios complementares



§ 1º Para fim desta Portaria, considerando que muitas são as nomenclaturas utilizadas 
pelos Estados e os Municípios para definirem estes profissionais, como agente de 
controle de endemias, de controle de zoonoses, de vigilância ambiental, entre outros, 
será mantida a denominação definida em lei, destacando como funções essenciais 
aquelas relacionadas ao controle ambiental, de controle de endemias/zoonoses, de 
riscos e danos à saúde, de promoção à saúde entre outras.

§ 2º A incorporação dos ACE nas equipes de SF pressupõe a reorganização dos 
processos de trabalho, com integração das bases territoriais dos Agentes 
Comunitários de Saúde e do Agente de Combate às Endemias, com definição de 
papéis e responsabilidades, e a supervisão dos ACE pelos profissionais de nível 
superior da equipe de Saúde da Família.

PORTARIA Nº 1.007, DE 4 DE MAIO DE 2010 



§ 5º Para fins de pagamento, serão considerados os ACE cadastrados no 
SCNES na correspondente especialidade constante do Código Brasileiro de 
Ocupações, destacando-se como funções essenciais aquelas relacionadas ao 
controle ambiental, de controle de endemias/zoonoses, de riscos e danos à

saúde, de promoção à saúde, dentre outras. (visitador sanitário)

§ 6º O incentivo financeiro de que trata o art. 2º somente será devido em 
relação aos ACE cadastrados no SCNES até o exercício financeiro de 2011, 
observado o maior número de equipes de SF com ACE cadastrados em 
qualquer das competências daquele ano, devendo-se observar, ainda, os 
requisitos constantes dos arts. 5º e 6º.”

PORTARIA Nº 1.635, DE 26 DE JULHO DE 2012 



PORTARIA Nº 940, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012

Autoriza o repasse do incentivo para implantação dos Agentes de 
Combate a Endemias na atenção primária à saúde para fortalecer as 
ações de vigilância em saúde junto às equipes de Saúde da Família.
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