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Belo Horizonte, 21 de Setembro de 2021. 

 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Provisório. Processo Seletivo Público – Edital 01/2021 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à 
divulgação do Gabarito Provisório das Provas Objetivas de múltipla escolha, referente ao Processo 
Seletivo Público, Edital 01/2021. 
 
 
PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 03, QUESTÃO Nº 29, RECURSO INDEFERIDO.  A questão 
elaborada não pontua sobre a composição da equipe de saúde da família e sim qual a proporção máxima 
de ACS para cada enfermeiro no qual atua como instrutor supervisor. 
 
De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde, nº 1.886 de 18 de dezembro de 1997: 
 

RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 

4. O município deve cumprir os seguintes REQUISITOS para sua inserção ao Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde: 

4.1 Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde está aprovada a 
implantação do programa. 

4.2 Definir Unidade Básica de Saúde para referência e cadastramento dos Agentes 
Comunitários de Saúde no SIA/SUS. 

4.3 Comprovar a existência de Fundo Municipal de Saúde ou conta especial para saúde. 

4.4 Garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com dedicação integral na(s) 
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas atribuições exercerão a função 
de instrutor supervisor, na proporção de no máximo 30 Agentes Comunitários de Saúde 
para 01 (um) enfermeiro. 

 
A referencia utilizada pelos reclamantes trata-se de da Política Nacional de Atenção Básica, no qual 
define: 
 

4.5 ESPECIFICIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  
 
 

[...] 
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Fica garantido o financiamento das equipes de agentes comunitários de saúde já 
credenciadas em data anterior a esta portaria que não estão adequadas ao parâmetro de 
um enfermeiro para, no máximo, 12 ACS, porém extinta a possibilidade de implantação de 
novas equipes com essa configuração a partir da publicação desta portaria. Cada ACS 
deve realizar as ações previstas nesta portaria e ter uma microárea sob sua 
responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas. 

 

Assim, levando em consideração que a Política nacional de Atenção Básica não revoga as equipes 
formadas com no máximo 30 ACS por enfermeiro criadas anteriormente, mantem-se a resposta a 
questão nos termos previstos da portaria nº 1.886 de 18 de dezembro de 1997. 

 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


