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EMENTA. CONSULTA. AUSENCIA DE PARECER JURIDICO. NAO
CONHECIMENTO. MANIFESTAcA0 SEM CARATER NORMATIVO.
APLICAcA0 DA PORTARIA N° 1.599/11 DO MINISTERIO DA SAUDE.
INEXISTENCIA DE VINCULAcA0 COM REMUNERAcA0 DE AGENTES
COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. MANIFESTA00
ANTERIOR DESTA CORTE. REVOGAQA0 DA RC 025/10.
1. Ausencia de parecer do orgao de assistencia tecnica ou juridica da
autoridade consulente, previsto no art. 31, §1°, da Lei Estadual n.°
15.958/07 (LOTCM).
2. Ante a ausencia de requisito de admissibilidade, nao se conhece do feito
como consulta, podendo, contudo, haver manifestacao do Tribunal sem os
consectarios das decisOes em processos de consulta.
3. Os recursos repassados pela Uniao a titulo de incentivo financeiro ao
Programa de Agentes Comunitarios de SaCide podem ser utilizados em
quaisquer das atividades e estrategias componentes do bloco de
financiamento da Atencao Basica, porem somente no 'ambito desse bloco,
conforme art. 4°, 6°, 9°, 10 e 11 da Portaria no 204/GM/MS/2007.
4. Nao ha vinculacao dos valores recebidos a titulo de incentivo funcional e
a remuneracao dos agentes, de modo que nao configuram piso da
categoric, vencimentos nem gratificacOes, os quais so podem ser fixados
mediante lei, em sentido formal e material, tendo em vista a reserva legal
expressa na Constituicao Federal para dispor sabre remuneracao.
5. Nao conhecimento. Manifestacao sem carater normativo.
6. Revogacao da RC n° 025/10.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os conselheiros
integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DC) ESTADO DE
GOIAS, reunidos em Tribunal Pleno, por unanimidade, nos termos da Proposta de
Decisao n° 223/2012-CSSL do relator, Conselheiro Substituto SOUSA LEMOS, e em
conformidade com a Ata de Julgamento, ACORDAM em:
a) nao conhecer do expediente como consulta, em vista da ausencia
de parecer juridic° da assessoria tecnica ou juridica do consulente;
b) manifestar, sem carater normativo e demais consectarios das
decisOes em feitos de consulta, que:
,, dos do incentivo financOro referente ao
i) os recursos aclit(1
de
Agentes
Comunitarios
de Saude, repassados ao municipios pela
Programa
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Uniao, constituem incentivo para implementacao da referida eE.;trategia pelos
municipios;
ii) tais recursos, calculados considerando a numero de agentes
comunitarios de saUde no municipio e subdividos em treze parcelas, podem ser
utilizados conforme decidir o gestor local do SUS, desde que sua aplicacao se de no
ambito do bloco de financiamento da Atencao Basica, o que inclui, entre outros, o
pagamento da remuneracao dos ACS;
iii) o valor fixado para transferencia por cada agente comunitario de
saude, fixado mais recentemente pela Portaria GM/MS n° 459/12, nao constitui peso
vencimental da categoria, nem configure, por Si, aumento de remuneracao aos
agentes municipais;
iv) a fixacao de vencimentos ou remuneracao, na forma da
Constituicao da RepOblica, é materia sujeita reserva de lei;
v) nada impede que os municipios fixem remuneracao aos ACS em
valores superiores ou inferiores ao transferido pela Uniao, mediante a Portaria n°
1.599/11 do Ministerio da Saude, observados os limites constitucionais (safari°
minim° e teto do servico publico) e os ditames da Lei Complementar n° 101/00.
c) revogar a Resolucao Consulta (RC) n° 025/10.
Sala das SessOes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado
de Goias, em

09 MAI Hit
Cons.a Maria Tere a F. Garrido, P

Cons

Ortegal

Cons.

ndes Cruvinel

Cons.

ran de Carvalho Junior

d

ossivani de Oliveira

o.n Sebastiao Monteiro

Cons. Francis :lose Ramos

Cons. Subst. Souse Lemos, Relator

Fui presente:

Ministerb Public° de Contas.
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: CONS. SUBSTITUTO SOUSA LEMOS
: CONSULTA
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PROPOSTA DE DECISAO N° 223/2012-CSSL
EMENTA. CONSULTA. AUSENCIA DE PARECER JURIDICO. NAO
CONHECIMENTO. MANIFESTAcAO SEM CARATER NORMATIVO.
APLICAcA0 DA PORTARIA N° 1.599/11 DO MINISTERIO DA SAUDE.
INEXISTENCIA DE VINCULAcA0 COM REMUNERAcA0 DE AGENTES
COMUNITARIOS DE SAUDE NO MUNICIPIO. MANIFESTA00
ANTERIOR DESTA CORTE. REVOGAQA0 DA RC 025/10.
1. Ausencia de parecer do orgao de assistencia tecnica ou juridica da
autoridade consulente, previsto no art. 31, §1°, da Lei Estadual n.°
15.958/07 (LOTCM).
2. Ante a ausencia de requisito de admissibilidade, nao se conhece do feito
como consulta, podendo, contudo, haver manifestacao do Tribunal sem os
consectarios das decisoes em processos de consulta.
3. Os recursos repassados pela Uniao a titulo de incentivo financeiro ao
Programa de Agentes Comunitarios de SaCide podem ser utilizados em
quaisquer das atividades e estrategias componentes do bloco de
financiamento da Atencao Basica, porem somente no 'ambito desse bloco,
conforme art. 4°, 6°, 9°, 10 e 11 da Portaria no 204/GM/MS/2007.
4. Nao ha vinculagao dos valores recebidos a titulo de incentivo funcional e
a remuneragao dos agentes, de modo que n'ao configuram piso da
categoric, vencimentos nem gratificagOes, os quais so podem ser fixados
mediante lei, em sentido formal e material, tendo em vista a reserva I
expressa na Constituicao Federal para dispor sabre remuneracao.
5. Nao conhecimento. Manifestacao sem carater normativo.
6. Revogagao da RC n° 025/10.

I. RELATORIO
Trata-se de consulta formulada pelo senhor Argemiro Rodrigues
Santos Neto, presidente da Camara de Vereadores de Caiaponia, mediante a qual
traz indagacbes sobre a aplicacao da Portaria n° 1.599/11 do Ministerio da Sat::1e,
que promoveu aumento no incentivo financeiro destinado aos municipios no ambito
do Programa de Agentes Comunitarios de Saude.
A consulta encontra-se instruida corn a citada Portaria n° 1.599/11.
Nao ha nos autos parecer juridica da assessoria do consulente.
A Secretaria de Atos de Pessoal concluiu pelo juizo negativo de
admissibilidade da consulta, ofertando, porem, consideracOes sobre a materia, sem
configurar resposta ao caso posto (fis. 07/09).
0 Ministerio Public° de Contas entendeu, de modo oposto, que a
consulta deveria ser conhecida e processada, corn oferta de resposta ao conT.iiente,
levando-se ern contaque haveria decisao desta Corte sobre a materia, a \RC n°
FAGabinetes\GAB_EDUARD0\2012\Consultas\06.017.12 - CaiapOnia - Camara - Incentivo ACS.docx
RUA 68 N° 727 — CENTRO — FONE: 3216-6117 — CEP: 74055-100 — GOIANIA-GO

www.tcm.go.gov.br

Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios

Proc. n° 06.017112
Fls.

Conselheiro Substituto SOUSA LEMOS

25/10, a qual, porem, mereceria revisao, pugnando tambem pela necessidade de
apreciagao destes autos em conjunto com o Processo n° 15.266/11, verbis:
(.•)

Ante o exposto, pugna este Ministerio PUblico de Contas:
1. ante a identidade de materias, seja determinada a apreciacao conjunta
destes corn os autos de n° 15266/11;
2. pela revogagao da Resolugao Consulta RC n° 025/10;
3. responda a Corte aos Consulentes da seguinte forma:
3.1 Os recursos advindos do incentivo de custeio referente ao Programa de
Agentes Comunitarios de Saude, repassados aos municipios pelo Ministerio
da Saude, constituem incentivo do Governo Federal para implementacao de
referida estrategia;
3.2. Tais recursos, subdividos ern treze parcelas proporcionais ao numero
de agentes comunitarios de saude, podem ser utilizados conforme decidir o
gestor do FMS, desde que sua aplicagao se de Unica e exclusivamente na
implementagao do Programa ern epigrafe, o que inclui, entre outros, o
pagamento da remuneragao dos ACS;
3.3. 0 valor fixado para transferencia por cada agente comunitario de saude
— atualmente R$ 871,00, conforme Portaria GM/MS n° 459/12 — nao
constitui piso vencimental da categoria;
3.4 Nada impede que os municipios paguem aos ACS valores superiores ou
inferiores ao mencionado no item retro, obedecidos os limites
constitucionais (salario minima e teto do servigo public()) e os ditames da
Lei Complementar n° 101/00;
3.5 A fixagao de vencimentos (piso, aumentos salariais etc.), na forma da
Constituigao da Republica, é materia sujeita a reserva de lei;
3.6 Uma vez que the cabe fiscalizar os recursos dos Fundos Municipais de
goza de plena competencia para o exarne da materia o Tribunal de
Contas dos Municipios.

Vieram-me conclusos os autos.
E o relatorio
II. PROPOSTA DE DECISAO
Trata-se de consulta formulada pelo senhor Argemiro Rodrigues
Santos Neto, presidente da Camara de Vereadores de Caiaponia, mediante a qual
traz indagaceies sobre a aplicacao da Portaria n° 1.599/11 do Ministerio da Saude,
que promoveu aumento no incentivo financeiro destinado aos municipios no ambito
do Programa de Agentes Comunitarios de Saude.
Preliminarmente, submeto os presentes autos ao Tribunal para
apreciacao em conjunto com o Processo n° 15.266/11, tambem de rninha relatoria,
tendo em vista carrearem questionamentos sobre materia semelhant:e.
No momento, cumpre observar o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade das consultas, previstos nos artigos 31 e 32 da LOTCM.
O consulente possui legitimidade para forimular consultas a
Tribunal, pois se insere entre as autoridades arroladas no art. 31 da LOTCM.
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No entanto, verifico que se encontra ausente urn requisito formal,
qual seja, o parecer juridico da assessoria tecnica ou juridica do consulente.
Assim, o presente expediente nao subsiste ao exame preliminar de
admissibilidade, razao pela qual proponho ao Tribunal que deixe de conhece-lo
como consulta. Contudo, entendo razoavel oferecer resposta ao autor, sem carater
normativo, tendo ern vista a necessidade de revisao de decisao anterior desta Corte
sobre a materia e de evitar praticas antijuridicas, conforme sera discutido adiante.
No merit°, de inicio, destaco que esta Corte ja se manifestou sobre o
questionamento trazido pelo consulente, mediante a RC n° 25/10.
Transcrevo as consideracaes do MPC sobre a citada decisao:
A Resolugao Consulta n° 00025/10, exarada por esta Corte em 30.06.10
(fls. 010/012), observou que a Portaria MS/GM n° 674/03 estabeleceu dois
tipos de incentivo financeiro vinculados a atuagao de Agentes Comunitarios
de Saude: incentivo de custeio e incentivo adicional (art. 1°, incisos I e II).
0 mesmo Normativo, em seus arts. 2° e 3°, definiu que o incentivo de
custeio era valor destinado ao custeio da atuacao de agentes comunitarios
de saude, transferido em 12 parcelas mensais, assim como estabeleceu
que o incentivo adicional representava uma decima terceira parcela a ser
paga para o agente comunitario de saLlide.
Acolhendo manifestagao desta Procuradoria, confirmada pela Auditoria de
Constas Mensais de Gestao, o Tribunal Pleno aliou-se a tese de que o
Ministerio da Saude criou verdadeiro plus a remuneracao dos agentes
comunitarios, pelo que a utilizacao dessa parcela para custear despesa com
pagamento de decimo terceiro seria ilegal, posto nao se coadunar com a (...)
finalidade da norma.
Ao final, fixou o entendimento de que
(...) o incentivo adicional é parcela extra cuja aplicacao e vinculada, nos
termos da Portaria n° 648/ de margo de 2006, destinada aos Agentes
Comunitarios de Saude servindo como estimulo por parte da Uniao,
nao integrando as verbas destinadas ao pagamento de salario e outros.
Equivocados a epoca esta Procuradoria, Grupo Tecnico e Plenario, pelo
que, merece revisao o entendimento retro.

Na esteira do MPC, de fato, observo que o entendimento exposto na
RC n° 25/10 deve ser revisto, a luz do que dispoem as normas posteriores a Portaria
MS/GM n° 674/03, as quais veicularam nova disciplina para as transferencias de
recursos federais no ambito do Programa de Agentes Comunitario de Saude.
Cumpre-me citar o apanhado de normas sobre 0 assunto e as
respectivas consideracbes constantes do parecer elaborado pelo MPG, verbis:
Em 24.06.2002 o Ministerio da Saude editou a Portaria MS/GM n° 1.350/02.
Referida Portaria instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao
Programa de Agentes Comunitarios de Saude, calhando transcrever o
seguinte excerto:
Portaria n° 1350/GM em 24 de julho de 2002.
Institui o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa de Saude
da Familia e ao Programa de Agentes Comunitarios de Saude e da
outros providencias.
0 Ministro de Estado da SaUde, no use de suas atribuicbes leg is e
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considerando a funcao desempenhada pelos agentes comunitarios de
saude na consolidagao de uma atencao basica resolutiva em todo o Pais
e a necessidade de melhorar as condigoes existentes para o
desempenho dessa funcao nos municipios, resolve:
Art. 1° Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa
de Saude da Familia e ao Programa de Agentes Comunitarios de SaCide.
§ 1° 0 incentivo de que trata este Artigo sera transferido, em parcela
Unica, do Fundo Nacional de SaUde aos Fundos Municipais de SaCide
dos municipios qualificados no Programa de Saude da Familia ou no
Programa de Agentes Comunitarios de Sakle, no ultimo trimestre de
cada ano.
§ 2° 0 montante a ser repassado sera calculado corn base no numero de
agentes comunitarios de saude, cadastrados no Sistema de Informagao
de Atencao Basica — SIAB, no mes de julho de cada ano.
§ 3° 0 recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o
caput deste artigo, devera ser utilizado exclusivamente no financiamento
das atividades dos ACS.
Art 2° Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitario de
saude, o valor do incentivo financeiro adicional instituido por esta
Portaria.
Art. 3° Estabelecer que a nao execucao das atribuigbes definidas na
Portaria GM/MS n.° 44 de 03/01/2002, implicara na suspensao do
incentivo do PACS. (grifei)
Disto decorre que a Portaria em tela instituiu urn assim denominado
incentivo financeiro adicional, transferido fundo a fundo, em parcela Unica,
no ultimo trimestre de cada exercicio, corn destinagao especifica: custear as
atividades dos ACS, atividades estas definidas, por exemplo, na Portaria
GM/MS n° 44/02, citada no art. 3° supra.
Repare nao se tratar de custeio de vencimento dos Agentes — embora
inexistisse qualquer obice a utilizacao de referida verba no pagamento dos
ACS mas de auxilio, ajuda aos municipios para financiamento das
atividades do Programa.
A Portaria GM/MS n° 1350/02 foi revogada pela Portaria GM/MS n° 674/03.
A Portaria GM/MS n° 674/03, editada em 03.06.2003 e utilizada na
fundamentagao da Resolugao Consulta n° 00025/10, atualizou e reviu as
regras dos incentivos financeiros ao Programa Agentes Comunitarios de
Saude, trouxe marcante inovagao concernente ao seu financiamento.
Alterando completamente a sistematica ate entao adotada pelo Ministerio da
Saude, pela primeira — e, adiante-se, Unica — vez estabeleceu dois distintos
tipos de incentivo financeiro — incentivo de custeio e incentivo adicional —
cada qual corn destinagao especifica.
0 primeiro, incentivo de custeio, transferido em doze parcelas mensais,
prestava-se — da mesma forma que o incentivo estabelecido na revogada
Portaria GM/MS n° 1.350/02 — a custear a atuagao dos ACS.
0 segundo, incentivo adicional, embora recebesse o mesmo nome daquele
instituido pela Portaria GM/MS n° 1.350/02, em tudo diferia daquele:
constituia uma decima terceira parcela, transferida Fundo a Fundo uma
Unica vez no ultimo trimestre do exercicio, a ser paga diretamente ao agente
comunitario de saude. Oportuno transcrever-se:
Portaria n° 674, de 03 de junho de 2003
Atualiza e reve as regras dos incentivos financeiros ao Programa
Agentes Comunitarios de Saude (PACS), parte integrante do Piso d
Atencao Basica — PAB.
FAGabinetes\GAB_EDUARD0\2012\Consultas\06.017.12 - CaiapOnia - Camara - Incentivo ACS.docx
RUA 68 N° 727 — CENTRO — FONE: 3216-6117 — CEP: 74055-100 — GOIANIA-GO
www.tcm.go.gov.br

4

Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios

Proc. n° 06.017/12
Fls.

Conselheiro Substituto SOUSA LEMOS
0 Ministro da Saude, no use de suas atribuicOes legais,
Considerando a Portaria n° 396/GM, de 04 de abril de 2003, que reajusta
o valor do incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitarios de
Saude, e
Considerando a necessidade de revisar as normas estabelecidas pela
Portaria n° 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, resolve:
Art. 1° Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado a atuacao
de Agentes Comunitarios de Saude, integrantes de equipes do Programa
de Agentes Comunitarios de Saude ou do Programa de Sakle da
Familia:
I — Incentivo de custeio;
II — Incentivo adicional.
Art. 2° Definir que o incentivo de custeio é urn valor destinado ao custeio
da atuacao de agentes comunitarios de saude, transferido ern parcelas
mensais de 1/12 (urn doze avos), pelo Fundo Nacional de Saude para os
Fundos Municipais de Saude ou, ern carater excepcional, para os
Fundos Estaduais de SaLlide.
§ 1° 0 valor do incentivo de custeio e de R$ 2.880,00 (dois mil e
oitocentos e oitenta reais) por agente comunitario de saude / ano.
§ 2° 0 numero de agentes comunitarios de saude em atuacao sera
obtido do cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informagao
de Atencao Basica — SIAB.
§ 3° A alimentagao do Sistema de Informagao de Atencao Basica — SIAB
e mensal e obrigatbria para todos os Municipios corn os Programas de
Agentes Comunitarios de Saude e de SaCide da Familia implantados.
Art. 3° Definir que o incentivo adicional represents uma decima terceira
parcela a ser paga para o agente comunitario de saude.
§ 1° 0 valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$
240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitario de saude /
ano
§ 2° 0 valor do incentivo adicional sera transferido do Fundo Nacional de
Saude para os Fundos Municipais de Saude ou, ern carater excepcional,
para os Fundos Estaduais de Saude, ern uma unica parcela, no Ultimo
trimestre de cada ano. (grifei)
A Portaria GM/MS n° 674/03 foi revogada pela Portaria GM/MS n° 648/06.

411

A Portaria GM/MS n° 648/06, de 28.03.06, aprovou a Politica Nacional de
Atengao Basica, revendo diretrizes e normas para o Programa Agentes
Comunitarios de Saude.
Disse a Norma ern questa() que o Piso da Atencao Basica - PAB consiste
ern urn montante de recursos financeiros federais destinados a viabilizagao
de agbes de Atencao Basica a saude e compbe o Teto Financeiro do Bloco
Atencao Basica.
0 PAB, na forma descrita na Portaria em tela, e composto de uma parte fixa
(PAB fixo) destinada a todos os municipios e de uma parte variavel (PAB
variavel) que consiste ern montante de recursos financeiros destinados a
estimular a implantagao das seguintes estrategias nacionais de
reorganizacao do modelo de atengao a saude: Saude da Familia — SF;
Agentes Comunitarios de SaCide — ACS; Sakle Bucal — SB; Compensagao
de Especificidades Regionais; Saude Indigena — SI; e Saude no Sistema
Penitenciario.
Para fazer jus ao financiamento especifico do PAB variavel, os municip
deveriam aderir as estrategias retro. Assim procedendo, no especifico c
do Programa ACS, passavam a receber incentivos financeiros da segui
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forma:
Agentes Comunitarios de SaCide (ACS)
Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS
implantadas sao transferidos a cada mes, tendo como base o numero de
Agentes Comunitarios de Saude (ACS), registrados no cadastro de
equipes e profissionais do Sistema de Informagao de Atengao Basica —
SIAB, na respectiva competencia financeira.
Sera repassada uma parcela extra, no ultimo trimestre de cada ano, cujo
valor sera calculado corn base no nOmero de Agentes Comunitarios de
SaCide, registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de
Informagao de Atengao Basica — SIAB, no mes de agosto do ano
vigente. (grifei)
Ora, ve-se, pois, que a despeito de prever a Norma doze repasses mensais
e uma parcela outra no ultimo trimestre do ano, ja nao existem, como na
sistematica da revogada Portaria GM/MS n° 674/03, dois distintos tipos de
incentivos financeiros, tampouco a obrigagao de que qualquer parcela seja
paga ao agente comunitario. A revogagao da Norma anterior, Unica a prever
tais caracteres, extinguiu-os por completo dos regramentos da materia.
A alteragao da disciplina tem claro fundamento: o advent°, em 14.02.2006,
da Emenda Constitucional n° 51/06.
Explica-se: antes da publicagao da Emenda Constitucional n° 51/06, a
situagao dos agentes comunitarios de saCide era precarissima. Es porque o
Ministerio da Saude, via Portaria GM/MS n° 674/03, criou uma parcela extra,
urn valor a ser pago especificamente para o agente comunitario, como
forma de Ihe assegurar algo que equivalesse a uma gratificagao natalina, o
que sua precaria situagao nao lhe garantia.
Ocorre que o advento da Emenda Constitucional n° 51/06 alterou
radicalmente o panorama, prevendo a contratagao de ACS via processo
seletivo pUblico, algando-os a urn novo patamar no servigo public°. E dizer:
ja nao fazia mais sentido pagar-Ihes urn decimo terceiro, posto que os
municipios contratantes ja Ihes assegurariam o beneficio.
Revogada a Portaria GM/MS n° 674/03, manteve-se o regime de treze
transferencias, nenhuma delas vinculadas ao pagamento de vencimentos,
todas elas destinadas a auxiliar a implantagao do programa Agentes
Comunitarios de Saude.
Aqui uma relevante nota: a Resolugao Consulta n° 00025/10 baseou-se,
como visto, em Normativo ja entao revogado.
Da mesma forma, a Resolugao de Consults n° 024/09 do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso, citada pela Resolugao Consulta n°
00025/10 fundou-se na mesma revogada Portaria.
( )
A mesma sistematica vem sendo seguida, desde entao, pelo Ministerio da
Saude. Disso fazem provas, por exemplo, as Portarias GM/MS nos
1.599/11, 2.488/11 (ainda vigente e que revogou a precitada Portaria
GM/MS n° 648/06) e 459/12 (vigente):
Portaria n° 1.599, de 9 de julho de 2011
Define valores de financiamento do Piso da Atengao Basica Variavel
para as Equipes de Saude da Familia, Equipes de Saude Bucal e aos
Agentes Comunitarios de Saude, instituidos pela Politica Nacional de
Atengao Basica.
0 MINISTRO DE ESTADO DA SAUDE, no , use das atribuigOes que Ihe
conferem os incisos I e II do paragrafo Onico do art. 87 da Constituigao, e
( )
Art. 3° Fixar em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por Agent
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Comunitario de Saude (ACS), a cada mes, o valor do incentivo financeiro
referente aos ACS das Estrategias de Agentes Comunitarios de Saude e
de Saude da Familia.
Paragrafo unico. No ultimo trimestre de cada ano sera repassada uma
parcela extra, calculada corn base no numero de ACS registrados no
cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informagao definido
para este fim, no mes de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor
do incentivo fixado no caput deste artigo.
Art. 4° Definir que os recursos orgamentarios, de que trata esta Portaria,
corram por conta do orgamento do Ministerio da SaUde, devendo onerar
o Programa de Trabalho 10.301.1214.20AD - Pisa de Atengao Basica Saude da Familia.
Art. 5° Esta Portaria entra ern vigor na data de sua publicagao, corn
efeitos financeiros a partir da competencia maio de 2011. (grifei)
Portaria n° 2.488, de 21 de outubro de 2011
aprova a Politica Nacional de Atengao Basica, estabelecendo a revisao
de diretrizes e normas para a organizagao da atengao basica, para a
estrategia saude da familia (ESF) e o Programa de Agentes
Comunitarios de Saude (PCAS).
o Ministro de Estado da SaCide,
resolve:
(.•.)
5. agentes comunitarios de saude (ACS)
Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS
implantadas sao transferidos a cada mes, tendo como base o numero de
agentes comunitarios de saude (ACS), registrados no sistema de
cadastro nacional vigente no mes anterior ao da respective competencia
financeira. Sera repassada uma parcela extra, no ultimo trimestre de
cada ano, cujo valor sera calculado corn base no numero de agentes
comunitarios de saude, registrados no cadastro de equipes e
profissionais do SCNES, no mes de agosto do ano vigente. (grifei)
Portaria n° 459, de 15 de margo de 2012
Fixa o valor do incentivo de custeio referente a implantagao de Agentes
Comunitarios de Saude.
0 MINISTRO DE ESTADO DA SAUDE, no use de suas atribuigOes que
lhe conferem os incisos I e II do paragrafo unico do art. 87 da
Constituigao, e
Considerando a Portaria n° 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011,
que aprova a Politica Nacional da Atengao Basica e dispOe como
responsabilidade do Ministerio da Saude, a garantia de recursos
financeiros para compor o financiamento da atengao basica; e,
Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o
incentivo de custeio referente as equipes de SaC.ide da Familia, as
equipes de Saude Bucal e aos Agentes Comunitarios de Saude, resolve:
Art. 1° Fica fixado ern R$ 871,00 (oitocentos e setenta e urn reais) por
Agente Comunitario de Saude (ACS) a cada mes, o valor do incentivo
financeiro referente aos ACS das estrategias de Agentes Comunitarios
de SaCide e de Saude da Familia.
Paragrafo unico. No ultimo trimestre de cada ano sera repassada uma
parcela extra, calculada corn base no numero de ACS registrados no
cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informagao definido
para este fim, no mes de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor
do incentivo fixado no caput deste artigo.
Art. 2° Os recursos orgamentarios, de que trata esta Portaria, correr - o
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por conta do orgamento do Ministerio da SaCide, devendo onerar o
Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Pisa de Atencao Basica
Variavel - Sat:1de da Familia.
Art. 3° Esta Portaria entry em vigor na data de sua publicagao, com
efeitos financeiros a partir da competencia janeiro de 2012. (grifei)

As consideracbes citadas, em sintese, indicam que, com o advento
da Emenda Constitucional n° 51/06 e da Lei Federal n° 11.350/06, que promoveram
a desprecarizacao da relacao juridica entre os ACS e a Administracao Publica, o
antigo incentivo financeiro criado pela Portaria GM/MS n° 674/03, revertido aos
agentes com o fim de garantir-Ihes especie de "gratificacao natalina", muitas vezes
nao assegurada pelas contratacaes precarias a que se submetiam, tornou-se
desnecessario, em face da subordinacao desses agentes ao regime juridico de
pessoal permanente, o qual, por determinacao constitucional, afianca o 13° salario.
Segundo o novo cenario normativo, os incentivos financeiros aos
ACS configuram estimulo da Uniao aos municipios para a implantacao e a
manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, mas nao se
convertem, necessariamente, em especie remuneratoria, nem configuram, por si
piso salarial de ACS.
Em primeiro lugar, os recursos repassados aos municipios a titulo de
incentivo financeiro aos ACS estao contidos no componente de financiamento
denominado PAB — Variavel (Portarias n os 204/GM/MS, de janeiro de 2007, e
1.599/GM/MS de julho de 2011), os quais, por sua vez, segundo o art. 4° da Portaria
n ° 204/GM/MS, estao compreendidos no bloco de financiamento da Atencao Basica
epodem ser utilizados para o custeio de quaisquer das atividades, ou estrategias,
compreendidas nesse bloco, conforme art. 6° da citada norma, com as ressalvas dos
§§ 2° e 3°, sendo a atuacao dos ACS apenas uma desses estrategias.
Para meihor compreensao, transcrevo os dispositivos citados:
Portaria no 204/GM/MS de janeiro de 2007
Art. 3° Os recursos federais destinados as aches e aos servicos de
sat:1de passam a ser organizados e transferidos na forma de blocos de
financiamento.
Paragrafo unico. Os blocos de financiamento sao constituidos por
componentes, conforme as especificidades de suas aches e dos servigos
de saude pactuados.
Art. 4° Estabelecer os seguintes blocos de financiamento:
I - Atengao Basica;
II - Atengao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar,
III - Vigil'ancia em Sat:1de;
IV - Assistencia Farmaceutica; e
V - Gestao do SUS.
(.•.)
Art. 6° Os recursos referentes a cada bloco de financiamento devem ser
aplicados nas aches e servigos de saCide relacionados ao prOprio bloco.
§ 1° Aos recursos relativos as unidades publicas proprias nao se aplicam
as restricoes previstas no caput deste artigo.
§ 2° Os recursos referentes aos blocos da Atencao Basica, Atencao e
Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilanci
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SaCide e de Gestao do SUS, devem ser utilizados considerando que fica
vedada a utilizagao desse para pagamento de:
I - servidores inativos;
II - servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para
desempenhar funcoes relacionadas aos servicos relativos ao respectivo
bloco, previstos no respectivo Plano de SaCide;
III - gratificagao de fungao de cargos comissionados, exceto aqueles
diretamente ligados as funches relacionadas aos servigos relativos ao
respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de SaCide;
IV - pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores
publicos pertencentes ao quadro do prOprio municipio ou do estado; e
V - obras de construgoes novas, exceto as que se referem a reformas e
adequaches de imbveis ja existentes, utilizados para a realizacao de
aches e/ou servigos de saude.
§ 3° Os recursos do bloco de financiamento da Assist'encia Farmaceutica
devem ser aplicados, exclusivamente, nas aches definidas para cada
componente do bloco.
Art. 9° 0 bloco da Atengao Basica é constituido por dois componentes:
I Componente Piso da Atengao Basica Fixo - PAB Fixo; e
II - Componente Piso da Atengao Basica Variavel - PABVariavel.
Art. 10. 0 Componente Piso da Atencao Basica - PAB Fixo refere-se ao
financiamento de aches de atengao basica a saude, cujos recursos serao
transferidos mensalmente, de forma regular e automatica, do Fundo
Nacional de Saude aos Fundos de Saude do Distrito Federal e dos
Municipios.
Paragrafo Cinico. Os recursos do incentivo a descentralizacao de
unidades de saude da Funasa, incorporados ao Componente PAB Fixo,
podem ser aplicados no financiamento dessas unidades.
Art 11. 0 Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel e
constituido por recursos financeiros destinados ao financiamento de
estrategias, realizadas no ambito da atencao basica em saude, tais
como:
I - Saude da Familia;
II - Agentes Comunitarios de Saude;
-

III - Saude Bucal;
IV - Compensagao de Especificidades Regionais;
V - Fator de Incentivo de Atencao Basica aos Povos lndigenas;
VI - Incentivo para a Atencao a SaCide no Sistema Penitenciario;
VII - Incentivo para a Atencao Integral a SaCide do Adolescente em
conflito corn a lei, em regime de internacao e internagao provishria; e
VIII - outros que venham a ser instituidos por meio de ato normativo
especifico.

Em segundo lugar, tern-se que a fixacao de pisos, vencimentos e
adicionais, vale dizer, disposicbes sobre materia remuneratoria, esta sujeita
reserva de lei, nos termos do art. 37, X, da Constituicao Federal.
Destarte, os valores repassados pela Uniao a titulo de incentivo
financeiro aos ACS, como os previstos na Portaria n° 1.599/11 do Ministerio da
Saude, nao fixam remuneracao, gratificagbes ou piso, muito rnenos veiculam
reajustes de remuneracao, na medida em que, para tanto, é imprescindivel a edicg ,
delipomunc.Nadipe,ormqusecojamutilzds
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para o pagamento da remuneracao dos agentes fixada pela lei, porque se trata de
remuneracao de pessoal relativa a uma estrategia compreendida no bloco de
financiamento da Atencao Basica, conforme art. 6° c/c 11 da citada Portaria n°
204/GM/MS/2007.

E importante ter em mente que os valores repassados a titulo de
incentivo funcional decorrem de relacao entre a Uniao e o municipio, com a
finalidade precipua de financiar estrategia de atencao basica, e nao entre Uniao e o
servidor ACS, de modo que este nao é o destinatario do repasse, sendo considerado
pela Uniao apenas para o calculo do valor a ser repassado ao municipio.
Desse modo, tenho por mim que o disposto nas normas retrocitadas
e suficiente para solucionar o questionamento trazido na inicial, quanto a aplicagao
da Portaria n° 1.599/11 do Ministerio da Salkle no Municipio de CaiapOnia, restand
claro, portanto, que os valores previstos nessa norma nao se reverte
necessariamente, a remuneracao dos ACS na localidade.
Ante o exposto e por todo o discutido, proponho ao Tribunal:
a) nao conhecer do expediente como consulta, em vista da ausencia
de parecer juridic° da assessoria tecnica ou juridica do consulente;
b) manifestar, sem carater normativo e demais consectarios das
decisOes em feitos de consulta, que:
i) os recursos advindos do incentivo financeiro referente ao
Programa Agentes Comunitarios de SaCide, repassados aos municipios pela Uniao,
constituem incentivo para implementacao da referida estrategia pelos municipios;
ii) tais recursos, calculados considerando o numero de agentes
comunitarios de sat:de no municipio e subdividos em treze parcelas, podem ser
utilizados conforme decidir o gestor local do SUS, desde que sua aplicacao se de no
ambito do bloco de financiamento da Atencao Basica, o que inclui, entre outros, o
pagamento da remuneracao dos ACS;
iii) o valor fixado para transferencia por cada agente comunitario de
saude, fixado mais recentemente pela Portaria GM/MS n° 459/12, nao constitui piso
vencimental da categoria, nem configure, por si, aumento de remuneragao aos
agentes municipais;
iv) a fixacao de vencimentos ou remuneracao, na forma da
Constituicao da Republica, é materia sujeita a reserva de lei;
v) nada impede que os municipios fixem remuneracao aos ACS em
valores superiores ou inferiores ao transferido pela Uniao, mediante a Portaria n°
1.599/11 do Ministerio da Sat:1de, observados os limites constitucionais (salario
minim° e teto do servico publico) e os ditames da Lei Complementar n° 101/00.
c) revogar a Reso!Lica° Consulta (RC) n° 025/10.
Goiania/GO,
Cons. Substit to SOUSA LEMOS
Relator
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