
Estado de Goiás	 hou.sso n° 00520/04
Tribunal de Contas dos Municípios	 Fls.

RESOLUÇÃO RC N° 0 9 /

EMENTA: Pagamento de gratificação anual aos
Agentes de Saúde Ambiental R$ 360,00.
Impossibilidade. Não há previsão contratual.
Convênio com Ministério da Saúde contempla tal
função somente com 12 parcelas anuais.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os autos de n° 00520/04, no qual
o Sr. Cláudio A. Paiva, Secretário de Saúde do Município de Anápolis, encaminha consulta a
este TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS indagando acerca da legalidade de
pagamento de gratificação de produtividade anual aos agentes de saúde ambiental.

Argumenta o consulente que existe incentivo financeiro adicional vinculado
ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários, instituído pela
Portaria n° 1350/GM, de 24/07/2002

Atendendo ao determinado na Resolução Normativa n° 002/01, a consulta
foi encaminhada a este Tribunal devidamente acompanhada do parecer jurídico emitido pelo
assessor jurídico da Prefeitura (fis. 003/004), que pugnou pela impossibilidade de pagamento da
citada gratificação.

A Superintendência Juridica deste Tribunal, mediante Parecer n° 0017/2004,
fls. 008/009, sugeriu o arquivamento do presente feito tendo em vista que o consulente não
dispõe de capacidade postulatória para formulação de consultas junto a esta Corte de Contas.

Todavia, por envolver questões de interesse da administração e dos
credenciados, a 4' AFOCOP entende pela necessidade de resposta ao interessado.

De fato, a Portaria n° 1350, de 24 de julho de 2002, emitida pelo Ministro da
Saúde, cria o incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, na quantia de R$
240,00 por ano, desde que obedecidos os requisitos estabelecidos no mencionada portaria. Há de
ressaltar, entretanto, que o incentivo é exclusivo para os agentes comunitários de saúde
integrantes do Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Portanto, está absolutamente claro que só essas espécies de
contratados fazem juz ao incentivo financeiro. Apesar de executarem serviços de extrema
relevância para a população, os Agentes de Saúde Ambiental não foram contemplados
com o incentivo financeiro anual instituído pela Portaria n° 1350, de 24/07/2002, do
Ministério da Saúde, tornando impossível a sua concessão, tendo a douta Procuradoria
Geral de Contas junto à esta Casa, manifestado o entendimento no mesmo sentido,
conforme Parecer n° 1133/04, às fls. 12/14, que faz parte integrante tile.

Diante do exposto,
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Continuação da RESOLUÇÃO RC N" O 9	 O

RESOLVE,

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros
integrantes de seu Colegiado, com base nos apontamentos acima, manifestar ao
consulente o entendimento pela impossibilidade do pagamento por parte do Município, de
gratificação de produtividade anual aos Agentes de Saúde Pública.

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos ( 
u A B R 2004

, Presidente

Relato'.

Fui Presente: Procurador Geral de Contas
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PROCESSO	 : 00520/04

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS

ASSUNTO	 : CONSULTA

PARECER JUR IN." 0017/2004

Nos autos, o Secretário Municipal de Saúde do Municipio
de Anápolis, o Dr. Cláudio A. Paiva, consulta a esta Corte de Contas,
quanto a legalidade de efetuar pagamento aos Agentes de Saúde Ambiental
a título de Gratificação de Produtividade Anual, no valor correspondente a
unia parcela mensal (RS 360,00) por agente, considerando 1/12 avos ao mês
trabalhado.

Informa o consuiente que se trata de Incentivo Financeiro
Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Familia e ao Programa de
Agentes Comunitários de Saúde, instituído através da Portaria Ministerial n°
1350,1GM, de 24/07/03, cujos recursos são transferidos, em parcela única,
do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.

Instada a se manifestar esta Superintendência Jurídica
salienta que o interessado não dispõe de capacidade postulatória para
formulação de consultas junto a esta Corte de Contas, fato que autoriza o
arquivamento do feito.
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Todavia a titulo de colaboração poderá ser informado ao
interessado que a matéria deverá ser encaminhada para exame e
IIIRIIIFCSEWi10 do Fundo Nacional de Saúde, unta vez que, a prestação de
contas dos gastos da gratificação em questão serão analisados por aquela
entidade, visto ser eia repassadora dos recursos.

E n parecer
"Sub censura"

SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 27 de Janeiro de 2004.

Estagiário

De acordo:	 Lúcia Vânia F111111110 de Almeida
Superintendente

OAB-GO N." 9206
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PARECER N° 0005/2004
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PROCESSO N.°
	

00520/04
INTERESSADO
	 SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

ANÁPOLIS
ASSUNTO
	

CONSULTA

PARECER N.°/iÍs' /04.

O Secretário da Saúde do Município de Anápolis,
CLÁUDIO ABADIA DE PAIVA, consulta este Tribunal de Contas
indagando:

Quanto a legalidade de efetuar pagamentos aos Mentes de Saúde
Ambiental a título de Gratificação de Produtividade Anual, 	 no valor
correspondente a uma parcela mensal (R$360,00) por agente,
considerando 1112 avos ao mês trabalhado.

A matéria como	 colocada merece	 alguns
esclarecimentos iniciais.

A consulta está instruída com cópia do contrato de
credenciamento celebrado pelo Município de Anápolis, para
prestação de serviços na qualidade de Agente Comunitário de
Saúde, por prazo determinado: 01-7-2001 a 31-12-2001,
prorrogável, sem vínculo empregatício, com pagamento em
parcelas mensais, fixas, de R$360,00.

Daí se concluí que a remuneração é fixada de antemão,
para todo o período, paga em parcelas iguais e repassadas pelo
Governo Federal.

A pretensão do consulente é estender o 13° salário aos
agentes de saúde ambiental no combate a dengue, utilizando o
repasse do adicional de final de ano, instituído pelo Ministério da
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Saúde, vinculado, com exclusividade, às categorias de trabalho
ACS e PSF, conforme Portaria Ministerial n. 1350/GM, de 24-7-02.

Como se busca o pagamento de mais uma parcela a
título de gratificação, aos agentes de saúde ambiental no combate
à dengue, no que diz com a Portaria não estende o incentivo a tais
agentes e o convênio do Município com o Ministério da Saúde
contempla tais funções somente com 12 parcelas por ano.

Ressalta o consulente a não existência, no contrato, do
pagamento do 13° salário, bem como, inexistência de permissivo
legal municipal para tal concessão.

Em verdade, o Tribunal Regional do Trabalho da 18°
Região - Goiás, decidiu em recurso ordinário de n. 978/2001,
tendo como recorrente o Município de Santo Antônio do
Descoberto e recorridos os agentes comunitários ambientais, do
Município, que esses não fazem jus a férias, 13° salário, horas
extras, dentre outras verbas de natureza trabalhista, de cuja
decisão extraímos.

o Município firmou contrato com a União Federal, através
do Ministério da Saúde, para estabelecer ações e metas,
visando o combate do surto endêmico do mosquito da
dengue e para a efetivação e sucesso deste Plano de
Erradicação do Aedes aegypty, contratou de forma
temporária nos termos do inciso IX do artigo 37 da
Constituição Federal de 1988; [...] este programa
governamental, de alto alcance social, foi implantado em
mais de 1.400 municípios brasileiros e mobilizou 45 mil
agentes de saúde, iguais aos reclamantes, que possuem
estreito relacionamento com comunidade em que vivem e
onde exercem suas funções' (sic, fl. 02). Às fls. 18/32,
foram juntados os "termos de credenciamento de agente
de saúde no combate à dengue", que especificam as
condições e duração da prestação dos serviços, e de sua
cláusula quinta, verifica-se o valor da remuneração global
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pelos serviços prestados e a forma parcelada de seu
pagamento, empenhada à conta de dotação orçamentária
específica. Por outro lado o próprio convênio mantido com
o Ministério da Saúde para desenvolvimento do programa
de combate à dengue, veda o reconhecimento do vínculo de
empregado. Assim, em raia das peculiaridades do caso
concreto, não há como ser reconhecido o liame
empregatício e, portanto, as reclamantes não fazem jus às
verbas postuladas, já que decorrentes de possível relação
laborai regida pela Consolidação das Leis do Trabalho,"

Diante do exposto, opina o representante do Ministério
Público pela impossibilidade de extensão do incentivo financeiro
adicional aos agentes comunitários ambientais no combate á
dengue

É o entendimento.

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás, em 20 de fevereiro de 2004.

É GUSTAVO ATHAYDE
,URADOk DL CONIAS
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