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Nota Técnica Assessoria Jurídica nº07/2015 

 

1. Objeto da Consulta 

Trata-se de email encaminhado pela Secretária Municipal de Saúde do município de 

Bandeira do Sul, no qual solicita os seguintes esclarecimentos:  

Preciso de um parecer jurídico acerca do pagamento dos servidores da saúde na 

Unidade Básica de Saúde com o recurso do PAB fixo. Temos um saldo de R$200.000,00 

e queremos usá-lo para realizar os pagamentos. O setor de Controladoria diz que não 

podemos pagar com esse recurso mas gostaria de informações concretas. Podemos 

fazer uso desse recurso ou não? 

 

2 Análise e Fundamentação 

 

A Portaria n° 204/2007 do Ministério da Saúde prevê explicitamente em seu art. 6º, a 

vedação ao pagamento de servidores, exceto os que trabalhem em ações 

relacionadas ao bloco. Vejamos:  

Art. 6º Os recursos referentes a cada bloco de financiamento devem 

ser aplicados nas ações e serviços de saúde relacionados ao próprio 

bloco.  

§ 1º Aos recursos relativos às unidades públicas próprias não se 

aplicam as restrições previstas no caput deste artigo. § 2º Os recursos 

referentes aos Blocos de Atenção Básica, Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Gestão 

do SUS e Assistência Farmacêutica não poderão ser utilizados para o 

pagamento de: (Redação dada pela PRT GM/MS nº 2.025 de 

24.08.2011) 

 I - servidores inativos;  

II - servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente 

para desempenhar funções CONASEMS RESPONDE relacionadas aos 

serviços relativos ao respectivo bloco, previstos no respectivo Plano 

de Saúde;  
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III - gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles 

diretamente ligados às funções relacionadas aos serviços relativos ao 

respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Saúde;  

IV - pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores 

públicos pertencentes ao quadro do próprio município ou do estado; 

e  

V - obras de construções novas, exceto as que se referem a reformas 

e adequações de imóveis já existentes, utilizados para a realização de 

ações e/ou serviços de saúde.  

 

Desta forma, os recursos do PAB fixo não podem ser utilizados para o pagamento de 

servidores, com exceção daqueles que trabalhem em ações relacionadas ao bloco.  

 

À consideração superior. 

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2015. 

 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares  

Advogada/ OAB MG 106.161 

 


