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CONSULTA JURÍDICA Nº  06 /2014 
 

1. Relatório: 

Trata-se de questionamento da Secretária Municipal de saúde de Novo Oriente de Minas: “Gostaria 
de saber se posso pagar aluguel de veículo para transportar a equipe  saúde da família  na zona rural de sua 
abrangência com recurso do saúde em casa assim  como pagar dentista, enfermeiro e técnico de 
enfermagem.  Necessito de parecer jurídico.” 

 
2. Fundamentação: 

 
O questionamento refere-se à forma dos gastos de recursos financeiros provenientes dos incentivos 

alcançados com o Programa Saúde da Família. 
 
Primeiramente deve ser observado pelo gestor a Deliberação CIB SUS MG nº 1749/2014 que dispõe 

sobre normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação do processo de concessão 
do incentivo financeiro do Programa Estruturador Saúde em Casa, bem como, consequentemente a 
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.215, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.  

 
“RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.215, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.  
Art. 3º O incentivo financeiro referente ao Programa Estruturador Saúde em Casa 
deverá ser utilizado pelo município, exclusivamente, em ações e serviços de Atenção 
Primária à Saúde.  
§ 1º As ações e serviços de atenção primária à saúde descritas no caput deste artigo 
devem observar, no que tange ao aspecto assistencial, as diretrizes da Relação 
Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).  
§ 2º Recomenda-se a destinação de parte do incentivo financeiro de que trata esta 
Resolução para fixação de profissional dedicado exclusivamente às atividades de 
gestão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) como forma de desonerar os profissionais 
da assistência do exercício de atividades administrativas e de suporte comuns às 
unidades de saúde.”  
 

Não se pode olvidar das disposições contidas na Resolução SES MG Nº 3.688 de 19 de MARÇO DE 
2013, que consolida, no âmbito do Programa Estruturador Saúde em Casa, o rol de ações de atenção 
primária no SUS em Minas Gerais instituindo a Política Estadual de Atenção Primária a Saúde (PEAPS), 
em especial ao disposto no  

 Art. 7º A realização das ações de atenção primária em âmbito municipal devem  
atender aos seguintes requisitos relacionados à estrutura e aos processos de trabalho:  
I – Unidade Básica de Saúde (UBS) construída em conformidade com as normas  
sanitárias vigentes e inscrita no sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde  (SCNES);  
II – manutenção regular da infraestrutura física, equipamentos e insumos  necessários 
para a realização das ações de atenção primária;  
III - equipes multiprofissionais compostas, conforme modalidade das equipes, por  
médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, auxiliar ou técnico em saúde bucal, auxiliar 
ou  técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, dentre outros 
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profissionais em função  da realidade epidemiológica, institucional e das necessidades 
de saúde da população,  devidamente cadastrados no SCNES, com as cargas horárias 
de trabalhos informadas e exigidas  para cada modalidade;  
IV – garantia dos fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos 
de atenção, integrados pelos serviços de apoio diagnóstico e logístico e governança;  
V – organização dos processos de trabalho das equipes de atenção primária em  
conformidade com as diretrizes e os princípios expostos na Portaria nº 2.488/2011;  
VI – cumprimento, por parte de todos os membros das equipes de atenção  primária, 
das atribuições descritas na Portaria GM/MS nº 2.488/2011, em conformidade com as 
disposições legais que regulamentam o exercício profissional.  
 

Lembramos ainda, das disposições contidas na RENASES – publicada pela PORTARIA Nº 841, DE 2 DE 
MAIO DE 2012,  no capítulo I que estabelece, como Ações e Serviços da Atenção Primária: 

AÇÃO OU SERVIÇO DESCRIÇÃO  
Gestão da Atenção Primária : Compreende as ações de gestão da Atenção Primária, 
incluindo análise da situação de saúde, planejamento, programação, 
acompanhamento/monitoramento, gestão de pessoas, gerência de unidades 
assistenciais primárias, apoio técnico e administrativo, logística de transportes, gestão 
de materiais e estoques, inclusive de medicamentos da Atenção Primária, gestão 
financeira, gestão de sistemas de informação, inclusive as atividades de alimentação 
das bases de dados oficiais, demais ações administrativas e gerenciais.  
 Atenção Domiciliar :Atendimento contínuo e regular ao paciente, realizado por equipe 
multiprofissional no domicílio. Inclui todas as ações inerentes ao atendimento, 
considerando as três modalidades de Atenção Domiciliar: avaliação integral das 
necessidades de saúde; estabelecimento de plano de cuidado; seguimento do 
tratamento proposto; avaliação da evolução do caso; ações educativas com os 
familiares e cuidador; cuidados paliativos; realização de procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos; ações de vigilância em saúde; suporte ventilatório não invasivo (CPAP e 
BIPAP); terapia nutricional; oxigenoterapia (concentrador de O2); diálise peritoneal; 
parecentese; aspiração de vias aéreas para higiene brônquica; consultas; 
acompanhamento domiciliar em pós-operatório; adaptação do paciente e /ou 
cuidador ao uso do dispositivo de traqueostomia; adaptação do paciente ao uso de 
órteses/próteses; adaptação de pacientes ao uso de sondas e ostomias; reabilitação de 
pessoas com deficiência permanente ou transitória, que necessitem de atendimento 
contínuo, até que apresentem condições de frequentar serviços de reabilitação.  
 Atendimento cirúrgico ambulatorial básico :Atendimentos cirúrgicos realizados pelos 
profissionais da equipe de Atenção Primária, contemplando: cateterismo uretral; 
cauterização química de pequenas lesões; retirada de pontos de cirurgias; curativos 
simples; suturas; biópsia/punção de tumores superficiais de pele; retirada de corpo 
estranho subcutâneo; exérese de calo; debridamento e curativo de escara ou 
ulceração; curativo com debridamento em pé diabético; anestesia locorregional; 
cirurgia de unha (cantoplastia); drenagem de abscesso; tratamento de miíase 
furunculóide; drenagem de hematoma subungueal; tamponamento de epistaxe; 
remoção de cerume; infiltrações; aplicação e reposição de sondas vesicais e 
nasogástricas; cuidado de estomas (digestivos, urinários e traqueais).  
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 Atendimento clinico na Atenção Primária:Atendimentos clínicos realizados pelos 
profissionais da equipe de Atenção Primária contemplando: anamnese; exame físico; 
avaliação antropométrica; registro de marcadores do consumo alimentar; avaliação da 
capacidade funcional do paciente idoso; otoscopia; laringoscopia indireta; avaliação de 
acuidade visual; fundoscopia (exame de fundo de olho); exames de rastreamentos 
conforme protocolos vigentes; estesiometria (teste de sensibilidade); prescrição, 
administração e dispensação de medicamentos, incluindo parenterais; terapia de 
reidratação oral; nebulização; aferição de pressão arterial; realização do teste do 
reflexo vermelho; ordenha mamária; inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU); 
eletrocardiograma (ECG); peak flo; imobilizações; ressucitação cardiopulmonar; 
diagnóstico e atendimento clínico de pacientes com tuberculose e/ou hanseníase; 
abordagem sindromica das doenças sexualmente transmissíveis ; e avaliação de 
pacientes com agravos relacionados ao trabalho.  
 Consulta e acompanhamento realizados por profissional de Nível Superior: 
Atendimentos individuais realizados por profissionais de nível superior, com o objetivo 
de garantir atenção integral, conforme a necessidade de saúde do indivíduo. Estão 
incluídas: consultas agendadas ou de demanda espontânea (imediata), para condições 
agudas ou crônicas agudizadas; consultas de programas específicos; consultas 
compartilhadas entre profissionais; consultas de urgência e emergência (com ou sem 
observação); primeira consulta odontológica programática; retirada de pontos de 
cirurgias básicas e atendimentos de enfermagem e demais profissionais da equipe de 
saúde.  
 Exames diagnósticos na Atenção Primária :Exames diagnósticos e/ou terapêuticos 
realizados pelos profissionais da equipe de Atenção Primária, contemplando 
procedimentos e exames laboratoriais tais como: coleta de material de sangue para 
exame laboratorial; coleta de material de urina para exame laboratorial; coleta de 
material de escarro para exame laboratorial; coleta de material para exame 
citopatológico (exame de Papanicolau); aferição de glicemia capilar; realização do 
“teste do pezinho”; realização do “teste da orelhinha”; pesquisa de plasmódio; 
intradermorreação com derivado protéico purificado (PPD); pesquisa de gonadotrofina 
coriônica (teste de gravidez); teste rápido de gravidez; pesquisa de corpos cetônicos na 
urina; pesquisa de glicose na urina; coleta de exames sorológicos para confirmação de 
doenças transmissíveis de interesse da saúde pública; coleta de linfa para baciloscopia 
(hanseníase); baciloscopia de escarro (tuberculose); teste rápido para HIV e sífilis; e 
diagnóstico por imagem, quando possível.  
 Práticas Integrativas e Complementares: Ações diagnósticas e terapêuticas que 
envolvem abordagens de sistemas médicos alternativos à medicina técnico-científica, 
aplicadas individualmente ou em grupo, de acordo com a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares.  
  Ações comunitárias :Ações realizadas com a comunidade, orientadas à detecção dos 
problemas de saúde relacionados ao contexto comunitário e respectivas ações, tais 
como: identificação de recursos comunitários; priorização de ações da saúde; 
articulação com equipamentos sociais e lideranças comunitárias, em parceria com 
outros dispositivos sociais e setoriais (escolas, SUAS). Incluem-se aqui as ações de 
promoção da saúde, que constituem formas mais amplas de intervir em saúde, com 
enfoque nos seus determinantes sociais a partir de articulações intersetoriais e com 
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participação popular, favorecendo a ampliação de escolhas saudáveis por parte dos 
sujeitos e coletividades no território onde vivem e trabalham; e ações de reinserção 
social.  
 Atenção Familiar :Atenção individual , a famílias ou membros destas, realizada por 
profissionais de nível superior, com o objetivo de realizar abordagens familiares.   
Atividades educativas, terapêuticas e de orientação à população. :Consistem em 
atividades educativas e terapêuticas, em grupo ou individuais, desenvolvidas nas 
unidades de saúde ou na comunidade. Estão incluídas: ações de educação alimentar e 
nutricional; práticas corporais e atividades físicas; ações educativas em escolas e 
creches; grupos terapêuticos; rodas de terapia comunitária; acolhimento e orientação 
de cuidadores de idosos; ações coletivas e individuais de saúde bucal (aplicação tópica 
de flúor gel, bochecho fluorado, escovação dental supervisionada, exame bucal com 
finalidade epidemiológica, aplicação de cariostatico, aplicação de selante, aplicação 
tópica de fluor, evidenciação de placa bacteriana, selamento provisório de cavidade 
dentaria e higienização da prótese dentária); e ações de saúde e educação permanente 
voltadas à vigilância e prevenção das violências e acidentes, lesões e mortes no 
trânsito.  
Atividades físicas, educativas e de orientação à população.:Ações de promoção da 
saúde da população em espaços com infraestrutura, equipamentos e quadro de 
pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividades físicas, além de 
lazer e modos de vida saudáveis.  
 Imunização Ações de vacinação de acordo com o calendário nacional de imunização 
vigente.Visita domiciliar ou institucional Avaliação (in loco) do contexto individual, 
familiar e coletivo, no que tange às condições de saúde e do meio ambiente, visando à 
qualificação do cuidado e proporcionando atendimento integral, vínculo e 
responsabilização, incluindo pessoas que se encontram institucionalizadas. Incluem-se 
as seguintes ações: realização de DOTS (dose terapêutica supervisionada); 
cadastramento familiar; busca ativa; ações de vigilância epidemiológica; dentre outras 
ações.  
 Atenção à saúde da criança: Ações para atenção à saúde da criança (0 a 9 anos), 
incluindo: avaliação nutricional; avaliação do crescimento e desenvolvimento 
neuropsicomotor; suplementação de micronutrientes; orientação para o aleitamento 
materno; aconselhamento, detecção e tratamento de problemas de saúde mais 
frequentes nas diversas faixas etárias; detecção e acompanhamento das crianças de 
alto risco; e vigilância de óbitos infantis, inclusive violências e acidentes e ações de 
imunização específicas para o grupo.  
 Atenção à saúde da mulher:Ações de atenção aos direitos sexuais e reprodutivos; 
atenção ginecológica, considerando as especificidades de gênero, orientação sexual, 
raça e etnia; atenção ao pré-natal das gestações de risco habitual; avaliação 
nutricional; suplementação de micronutrientes; identificação e acompanhamento das 
gestações de alto risco; atenção ao puerpério, incluindo aos transtornos mentais 
relacionados a este; rastreamento, detecção precoce e acompanhamento do câncer de 
colo de útero e de mama; atenção ao climatério/menopausa; atenção à mulher vítima 
de violência doméstica e sexual; vigilância de óbitos maternos; atenção às mulheres 
portadoras de traço falciforme e ações de imunização específicas para o grupo.  
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 Atenção à saúde das pessoas com doenças epidemiologicamente relevantes para o 
país: tuberculose, hanseníase, hepatites, DST/AIDS, dengue, leishmaniose e doenças 
exatemáticas.  
 Atenção à saúde do adolescente:Ações para atenção à saúde de adolescentes (10 a 19 
anos), incluindo: avaliação de crescimento e desenvolvimento; avaliação nutricional, 
identificando desarmonias, distúrbios nutricionais e comportamentais, incapacidades 
funcionais e doenças crônicas; complementação do calendário vacinal ; atenção à 
saúde sexual e saúde reprodutiva (planejamento reprodutivo, AIDS/DST); atenção à 
saúde mental. Incluem também a detecção e tratamento dos problemas de saúde mais 
comuns a esta faixa etária, tais como: agravos resultantes de violências e acidentes; 
ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, em âmbitos individual e 
coletivo, especialmente com populações vulneráveis (adolescentes privados de 
liberdade, em situação de rua, usuários de álcool e outras drogas).  
 Atenção à saúde do homem: Ações de atenção integral à saúde da população 
masculina, tais como: atenção aos agravos do aparelho geniturinário; disfunção erétil; 
planejamento reprodutivo; e prevenção de acidentes e violências. Todas as ações 
devem contemplar de forma integral a diversidade de raça/etnia e a orientação sexual.  
 Atenção à saúde do idoso:Ações de prevenção, aconselhamento, identificação de 
riscos, prevenção de quedas e fraturas, tais como: detecção e tratamento precoce de 
problemas de saúde; prevenção, identificação e acompanhamento de distúrbios 
nutricionais da pessoa idosa; identificação e acompanhamento de situações de 
violência contra idosos; prevenção, identificação e acompanhamento da pessoa idosa 
em processo de fragilização; levantamento e acompanhamento dos idosos na 
comunidade; identificação de situações de risco/vulnerabilidade, com avaliação da 
capacidade funcional; ações de imunização específicas para o grupo.  
 Atenção à saúde dos adultos :Ações para atenção à saúde de jovens e adultos (a partir 
de 20 anos), incluindo: atenção à saúde sexual e reprodutiva; atenção à saúde mental ; 
prevenção e tratamento de agravos resultantes de violências e acidentes; vigilância 
dos ambientes de trabalho e atenção a agravos relacionados a este; ações de 
promoção e atenção à saúde de populações vulneráveis (em situação de rua, 
indivíduos privados de liberdade, usuários de álcool e outras drogas); aconselhamento 
e detecção de fatores de risco; aconselhamento sobre estilo de vida saudável; 
detecção precoce de problemas de saúde; imunização específica para o grupo etário; 
atenção às doenças crônicas mais frequentes, tais como hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), dislipidemias, 
insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, obesidade, problemas osteomusculares, 
problemas do aparelho genitourinário e tabagismo.  
 Atenção a Saúde Mental, álcool e outras drogas:Ações individuais e coletivas de 
promoção de saúde e de redução de danos, visando à promoção e manutenção da 
saúde mental, incluindo: identificação, acolhimento, tratamento e acompanhamento 
dos indivíduos, nos diferentes ciclos de vida, que apresentam problemas relacionados 
à saúde mental e ao uso de álcool e outras drogas; identificação, acolhimento, 
tratamento e acompanhamento dos indivíduos com transtornos mentais relacionados 
ao trabalho. Para tanto, devem-se adotar práticas de referência, contrarreferência e 
atendimento/acompanhamento compartilhado com outros serviços de Atenção 
Psicossocial, quando ultrapassada a capacidade dos serviços da Atenção Primária.  
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 Educação em saúde sobre uso racional de medicamentos Ações individuais e coletivas 
de educação em saúde, desenvolvidas na comunidade e com profissionais de saúde, 
para promover a prescrição e o uso racional de medicamentos.  
Orientação farmacêutica na dispensação de medicamentos:Informar e orientar os 
usuários acerca do uso e guarda correto dos medicamentos, promovendo a adesão ao 
tratamento, de acordo com as necessidades de cada caso, a fim de otimizar os 
resultados esperados com a farmacoterapia. Neste ato, o farmacêutico informa e 
orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento.  
Realização de procedimentos cirúrgicos em saúde bucal:Procedimentos cirúrgicos 
realizados para o tratamento e manutenção dos elementos dentários; cura ou alívio de 
sintomas ou enfermidades relacionados à saúde bucal; recuperação/reabilitação 
parcial ou total das capacidades perdidas como resultado da doença; e reintegração do 
indivíduo ao seu ambiente social e a sua atividade profissional. Estão incluídos: 
pequenas cirurgias na Atenção Primária; drenagem de abscesso; excisão e/ou sutura 
simples de pequenas lesões/ferimentos de pele/anexos e mucosa; frenectomia; 
exodontia de dente deciduo; exodontia de dente permanente; glossorrafia; 
tratamento cirúrgico de hemorragia bucodental; tratamento de alveolite; e 
ulotomia/ulectomia. Realização de procedimentos clínicos em saúde 
bucal:Procedimentos clínicos realizados para o tratamento, cura ou alívio de sintomas 
ou enfermidades relacionadas à saúde mental, manutenção da saúde bucal; 
recuperação/reabilitação parcial ou total das capacidades perdidas como resultado de 
doenças; reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e a sua atividade 
profissional.Estão incluídos os seguintes procedimentos: capeamento pulpar; 
restauração de dente deciduo; restauração de dente permanente anterior e/ou 
posterior; acesso à polpa dentária e medicação (por dente); curativo de demora, com 
ou sem preparo biomecânico; pulpotomia dentária; raspagem, alisamento e polimento 
supragengivais (por sextante); raspagem e alisamento subgengivais (por sextante); 
manutenção periódica de prótese bucomaxilofacial; e moldagem dentogengival para 
construção de próteses dentárias.  
 Atenção à saúde da pessoa com deficiência:As ações para atenção à saúde da pessoa 
com deficiência compreendem: ações de promoção e prevenção e identificação 
precoce, junto à comunidade, de doenças e outras condições relacionadas às 
deficiências físicas, intelectuais, auditivas e visuais; ações informativas e educativas; 
orientação familiar; e encaminhamentos para serviços especializados de reabilitação, 
quando necessário. Além dessas, também estão incluídas as seguintes ações: 
orientações básicas na área de habilitação/reabilitação da pessoa com deficiência; 
identificação dos recursos comunitários que favoreçam o processo de inclusão social 
plena da pessoa com deficiência; e acompanhamento dos usuários 
contrarreferenciados pelos serviços de média e alta complexidade.  
  

 Nesse sentido, estão incluído nos procedimentos possíveis de serem custeados com recursos 
financeiros do Projeto Estruturador Saúde em Casa todos aqueles que se encaixarem no rol estabelecido 
naqueles descritos como de atenção básica – capítulo 1 da portaria 841 – descrito acima, lembrando que 
devem ser tidos como ações e serviços de saúde na forma definida pela Lei Complementar nº 141/2012: 

 Art. 3o  Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2o desta Lei Complementar, para 
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efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão 
consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:  
I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;  
II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo 
assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;  
III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);  
IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por 
instituições do SUS;  
V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do 
SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e 
equipamentos médico-odontológicos;  
VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja 
aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja 
de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei 
Complementar;  
VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos;  
VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;  
IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, 
reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;  
X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que 
trata este artigo, incluindo os encargos sociais;  
XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e 
imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e  
XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de 
serviços públicos de saúde. 

  E ainda, as vedações da Portaria GM 204/2007: 
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 da Atenção Básica, Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde e de Gestão do SUS, 
devem ser utilizados considerando que fica vedada a utilização desse para pagamento 
de: 
I - servidores inativos; 
II - servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar 
funções relacionadas aos serviços relativos ao respectivo bloco, previstos no respectivo 
Plano de Saúde; 
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. 
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§ 3º  Os recursos do bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica devem ser 
aplicados, exclusivamente, nas ações definidas para cada componente do bloco. 

§ 4º  A possibilidade de remanejamento dos recursos entre os blocos será regulamentada em portaria 
específica no prazo de 90 (noventa) dias. 
 
 

3. CONCLUSÃO 

 
Assim, se dentre as atribuições descritas na RENASES para a atenção primária, se as ações e 

serviços estiverem de acordo com as indicações da Lei Complementar 141/2012 e não vedadas pela Portaria 
GM 204/2007, não existe óbice para utilização do recurso. 

Ressaltando que inexiste vedação expressa ao questionamento formulado, o gasto deve ser de 
acordo com os parâmetros apresentados. 

 
Belo Horizonte, 13 de junho de 2014. 
 

 
 


