
 

 

CONSULTA Nº 20/2014 

1. RELATORIO 

Questiona o Secretário Municipal de Administração de Pratápolis: 

1.  É possível  “pagar todos os servidores, médicos, dentistas, faxineiras, agentes 
de saúde, enfermeiras, etc, independente de ser contrato temporário ou 
servidor efetivo com os recursos do bloco da atenção básica (PAB-FIXO, PAB-
Variável- NASF e PMAQ).” 

2. Sobre a lei do piso salarial das Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 
de Combate a Endemias, com a lei, deve entrar no computo de gasto com 
pessoal, apenas os ACS e ACE, ou todos os integrantes como médicos, 
dentistas, auxiliar de dentistas, faxineiras, agentes de saúde, enfermeiras, 
auxiliar de enfermagem, equipe do nasf, etc. 

 

2. ANALISE E FUNDAMENTAÇÃO: 
 

No tocante ao primeiro questionamento, ressaltamos a disposição contida na Portaria 
GM nº 204/2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos 
federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento,  e 
traz as vedações para a utilização de recursos financeiros. 
São as seguintes vedações: 

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 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. 

 
No que tange ao pagamento de servidores efetivos  e demais contratados, a consulta 
respondida pelo do TCE MG 716388, que traz consigo a posição do E. Tribunal: 
 

“(...) 
 
Quanto à sua aplicação, os recursos financeiros do PAB poderão ser 
utilizados em todas as despesas de custeio e capital relacionadas 
entre as responsabilidades definidas para a gestão da atenção básica 
e coerentes com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde, sendo 
vedada a transferência de recurso para o financiamento de ações 
nele não previstas, vedada, por exemplo, a utilização para 
pagamento de servidores inativos, gratificação de cargos 
comissionados, exceto aqueles ligados diretamente às unidades de 
atenção básica, pagamento de assessorias ou consultorias prestadas 
por servidor público, quando pertencente ao quadro permanente dos 
municípios.” 

 

Finalmente, quanto à fonte dos recursos utilizados para o pagamento 
dos profissionais que atuam no PSF, entendo que os servidores 
municipais remanejados para tal função continuarão recebendo por 
seus cargos efetivos; os contratados deverão ser remunerados com os 
recursos provenientes do Piso de Atenção Básica – PAB. 

 

Destaco, ainda, que os vencimentos deverão ser pagos com os 
recursos correspondentes à respectiva categoria funcional: se  
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servidor público, pelo seu cargo efetivo; se funcionário contratado 
para este fim, com os recursos provenientes do Piso de Atenção 
Básica – PAB.” 

 

No tocante ao questionamento exarado a respeito da Lei 12.994/2014, que trata do 
piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate as Endemias, o 
artigo  9ºF determina: 

 

“Art. 9º-F.  Para fins de apuração dos limites com pessoal de que 
trata a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a assistência 
financeira complementar obrigatória prestada pela União e a parcela 
repassada como incentivo financeiro que venha a ser utilizada no 
pagamento de pessoal serão computadas como gasto de pessoal do 
ente federativo beneficiado pelas transferências.” 

 

Quanto ao lançamento da despesa dos outros profissionais integrantes da Estratégia 
Saúde da Família no computo do gasto de pessoal, ressalto a disposição trazida na 
Consulta 832.420, respondida pelo TCE MG: 

 

...“levando-se em conta que os programas são compartilhados entre 
entes da Federação, cada esfera de governo lançará como despesa de 
pessoal a parcela que lhe couber na remuneração do agente e não a 
totalidade, sendo que a parte restante, isto é, aquela advinda da 
transferência intergovernamental, por meio dos programas em 
comento, usada para pagamento do pessoal contratado, será 
contabilizada como “Outros Serviços de Terceiros – pessoa física”, a 
título de transferência recebida, não integrando, portanto, as 
despesas com pessoal, para efeito do art. 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal”. 

 

Destaco o entendimento proferido na Consulta nº656.574:  
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Assim, embora os recursos destinados à sua remuneração sejam 
consideradas transferências correntes, inseridos, pois, na receita 
corrente líquida, não são computados para fins de fixação do limite 
de gasto com pessoal. Entendo que tais despesas devem ser 
classificadas como “Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física” – 
dotação nº 3390-36.00, inseridas no contexto do art. 72 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  
 

Todavia, com relação à parcela que é despendida pelos Estados e Municípios, 
considerando que os programas são compartilhados por mais de uma esfera de 
governo, deverá ser contabilizada como gasto de pessoal do respectivo ente político-
administrativo efetivamente responsável pela cobertura do pagamento.  
 
 
É o que cumpre informar. 
 
Belo Horizonte, 27 de novembro de 2014. 
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