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Incentivo Financeiro- Portaria GM/MS nº 2.488 de 21 de outubro de 2011- Pagamento de ACS- 

Necessidade de aplicação em ações de atenção básica- Discricionariedade do Gestor 

Relatório 
Trata-se o expediente de consulta feita pelo Município de Guarani-MG à Secretária Executiva 

do COSEMS/MG, sobre a exigência de repasse dos valores da parcela extra do incentivo 

financeiro para custeio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde para pagamento 

destes profissionais a título de salário. 

Estudada a matéria, entendemos: 

Fundamentação 
Em que pese à posição do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 

Goiás, data máxima vênia, não comungamos do mesmo entendimento. 

Senão vejamos:PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, que 

aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 

para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), dispõe, in verbis: 
“Permanecem em vigor as normas expedidas por este Ministério com amparo na Portaria nº 
648/GM/MS, de 28 de março de 2006, desde que não conflitem com as disposições constantes 
desta  Portaria.” 
“Do Financiamento da Atenção Básica: O financiamento da Atenção Básica deve ser tripartite. 
No âmbito federal o montante de recursos financeiros destinados à viabilização de ações de 
Atenção Básica à saúde compõe o Bloco de financiamento de Atenção Básica (Bloco AB) e 
parte do Bloco de financiamento de investimento. 
Seus recursos deverão ser utilizados para financiamento das ações de Atenção Básica 
descritas na RENASES e nos Planos de Saúde do município e do Distrito Federal.” 

No tocante, em especial, aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) a 

referida portaria estabelece, litteris: 

 

“Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS implantadas são transferidos a 

cada mês, tendo como base o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), registrados 

no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência 

financeira. 
Será repassada uma parcela extra, no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado 
com base no número de Agentes Comunitários de Saúde, registrados no cadastro de equipes e 
profissionais do SCNES, no mês de agosto do ano vigente.” 

Notem que o diploma supramencionado não especifica nenhuma forma de 

aplicação relativa à parcela extra, não estando vinculada a um fim específico. 

A outro giro, a Portaria nº 2.488 também não proíbe qualquer forma de 

utilização da referida parcela. 



Destarte, entendo que o incentivo comporá o bloco de atenção básico e 

poderá ser utilizado em quaisquer ações, desde que tenham esta natureza e estejam de 

acordo com o plano de saúde. 

Nesse sentido, o Gestor possui discricionariedade na utilização do recurso, 

não estando vinculado ao pagamento dos Agentes. 

Por outro lado, não há qualquer óbice jurídico, caso o Gestor opte em 

utilizar o recurso no referido pagamento. 

Conclusão 
Pelo exposto, respondendo ao questionamento formulado na consulta, com 

fulcro na, PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, opino no sentido de que o 

Gestor Municipal possui discricionariedade na utilização do recursosub exame, havendo 

obrigatoriedade, apenas, de aplicá-lo em ações de atenção básica. 
É o parecer 
Sub máxima censura 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2012. 
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