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 Senhor Presidente, 

 

 

 Indicamos à Mesa Diretora, nos termos do art. 153, caput e § 3º, do 
Regimento Interno, o envio de ofício ao Prefeito Municipal solicitando o pagamento do 
incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde –ACS, referente ao ano de 2014, 
instituído pelo Ministério da Saúde, que corresponde a uma décima terceira parcela 
transferida do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, em uma 
parcela única, no último trimestre de cada ano.  

JUSTIFICAÇÃO 

  O Ministério da Saúde estabeleceu dois tipos de incentivo financeiro 
vinculado à atuação dos agentes comunitários de saúde, integrantes do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde ou de Programa de Saúde da Família: a) incentivo de 
custeio; e b) incentivo adicional. 

 De acordo com a Portaria n.º 674, de 3 de junho de 2003, do Ministério da 
Saúde, o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes 
comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo 
Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter 
excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde. 

 Já o incentivo adicional, ainda segundo a mencionada portaria, representa 
uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde. Inicialmente, 
esse incentivo foi fixado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário 
de saúde.  

  Observa-se que o "incentivo de custeio" possui repasse mensal e se trata 
de ajuda com as despesas do programa, de modo geral, podendo incluir, portanto, gastos 
com equipamentos, uniformes, treinamento, etc. Não há previsão de destinação direta aos 
agentes como remuneração pelo trabalho, cabendo ao Município, como gestor local do 
SUS, definir a utilização do recurso no âmbito do programa. 



  De outra banda, no que se refere ao "incentivo adicional", consta 
expressamente que tal parcela deve ser paga para o agente comunitário de saúde, 
diferenciando-se do incentivo de custeio por se tratar de repasse único, com periodicidade 
anual, como uma espécie de gratificação natalina (art. 3º, caput, Portaria n.º 674/2003 
GM/MS). 

  Portanto, ainda que a Portaria n.º 1.350/2002 - GM/MS estabeleça no 
parágrafo 3º, de seu art. 1º, que o recurso referente ao incentivo financeiro adicional, 
deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades do ACS, não se pode 
olvidar que a Portaria n.º 674/2003 - GM/MS definiu, de forma clara, em seu art. 3º, que 
o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente 
comunitário de saúde. 

  Nesse contexto, deduz-se que, a despeito de a Portaria n.º 674/2003 -
GM/MS ter sido revogada pela Portaria n.º 648/2006 - GM/MS, que, por sua vez, foi 
revogada pela Portaria n.º 2.488/2011 - GM/MS, naquilo que incompatível (art. 3º), restou 
mantida a sistemática, de modo que, além do incentivo de custeio mensal, há o repasse 
de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, o que leva à conclusão de que 
esse repasse se refere ao incentivo adicional (parcela extra), verba assemelhada ao 13º 
salário. 

 Há informações de que a Prefeitura pagou esse incentivo no ano de 2013, 
mas não o fez no último ano.  

 Por isso, deve o pagamento desse incentivo adicional, relativo ao ano de 
2014, ser transferido ao agentes comunitários de saúde, na forma estabelecida pelo 
Ministério da Saúde.  

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2015. 

 

 

 

ELMAR FERNANDES DE RESENDE 
Vereador 

 
 
 

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ 
Vereador  

  


