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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 095/18 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/060/2018

Senhor Presidente:

Carazinho, 27 de abril de 2018.

CÁMARA MUNICIPAL
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Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da

Secretaria Municipal da Saúde, contendo as informações solicitadas referente ao

pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes

de Combate às Endemias.

Atenciosamente,

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Memo n!!014/2018

Secretaria de Administração

Assunto: OP060/2018

Prezados(as) Senhores(as):

Ao cumprimentá-los (as) cordialmente, vimos por meio deste, trazer as informações solicitadas

pelo Poder Legislativo:

ITEM 1 - Os recursos repassados ao Município de Carazinho referente aos Agentes

Comunitários de Saúde (ACS)e aos Agentes de Combate a endemias (ACE)são cofinanciados entre o

Estado e a União e é operacionalizado por meio do Fundo Municipal de Saúde. O Art 77 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias prevê que:

"Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações
e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade
serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e discado por
Conselho de Saúde"

Ou seja, o Fundo Municipal de Saúde financia as ações programadas pela Secretaria Municipal

de Saúde e são devidamente aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde e posteriormente

fiscalizadas. Além da aprovação e fiscalização do Conselho, as ações são previamente autorizadas pelo

Poder Legislativo, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

ITEM 2 - Segue Listagem de repasses:

Recurso Data do Repasse Competência Valor
29/01/2018 dez/l7 R$ 30.420,00

Agente Comunitário de FNS 16/02/2018 jan/18 R$ 30.420,00
Saúde 22/03/2018 fev/18 R$ 30.420,00

11/04/2018 mar/18 R$ 30.420,00

I
05/02/2018 dez/l7 R$ 10.596,30
16/02/2018 dez/l7 R$ 557,70
20/02/2018 jan/18 R$ 10.596,30

Agente de Combate as FNS 09/03/2018 jan/18 R$ 557,70
Endemias 22/03/2018 fev/18 R$ 10.596,30

22/03/2018 fev/18 R$ 557,70
17/04/2018 mar/18 R$ 10.596,30
17/04/2018 mar/18 R$ 557,70



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICíPIO DE CARAZlNHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÂRIA

Os repasses feítos aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias

efetuados no ano de 2018 são referentes aos salários dos mesmos. Quanto à previsão de depósítos

ainda não depositados, foi ajuizado Mandado de Segurança pelo Município para o Estado do Rio

Grande do Sul, entretanto não é possível prever quando o Estado poderá nos repassar os valores

devidos.

ITEM 3 - Os repasses feitos aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a

Endemias efetuados no ano de 2018 são referentes aos salários dos mesmos. Quanto à previsão de

depósitos ainda não depositados, foi ajuizado Mandado de Segurança pelo Município para o Estado do

Rio Grande do Sul, entretanto não é possível prever quando o Estado poderá nos repassar os valores

devidos.

ITEM 4 - O repasse adicional para incentivo dos agentes comunitários de saúde é financiado

pelo Estado. Segue:

Incentivo Valor Mês de Mês de Pagamento
repasse referência aosACS

Estadual R$ 62.868,00 13/02/2015 Jan/15 mar/15
Estadual R$ 63.882,00 12/02/2016 dez/15 mar/16
Estadual R$ 42.588,00 27/03/2017 nov/16 abr/17

O valor pago a cada Agente Comunitário de Saúde segue em anexo. Os Agentes de Combate a

Endemias não receberam incentivo adicional do governo, portanto não houve repasse a eles.

ITEM 5 - A lista dos funcionários lotados como Agente de Combate a Endemias e Agentes

Comunitários de Saúde segue em anexo.

ITEM 6 - O pagamento do incentivo financeiro para os Agentes Comunitários de Saúde não é

obrigatório. Conforme a Nota jurídica do Cosems de janeiro de 2017, a lei nº 12.994/2014 determina

que o incentivo é destinado aos municípios para fortalecimento das políticas afetas a atuação destes

profissionais. Ou seja, o pagamento de incentivo adicional (ou 14º salário) não encontra nenhum

respaldo constitucional ou legal, nem tampouco infralegal.

Tendo em vista que se trata de um recurso para fortalecimento das políticas, é possível que o

valor seja utilizado para outras despesas, que não o repasse direto para os agentes, desde que a

finalidade da despesa seja o fortalecimento das políticas as quais os agentes comunitários de saúde

pertencem, as quais estão descritas e amplamente discutidas na nova PNAB (Plano Nacional de

Atenção Básica)
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a disposição de quaisquer

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Carazinho, otde maio de 2018.

Ana Paula D~JQda Costa
Agente de Pla~~~~ e Orçamento
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Secretária Municipal da Saúde - em exercício
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