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CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – COSEMS/PA 
CNPJ: 00.636.190/0001-38        

 
NOTA TÉCNICA 001/2015-COSEMS PARÁ(Versão atualizada em 

13/01/2016) 
Foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira 22 de julho de 2015, as Portarias MS 
1024/2015 e 1025/2015. 
A Portaria MS 1024 – que define a forma de repasse dos recursos da Assistência Financeira 
Complementar (AFC) da União para o cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e do Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à 
atuação dos ACS, de que tratam os art. 9º-C e 9º-D da Lei nº11.350, de 5 de outubro de 2006;  
A Portaria MS 1025/2015- que define o quantitativo máximo de Agentes de Combate às Endemias 
(ACE) passível de contratação com o auxílio da Assistência Financeira Complementar (AFC) da 
União, de acordo com os parâmetros e diretrizes estabelecidos no art. 2º do Decreto nº8.474, de 22 de 
junho de 2015, que regulamenta o §1º do art. 9º C e § 1º do art.9º D da Lei 11.350, de 5 de outubro de 
2006. 
Convém lembrar que a lei 12.994,de 17 de junho de 2014, altera a Lei 11.350, de 5 de outubro de 
2006, acrescentando-lhe os artigos 9º A, 9º C, 9º D, 9ºE, 9º F e 9º G, que dispõem sobre o piso salarial 
profissional no valor de R$ 1.014,00(hum mil e quatorze Reais)mensais para ACS e ACE, com o 
cumprimento de uma jornada semanal de 40 horas, integralmente dedicadas a ações e serviços de 
promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate às endemias, em prol das famílias e 
comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios. Assim como ressalta a competência 
constitucional da União em prestar a assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal 
e aos Municípios, neste caso em particular, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art.9ºA 
da referida Lei.  
Autoriza o Poder Executivo Federal a fixar, através de decreto, os parâmetros referentes à quantidade 
máxima de Agentes passível de contratação, com o auxílio da Assistência Financeira Complementar 
(AFC) da União, fixando o valor da AFC em 95%(noventa e cinco por cento) do piso salarial de que 
trata o art. 9ºA da referida Lei. 
 A Assistência Financeira Complementar (AFC) da União, será paga em 12(doze) parcelas 
consecutivas em cada exercício e mais 1(uma) parcela adicional no último trimestre. Além da AFC foi 
também criado um Incentivo Financeiro para o Fortalecimento das Políticas Afetas à Atuação de 
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, correspondendo à 5 % do 
valor do piso salarial , que será pago em 12 parcelas mensais(Art. 9ºD) 
Já o Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, dispõe sobre a Assistência Financeira Complementar 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a ser prestada pela União para o cumprimento do 
piso salarial, previsto no art. 9 º C. da Lei 11.350. O referido Decreto em seu art. 2º, estabelece 
parâmetros e diretrizes para a quantidade máxima de ACE e ACS passível de contratação pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, com a assistência financeira complementar da 
União(AFC),como se segue: 
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-Em relação aos ACE: 
I-Enfoque nas atividades de controle de vetores e de endemias mais prevalentes, considerando os 
perfis epidemiológico e demográfico da localidade; 
II-Integração das atividades de ACE à equipe de Atenção Básica em Saúde; 
III-Garantia de, no mínimo um ACE  por Município. 
 
-Em relação aos ACS: 
I-Priorização da cobertura da população municipal com alto grau de vulnerabilidade social e de risco 
epidemiológico; 
II-Atuação em ações básicas de saúde visando a integralidade do cuidado no território;  
III-Integração das ações dos ACS e dos ACE. 
No art. 3º do referido Decreto, estão especificadas as condições para a fixação das quantidades 
máximas de ACE e ACS passível de contratação, para fins de recebimento da assistência financeira 
complementar, sendo considerados os Agentes que: 
I-Estejam efetivamente registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-
SCNES no mês anterior à realização do repasse dos recursos financeiros; 
II-Que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições; 
III-Submetidos a jornada semanal de 40 horas de trabalho. 
Conclusão: 
As novas Portarias nº1024/2015 e 1025/2015, fazem parte dos regramentos necessários à efetivação 
das alterações ocorridas na Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, tendo em vista a publicação da Lei 
12.994, de 17 de junho de 2014. 
A Portaria 1024/2015, que se refere à Assistência Financeira Complementar (AFC) para o 
cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários da Saúde (ACS), 
também se refere ao Incentivo Financeiro para o fortalecimento das políticas afetas à atuação dos 
ACS. Ao mesmo tempo que contempla os ACE conforme os artigos 9º C e 9 D, que atualmente 
compõem a Lei 11.350/2006(nova redação dada pela Lei 12.994/14).  
É mister esclarecer que o quantitativo máximo de ACS, já está regulamentado na Portaria 2.488, de 21 
de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). 
A Portaria nº 1025/2015, que define o quantitativo máximo de ACE passível de contratação com o 
auxílio da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União, utiliza como parâmetro aqueles 
estabelecidos no art. 2º do Decreto nº 8.474, de 22 de junho 2015.(supra citado). E que, o anexo aonde 
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consta a relação dos municípios e os respectivos quantitativos de ACE, se refere exclusivamente à esta 
Portaria. 
Nas referidas portarias, fica muito clara a preocupação do Ministério da Saúde com a integração entre 
as ações desenvolvidas pelas duas categorias profissionais no âmbito da Atenção Básica em Saúde, já 
previstas na portaria 1.007,de 4 de maio de 2010, que  define critérios para regulamentar a 
incorporação do Agente de Combate às Endemias - ACE, ou dos agentes que desempenham essas 
atividades, mas com outras denominações, na atenção primária à saúde para fortalecer as ações de 
vigilância em saúde junto às equipes de Saúde da Família. 
 
Especificamente na Portaria 1025/2015, em seu artigo 5º, inciso II, está descrito o elenco de atividades 
, a serem desenvolvidas pelos ACE, conforme art. 4º da Lei 11.350 e demais atos normativos sobre o 
tema. Das 11(onze) atividades listadas, apenas 3(três), itens “e”, “f” e “g” são específicas do ACE, 
enquanto as demais são comuns ao ACS e ACE. Tornando possível trabalharmos na lógica da 
integração das ações, otimizando a força de trabalho dentro do território e evitando assim a duplicação 
de tarefas. 
 
Do financiamento: Os municípios que tiverem o número de ACE dentro dos parâmetros 
estabelecidos no anexo I da portaria 1025, de 21 de junho de 2015, com vínculo direto e devidamente 
cadastrados no SCNES, mas que o valor da folha de pagamento destes, ultrapasse 50% do valor do 
Piso fixo de Vigilância em Saúde. Farão jus à assistência financeira complementar (AFC) da União no 
percentual de 95% do valor do piso salarial do ACE. 
 
Em 20 de agosto de 2015, foi publicada a Portaria MS nº 1.243, que define a forma de repasse dos 
recursos da Assistência Financeira Complementar-AFC da União para o cumprimento do piso salarial 
profissional dos ACE-Agentes de Combate às Endemias e do Incentivo Financeiro para o 
fortalecimento das políticas afetas à atuação dos ACE, de que tratam os artigos 9ºC e 9ºD da lei 
11.350, de 5 de outubro de 2006. 
O artigo 3º da referida portaria diz que o Ministério da Saúde repassará a AFC (95% do valor do Piso 
Salarial) proporcionalmente ao número de ACE cadastrados no SCNES e que cumpram os requisitos 
da lei 11.350/2006, até o quantitativo máximo de ACE passível de contratação nos termos da  Portaria 
1.025 GM/MS de 21 de julho de 2015. 
Em seu Parágrafo 1º, enfatiza que o recurso repassado na forma de AFC, será deduzido do Piso Fixo 
de Vigilância em Saúde(PFVS) vigente na data da publicação da referida portaria. 
Já no Parágrafo 2º, esclarece que o Ministério da Saúde deduzirá até o limite de 50% dos recursos de 
PFVS do respectivo ente federativo, para cumprimento do que dispõe o Parágrafo 1º. 
No Parágrafo 3º, esclarece que se o limite de 50% do PFVS for ultrapassado para o pagamento do 
quantitativo de ACE passível de contratação, conforme o anexo I da Portaria 1.025/1015.Será feita a 
complementação, pelo Ministério da Saúde, na forma de AFC para o excedente. 
Cabe ressaltar que no caso dos ACE que possuem vínculo direto com o Estado e que desenvolvem as 
suas ações no Município, os recursos em forma de AFC, serão repassados diretamente ao Estado 
respectivo, desde que atenda o disposto no artigo 6º da Portaria 1.025/GM/MS/2015. 
Quanto ao valor mensal do Incentivo Financeiro, este será na proporção de 5%  sobre o valor do piso 
salarial de que trata o Artigo 9º A da lei 11.350/2006.Repassado em 12 parcelas mensais. 
 
PORTARIA Nº 2.031, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015. 

                                            Altera a Portaria nº 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atri- 
buições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 
87 da Constituição, resolve: 
Art. 1º Fica alterado o § 2º do art. 5º da Portaria nº 
1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
"Art. 5º ................................................................................. 
(...) 
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§ 2º O repasse dos recursos financeiros de que trata o "ca- 
put" deste artigo será efetuado periodicamente em cada exercício, que 
corresponderá a 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se mais 1 
(uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, a qual será 
calculada com base no número de ACE registrados no SCNES no 
mês de novembro do ano vigente, multiplicado pelo valor vigente do 
Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação 
dos ACE. 
 
Enquanto a Assistência Financeira Complementar-AFC, será na proporção de 95% sobre o valor do 
piso salarial de que trata o Artigo 9º A da lei 11.350/2006. Repassadas em 12 parcelas mensais + 1 
parcela adicional no último trimestre do ano. 
 
Exemplo 1: O Município recebe R$100.000,00 de Piso Fixo de Vigilância em Saúde, logo  50% deste 
valor corresponderá a R$50.000,00. Caso o valor da folha para pagar os seus ACE (Que estejam 
dentro do parâmetro da Portaria 1025/2015,devidamente cadastrados no SCNES e com vínculo direto) 
ultrapassar este valor. A União complementará o excedente através da AFC-Assistência Financeira 
Complementar da União no valor de 95% do valor do Piso Salarial do ACE. 
  
Exemplo 2: O Município que tem  o número de ACE superior ao estabelecido na Portaria 1025/15, não 
receberá a AFC para o número de ACE que ultrapasse o parâmetro. 
 
Exemplo 3: O Município que tem seus ACE com vínculo precário ou terceirizado, não receberá a 
AFC. 
 
Exemplo 4: O Município que não tiver os seus ACE devidamente cadastrados no SCNES, não 
receberá a AFC. 
 
Ressaltamos a importância de observarmos os dispositivos da mais novas portarias sobre o assunto: 
 

PORTARIA GM N. 1.939, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015 
Autoriza o repasse dos valores de recursos federais relativos ao Piso Fixo de Vigilância em 
Saúde (PFVS), a Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para cumprimento do 
piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e ao Incentivo 
Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE.  

Art. 2º Ficam definidos os valores a serem transferidos mensalmente para os Fundos de Saúde dos 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios, conforme os anexos I a XVII desta Portaria. 
Art. 3º Na hipótese de execução integral do objeto originalmente pactuado e verificada sobra de recursos 
financeiros, o ente federativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua aplicação nos termos 
da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007 e nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013. 
Art. 4º Nos casos em que for verificada a não execução integral do objeto originalmente pactuado e a 
existência de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde 
estaduais, distrital e municipais não executados, seja parcial ou totalmente, o ente federativo estará sujeito 
à devolução dos recursos financeiros transferidos e não executados, acrescidos da correção monetária 
prevista em lei, observado o regular processo administrativo. 
Art. 5º Nos casos em que for verificado que os recursos financeiros transferidos pelo FNS foram 
executados, total ou parcialmente em objeto distinto ao originalmente pactuado, aplicar-se-á o regramento 
disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 
2012. E PORTARIA No - 2.059, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015, 
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Para finalizar, esclarecemos que foi criado um Grupo de Trabalho Tripartite, através da Portaria 1.833, 
de 02 de setembro de 2014, para elaborar proposta de regulamentação da Lei nº 12.994, de 17 de junho 
de 2014. E que este grupo continua interagindo com o Ministério da Saúde , no sentido de buscar 
soluções para as questões relativas ao tema. 
 
 
 
 
 

Charles Cesar Tocantins de Souza 
 

Presidente do COSEMS-PA 
Diretor de Populações Ribeirinhas-CONASEMS 

  
 
 

 
 
  
 

 
 

 


