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ACÓRDÃO Nº 454/18 

 

PROCESSO: TC 01359/2017 

DECISÃO: 348/18 

ASSUNTO: CONSULTA – CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

DO ESTADO DO PIAUÍ-COSEMS-PI 

CONSULENTE(S): Leopoldina Cipriano Feitosa – Presidente do COSEMS-PI e Secretária 

Municipal de Saúde do município de Beneditinos. 

OBJETO: Aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares para incremento do teto 

de média e alta complexidade e do piso de atenção básica no pagamento de pessoal e encargos 

(Portarias n°s 788/GM/MS e 2.257/GM/MS). 

RELATOR: Abelardo Pio Vilanova e Silva 

PROCURADOR(A): José Araújo Pinheiro Júnior. 

 
EMENTA: TRANSFERÊNCIAS 

DOS RECURSOS FEDERAIS AOS 

OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO 

PARA GASTOS EM ASPS. 

RESPONDER CONFORME 

INFORMAÇÃO ÓRGÃO TÉCNICO. 

1. regra geral, a descentralização dos 

recursos federais oriundos do 

Fundo Nacional da Saúde e 

destinados ao custeio de despesas 

com ASPS, é realizada por meio 

de transferência direta aos fundos 

estaduais, distrital ou municipais, 

de forma regular e automática, e 

cuja obrigatoriedade está prevista 

em lei específica (LC 141/2012); 

2. vedação para pagamento de 

pessoal ou encargos sociais se 

mostra claramente aplicável às 

Emendas Individuais; 

3. não se aplica às Emendas 

Parlamentares de Bancada, de 

Comissão e/ou do Relator. 

 

SUMÁRIO: Consulta. transferências 

dos recursos federais aos outros entes 

da federação para gastos em ASPS. 

Responder conforme informação 

órgão técnico.  

  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a informação da CRJ (peça nº 

4), o parecer técnico da DFAM (peça nº 5), o parecer do Ministério Público de Contas (peça 

nº 8), e o mais que dos autos consta, decidiu o Plenário, unânime, em consonância com o 

parecer ministerial, nos termos do relatório do órgão técnico, em conformidade e pelos 

fundamentos expostos no voto do Relator (peça nº 11), conhecer da presente consulta, para, 

no mérito, responder ao consulente como segue: a) A vedação para pagamento de pessoal ou 

encargos sociais se mostra claramente aplicável somente ao que tange às Emendas 

Individuais, não se estendendo, deste modo, às Emendas Parlamentares de Bancada, de 
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Comissão e/ou do Relator; b) Como regra geral, a descentralização dos recursos federais 

oriundos do Fundo Nacional da Saúde e destinados ao custeio de despesas com ASPS, é 

realizada por meio de transferência direta aos fundos estaduais, distrital ou municipais, de 

forma regular e automática, e cuja obrigatoriedade está prevista em lei específica (LC 

141/2012), devendo, ainda, ser considerada como transferência obrigatória, e para a qual é 

dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos(critérios que 

caracterizam as transferências voluntárias), portanto, e por fim, caracterizando-se como 

Transferência Legal; c) Somente em situações específicas, as transferências dos recursos 

federais aos outros entes da federação para gastos em ASPS poderão ocorrer mediante adoção 

de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres (inciso VI do art. 71 da 

Constituição Federal), constituindo, deste modo, exceção à regra geral citada anteriormente; 

d) Os recursos repassados por meio de emendas parlamentares, são tratados como 

complementos financeiros temporários dos repasses regulares e automáticos ao Teto de Média 

de Alta Complexidade e ao Piso da Atenção Básica e, por força legal(art.40, §6°, da LDO 

2017 da União e Portaria n° 788/GM/MS, alterada pela Portaria n° 2.257/GM/MS), carregam 

as mesmas características das  transferências efetuadas regular e rotineiramente para estes, 

quais sejam, transferência legal, de caráter obrigatório e de forma regular e automática, em 

especial pelo fato de tais montantes constituírem valores a serem somados aos repasses para 

cumprimento de metas contratualizadas pelos integrantes da Rede; e) Vedação expressa para 

pagamento de pessoal ou encargos sociais (art.166,§10, da Constituição Federal e Portaria n° 

2.257/GM/MS) somente para valores oriundos de Emendas Parlamentares Individuais, e desta 

forma admitindo-se a possibilidade do uso dos recursos advindos de Emendas Parlamentares 

de Bancada, de Comissões e/ou do Relator, quando destinados ao incremento temporário do 

Teto de Média de Alta Complexidade e ao Piso da Atenção Básica, possam ser utilizados para 

pagamento de pessoal e encargos; f) Toda e qualquer aplicação de recursos destinados às 

Ações e Serviços Públicos, deve obedecer na íntegra à legislação vigente acerca da matéria, 

principalmente a regulamentação sobre o Teto de Média e Alta Complexidade e Piso da 

Atenção Básica (objetos desta consulta), que atualmente está compilada por meio da Portaria 

de Consolidação n° 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a unificação das 

normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 

serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, e que fora alteada recentemente pela Portaria 

n° 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017; g) Em qualquer das hipóteses, não se pode 

aplicar indistintamente os montantes advindos das emendas parlamentares, exceto as 

individuais, para pagamento de pessoal e encargos, deve-se, antes de tudo, sempre verificar 

quais as exatas destinações previstas nas respectivas emendas parlamentares, pois caso estas 

não contenham previsão para aplicação em pagamentos de pessoal e encargos, não há o que se 

falar em executá-las para este fim. 

 

Ausente por motivo justificado quando da apreciação do presente processo, o Cons. Substituto 

Jackson Nobre Veras, convocado para substituir a Consª. Waltânia Maria Nogueira de Sousa 

Leal Alvarenga (em gozo de férias). 

 

Presentes os Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho (Presidente), Abelardo Pio Vilanova e 

Silva, Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Kleber Dantas Eulálio e os Cons. Substitutos 

Alisson Felipe de Araújo, em substituição à Consª. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins 

(em gozo de férias) e Delano Carneiro da Cunha Câmara, convocado para substituir, nesse 

processo, o Cons. Luciano Nunes Santos (ausente por motivo justificado). 

 

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-Geral Plínio 

Valente Ramos Neto. 
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Transcreva-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Sessão Plenária n°007, em Teresina, 15 de março de 2018. 

 

 

 (Assinado Digitalmente) 

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva                                                                            Relator 
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