
Portaria que “Define os valores anuais do Piso 
Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS), do Grupo de 

Vigilância em Saúde do Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde, destinados 
às Secretarias Estaduais, Distrital e Municipais 

de Saúde e dá outras providências”.



§ Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS): financia a execução de todas as ações de
vigilância em saúde, inclusive pagamento de pessoal que atua na VS;

§ PFVS calculado a partir de um valor per capita diferenciado em 3 estratos;

§ Assistência Financeira Complementar (AFC) destinada a apoiar o cumprimento do
piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias (ACE): descontada do PFVS até o
limite de 50%;

§ Repasse do “Incentivo Financeiro de custeio para implantação e manutenção de
ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde” (IEVS): financia
serviços específicos para Estados, DF e Municípios habilitados, com metas diferenciadas para
cada serviço para sua manutenção.

Regras atuais do Financiamento da VS



§ Redução da utilização do PFVS para repasse da AFC para no máximo 40%,
preservando pelo menos 60% do montante do PFVS;

§ Definição de um valor fixo mensal para o PFVS;

§ Garantia de recurso para que os municípios que não tenham cadastrado o número
máximo de ACE previsto no parâmetro mantenham o PFVS atual (competência
out/2019);

§ Incorporação do IEVS ao PFVS (exceto LACEN);

§ Revisão do per capita da Unidade Federada para reduzir discrepâncias, com o aporte
anual de aproximadamente R$ 40 milhões; e

§ Nova pactuação nas CIBs do valor do PFVS – prazo de 45 dias.

Principais alterações previstas



Municípios sem ACE elegíveis

Obs.: dados do SCNES agosto de 2019

Porte Populacional 

Total de municípios que 
não possuem ACE 

elegíveis ao 
recebimento da AFC

Total de municípios por 
porte populacional %

<20 mil 669 3.800 17,6
De 20 mil a 60 mil 117 1.226 9,5

De 60 mil a 200 mil 40 394 10,2
De 200 mil a 1 milhão 13 132 9,8

Acima de 1 milhão 2 17 11,8
Total 841 5.569 15,1



Revisão do per capita da Unidade Federada

ESTRATO UF PER CAPITA 
ATUAL 

PER CAPITA 
MÉDIO

NOVO PER 
CAPITA 

1 AC; AM; AP; MA; MT; PA; RO; RR; TO 7,52 a 10,04 8,57 8,57 a 10,04

2 AL; BA; CE; ES; GO; MA; MG; MS; MT; PB; PE; PI; RJ; RN; SE 4,69 a 6,82 5,19 5,19 a 6,82

3 PR; SP; DF; RS; SC 2,75 a 3,40 3,15 3,15 a 3,40



1. Após pactuação na CIT, publicação de portaria com o montante total por UF, para definição
pelas CIB dos valores do PFVS a serem repassados mensalmente para as SES e as SMS;

2. A CIB terá o prazo de 45 dias para enviar os valores para SES e SMS (com base no valor per
capita de referência de cada Estado), conforme critérios de alocação estabelecidos no art.
435 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017.

Critérios de alocação

Operacionalização

Ø Municípios: mínimo 60% do per capita do PFVS atribuído ao Estado;

Ø Capitais e municípios que compõe sua região metropolitana: mínimo 80% do

per capita do PFVS atribuído ao Estado;

Ø SES: mínimo de 10% (dez por cento) do PFVS atribuído ao Estado.



Destaque de alguns artigos da minuta de Portaria

Art. 4º As SMS que permanecerem com o mesmo valor do PFVS estabelecido pela Portaria GM/MS nº
2.510/2017 pelo fato de não haver ACE elegíveis, que venham a cadastrar ACE elegíveis para fins de
recebimento da AFC, deverão informar à CIB para pactuar os novos valores do PFVS destes municípios
e formalizar à SVS para os devidos encaminhamentos quanto à publicação de nova portaria autorizativa.

Parágrafo único – A SVS irá monitorar o cadastramento dos ACE pelos municípios no Sistema de
Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde-SCNES, após o recebimento da Resolução da CIB prevista
no caput, para fins da efetivação dos repasses da AFC e do Incentivo Financeiro para fortalecimento de
políticas afetas à atuação dos ACE – IF.

Art. 5º Os repasses referentes aos Laboratórios de Saúde Pública-LACEN, os quais fazem parte do Piso
Variável de Vigilância em Saúde das Secretarias Estaduais de Saúde serão repassados por meio do Bloco
de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Grupo de Vigilância em Saúde, conforme Anexo IV,
até a finalização do processo de reestruturação da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública.



Variação do PFVS com desconto até o limite de 50%

Ano Valor Piso Salarial ACE (R$) Total PFVS Municípios e DF (R$)

2018 1.014,00 552.281.304,16

2019 1.250,00 544.561.229,98

2020 1.400,00 541.235.080,83




