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Gasto mínimo contábil-
formal Gasto mínimo material

� Gasto formal desconhece
o planejamento setorial e
as obrigações
constitucionais legais de
fazer, a despeito de
cumprir as fronteiras do
permitido e vedado dos
arts. 3º e 4º da LC
141/2012

� Gasto material leva em
conta a pactuação na CIT
e na CIB, bem como
retoma a série histórica
de demandas judiciais,
cumpre as ressalvas ao
RAG do controle social e
respeita o planejamento
setorial da saúde



Subfinanciamento Gestão

� Conter o retrocesso no piso
dado pelo art. 110 do ADCT,
introduzido pela EC 95/2016
(riscos no decreto de
programação financeira)

� Déficits sobretudo estaduais
de aplicação e os 13,2% (?)
da RCL em 2016 da União

� Força vinculante da pactuação
na CIT e CIB

� Encampação do objeto nos
estados sob recuperação
fiscal (LC 159/2017)

� Tempestividade dos
duodécimos

� Responsabilidade pela
gestão dos recursos e
disponibilidade financeira
real no Fundo de Saúde

� Quadro de pessoal:
seleção, remuneração e
capacitação

� Controle da Terceirização
� Acompanhamento das

metas físicas e financeiras
do planejamento setorial

� Aperfeiçoamento do SIOPS







Comportamento estimado do
orçamento do Ministério da
Saúde para este ano, conforme
consta do Orçamento Cidadão
PLOA-2017, antes do “SUS
Legal”
(http://www.conasems.org.br/sus-
legal-conasems-conass-e-
ministerio-pactuam-novo-modelo-
de-repasse-do-sus/) – nosso
medo é o da precariedade e
fragilidade do planejamento
setorial em prol do que “dá voto”
e visibilidade no curto prazo.

O desafio é aproveitar o PPA
municipal 2018-2021 para cumprir
o art. 36 da Lei 8080/1990 e o art.
30 da LC 141/2012



Difícil é planejar bem, com ganho de escala, a partir das necessidades
de saúde da população em cada região, com base no perfil
epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as metas
anuais de atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos

“Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único
de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos
seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da
política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de
saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e
programações de cada nível de direção do Sistema Único de
Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiv a
proposta orçamentária .
§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.”



O nível qualitativo de financiamento é consequência das metas do
planejamento, até para fins de vinculação plena do ciclo orçamentário e
prova de boa-fé objetiva em face da “judicialização da saúde”.

“Art. 30. Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, as leis
orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos de saúde da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão elaborados de modo a dar
cumprimento ao disposto nesta Lei Complementar.
§ 1o O processo de planejamento e orçamento será ascendente e deverá partir das
necessidades de saúde da população em cada região, com base n o perfil
epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para defin ir as metas anuais de
atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos .
§ 2o Os planos e metas regionais resultantes das pactuações intermunicipais
constituirão a base para os planos e metas estaduais, que promoverão a equidade
interregional.
§ 3o Os planos e metas estaduais constituirão a base para o plano e metas nacionais,
que promoverão a equidade interestadual.
§ 4o Caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para o
estabelecimento de prioridades. ”



� Art. 55 do ADCT – 30% do OSS, o que, segundo a LOA/2017,
corresponderia a aproximadamente R$280 bilhões, ao invés dos cerca
de R$115 bilhões previstos para ASPS (proporcionalidade e
solidariedade de custeio perdidas na relação com a previdência);

� Instituição do FSE, posteriormente convertido em FEF e DRU, por
meio da ECR nº 1/1994 e das EC’s nº 10/1996, 17/1997, 27/2000,
42/2003, 56/2007 e 68/2011, com vigência programada até
31/12/2015. Com a promulgação da EC 93/2016, a 8ª DRU foi
aprovada e se estenderá até 2023, mediante desvinculação majorada
de 30%, bem como com a sua adoção também por Estados, DF e
Municípios (DRE/DRDF/DRM);

� CPMF – instituída pela EC nº 12/1996 e última prorrogação pela EC
42/2003 até 31/12/2007;

� Segregação do custeio da previdência dentro do OSS, por meio do art.
167, XI da CR/1988, inserido pela EC 20/1998;



� EC 29/2000 e falta de critério no texto permanente da
CR/1988 – regulamentação por lei complementar e o art.
77 do ADCT – Tema de Repercussão Geral 818 no STF;

� LC 141/2012, após 7 (sete) anos de omissão quanto ao
dever do art. 198, § 3º da CR/1988;

� Dotações autorizadas nas LOA’s e não executadas, para
manter o piso estagnado (aproximadamente R$140 bilhões
inexecutados desde a EC 29/2000), como se pode ler em
http://veja.abril.com.br/politica/cfm-desde-2003-governo-
deixa-de-gastar-r-131-bi-na-saude/ ;

� EC 86/2015 e patamar até 2020 de 15% da RCL: em
2016, 13,2% e, em 2017, seria 13,7%, o que é
proporcionalmente menos do que se aplicou em 2000
(14% da RCL) e em 2015 (14,8% da RCL) – manobra com
o art. 2º da EC 95/2016.



� ADI 5595 questiona a constitucionalidade dos arts. 2º e 3º da EC
86/2015:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=3
26263

� “Greve” de prefeituras em função dos atrasos nos repasses federais
em saúde e educação: http://oglobo.globo.com/brasil/crise-mais-de-
mil-cidades-param-servicos-fazem-greves-17873082 e
http://www20.opovo.com.br/app/politica/2015/07/27/noticiaspoliticas,3
475207/prefeituras-fazem-paralisacao-contra-cortes-e-atrasos-em-
repasses-da-u.shtml

� LDO/2017 que antecipou o teto fiscal da EC 95/2016, renegociação
das dívidas estaduais a título de “recuperação fiscal”;

� Audiência pública no Conselho Federal da OAB “Saúde na UTI”:
http://www.oab.org.br/noticia/52038/saude-nao-pode-sofrer-cortes-
no-ajuste-fiscal-afirma-presidente-nacional-da-
oab?argumentoPesquisa=sa%C3%BAde%20na%20uti



� Recomendação CNMP 48/2016, que visa orientar todo o MP em nível nacional
sobre o controle do piso em saúde: inteiro teor disponível
em http://www.cnmp.mp.br/portal/images/normas/RECOMENDAO_48.pdf;

� Intempestividade da execução orçamentária do piso da saúde, dos repasses
aos fundos e, sobretudo, dos pagamentos a fornecedores (a despeito da
Portaria MS nº 2617/2013 e com exploração do fato pelo mercado financeiro:
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/emprestimo-e-
financiamento/capital-de-giro-antecipacao-de-recebiveis-sus.shtm), além da
falta de correção monetária dos programas, incentivos e preços referenciais
(“tabela SUS”): desequilíbrio federativo com sobrecarga de custeio sobre as
prefeituras como aponta a Confederação Nacional dos Municípios
http://www.cnm.org.br/portal/dmdocuments/Subfinanciamento%20da%20Educa
%C3%A7%C3%A3o%20e%20da%20Sa%C3%BAde%20(2016).pdf e outro
fluxo de judicialização: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/2016/08/hospitais-do-rs-entram-com-acao-por-bloqueio-das-contas-
da-uniao.html



� Estado Inconstitucional de Coisas na ADPF 347 – STF
liminarmente determinou que a União promovesse o
descontingenciamento dos recursos do Fundo Penitenciário –
situação análoga à precatorização das despesas obrigatórias
do Ministério da Saúde?

� “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público [...] criar
obstáculo artificial que revele – a partir de indevida
manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito
de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e
a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de
condições materiais mínimas de existência. ” (ADPF 45/DF,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).



Legado do Acórdão TCU nº 2888/2015: precisamos
urgentemente reclamar o acesso à informação sobre
volume total de repasses pactuado para cada
município e para cada Estado, na forma do art. 17, §
3º da LC 141/2012, com base em duas premissas:

I) Pactuação induz planejamento federativo e gera
obrigações recíprocas no custeio do SUS, até
para que seja possível a previsão orçamentária
realista dos entes subnacionais do seu custeio;

II) A transparência ativa é dever dado pela LAI e
pela CR/1988 em torno do postulado da
publicidade.



“O que se está a descortinar, na quadra atual e de modo
cada vez mais evidente, é a ocorrência de uma
progressiva estagnação no que diz com o gasto
federal em saúde pública, de modo a desnudar —
ainda mais com o novo regramento introduzido pela
Emenda 86/2015 [e também na EC 95/2016] — que o
que deveria ser o piso em verdade sempre funcionou
primordialmente como teto . Que o direito fundamental à
saúde merece mais é algo que nos parece evidente e está
na hora de abrirmos os olhos para tal fenômeno.”

PINTO, Élida Graziane; SARLET, Ingo Wolfgang. Regime previsto na EC
86/2015 deve ser piso e não o teto de gasto em saúde. Consultor Jurídico,
24/03/2015. Disponível em [http://www.conjur.com.br/2015-mar-24/gasto-saude-
previsto-ec-862015-piso-nao-teto] Acesso em 18/04/2015






















