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A discussão do financiamento da saúde pública no Brasil tem se destacado no cenário político 

econômico nacional, desde a instituição do Sistema Único de Saúde - SUS. O debate, assim como o 

próprio sistema, tem seus principais fundamentos na Constituição Federal, tanto no que concerne a 

garantia do direito universal e integral da população às ações e serviços públicos de saúde (ASPS), 

quanto aos montantes financeiros mínimos que devem ser aplicados pelas esferas do Poder Público. 

No entanto, nos últimos anos a crise do financiamento da saúde tem se tornado mais severa e a 

insuficiência de recursos destinados à área traz a cada dia maiores desafios à manutenção das 

garantias constitucionais e à gestão do SUS.  

O financiamento do sistema público de saúde brasileiro é de responsabilidade das três esferas de 

governo. Segundo o pacto federativo estabelecido, e considerando a construção tripartite do SUS, 

parte dos recursos destinados ao Ministério da Saúde são transferidos aos estados e municípios 

brasileiros, por meio de blocos de financiamento, mediante pactuações entre as três esferas de 

gestão do sistema. Parte considerável dos gastos com a saúde pública é financiado pela Esfera 

Federal, que também é responsável pela maior arrecadação dos tributos que compõem a receita do 

Poder Público. No ano de 2015, a participação dos gastos federais na composição dos gastos 

públicos totais em saúde foi de 42,8%1.  

Neste cenário, torna-se de extrema relevância conhecer o comportamento da Lei Orçamentária 

Anual (LOA) da União que é responsável por estabelecer a cada ano despesas e receitas previstas. 

Sobretudo, conhecer a programação das despesas dedicadas a Saúde e possíveis correlações com 

outras pastas, bem com o orçamento total da União. A LOA é instrumento responsável por promover 

a realização das metas a serem atingidas dentro do conjunto de prioridades contidas no respectivo 

Plano Plurianual (PPA) e das políticas públicas estabelecidas pelo governo. Este instrumento 

disciplina todas as ações do Governo e desta forma nenhuma despesa pública pode ser executada 

fora desta Lei que é aprovada pelo Poder Legislativo. Trata-se, portanto, de importante ferramenta 
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 Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS/MS) 2015. 
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de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações governamentais, que revela 

compromissos em manter a disciplina fiscal e observar preceitos constitucionais. Com instrumento 

de planejamento, vale destacar que os valores estabelecidos em cada LOA, podem sofrer limitações 

(contingenciamentos) ou remanejamentos entre as diversas funções. Contudo, todas as ações 

previstas devem ser mantidas e, especificamente as ligadas à saúde, contidas no Plano de Saúde 

estabelecido por cada esfera de gestão do SUS. 

Este estudo tem como objetivos, conhecer a evolução da alocação dos recursos da União destinados 

a gestão federal do SUS, por meio de uma análise das LOAs, entre os anos de 2000 e 2016 e 

conhecer, na forma analítica, os valores previstos para o ano de 2016. Apresenta-se ainda como 

objetivo complementar conhecer o impacto financeiro para os municípios de um possível déficit no 

ano de 2016 no orçamento do Ministério da Saúde.    

A escolha do período de análise das LOAs se deu no sentido de permitir uma avaliação dos efeitos 

promovidos pela regra preconizada pela Emenda Constitucional 29, que estabeleceu 

responsabilidades e participações das três esferas de gestão do SUS no seu financiamento.  

Para alcançar os objetivos listados foram realizadas análises do incremento anual dos valores 

dedicados às áreas de interesse do estudo em cada uma das LOAs do período analisado, bem como a 

representatividade destes frente ao valor total do orçamento da União. Os dados foram coletados 

em cada LOA do período fixado, tendo como fonte o Orçamento Geral da União, disponibilizado pela 

Secretaria de Orçamento Federal do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.  

A fim de quantificar os gastos federais para o ano de 2016, foram analisados os dados apresentados 

pela Subsecretaria de Orçamento do Ministério da Saúde à Comissão de Financiamento e 

Orçamento do Conselho Nacional de Saúde. As rubricas destinadas à Saúde foram agrupadas por 

programas, blocos de repasses, destinação, dentre outras características.  

A prospecção do impacto financeiro para os municípios, de um possível déficit no orçamento do 

Federal da saúde, foi realizada mediante análise da execução do orçamentária das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde (ASPS) do Ministério da Saúde, entre os anos de 2012 e 2015 e a projeção de 

gastos para o ano de 2016. Os dados foram coletados no Relatório Anual de Gestão do MS, para os 

anos de 2013 e 2014; em apresentações da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do 

Ministério da Saúde (SPO/MS) para o ano de 2015 e no Sistema de Informações Sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde - SIOPS/MS.  
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1. ANÁLISE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) – UNIÃO (2000 A 2016) 

Conforme estabelecido na Constituição Federal Brasileira o orçamento da Seguridade Social 

congrega o conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Desta forma, com a finalidade de verificar possíveis correlações 

entre os valores destinados às áreas do Governo Federal foram coletados, além das despesas fixadas 

para o Ministério da Saúde, os dados referentes a fixação das despesas totais da União e da 

Seguridade Social (excluídos os valores destinados ao refinanciamento da dívida).  

Os valores coletados foram corrigidos para janeiro de 2016 pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA/IBGE tendo como base o número índice acumulado a partir do mês de 

janeiro de cada LOA. Tal índice foi escolhido por ser o adotado pelo Governo Federal como 

referência na verificação do cumprimento da meta estabelecida para a inflação.  
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Tabela 01 - Valores fixados pela LOA orçamento da União, Seguridade Social e Saúde - Valores em bilhões de Reais - Atualização janeiro de 2016 pelo IPC-A (2000 a 2106) 

 

 

Elaboração própria. Fonte: Lei Orçamentária Anual; Orçamento Federal - Secretaria de Orçamento Federal do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

LOA

Número e data 

publ icação

Valor              

(R$ bi lhões)

Variação 

anual  (%)

Valor              

(R$ bi lhões)

Variação 

anual  (%)

Represent. 

SSocia l  vs.  TOTAL

Valor              

(R$ bi lhões)

Variação 

anual  (%)

Variação 

anual  (R$ 

bi lhões)

Represent. Saúde 

vs.  TOTAL

Represent. Saúde 

vs.  SSOCIAL

2000 Lei  9.969 - mai/2000         2.901,10 70,3%            349,84 -2,1% 12%              58,35 -4,4% -2,67 2,01% 16,7%

2001 Lei  10.171 - jan/2001         2.568,33 -11,5%            392,50 12,2% 15%              70,34 20,5% 11,99 2,74% 17,9%

2002 Lei  10.407-  jan/2002         1.632,73 -36,4%            419,35 6,8% 26%              71,67 1,9% 1,33 4,39% 17,1%

2003 Lei  10.640 - jan/2003         2.311,22 41,6%            445,35 6,2% 19%              68,24 -4,8% -3,43 2,95% 15,3%

2004 Lei  10.837 - jan/2004         3.114,07 34,7%            493,74 10,9% 16%              77,43 13,5% 9,19 2,49% 15,7%

2005 Lei  11.100 - jan/2005         3.047,04 -2,2%            497,99 0,9% 16%              74,50 -3,8% -2,93 2,45% 15,0%

2006 Lei  11.306 - mai/2006         2.980,58 -2,2%            545,96 9,6% 18%              79,46 6,7% 4,96 2,67% 14,6%

2007 Lei  11.451 - fev/2007         2.655,53 -10,9%            589,98 8,1% 22%              86,48 8,8% 7,02 3,26% 14,7%

2008 Lei  11.647 - mar/2008         2.269,23 -14,5%            611,01 3,6% 27%              87,58 1,3% 1,11 3,86% 14,3%

2009 Lei  11.897 - dez/2008         2.487,52 9,6%            667,47 9,2% 27%              93,62 6,9% 6,04 3,76% 14,0%

2010 Lei  12.214 - jan/2010         2.663,01 7,1%            702,52 5,3% 26%            100,58 7,4% 6,96 3,78% 14,3%

2011 Lei  12.381 - fev/2011         2.799,18 5,1%            740,43 5,4% 26%            109,84 9,2% 9,26 3,92% 14,8%

2012 Lei  12.595 - jan/2012         2.874,83 2,7%            799,69 8,0% 28%            122,66 11,7% 12,82 4,27% 15,3%

2013 Lei  12.798 - abr/2013         2.735,76 -4,8%            821,84 2,8% 30%            125,39 2,2% 2,73 4,58% 15,3%

2014 Lei  12.952 - jan/2014         2.842,19 3,9%            850,22 3,5% 30%            126,44 0,8% 1,05 4,45% 14,9%

2015 Lei  13.115 - abr/2015         3.224,15 13,4%            893,34 5,1% 28%            135,63 7,3% 9,19 4,21% 15,2%

2016 Lei  13.255 - jan/2016         2.953,55 -8,4%            865,77 -3,1% 29%            118,47 -12,6% -17,16 4,01% 13,7%

Lei Orçamentária Anual (LOA) - Valores em bilhões de Reais atualizados pelo IPCA (Janeiro de cada ano até Janeiro de 2016) 

Orçamento TOTAL
Orçamento S.SOCIAL                                  

(excluído refinanc. dívida)
Orçamento SAÚDE

Ano
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A Tabela 01 apresenta os cálculos relativos a variação percentual anual dos valores fixados à 

Seguridade Social e a Saúde, bem como as respectivas representatividades percentuais em relação 

as despesas totais da União. Especialmente, para a pasta Saúde foi calculada também, a 

representatividade percentual em relação as despesas fixadas à Seguridade Social. 

Gráfico 01 - Variação anual dos valores LOA com Despesas do Ministério da Saúde - Valores em bilhões de 

Reais, atualizados para janeiro de 2016 pelo IPC-A (2000 a 2016) 

 
Elaboração própria. Fonte: Lei Orçamentária Anual; Orçamento Federal - Secretaria de Orçamento Federal do Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

O Gráfico 01 destaca a diferença anual em bilhões de reais entre os recursos financeiros totais 

planejados pelo Governo Federal, dedicados ao Ministério da Saúde, no período analisado. A grande 

variação entre as diferenças nos exercícios subsequentes estabeleceu uma linha de tendência 

decrescente para o período analisado. Tal tendência, por sua vez, indica uma diminuição histórica de 

incremento de recursos dedicados à saúde, bem como concretiza forte preocupação, uma vez que 

demonstra tendência de diferenças cada vez menores ano a ano, tendendo a incrementos negativos. 

Em última análise, demonstra que a predisposição histórica de (des)financiamento da saúde se 

manterá para os próximos anos, caso não ocorra um maior aporte de recursos financeiros no SUS.  

Registra-se, entre os anos de 2015 e 2016, o maior incremento dos últimos 16 anos, infelizmente 

negativo. Em valores corrigidos, a diferença representa um (des)financiamento no orçamento do 

Ministério da Saúde, apenas entre os anos de 2015 e 2016, superior a R$17 bilhões (Gráfico 01). Se 

comparado, com o orçamento da Seguridade Social e da União, em sua forma percentual, o 

incremento dedicado à Saúde entre 2015 e 2016 revela outra inquietação. Enquanto ocorreu uma 

redução no orçamento da União da ordem de 8,4%, a Saúde teve uma assustadora diminuição de 

12,6%. No entanto a redução dos recursos destinados a Seguridade Social foi de 3,1% (Tabela 01).   
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Gráfico 02 - Representatividade % dos valores LOA dos orçamentos da Seguridade Social e do Ministério da 

Saúde frente ao orçamento Total da União (2000 a 2106)  

Elaboração própria. Fonte: Lei Orçamentária Anual; Orçamento Federal - Secretaria de Orçamento Federal do Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 

O Gráfico 02 apresenta linhas de tendências produzidas pelas diferenças das representatividades, 

ano a ano, do orçamento dedicado à Seguridade Social e Saúde frente ao da União. A linha na base 

do gráfico, relacionada à Saúde, apresenta-se com inclinação levemente crescente, indicando 

tendência moderada de crescimento. Por outro lado, a inclinação da linha de tendência da 

Seguridade Social apresenta-se em franca ascendência, quando comparada a da Saúde, indicando 

um maior aporte de recursos financeiros para o citado segmento. Infere-se que historicamente vem 

ocorrendo um crescimento maior de recursos destinados as outras pastas da Seguridade Social em 

detrimento a da Saúde.  

 

2. ANÁLISE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) – MINISTÉRIO DA SAÚDE (2016) 

A LOA 2016, publicada em 04 de janeiro, destinou ao Ministério da Saúde o valor de R$118 bilhões 

objetivando financiar suas ações, cujos valores foram assim distribuídos: 92% dos recursos voltados 

às ações e serviços de saúde (ASPS), totalizando R$108,9 bilhões e 8% para as programações que não 

são consideradas ações e serviços públicos de saúde (não ASPS), totalizando R$9,8 bilhões.  
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Figura 01 - Valores totais dedicados a ASPS e não ASPS – LOA/MS/2016 (Total R$118, bilhões) 

 

Elaboração própria. Fonte: LOA 2016 

2.1 Distribuição por ação programática 

Entende-se ações2 programáticas como sendo operações que apresentam resultados caracterizados 

como produtos (bens ou serviços), cujos objetivos consistem em atender 

programas. Transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entres da Federação e a pessoas 

físicas na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e financiamentos, também se 

enquadram no conceito de ações. 

O orçamento setorial da União para pasta Saúde em 2016 foi dividido em 143 ações programáticas 

que norteiam a sua execução. Historicamente os recursos destinados ao financiamento dos 

procedimentos de Média e Alta Complexidade (MAC) ocupam uma posição de destaque nas peças 

orçamentarias do Ministério da Saúde, no presente exercício este cenário não foi diferente. Foram 

dedicados aos procedimentos de MAC R$39,9 bilhões, correspondendo a 34% do total do 

orçamento, enquanto os recursos para financiamento das Ações de Atenção Básica (PAB) receberam 

um total de R$16,3 bilhões, 13% do orçamento total, que foram assim divididos: PAB Fixo com R$5,4 

bilhões e PAB Variável com R$10,9 bilhões. Dentre outras ações, destaque-se a Assistência 

Farmacêutica para qual foram dedicados R$7 bilhões como apoio financeiro para compra e 

distribuição do rol de medicamentos que estão sob responsabilidade do Ministério da Saúde no 

Componente Especializado. 

Ressalta-se que R$16 bilhões, correspondentes a 13,6% do orçamento do Ministério da Saúde, 

encontra-se pulverizada entre 126 ações programáticas com valores que variam de R$25 mil até 

R$1,1 bilhões, todas elas com percentuais inferiores a 0,1% do total do orçamento. 

                                                             
2
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -5ª Edição – Secretaria do Tesouro Nacional. 
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2.2 Modalidade de aplicação 

Conforme entendimento do Tesouro Nacional, modalidade de aplicação é a classificação da natureza 

da despesa que traduz a forma como os recursos serão aplicados pelos órgãos/entidades, podendo 

ser diretamente pelos mesmos ou sob a forma de transferências a outras entidades públicas ou 

privadas, encarregadas pela execução destas ações3.  

O orçamento do Ministério da Saúde possui 10 diferentes tipos de aplicações de seus recursos, 

sendo que somente três deles respondem por 87,6% dos seus recursos, quais sejam: R$45,14 bilhões 

correspondendo a 38,11% destinam-se às transferências fundo a fundo aos municípios; R$43,1 

bilhões (36,38%) destinam-se as aplicações diretas do MS, e; R$15,59 bilhões (13%) destinam-se aos 

estados e DF totalizando (Tabela 2).   

Tabela 02 - Distribuição por Modalidade de Aplicação – LOA/MS/2016 (Total R$118,5 bilhões) 

Modalidade de aplicação 
Valor  Valor  

R$ bilhões % 

Transferência Municípios - Fundo a Fundo 45,14 38,11 

Aplicação Diretas 43,10 36,38 

Transferência Estado e DF - Fundo a Fundo 15,59 13,16 

Transferência a Municípios - Convênio 4,39 3,70 

Transferência a Est. e ao DF - Convênio 3,09 2,60 

Transferências ao Exterior 2,85 2,41 

Aplicação Direta Org. F. Ent. - Recolhimento previdência 1,66 1,40 

Transferência a instituições privadas 1,12 0,94 

Consórcios públicos 0,02 0,02 

A definir 1,51 1,28 

Total Geral 118,47 100 

Elaboração própria. Fonte: LOA 2016 

2.2.1 Transferências a Municípios 

Transferências a municípios3 é a modalidade de aplicação realizada mediante repasses de recursos 

financeiros da União ou Estado a Municípios, inclusive para administração indireta sob forma, dentre 

outras, de convênios.  

Observa-se na LOA 2016 que o montante destinado às transferências a municípios, totalizados 

recursos transferidos fundo a fundo (R$45,4 bilhões) e convênio (R$4,3 bilhões), totalizou R$49,5 

                                                             
3
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -5ª Edição – Secretaria do Tesouro Nacional. 



  9 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS 

bilhões correspondendo a 42,4% do orçamento total do MS. Destes, R$49,3 bilhões foram dedicados 

às ASPS e R$185 milhões a não ASPS. Inclui-se dentre as ações não ASPS as academias da saúde e 

ações de saneamento básico.  

Gráfico 03 - Transferências aos municípios – LOA/MS/2016 (Total R$ 49,5 bilhões) 

 

Elaboração própria. Fonte: LOA 2016 

No que tange as ações programáticas dos recursos transferidos aos municípios merece destaque a 

ação dedicada ao MAC, para a qual foi destinado o valor total de R$26,4 bilhões, representando 54% 

do total dos recursos destinados aos municípios. Já para o financiamento da atenção básica 

municipal foram destinados R$16,0 bilhões, representando 33% do total dos repasses aos 

municípios, divididos em: R$5,4 bilhões destinados ao PAB Fixo e R$10,6 bilhões PAB Variável 

(Gráfico 03). 

2.2.2 Transferências Estaduais 

Transferências Estaduais4 são aqueles repasses financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e 

ao Distrito Federal, sob forma de convênios, fundo a fundo dentre outros.  

                                                             
4
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -5ª Edição – Secretaria do Tesouro Nacional 
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A LOA 2016 destina R$18,6 bilhões, cerca de 16% do orçamento do MS, para transferências a 

Estados, sendo: R$18,5 bilhões para ações consideradas ASPS e R$89 milhões para ações não 

consideradas ASPS. Estas ações não APSP compreendem basicamente a ações de saneamento básico 

e implantação de academias da saúde. Nos moldes das transferências municipais, as estaduais 

consistem basicamente em repasses às ações do MAC totalizando R$13,4 bilhões (72%) dos repasses 

totais aos Estados. As demais transferências consistem em recursos para financiamento do SAMU, 

Vigilância em Saúde, Estruturação das Unidades Especializadas e Medicamentos do Componente 

Especializado, comprometendo 23,34% dos repasses estaduais. 

Gráfico 04 - Transferências aos estados – LOA/MS/2016 (Total R$18,6 bilhões) 

 

Elaboração própria. Fonte: LOA 2016  

2.2.3 Transferências ao Exterior 

Entende-se como transferências ao exterior as despesas orçamentárias realizadas por meio de 

repasses financeiros a órgãos ou entidades governamentais pertencentes a outros países, a 

organismos internacionais e a fundos instituídos a outros países, inclusive aqueles que tenham sede 

ou recebam recursos do Brasil5.   

                                                             
5
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -5ª Edição – Secretaria do Tesouro Nacional. 
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A Loa 2016 destinou o total de R$2,9 bilhões, correspondendo a 2,41% do orçamento total, para esta 

modalidade. A maior parte destes recursos foi destinada ao Programa Mais Médico R$1,6 bilhão 

(Tabela 03). 

Tabela 03 - Transferências ao exterior – LOA/MS/2016 (Total R$2,8 bilhões) 

Transferências ao Exterior 
 Valor              

(R$ milhões)  
 Valor                         

(%)  

Implementação do Programa Mais Médicos Nacional          1.658,09         58,0959  

Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores 
de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis Nacional 

             600,00         21,0227  

Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças Nacional              271,00           9,4953  

Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Nacional                83,20           2,9152  

Contribuição à Agência Internacional de Compra de Medicamentos para Países 
em Desenvolvimento – UNITAID No Exterior 

               56,25           1,9709  

Educação e Formação em Saúde Nacional                40,30           1,4120  

Aprimoramento da Articulação e Cooperação Inter federativa e da Gestão 
Compartilhada do SUS Nacional 

               31,00           1,0862  

Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena Nacional                15,00           0,5256  

Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS Nacional                12,00           0,4205  

Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS Nacional                12,00           0,4205  

Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social, de Educação 
Popular em Saúde e Implementação de Políticas de Promoção da Equidade 
Nacional 

               10,00           0,3504  

Implantação e Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental Nacional                  9,00           0,3153  

Qualificar a Incorporação de Tecnologias de Saúde no Âmbito do SUS Nacional                  8,50           0,2976  

Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao 
Patrimônio Cultural da Saúde Nacional 

                 7,20           0,2523  

Atuação Internacional do Ministério da Saúde No Exterior                  6,91           0,2423  

Apoio ao Sistema de Ética em Pesquisa com Seres Humanos Nacional                  6,00           0,2102  

Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o 
Aperfeiçoamento do SUS Nacional 

                 5,94           0,2081  

Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde Nacional                  4,87           0,1708  

Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde Nacional                  4,20           0,1472  

Apoio à Modernização do Parque Produtivo Industrial da Saúde Nacional                  4,00           0,1402  

Contribuição à Aliança Global para Vacinas e Imunização - GAVI No Exterior                  4,00           0,1402  

Ouvidoria Nacional de Saúde Nacional                  3,00           0,1051  

Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar Nacional                  1,00           0,0350  

Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde 
Nacional 

                 0,50           0,0175  

Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros                   0,07           0,0025  

Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC (MS) No Exterior                  0,03           0,0009  

Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores 
de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis Nacional 

                       -                   -       

Totais          2.854,06      100,0000  

Elaboração própria. Fonte: LOA 2016  
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2.2.4 Aplicações Diretas 

As aplicações diretas6 referem-se aos gastos executados pela unidade orçamentária, dos recursos a 

ela alocados no âmbito da mesma esfera de governo.  

As aplicações diretas do Ministério da Saúde na LOA 2016 somaram R$43 bilhões, correspondendo a 

36% do total do orçamento. Para as despesas consideradas como ASPS foram destinados R$33,9 

bilhões e para aquelas destinadas as ações não consideradas ASPS o valor de R$9,1 bilhões. Dentre 

as despesas não consideradas ASPS estão as destinadas ao pessoal inativo, Saúde Suplementar, 

Farmácia Popular do Brasil no Sistema de co-pagamento, Saneamento Básico, dentre outras. 

Ressalta-se que as despesas com o Programa Farmácia Popular do Brasil, no sistema de co-

pagamento, que fora suprimido na PLOA 2016, ressurgiu durante a tramitação do Projeto de Lei no 

Congresso Nacional. Desta forma, este Programa foi reinserido no orçamento por meio de emenda 

parlamentar e para o qual foram alocados R$ 491 milhões (Gráfico 05). 

  

                                                             
6
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -5ª Edição – Secretaria do Tesouro Nacional 
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Gráfico 05 - Aplicações diretas – LOA/MS/2016 (Total R$43,0 bilhões) 

 
Elaboração própria. Fonte: LOA 2016 
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As despesas de pessoal (ativo e inativos) são as maiores despesas desta modalidade tendo uma 

participação de R$16 bilhões, representando 37% do total das aplicações diretas. Despesas com 

aquisições e distribuição de medicamentos do componente especializado e de imunobiológicos 

também possuem uma participação importante no montante global destinado as aplicações diretas, 

sendo R$6,2 bilhões (15%) e R$2,9 bilhões (7%), respectivamente.  

 

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MINISTÉRIO DA SAÚDE – ASPS (2012 a 2015) 

A Lei Complementar nº 141, publicada no ano de 2012, regulamentou a Emenda Constitucional 29, 

dispondo sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e definiu o que são Ações e Serviços Públicos em Saúde. Desta forma, a partir 

do exercício de 2013 foi criado um identificador de uso para que no orçamento do Ministério da 

Saúde fossem diferenciadas as despesas fixadas com ASPS.  

Após a publicação da LC 141/2012, os recursos destinados nas respectivas LOA para ASPS nos 3 anos 

subsequentes apresentaram um comportamento ascendente. Entretanto, em 2016, a Emenda 

Constitucional 86 entrou em vigor com a mudança da metodologia de cálculo do piso mínimo da 

União para aplicação em ASPS.   

Quadro 01  - Gastos ASPS da União – Valores correntes e corrigidos pelo IPCA em R$ milhões (2013 a 2016) 

Norma vigente  EC 29/2000 EC 86/2015 

Ano 2013 2014 2015 2016 
  

Valores correntes Em milhões de Reais 

Valor destinado pela LOA        90.161,50        97.932,00      110.449,16      108.984,08  

Valor mínimo constitucional       82.913,00        91.614,00        98.797,10      100.247,50  

Valor aplicado       83.053,00        92.243,00      100.460,34    -    
  

Valores corrigidos IPCA Jan/2016  Em milhões de Reais  

Valor destinado pela LOA      113.882,90      116.794,34      123.790,37      108.984,08  

Valor mínimo constitucional     104.727,35      109.259,45      110.730,85      100.247,50  

Valor aplicado     104.904,19      110.009,60      112.594,99    -  

Elaboração própria. Fonte: Relatório Anual de Gestão - RAG 2013 e 2014 - SPO/MS - 2015 

 

A nova metodologia trouxe como consequência a retração dos recursos no ano de 2016. Segundo o 

Ministério da Saúde, se fosse considerado o cálculo para o mínimo previsto pela EC 29 – valor 

empenhado do exercício anterior acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto – o 

mínimo constitucional, seria R$103,1 bilhões, contra o estimado para 2016 de R$100,2 bilhões. 
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Além do déficit gerado pela mudança de metodologia o orçamento vem sendo solapado pelo 

contingenciamento ascendente ao longo dos últimos anos.  

Observa-se que, mesmo cumprindo o mínimo constitucional, os valores efetivamente aplicados em 

ASPS são menores do que o destinado na respectiva LOA, demonstrando que o contingenciamento 

compromete diretamente a execução destes recursos. Em valores atualizados, registra-se que nos 

últimos anos o MS aplica em ASPS, praticamente o valor mínimo constitucional estabelecido. A 

média dos valores nos últimos 03 anos foi de R$7,5 bilhões, conta os atuais R$9,9 bilhões previsto 

para este ano até o momento (Quadro 01). 

Quadro 02: Contingenciamento ASPS da União – Valores correntes em R$ milhões (2013 a 2016) 

Ano  
Valor contingenciamento 

(R$ milhões) 

2013 7.108,5  

2014 5.689,0  

2015 9.988,8  

2016 9.908,2  

Elaboração própria. Fonte: Relatório Anual de Gestão do MS 2013 e 2014 - SPO/MS 2015 e 2016. 

 

4. IMPACTO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS 

Valores corrigidos pelo índice inflacionário (IPCA) apresentam um cenário de (des)financiamento 

com déficit ainda maior.  Para a manutenção do padrão de destinação de recursos de 2015 em ASPS, 

seriam necessários em 2016 cerca de R$123,8 bilhões, representando um déficit de R$14,8 bilhões. 

Entretanto, se somados os R$9,9 bilhões de contingenciamento o déficit em ASPS para o ano de 

2016, na esfera de gestão federal do SUS, alcançará o valor de R$24,7 bilhões. Fora isto, estudos da 

Comissão de Financiamento do Conselho Nacional de Saúde registram o acúmulo de mais de R$11 

bilhões em restos a pagar na execução orçamentária do Ministério da Saúde nos últimos anos.   

Tabela 04 - Impacto do (des)financiamento do SUS pela União nos estados e municípios (R$ milhões) 

Déficit Federal previsto 
(2016)  

Valor aplicado acima do 
mínimo constitucional 

Estados (2015) 
 

Valor aplicado acima do 
mínimo constitucional 

Municípios (2015) 

R$ milhões  
 

R$ milhões  
 

R$ milhões  

-24.785,36  
 

6.371,01  
 

25.485,36  

Elaboração própria. Fonte: SIOPS/2016; LOA/MS/2016; SPO/MS/2016 
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Por outro lado, segundo dados do SIOPS/MS, apesar da esfera municipal de gestão do SUS contar 

com a menor arrecadação de impostos, atualmente, em média os municípios brasileiros aplicam 

23% de suas receitas próprias em saúde em ASPS, oito pontos percentuais acima do mínimo 

estabelecido pela Constituição Federal. O valor total acima do determinado pela Constituição 

Federal que, de forma coletiva, os municípios aplicaram em ASPS, no ano de 2015, foi de R$25,4 

bilhões. Da mesma forma, os estados aplicaram R$6,4 bilhões (Tabela 04).     

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo apresentou a evolução dos recursos destinados na LOA da União para a Saúde no 

período de 2000 a 2016, além de detalhar de forma analítica os valores destinados para o Ministério 

da Saúde no ano de 2016 e prospectar o impacto financeiro para os municípios frente ao déficit 

federal. As questões aqui abordadas não esgotam as inúmeras possibilidades de análise que 

suscitam o presente estudo, da qual foram sendo recortados apenas alguns aspectos relevantes.  

A análise deste importante instrumento de planejamento e controle das finanças públicas 

possibilitou conhecer o perfil do planejamento de gastos da União com saúde. Os dados apontam 

para uma realidade distante da possibilidade de manutenção de um adequado padrão de 

financiamento do SUS, bem como da garantia constitucional do direito à saúde dos cidadãos. 

A partir do ano 2000 a Emenda Constitucional 29 apontou fontes vinculadas para o financiamento da 

saúde. No entanto, com alocação de valores insuficientes, apresentando uma elevada inconstância 

anual de aporte de recursos. Apesar da garantia do financiamento estabelecido pela Ementa, o perfil 

de destinação de recursos financeiros contrariou os anseios do movimento da reforma sanitária 

brasileira que defendia fontes estáveis, seguras e suficientes.   

O estudo apresentou uma tendência decrescente na fixação de despesas para financiamento dos 

gastos federais em saúde, registrando a partir da promulgação da Emenda Constitucional 86 a maior 

variação negativa no período analisado. A correção pelo IPCA dos gastos em saúde possibilitou 

conhecer um déficit no planejamento para o ano de 2016 de R$17,2 bilhões.  

No tocante aos valores destinados a ASPS o déficit entre os anos de 2015 e 2016 é de R$14,8 

bilhões. Entretanto, para o ano de 2016 pode chegar a R$24,4 bilhões, se adicionado o valor de 

R$9,9 bilhões de contingenciamento já anunciado pelo Governo Federal. Ao mesmo tempo, registra-
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se a suplementação deste mesmo valor por parte da esfera municipal, que vem aplicando em ASPS 

valores muito acima do mínimo constitucionalmente estabelecido. 

Ainda em relação a ASPS, os recursos destinados ao financiamento da Média e Alta Complexidade 

apresentam um déficit de R$8,3 bilhões e ao PAB Variável de R$569 milhões. Estes preocupantes 

déficits representam efetivamente uma ameaça à garantia do direito à saúde. Para além do maior 

aporte de recursos, pressupõe-se a necessidade de revisão da alocação dos recursos no orçamento 

do Ministério da Saúde, com o propósito de torná-lo mais eficaz e eficiente, evitando a pulverização 

de recursos.  

O (des)financiamento que o sistema público de saúde historicamente vem sofrendo por parte do 

gestor federal do sistema se revela como uma afronta ao princípio constitucional do não retrocesso 

social, visto que a saúde, além de um direito fundamental, é um direito social. Vale mencionar que 

tratados internacionais de direitos humanos, notadamente o Pacto Internacional de Direitos Sociais, 

Econômicos e Culturais, do qual o Brasil é signatário estabelece o dever de progressividade na 

realização do direito à saúde.  

Na luta pela garantia da execução das ações e serviços de saúde as finanças municipais se veem 

diretamente comprometida pelo (des)financiamento federal, uma vez que os gestores desta esfera 

são obrigados, ano a ano, a direcionar maiores aportes de recursos próprios.  

É certo que o SUS atravessa um dos momentos mais críticos de sua história. Os fatos aqui 

apresentados apontam para uma possível saturação do modelo de financiamento do sistema. 

Caberá aos gestores, as instituições que defendem o SUS, assim como a toda a sociedade 

participativa a responsabilidade de apontar soluções a esta complexa questão caminhando todos 

juntos em defesa do direito à saúde, conquista tão cara para todos os cidadãos, hoje sob forte 

ameaça. 
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