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EC 95 

- Política fiscal que visa controlar o gasto social e estabilizar a dívida pública em
relação ao produto interno bruto durante vinte anos

- Medida congela em termos reais pelo IPCA a despesa primária total do governo
federal

- Única medida relevante em matéria constitucional foi a desvinculação das
receitas destinadas à saúde e educação

- Pec do novo regime fiscal - desvinculação da saúde e da educação



Mínimo Saúde 

- É uma despesa obrigatória vinculada à taxa de inflação da economia (não mais ao
produto interno bruto ou à receita corrente líquida, ou ainda, ao crescimento e
envelhecimento populacional)

- Têm como parâmetros a despesa empenhada e o conceito de ações e serviços públicos
de saúde definido pela LC 141 (2012)

- Existe em tese a possibilidade de gasto acima do mínimo, mas essa hipótese parece
irrealista, seja devido à pressão sobre a evolução da despesa primária paga total, seja
pelo crescimento de outros gastos, notadamente, na previdência

- Carrega medida implantada na EC 86, onde as emendas individuais ao projeto de lei
orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da
receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo
que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde



Eficiência

- Os modelos de Fronteiras de Eficiência (FE), entre os quais se destacam a Análise
Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA) e as Fronteiras
Estocásticas (Stochastic Fronter Analysis – SFA) são métodos complementares
cada vez mais utilizados na avaliação da eficiência no setor saúde

- As medidas de eficiência comparam valores observados de recursos e resultados
obtidos com valores estimados como ótimos desses mesmos recursos e
resultados. Em geral, eficiência é uma condição necessária, mas não suficiente,
para a efetividade. Em resumo, não basta ser eficiente, se as necessidades de
saúde da população não são atendidas

- Eficiência entendida como efetividade, qualidade e segurança (gastar mais para
produzir melhor)



Tabela 4

Gasto público federal em saúde¹ - 2001/2015

EC 29 X EC 95
(Em R$ milhões)

Ano
EC 29² EC 95³ Diferença

(A) (B) (C=B-A)

2001 22.474 25.334 7.004

2002 24.737 30.289 12.557

2003 27.181 32.609 10.715

2004 32.703 38.013 9.836

2005 37.146 40.316 5.498

2006 40.750 43.247 4.159

2007 44.303 44.990 1.104

2008 48.670 46.650 -3.075

2009 58.270 49.477 -12.764

2010 61.965 51.852 -13.979

2011 72.332 54.362 -23.298

2012 80.063 58.009 -27.129

2013 83.053 60.864 -25.703

2014 91.899 64.941 -29.370

2015 100.055 69.176 -30.879

Total 2001-2015 -115.323
Elaboração: Funcia e Ocké-Reis (2018).
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde/SIOPS.
Notas
(1) valores deflacionados pelo IPCA/IBGE a preços médios de 2015.
(2) Despesa Efetivamente Empenhada ASPS.
(3) Metodologia de cálculo do piso: para o primeiro e segundo ano - 15% da Receita Corrente Líquida do respectivo ano; a partir do terceiro ano - a base de cálculo é 15% da RCL do segundo ano,

cujo valor será atualizado anualmente pela variação do IPCA/IBGE acumulada em junho do ano anterior.



Gráfico 1
Gasto público federal em saúde - 2001/2015

EC 29 X EC 95

Elaboração: Funcia e Ocké-Reis (2018).

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde/SIOPS e IBGE.



Gráfico 2
Gasto público federal em saúde - 2001/2015

EC 29 X EC 95

Elaboração: Funcia e Ocké-Reis (2018).
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde/SIOPS e Ministério da Fazenda/STN.



Gráfico 3
Gasto público federal em saúde per capita1 -

2001/2015
EC 29 X EC 95

Elaboração: Funcia e Ocké-Reis (2018) .
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde/SIOPS e IBGE.

Nota: valores deflacionados pelo IPCA/IBGE a preços médios de 2015.



Saúde

Educação

Benefícios 
previdenciários

Assistência social, 
cultura, moradia, 
trabalho, ciência e 
tecnologia, 
transporte, 
segurança pública, 
investimentos, entre 
outras

Fonte: Friedrich Ebert; Fórum 21; Plataforma Política Social; GT de Macro da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP).
Austeridade e retrocesso: finanças públicas e política fiscal no Brasil. São Paulo: 2016. Disponível: <http://brasildebate.com.br/wp-
content/uploads/Austeridade-e-Retrocesso.pdf>. Acesso: 8 nov. 2016.

Gasto federal



Tabela 1

Gasto público federal em saúde¹ - Pisos 2016/2018

EC 29 X EC 95

ANO
PISOS ASPS

Diferença
EC 29² EC 95³

2016 111.010,93 113.877,33 2.866,41

2017 114.763,21 112.884,37 -1.878,85

2018 120.211,17 112.360,74 -7.850,43

DIFERENÇA ACUMULADA PISOS 2016-2018 -6.862,86
Elaboração: Funcia e Ocké-Reis (2018) .
Fontes: Adaptado de IBGE, MF/STN e MS/SPO - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas - 3º Quadrimestre de 2015 a 2017 e Relatório Anual de 
Gestão 2017.
Notas: 
(1) Valores em R$ milhões deflacionados a preços de dezembro de 2018 pelo IPCA projetado em 3,48%; disponível em 

https://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20180413.pdf.
(2) Metodologia de Cálculo do piso para o ano "x": Valor empenhado no ano "x-1" atualizado pela variação nominal do PIB no ano "x-1".
(3) Metodologia de cálculo do piso: para 2016 e 2017 - 15% da Receita Corrente Líquida do respectivo ano; a partir de 2018 - a base de cálculo é 15% da RCL 

de 2017, cujo valor será atualizado a cada ano pela variação do IPCA/IBGE acumulada em junho do ano anterior.

https://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20180413.pdf
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2015 100.055 112.374     100,0 92.580 103.979     100,0 92,5% 7.475 8.395          100,0

2016 106.236 109.786     97,7 98.932 102.238     98,3 93,1% 7.304 7.548          89,9

2017 114.701 114.701     102,1 101.135 101.135     97,3 88,2% 13.566 13.566        161,6

Elaboração dos autores.

Fonte: Adaptado de Ministério da Fazenda/STN e Ministério da Saúde/SPO - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas - 3º Quadrimestre de 2015 a 2017 e Relatório Anual de Gestão 2017

(1) Valores deflacionados pelo IPCA/IBGE a preços médios de 2017.

Tabela 2

Gasto público federal em saúde - 2015/2017

(Despesa empenhada, Despesa paga e Despesa empenhada a pagar)

ANO

Despesa Empenhada Despesa Paga

DP/DE

Despesa Empenhada a Pagar



Tabela 3

SUS - Transferências Federais para Estados, Distrito Federal e Municípios¹ - 2015/2017

R$ milhões

Índice 

(Base 100 

= 2015)

R$ milhões

Índice 

(Base 100 

= 2015)

R$ milhões

Índice 

(Base 100 

= 2015)

2015 72.604 100,0 69.301 100,0 95,5% 3.303 100,0

2016 69.315 95,5 66.500 96,0 95,9% 2.815 85,2

2017 74.620 102,8 67.140 96,9 90,0% 7.480 226,5

Elaboração dos autores.

Fonte: Adaptado de MS/SPO - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas - 3º Quadrimestre de 2015 a 2017

(1) Transferências Fundo a Fundo e Convenial; valores em R$ milhões deflacionados pelo IPCA/IBGE a preços médios de 2017

ANO

DESPESA EMPENHADA 

(DE)
DESPESA PAGA (DP)

DP/DE

DESPESA EMPENHADA 

A PAGAR (DE-DP)



ASPS

2017

(valores nominais)

• Despesa empenhada (mínimo) – R$ 114,7 bi

• Soma DP + RP pago – R$ 107,6 bi

> Despesa paga – R$ 101,1 bi

> Restos a pagar dispendidos no exercício – R$ 6,5 bi (ASPS e Ñ ASPS)

Diferença: R$ 7,1 bi

• Fonte: SPO/MS.



Impactos sobre o SUS

- efeitos econômicos da EC 95

- redução da oferta e queda na qualidade dos serviços públicos

- expulsão da clientela de medicina privada

- tripla carga da doença



Desafios para Sustentabilidade do SUS

- saída médicos cubanos do PMM

- à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o 
resultado primário

- despesa empenhada (mínimo) é o valor reservado para efetuar um pagamento no PLOA, garantindo que existe 
crédito para a liquidação de um compromisso assumido

- ASPS (função saúde, p.ex., pagamento de aposentadoria e pensão da área da saúde, entre outros)

- crescimento dos restos a pagar cancelados e não compensados

- ampliação das emendas parlamentares impositivas como parte do mínimo

- crescimento do gasto tributário em saúde

- DREM de 30% aplicados às receitas da saúde


