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SAÚDE PÚBLICA
NO BRASIL

A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabe-
leceu, em seu art. 1º, que a república Federativa 
do Brasil é formada pela união indissolúvel dos 
estados, municípios e do Distrito Federal. o texto 
constitucional teve como um de seus objetivos 
redemocratizar o país, buscando escapar da histó-
rica centralização dos poderes e do orçamento 
estatal promovendo o federalismo e, com ele, a 
divisão de poderes entre união, estados, Distrito 
Federal e municípios.

A Carta de 1988 inovou ainda quanto a esta-
tura institucional da saúde como um direito 
fundamental de acesso universal e igualitário, a 
que corresponde um dever estatal de prestação 
mediante um sistema único, financiado pelo Orça-
mento da seguridade social[1]. Desta forma, no 
Brasil, saúde é concebida como direito de todos 
e dever do estado, que a deve garantir mediante 
políticas sociais e econômicas, que visem à redução 
do risco de doenças e de outros agravos. 

Destaca-se que antes da Constituição de 1988, 
a assistência pública à saúde no Brasil percorreu 
uma trajetória de caráter assistencialista ou rela-
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cionada a um perfil contratual e contributivo de 
um seguro. Como política pública, a saúde emergiu 
forte e ampliada do processo constituinte, tendo se 
desdobrado em diversos dispositivos constitucio-
nais como verdadeira conquista dos movimentos 
sociais, notadamente o movimento sanitarista [1]. 
Coube ao estado o papel de protagonista, visando 
implantar políticas sociais que combinassem 
compensação, focalização e universalização de 
direitos para mitigar problemas estruturais de 
desigualdade social e incapacidade de inserção 
produtiva [2]. 

Desta forma, saúde foi instituída no Brasil como um 
direito social, inscrita no rol de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, ações estas 
voltadas para assegurar a nova ordem social, cujos 
objetivos precípuos são o bem-estar e a justiça 
sociais [3]. Assim, a partir da promulgação da Consti-
tuição Federal o estado passa a ser responsável em 
prover ações e serviços públicos de saúde (AsPs), 
por meio do sistema Único de saúde (sus), alicer-
çado na universalização do acesso, integralidade e 
igualdade da assistência, bem como a gratuidade 
do atendimento [4]. 

Do ponto de vista das relações financeiras inter-
governamentais, a criação do sus materializou-se 
por meio de um esquema tripartite, integrando por 
recursos da união, dos estados, Distrito Federal e 
municípios [5]. Todavia, a instabilidade no finan-
ciamento da política pública de saúde no Brasil é 
um problema antigo e ainda carente de solução. 
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A insuficiência de recursos e a irregularidade nos 
fluxos financeiros sempre estiveram presentes[1]. 
Ainda que os constituintes tivessem se preocupado 
em determinar a participação das três esferas de 
governo no seu financiamento e previsto fontes 
de receitas e alocação de recursos mínimos pela 
união, nos primeiros anos do sus e durante os anos 
1990, o mandamento constitucional foi totalmente 
ignorado [6]. 

o mínimo de garantia estatal em saúde, contra o qual 
não pode haver medidas tendentes ao retrocesso, 
toma como ponto de partida no Brasil pós-emenda 
Constitucional nº 29/2000, as vinculações orça-
mentárias estabelecidas no art. 198 não cabendo 
a qualquer dos entes da federação atentar contra 
esse estágio normativo de proteção[1]. A emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, 
determinou vinculações específicas para aporte de 
percentuais mínimos do produto da arrecadação de 
receitas de estados, Distrito Federal e municípios, 
no entanto criou uma norma especial para união, 
diferente das demais esferas de governo, que ao 
contrário do que se pensava ano a ano vem redu-
zindo sua participação nos gastos públicos. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo 
de traçar um panorama do financiamento do SUS 
notadamente na perspectiva municipal, registrando 
desafios inerentes, e apontar recomendações para 
viabilizar a sustentabilidade do sistema, otimizar a 
utilização dos recursos e efetividade dos gastos. 
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MARCOS NORMATIVOS 

o artigo 198 da Constituição Federal estabelece 
que o SUS é financiado com recursos do orça-
mento da seguridade social, da união, dos estados, 
Distrito Federal e municípios. Conforme discipli-
nado pela emenda Constitucional no 29/2020, 
estados, Distrito Federal e municípios devem 
aplicar o mínimo de 12% e 15%, respectivamente, 
do produto da arrecadação própria de cada esfera. 
No tocante a união a regra tem se alterado durante 
os 33 anos de existência do sus passando por cinco 
mudanças significativas. 

Quadro 01
Normas de aplicação mínima de recursos da união para 
o financiamento de ASPS desde a promulgação do 1988

PerÍoDo NorMA
MéToDo De CáLCuLo  

Do MÍNiMo A ser  
APLiCADo eM AsPs

A partir de 
1988

CF/88

Determinação de que 
30% do oss - orçamento 

da seguridade social, 
excluído o seguro-

desemprego, fossem 
alocados ao sus até que 
a LDo - Lei de Diretrizes 

orçamentárias fosse 
aprovada.
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PerÍoDo NorMA
MéToDo De CáLCuLo  

Do MÍNiMo A ser  
APLiCADo eM AsPs

2000 
- 2015

eC 29/2000

Valor empenhado no ano 
anterior, acrescido da 

variação nominal do PiB - 
Produto interno Bruto.

2016 eC 86/2015

Percentuais escalonados 
da rCL - receita Corrente 

Líquida, do respectivo 
exercício financeiro, 

partindo de 13,2% em 
2016 até 15% em 2020.

2017 
- 2021

eC 95/2016 15% da rCL em 2017 e 
nos anos seguintes este 

valor acrescido do iPCA -  
Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo 
(medido entre julho do 
ano anterior e junho do 
ano da elaboração da 
peça orçamentária).

2021 
- 2036*

eC 113/21 15% da rCL em 2017 e 
nos anos seguintes este 
valor acrescido do iPCA 

-  Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 

Amplo (medido/estimado 
entre janeiro a dezembro 
do ano da elaboração da 

peça orçamentária).

2036* e 
seguintes

eC 86/2015 15% da rCL do respectivo 
exercício financeiro (fim 

de eC 95/16).

Fonte: Constituição Federal [4]. Obs.: Há previsão legal da possibilidade de 
alteração em 2026.

No âmbito da união, a determinação constitucional 
inicial, disciplinada no ADCT - Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (Art. 55), era de que 
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30% do oss - orçamento da seguridade social, 
excluído o seguro-desemprego, fossem alocados 
no sus, até que a LDo - Lei de Diretrizes orçamen-
tárias fosse aprovada. Todavia, tal regra não foi 
efetivada. 

somente no ano de 2000, a vinculação das três 
esferas de gestão do sus foi estabelecida por meio 
da emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro 
de 2000, que alterou o ADCT (Art. 77). segundo a 
norma, em 2000, a união deveria aplicar em saúde 
no mínimo o montante empenhado em AsPs no 
exercício financeiro de 1999, acrescido de cinco por 
cento, e nos anos seguintes o valor apurado no ano 
anterior, corrigido pela variação nominal do PiB - 
Produto interno Bruto. Por sua vez, o mínimo apli-
cado pelos estados deveria ser 12% dos recursos 
próprios, os municípios 15% dos recursos próprios 
e Distrito Federal ambos percentuais 12% e 15%, 
conforme repartição das receitas tributárias espe-
cificas deste ente federado [7]. importante registrar 
que caso ocorra descumprimento dos percentuais 
mínimos pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios ocorre suspensão das transferências 
constitucionais.

Para a união a metodologia estabelecida pela eC 
29/2000 vigorou até 2015, quando o Congresso 
Nacional aprovou uma nova regra que alterou o 
art. 198. segundo a emenda Constitucional nº 86, 
de 17 de março de 2015 [8] a união deveria aplicar 
em AsPs percentuais escalonados da rCL - receita 
Corrente Líquida escalonados da seguinte forma: 
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13,2% em 2016; 13,7% em 2017; 14,1% em 2018; 
14,5% em 2019; 15% em 2020. Servo et al afirmam 
que, sob a vigência da eC 86/2015, a recessão 
econômica iniciada em 2015 trouxe prejuízos ao 
financiamento federal do SUS em 2016, em virtude 
da queda de arrecadação[6]. 

Todavia, a promulgação da emenda Constitucional 
nº 95, de 15 de dezembro de 2016 (Art. 110), nova-
mente alterou a ADCT, instituindo o chamado Novo 
regime Fiscal, estabelecendo por 20 anos, para 
cada exercício, limites individualizados para as 
despesas primárias Assim, a nova regra revogou o 
escalonamento dos percentuais estabelecidos para 
os anos de 2016 a 2020 dando eficácia imediata 
ao Art. 198 obrigando uma aplicação pela união 
de no mínimo 15% da rCL do respectivo exercício 
financeiro[9]. Além disso, estabeleceu uma nova 
regra no ADCT, segundo a qual em 2018, e nos 
anos seguintes, o valor mínimo de 2017 (15% da 
rCL) será acrescido do iPCA - Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (medido entre julho 
do ano anterior e junho do ano da elaboração da 
peça orçamentária). 

A eC 95/2015 pode ser entendida como uma trava 
da ampliação do financiamento do SUS, uma vez 
que dificulta alocar mais recursos para a saúde, 
sem desfinanciar outras políticas no âmbito da 
gestão Federal. Como há um teto de gastos para 
as despesas primárias, as aplicações mínimas em 
saúde e em educação foram congeladas, e algumas 
despesas tendem a crescer acima da inflação 
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(benefícios previdenciários, por exemplo), gera-se 
competição por recursos cada vez mais escassos 
para financiar outras políticas[6].

Após seis anos de vigência da eC 95/2015, foi 
promulgada a emenda Constitucional nº 113, em 
8 de dezembro de 2021 (eC 113/2021), que mais 
uma vez alterou a metodologia de cálculo do piso 
para aplicação em AsPs da união, quando alterou 
o período de apuração do iPCA, que passou a ser 
medido/estimado entre janeiro a dezembro do ano 
da elaboração da peça orçamentária. Com a crise 
econômica, proveniente dos reveses da pandemia 
de Covid-19, houve também um crescimento da 
inflação na economia nacional. 

Assim, segundo a justificação da Proposta de 
emenda à Constitucional Federal no 23, conver-
tida posteriormente em eC 113/2021, estimou-
-se que com a alteração do período de apuração 
do iPCA o limite do teto de gastos no orçamento 
Federal foi ampliado em r$ 65 bilhões, obrigato-
riamente destinados ao atendimento das despesas 
de ampliação de programas sociais de combate à 
pobreza e à extrema pobreza, no âmbito da saúde, 
previdência e à assistência social [10].  

A nova metodologia não alterou o comportamento 
do gasto federal em saúde e definitivamente não 
trouxe mudanças no financiamento do SUS, visto 
que a alteração do período temporal do iPCA 
apenas corrige monetariamente o valor do mínimo 
a ser destinado a AsPs pelo Ministério da saúde. 
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importante citar que a regra de transição vigente 
estabelecida pela eC 95/2015 poderá ser alterada 
após 10 anos de sua vigência, ou seja em 2026, ou 
ainda seguir inalterada até 2036, quando acabará a 
vinculação do iPCA anual aos 15% da rCL de 2017 
e passará a ser 15% da rCL de 2036.   
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GASTO PÚBLICO
E PRIVADO

GASTO SAÚDE x PIB

os gastos em saúde têm sido uma preocupação 
mundial diante da escassez de recursos financeiros 
para o atendimento das demandas em saúde. 
segundo dados da oCDe - organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento econômico, os 
países membros tiveram uma média de despesas 
correntes com saúde de 8,8% do PiB – Produto 
interno Bruto em 2017 [10]. 

Figura 1
Comparação de despesas com saúde (público e privado) 
como proporção do PiB, países selecionados (2017)

Fonte: IBGE 
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No Brasil, a média de gastos totais em saúde é 
semelhante ao índice médio da oCeD, todavia 
apesar de ser um país com um sistema de saúde 
pública financiado pela arrecadação de impostos 
e outras fontes, apresenta maior participação do 
gasto privado. 

Figura 2 
Comparação de gastos (público e privado) com saúde 
como proporção do PiB, países oCDe e Brasil (2017)

Fonte: Fragmento extraído de apresentação Armínio Fraga – Saúde 
Pública e Crise Fiscal – 4º Fórum de Debates – CONASEMS, 2019.
O financiamento do sistema público de saúde no Brasil é baixo em 
comparação aos demais países que possuem a mesma característica. 

Figura 3 
Comparação de gastos públicos com saúde como 
proporção do PiB, países oCDe e Brasil (2017) 

 

Fonte: Fragmento extraído de apresentação Armínio Fraga – Saúde 
Pública e Crise Fiscal – 4º Fórum de Debates – CONASEMS, 2019.
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As informações sobre os gastos em saúde permitem 
acompanhar a evolução das despesas e as varia-
ções anuais do volume das despesas com saúde 
da população residente do País. A desigualdade 
entre o gasto público e o gasto privado é um traço 
marcante da saúde no Brasil

Tabela 1 
Gasto total em saúde, como proporção (%) do PiB, Brasil 
(2010-2019) 

ANo GAsTo 
PriVADo

GAsTo 
PÚBLiCo

GAsTo ToTAL 
sAÚDe

2010 4,4 3,6 8

2011 4,3 3,5 7,8

2012 4,5 3,4 7,9

2013 4,6 3,6 8,2

2014 4,9 3,7 8,7

2015 5,2 3,9 9,1

2016 5,3 4 9,3

2017 5,4 3,9 9,2

2018 5,7 3,8 9,5

2019 5,8 3,8 9,6

Fonte: IBGE - Contas Satélites [11]

Se em tempos normais o financiamento adequado 
é uma necessidade do sistema de saúde, essa 
questão se torna premente em um momento de 
crise sanitária gerada pela pandemia. servo et al 
afirmam que no caso brasileiro, o financiamento da 
saúde é assumido de forma desigual pelos governos 
e pela sociedade [6]. 
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Como proporção do PiB, os gastos do Brasil em 
saúde foram de 8,3% em 2000 e 9,2% em 2017, 
com suaves oscilações entre os anos. em 2012, foi 
de 7,7% do PiB, ao passo que entre os anos de 2015 
e 2019, registrou-se as maiores despesas em saúde 
como percentuais do PiB (9,0% a 9,6%), menos 
relacionadas a aumento de gasto e mais à recessão 
econômica que reduz o PiB e afeta o indicador [6]. 

No período de 2010 a 2019, a participação das 
despesas de saúde no PiB aumentou de 8,0% 
para 9,6%. Esse aumento fica mais evidente no 
final desse período, indicando que, em períodos 
de retração ou de baixo crescimento econô-
mico, o consumo de produtos (bens e serviços) de 
saúde tende a sofrer uma redução menor do que o 
consumo de produtos do restante da economia [11].

No ano de 2019, as despesas com consumo final 
de bens e serviços de saúde no Brasil atingiram 
9,6% do PiB divididos em gastos do governo (3,8%) 
e despesas das famílias e de instituições sem fins 
lucrativos a serviço das famílias (5,8%), totalizando 
r$ 711,4 bilhões.
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RECOMENDAÇÃO
Ampliar a participação dos gastos públicos 
na saúde de forma a desobrigar as famílias 
brasileiras a arcarem com a triplicidade de 
desembolso às ações e serviços de saúde, 
que ocorrem por meio do recolhimento de 
impostos, pagamento de seguro saúde e 
pelo desembolso direto, de modo a impri-
mir ao SUS padrões internacionais de exce-
lência de assistência aos cidadãos.

GASTO PER CAPITA, SEGUNDO 
REGIME DE FINANCIAMENTO DA 
SAÚDE NO BRASIL 

Historicamente, o Brasil apresenta o gasto privado 
maior que o gasto público no total de gastos em 
saúde, que por seu turno congrega três tipos de 
pagamentos dos serviços de saúde. registra-se que 
um desembolso pode ser realizado por um mesmo 
pagador para os três diferentes regimes. ou seja, 
um mesmo cidadão quando compra um medica-
mento ou realiza um exame na rede privada realiza 
um desembolso direto, ao mesmo tempo em que 
pode ter um seguro saúde contratado no regime da 
saúde suplementar e geralmente este cidadão tem 
suas atividades financeiras/produção tributadas e 
assim contribui para o financiamento do sistema 
público de saúde. 
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Análises realizadas pelo iPeA - instituto de Pesquisa 
econômica Aplicada (Figura 4) indicam uma signi-
ficativa diferença de financiamento destes regimes 
de financiamento. No ano de 2019, o gasto per 
capita da saúde suplementar (r$ 4.485,49) chegou 
a ser 3,4 vezes maior do que o gasto per capita do 
sistema Único de saúde (r$ 1.319,98). No mesmo 
ano, o desembolso direto per capita dos cidadãos 
brasileiros atingiu r$ 814,09.  

Figura 4 
Comparação entre gastos anuais per capita em saúde, 
segundo regime de financiamento, Brasil (2015-2019)   

 

Fonte: Fragmento extraído de Contas de saúde na perspectiva da 
contabilidade internacional - conta SHA para o Brasil, 2015 a 2019 / 
Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. Brasília: IPEA, 2022.

este triplo desembolso pelo mesmo serviço gera 
ineficiência dos sistemas e faz acentuar as desigual-
dades no acesso. Para aprimoramento da eficiência 
do gasto em saúde e redução das desigualdades a 
pauta do gasto concorrente deverá ser enfrentada.
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RECOMENDAÇÃO
Ampliar a participação dos gastos públicos 
na saúde de forma a desobrigar as famílias 
brasileiras a arcarem com a triplicidade de 
desembolso às ações e serviços de saúde, 
que ocorrem por meio do recolhimento de 
impostos, pagamento de seguro saúde e 
pelo desembolso direto, de modo a impri-
mir ao SUS padrões internacionais de exce-
lência de assistência aos cidadãos.
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GASTO PÚBLICO

REPASSES FEDERAIS AOS  
MUNICíPIOS: CONSTITUCIONAIS  
E FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 

A unidade orçamentária Fundo Nacional de saúde, 
do Ministério da saúde, é responsável pelos repasses 
aos entes subnacionais dos recursos destinados ao 
financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde.  os recursos são transferidos na modalidade 
fundo a fundo de forma regular e automática – FAF 
sus. No ano de 2021, o volume de recursos ultra-
passou r$ 85,00 bilhões, terceiro maior montante 
quanto comparado aos repasses constitucionais, 
superado apenas por FPM - Fundo de Participação 
dos Municípios com um volume total de r$127,60 
bilhões, FuNDeB - Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação com R$144,70 bilhões, 
em valores atualizados para janeiro de 2022, 
segundo iPCA. é necessário observar que o FPM é 
uma transferência constitucional, mecanismo de 
repartição tributária, ou seja, são recursos rece-
bidos pelos Municípios a título de participação de 
tributos arrecadados pela esfera federal (imposto 
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de renda e imposto sobre Produtos industriali-
zados). é considerado como arrecadação própria 
do município, enquanto o FAF sus e o Fundeb são 
transferências obrigatórias derivada de lei comple-
mentar ou ordinária de caráter obrigatório para 
a União como forma de co-financiamento das 
respectivas políticas públicas. 

Gráfico 1 
Valores recebidos pelos Municípios por Transferên-
cias Constitucionais e na modalidade Fundo a Fundo 
unidade, da unidade orçamentária Fundo Nacional 
de saúde, do Ministério da saúde, Brasil (2010-2021), 
valores em r$ bilhões (iPCA jan/22)

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Tesouro Nacional - 
Transferências Constitucionais. Disponível em: https://sisweb.tesouro.
gov.br/apex/f?p=2600:1::IR_962295:NO:::. Fundo Nacional de Saúde. 
Disponível em: https://portalfns.saude.gov.br/  
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Legenda: FPM - Fundo de Participação dos Municípios; FUNDEB - Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação; ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural; FAF - Fundo a Fundo Saúde; Outros contempla FEX - Fundo para 
o Fomento das Exportações; Cessão Onerosa; CIDE- Combustíveis - 
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico; LC 176/2020 
(ADO25); IOF-Ouro; LC 173/2020 (PFEC); AFM - Auxílio Financeiro aos 
Municípios; FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério.

As transferências entre o Fundo Nacional de saúde 
e os Fundos Municipais de saúde é conhecida como 
transferência FAF - Fundo a Fundo e se referem ao 
financiamento do componente federal para ações 
e serviços de saúde nos municípios, fundamental 
para o cuidado de saúde dos cidadãos. os repasses 
da união são fundamentais para manutenção das 
ações e serviços públicos em saúde e a respectiva 
expansão dos serviços. registra-se crescimento 
nos últimos anos, contudo é importante escla-
recer que o maior incremento, ocorrido em 2020, 
foi decorrente de recursos extraordinários para o 
enfrentamento da Covid-9, que não ocorreu nos 
mesmos patamares em 2021.

RECOMENDAÇÃO
Garantir a manutenção e ampliação dos re-
passes financeiros Fundo a Fundo da União 
para os Municipais. 
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COMPOSIÇÃO DOS GASTOS 
PÚBLICOS EM SAÚDE NO BRASIL 

em 2020, a união foi responsável por cerca de 
48% da despesa pública total, considerando um 
aporte substancial de recursos extraordinários, 
destinados às necessidades de saúde, provocadas 
pela pandemia de Covid-19. A pequena ampliação 
da participação da união nos gastos públicos em 
saúde em 2020 não se traduziu em diminuição  da 
pressão nos orçamentos municipais, no que tange 
à dispêndios com a saúde. em 2019, a união foi 
responsável apenas por 42% do financiamento 
total. em 2021, após a ampliação temporária no 
primeiro ano da pandemia e a finalização do aporte 
financeiro derivado dos créditos extraordinários, a 
união  voltou a reduzir sua participação na compo-
sição dos gastos.

Nos anos de 1980, a participação da união chegou 
a ser superior a 75%, mas nos últimos 20 anos, a 
média do dispêndio federal caiu, alcançando 45%, 
de participação no gasto público seguida pelos 
municípios com 29% e estados com 26%. 

Considerando dados desde 2002, uma projeção 
para os próximos três anos indica que tal compo-
sição em 2024 será de 41%; 33%; 26%. Significa 
dizer que mantendo o mesmo crescimento do 
gasto, estados e Municípios que hoje são respon-
sáveis por 55% dos gastos em 2024 passarão a 
ser por 59%, com aporte predominantemente dos 
municípios. 
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Gráfico 2 
Composição percentual do Gasto Público em Ações e 
serviços Públicos em saúde por esfera de gestão do 
sus, Brasil (2001-2021)

 

Fonte: Elaboração Própria com dados do SIOPS/SE/MS. 
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sobremaneira municípios, a alocarem parcelas 
cada vez maiores do produto das respectivas arre-
cadações, para financiar as demandas e os custos 
crescentes por ações e serviços públicos em saúde. 
em 2021, a soma dos gastos de estados e Muni-
cípios ultrapassa os gastos federais em mais de  
r$ 31 bilhões, em valores de jan/2022. 

Gráfico 3 
Despesa pública em Ações e serviços Públicos em 
saúde, por esfera de gestão do sus, Brasil (2001-2021), 
valores em r$ bilhões (iPCA jan./22)
 

Fonte: Elaboração própria com dados do SIOPS/SE/MS.
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de elevação das despesas do setor saúde, frente a 
tendência de crescimento dos custos dos serviços, 
em velocidade superior ao índice de inflação médio 
da economia. em geral, os serviços de saúde apre-
sentam crescimento contínuo de seus preços rela-
tivos, ou seja, uma inflação acima da média da 
economia, o que faz com que os seus custos, parti-
cularmente nos serviços de média e alta complexi-
dade, cresçam acima do iPCA. Para além da pressão 
de custos, o processo de envelhecimento da popu-
lação também tende a aumentar as despesas de 
saúde, pois a maior proporção de pessoas idosas, as 
quais demandam maiores gastos em saúde, eleva o 
dispêndio total nessa área [12].

RECOMENDAÇÃO
Ampliar a participação do financiamento 
público Federal do SUS, de forma a superar 
a soma dos valores financiados pelos entes 
subnacionais notadamente o ente munici-
pal, o qual detêm menor capacidade de ar-
recadação tributária.   
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APLICAÇÃO DOS 
ENTES SUBNACIONAIS 
ACIMA DO MíNIMO 
CONSTITUCIONAL

Conforme disciplinado pela eC 29/2000, os valores 
mínimos a serem aplicados em ações e serviços 
públicos de saúde devem ser no mínimo 12% dos 
recursos próprios dos estados. No caso dos municí-
pios, o mínimo a ser aplicado é de 15% dos recursos 
próprios. 

Gráfico 4 
Valores aplicados em AsPs, com destaque para 
acima do mínimo constitucional, pelos estados, sus 
(2002-2020)

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do SIOPS/SE/MS. 
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em 2021, em conjunto, os estados ultrapassaram 
este mínimo em mais de R$11 bilhões (Gráfico 
4), todavia nem sempre foi assim. em média, nos 
últimos 20 anos os estados, assim como o Minis-
tério da saúde, mantiveram os níveis de aplicação 
em AsPs muito próximo ao valor mínimo. 

Gráfico 5 
Percentuais mínimos e aplicados em AsPs, com 
destaque para acima do mínimo constitucional, pelos 
estados, sus (2002-2020)
 

Fonte: Elaboração Própria com dados do SIOPS/SE/MS. 
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cional. No ano de 2021 o valor atingiu o percen-
tual de 23%, representando um volume total de 
recursos acima do estabelecido pela Constituição 
Federal da ordem de R$40 bilhões (Gráfico 5). 

Gráfico 6 
Valores aplicados em AsPs, com destaque para acima 
do mínimo constitucional, pelos Municípios, sus 
(2000-2020) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do SIOPS/SE/MS. 
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consumiu 73% do adicional total nas receitas 
correntes municipais no mesmo período e que o 
valor adicional daquele ano foi o equivalente ao 
total arrecadado com quota-parte municipal do 
iPVA pelo conjunto das prefeituras do país, mais a 
receita total com taxas [14].  

Gráfico 7 
Percentuais mínimos e aplicados em AsPs, com 
destaque para acima do mínimo constitucional,  
pelos Municípios, sus (2000-2020)
 

Fonte: Elaboração Própria com dados do SIOPS/SE/MS. 
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como as crescentes demandas por serviços, desta 
forma, podendo comprometer as demais políticas 
públicas. 

RECOMENDAÇÃO
Ampliar a participação do financiamen-
to público Federal e estadual do SUS, de 
forma a diminuir a pressão da responsa-
bilidade dos municípios, que detêm menor 
capacidade de arrecadação tributária
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LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL DA UNIÃO 

A elaboração do oGu - orçamento Geral da união 
é de responsabilidade do Poder executivo, sendo 
aprovado pelo Poder Legislativo. Nos últimos 22 
anos, as destinações à saúde estabelecidas nas 
LoAs - Leis orçamentárias Anuais da união nunca 
alcançaram 5% das despesas totais planejadas nos 
respectivos orçamentos Gerais da união [13].

em detrimento a primeira regra, preconizada pela 
Constituição Federal, para o financiamento do 
sus pela união, 30% do orçamento da seguri-
dade social, não há registro de que os elaboradores 
do orçamento da oGu tenham tido intenção de 
alcançar sequer 2/3 deste valor, mesmo se valores 
destinados ao seguro desemprego fossem descon-
siderados. No período analisado a representati-
vidade dos recursos programados para a saúde 
variaram entre 11% e 17,9%, praticamente de 
forma decrescente no decorrer dos anos.  
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Tabela 2 
Lei orçamentaria da união, Brasil (2000-2021), valores 
em r$ bilhões (iPCA jan/22)

ANo

LoA ToTAL

Lei                               
(NÚMero 

- DATA)

VALor              
(r$ 

BiLHões)

VAriAção 
ANuAL 

(r$)

VAriAção 
ANuAL 

(%)

1998 9.598 - dez/1997 1.640,98 - -

1999 9.789 - fev/1999 1.880,03 239,04 14,6%

2000 9.969 - mai/2000 3.901,99 2.021,96 107,5%

2001 10.171 - jan/2001 3.454,55 -447,43 -11,5%

2002 10.407 - jan/2002 2.196,18 -1.258,37 -36,4%

2003 10.640 - jan/2003 3.108,82 912,64 41,6%

2004 10.837 - jan/2004 4.033,11 924,29 29,7%

2005 11.100 - jan/2005 4.098,59 65,48 1,6%

2006 11.306 - mai/2006 4.009,19 -89,40 -2,2%

2007 11.451 - fev/2007 3.572,03 -437,16 -10,9%

2008 11.647 - mar/2008 3.052,33 -519,69 -14,5%

2009 11.897 - dez/2008 3.346,02 293,68 9,6%

2010 12.214 - jan/2010 3.582,15 236,13 7,1%

2011 12.381 - fev/2011 3.765,28 183,13 5,1%

2012 12.595 - jan/2012 3.867,16 101,88 2,7%

2013 12.798 - abr/2013 3.680,03 -187,13 -4,8%

2014 12.952 - jan/2014 3.823,23 143,20 3,9%

2015 13.115 - abr/2015 4.336,93 513,70 13,4%

2016 13.255 - jan/2016 4.023,51 -313,42 -7,2%

2017 13.414 - jan/2017 4.377,39 353,87 8,8%

2018 13.587 - jan/2018 4.365,23 -12,16 -0,3%

2019 13.808 - jan/2019 3.914,41 -450,82 -10,3%

2020 13.978 - jan/2020 4.101,59 187,17 4,8%

2021 14.144 -jan/2021 4.601,61 500,03 12,2%
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ANo

LoA s.soCiAL

Lei                               
(NÚMero 

- DATA)

VALor              
(r$ 

BiLHões)

VAriAção 
ANuAL 

(%)

rePreseNT. 
ssoCiAL Vs. 

ToTAL

1998 9.598 - dez/1997 399,38 - 24%

1999 9.789 - fev/1999 394,23 -1,3% 21%

2000 9.969 - mai/2000 470,53 19,4% 12%

2001 10.171 - jan/2001 527,94 12,2% 15%

2002 10.407 - jan/2002 564,07 6,8% 26%

2003 10.640 - jan/2003 599,04 6,2% 19%

2004 10.837 - jan/2004 639,45 6,7% 16%

2005 11.100 - jan/2005 669,85 4,8% 16%

2006 11.306 - mai/2006 734,38 9,6% 18%

2007 11.451 - fev/2007 793,60 8,1% 22%

2008 11.647 - mar/2008 821,87 3,6% 27%

2009 11.897 - dez/2008 897,84 9,2% 27%

2010 12.214 - jan/2010 944,99 5,3% 26%

2011 12.381 - fev/2011 995,98 5,4% 26%

2012 12.595 - jan/2012 1.075,72 8,0% 28%

2013 12.798 - abr/2013 1.105,51 2,8% 30%

2014 12.952 - jan/2014 1.143,69 3,5% 30%

2015 13.115 - abr/2015 1.201,67 5,1% 28%

2016 13.255 - jan/2016 1.179,41 -1,9% 29%

2017 13.414 - jan/2017 1.215,55 3,1% 28%

2018 13.587 - jan/2018 1.251,24 2,9% 29%

2019 13.808 - jan/2019 1.267,41 1,3% 32%

2020 13.978 - jan/2020 1.368,54 8,0% 33%

2021 14.144 -jan/2021 1.276,80 -6,7% 28%
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ANo

LoA reFiNANCiAMeNTo DA DÍViDA

Lei                               
(NÚMero 

- DATA)

VALor              
(r$ 

BiLHões)

VAriAção 
ANuAL 

(%)

rePreseNT. 
DÍViDA Vs. 

ToTAL

1998 9.598 - dez/1997 647,06 - 39%

1999 9.789 - fev/1999 879,48 35,9% 47%

2000 9.969 - mai/2000 2.481,23 182,1% 64%

2001 10.171 - jan/2001 1.964,17 -20,8% 57%

2002 10.407 - jan/2002 744,43 -62,1% 34%

2003 10.640 - jan/2003 1.566,79 110,5% 50%

2004 10.837 - jan/2004 2.361,09 50,7% 59%

2005 11.100 - jan/2005 2.387,70 1,1% 58%

2006 11.306 - mai/2006 2.021,87 -15,3% 50%

2007 11.451 - fev/2007 1.534,82 -24,1% 43%

2008 11.647 - mar/2008 932,90 -39,2% 31%

2009 11.897 - dez/2008 1.111,95 19,2% 33%

2010 12.214 - jan/2010 1.209,39 8,8% 34%

2011 12.381 - fev/2011 1.299,48 7,4% 35%

2012 12.595 - jan/2012 1.178,76 -9,3% 30%

2013 12.798 - abr/2013 1.036,54 -12,1% 28%

2014 12.952 - jan/2014 1.050,38 1,3% 27%

2015 13.115 - abr/2015 1.363,70 29,8% 31%

2016 13.255 - jan/2016 1.205,61 -11,6% 30%

2017 13.414 - jan/2017 1.212,96 0,6% 28%

2018 13.587 - jan/2018 1.440,65 18,8% 33%

2019 13.808 - jan/2019 910,35 -36,8% 23%

2020 13.978 - jan/2020 1.055,02 15,9% 26%

2021 14.144 -jan/2021 1.764,84 67,3% 38%
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ANo

LoA sAÚDe

Lei                               
(NÚMero - DATA)

VALor              
(r$ 

BiLHões)

VAriAção 
ANuAL 

(%)

VAriAção 
ANuAL 

(r$)

rePres. 
sAÚDe 

Vs. 
ToTAL

rePres. 
sAÚDe 

Vs. 
ssoCiAL

1998 9.598 - dez/1997 72,97 - - 4,45% 18,3%

1999 9.789 - fev/1999 67,35 -7,7% -5,62 3,58% 17,1%

2000 9.969 - mai/2000 78,49 16,5% 11,14 2,01% 16,7%

2001 10.171 - jan/2001 94,61 20,5% 16,13 2,74% 17,9%

2002 10.407 - jan/2002 96,41 1,9% 1,79 4,39% 17,1%

2003 10.640 - jan/2003 91,79 -4,8% -4,61 2,95% 15,3%

2004 10.837 - jan/2004 100,28 9,2% 8,49 2,49% 15,7%

2005 11.100 - jan/2005 103,44 3,1% 3,16 2,52% 15,4%

2006 11.306 - mai/2006 106,88 3,3% 3,44 2,67% 14,6%

2007 11.451 - fev/2007 116,32 8,8% 9,44 3,26% 14,7%

2008 11.647 - mar/2008 117,81 1,3% 1,48 3,86% 14,3%

2009 11.897 - dez/2008 125,93 6,9% 8,12 3,76% 14,0%

2010 12.214 - jan/2010 135,30 7,4% 9,37 3,78% 14,3%

2011 12.381 - fev/2011 147,76 9,2% 12,46 3,92% 14,8%

2012 12.595 - jan/2012 165,00 11,7% 17,25 4,27% 15,3%

2013 12.798 - abr/2013 168,67 2,2% 3,67 4,58% 15,3%

2014 12.952 - jan/2014 170,08 0,8% 1,41 4,45% 14,9%

2015 13.115 - abr/2015 182,44 7,3% 12,36 4,21% 15,2%

2016 13.255 - jan/2016 161,39 -11,5% -21,05 4,01% 13,7%

2017 13.414 - jan/2017 160,69 -0,4% -0,70 3,67% 13,2%

2018 13.587 - jan/2018 162,88 1,4% 2,19 3,73% 13,0%

2019 13.808 - jan/2019 159,34 -2,2% -3,54 4,07% 12,6%

2020 13.978 - jan/2020 154,97 -2,7% -4,37 3,78% 11,3%

2021 14.144 -jan/2021 159,41 2,9% 4,43 3,46% 12,5%

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão - Secretaria de Orçamento Federal Orçamento Federal - Lei 
Orçamentária Anual de cada exercício. 
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em 2021, as despesas previstas da união para 
a saúde comprometeram 3,4% do total do oGu 
(Tabela 2). Nestes 22 anos, a representatividade da 
saúde frente ao orçamento da união variou entre 
2,0% e 4,6%, mantendo média anual de 3,6%. 
Registra-se que apenas para despesas com o refi-
nanciamento da dívida da união são destinados 
anualmente uma média 38,7% do oGu.   

RECOMENDAÇÃO
Ampliação da proporção dos gastos com 
saúde frente ao Orçamento Geral da União, 
visto que, nos últimos 10 anos, as despe-
sas com o financiamento da dívida pública 
alcançam valores acima de 30%, enquanto 
nos últimos 22 anos a saúde nunca alcan-
çou 5%. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
GRUPO DE DESPESA 
DESPESAS CAPITAL  
(ASPS E NÃO ASPS)

Nos últimos 13 anos, registra-se diminuição nos 
gastos do Ministério da saúde com investimentos, 
segundo sua representatividade frente aos valores 
empenhados da unidade orçamentária Fundo 
Nacional de saúde. No ano de 2021, tal represen-
tatividade atingiu seu valor mais baixo de 1,9%. 

segundo análises de contas do setor saúde, na pers-
pectiva da contabilidade internacional as despesas 
de capital de fontes de financiamento públicas e 
privadas, entre os anos de 2015 e 2019, foram em 
média 3,3% dos gastos correntes em saúde [14]. Valor 
muito baixo, se comparada as dos países europeus 
da oCDe, que equivaleram, em média, a 5,0% dos 
gastos correntes em saúde.

As despesas de investimento, ou recursos de 
capital, são importantes para a produção ou 
geração de novos bens ou serviços que integrarão 
o patrimônio público, tais como obras, constru-
ções, instalações e aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes, que são incorporados ao 
sistema de saúde. Qualquer melhoria do parque 
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tecnológico e ampliação do acesso a serviços no 
sus serão necessários gastos em investimento. No 
entanto, os gastos com investimento do Ministério 
da saúde, mesmo considerando escassos, vêm 
reduzindo ano a ano. 

Gráfico 8 
representatividade das despesas do Grupo de Despesas 
investimentos, frente ao total dos valores empenhados 
da unidade orçamentária Fundo Nacional de saúde, do 
Ministério da saúde (2000-2021)

 
Fonte: Elaboração própria com dados do SIOP - Ministério da Saúde - 
Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde.
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RECOMENDAÇÃO
Ampliar significativamente os investimen-
tos públicos no Sistema Único de Saúde, 
objetivando elevar o grau de influência na 
modernização e ampliação da infraestrutu-
ra para a melhoria na qualidade da assis-
tência e da vida das pessoas.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESPESAS CORRENTES 
(ASPS E NÃO ASPS) 

Nos últimos 13 anos, registra-se a manutenção da 
proporção de gastos do Ministério da saúde com 
despesas correntes para Atenção Básica e Assis-
tência Hospitalar/Ambulatorial, segundo sua repre-
sentatividade frente aos valores totais empenhados 
da unidade orçamentária Fundo Nacional de saúde. 
No ano de 2019, tal representatividade atingiu seu 
valor mais alto (21%) no período analisado para a 
subfunção Atenção Básica, provocada pela criação 
do secretaria de Atenção Primaria em saúde. 

No entanto, em 2020, as proporções sofreram 
fortes alterações pelo aporte dos recursos extraor-
dinários, dedicados ao enfrentamento da pandemia 
da Covid-19, computados na subfunção Adminis-
tração Geral. em 2021, as proporções voltaram 
aos patamares anteriores. Vale registrar que nem 
mesmo as emendas parlamentares obrigatórias, 
que tiveram origem na emenda Constitucional 
86/2015, alteraram as proporções da composição 
dos gastos do Ministério da saúde.
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Gráfico 9 
representatividade das despesas do Grupo de Despesas 
Correntes, por subfunção, frente ao total dos valores 
empenhados, da unidade orçamentária Fundo Nacional 
de saúde, do Ministério da saúde (2000-2021) 
 

Fonte: Elaboração própria com dados do SIOP - Ministério da Saúde - 
Unidade Orçamentária: 36901 - Fundo Nacional de Saúde.
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RECOMENDAÇÃO
Garantir e expandir o financiamento da 
Atenção Primária em Saúde, objetivando a 
ampliação do acesso da população ao Sis-
tema Único de Saúde, proporcionado uma 
melhor qualidade do gasto e consequente-
mente a diminuição de recursos utilizados 
com os agravos atendidos no âmbito da 
média e alta complexidade assistencial.
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EMPOÇAMENTO
SALDOS NAS CONTAS 
CORRENTES DOS  
REPASSES FEDERAIS 

A unidade orçamentária “Fundo Nacional de 
saúde” conta com uma dotação anual superior 
a r$120,00 bilhões, executando cerca de 90,0% 
deste valor. Desse total, mais de 65% são recursos 
transferidos aos entes subnacionais, para o finan-
ciamento das ações e serviços públicos de saúde. 
Todavia, parte destes recursos fica empoçado nos 
Fundos de saúde de estados, Distrito Federal e 
Municípios. em janeiro/2022, o conjunto de muni-
cípios registou um empoçamento total de r$ 17,36 
bilhões e os estados r$ 10,60 bilhões, conforme 
dados disponibilizados pelo Painel de Apoio a 
Gestão – Conasems. 

Várias são as causas da não execução destes 
recursos, todavia a qualidade, a quantidade e a 
complexidade do arcabouço normativo do sus 
contribuem fortemente para o empoçamento. 
Além disso, se os repasses financeiros fede-
rais fundo a fundo ocorressem segundo critérios 
de rateio previamente estabelecidos, conforme 
determinado pela Lei Complementar 141/2012, a 
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execução destes recursos ocorreria de uma forma 
mais abrangente, célere, efetiva, eficiente e eficaz, 
garantindo maior adesão ao atendimento às 
demandas locais. 

um bom exemplo do comportamento de atrelar 
o financiamento as iniciativas do Ministério da 
saúde e não as necessidades locais ocorreu no 
primeiro ano da pandemia quando o Ministério da 
saúde repassou mais de r$ 32 bilhões em recursos 
extraordinários aos entes subnacionais. original-
mente o recurso que era de livre utilização para 
o enfrentamento da Covid-19 teve 33% do seu 
volume atrelado a alguma estratégia específica do 
Ministério da saúde. Como exemplo, o Programa 
saúde na escola recebeu r$ 450 milhões para 
gastos com Covid-19 para preparação do retorno 
das atividades escolares ou os r$ 650 milhões que 
foram destinados a aquisição especifica de medi-
camentos para saúde mental [15].

o empoçamento pode ter diversas causas. os 
recursos contabilizados compõem o fluxo de caixa 
normal da contabilidade da gestão. Por outro lado, 
há indícios de que contas-correntes que já deveriam 
ter sido encerradas recebem depósitos que não são 
provenientes do FNs, que podem ser provenientes 
dos estados ou do tesouro municipal [15]. Mas uma 
coisa é certa, a complexidade normativa e a inse-
gurança por ela provocada são umas das principais 
razões deste acumulo, pois se tornaram barreiras à 
consecução de importantes princípios da adminis-
tração pública: legalidade e eficiência. Entre os anos 
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de 2014 e 2019, o valor total do empoçamento dos 
recursos repassados saltou de r$ 5,4 bilhões para 
r$ 16,29 bilhões, alcançando em agosto/2020 a 
cifra de r$ 31,74 bilhões. em 2019, o volume de 
saldos representou 19,9% do total de repasses do 
Ms e em 2020 alcançou 21,1%, com tendência de 
crescimento [15].

Figura 5 
Comparação entre a razão entre as despesas plane-
jadas e liquidadas do conjunto de orçamentos munici-
pais para a saúde   
 

Fonte: Fragmento extraído de Pesquisa Gestão orçamentária e 
financeira do SUS. Conasems, Universidade Califórnia Davis, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 
London School of Economics, 2022.

A Pesquisa Gestão orçamentária e Financeira do 
sus - 2020 registrou o crescimento do empo-
çamento dos recursos nos Municípios de forma 
relevante nas despesas correntes e ainda mais 
expressivo nas despesas de capital. As dificuldades 
de execução do orçamento acabam por acarretar 
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o acúmulo de recursos no financeiro. A pesquisa 
aponta que a realidade da execução orçamentária 
do sus aponta para dois principais problemas: falta 
de financiamento e dificuldades de execução.

RECOMENDAÇÃO
Implantação do critério de rateio, estabele-
cido pela Lei Complementar 141/2012 pa-
ra os repasses do Ministério da Saúde aos 
entes subnacionais e a revogação da obri-
gatoriedade do cumprimento de objetos e 
compromissos pactuados e/ou estabele-
cidos em atos normativos específicos que 
regulamentaram o repasse à época do in-
gresso dos recursos no fundo de saúde do 
Estado, do Distrito Federal ou do Município 
(Portaria de Consolidação nº 6/2017, Art. 
3º, § 2º, inciso III).
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CONTAS DE  
DEPóSITO à VISTA  
(CONTAS-CORRENTES) 
DOS REPASSES 
FEDERAIS

o Fundo Nacional de saúde do Ministério da saúde 
é o gestor financeiro dos recursos destinados a 
financiar as despesas correntes e de capital do 
Órgão. Os repasses da União destinados ao finan-
ciamento de ações e serviços públicos de saúde 
ocorrem do Fundo Nacional para os Fundos de 
saúde de estados, Distrito Federal e Municípios. 
As operações financeiras são realizadas por meio 
de contas de depósito à vista (contas-correntes), 
abertas pelo Fundo Nacional em instituições finan-
ceiras federais – Banco do Brasil e Caixa econô-
mica Federal – estando sob a gestão dos entes 
subnacionais. 

ocorre que, a normativa do Ministério da saúde 
estabeleceu a abertura de uma conta de repasse 
para cada bloco de financiamento. Contudo, 
por muitos anos foram abertas contas correntes 
para transferências especificas, não só para os 
blocos, mas também para programas, ações, ativi-
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dades, projetos, operações especiais do Ministério 
da saúde. A partir da publicação da Portaria n. 
3992/2017 a organização do repasse foi alterado 
para somente duas contas correntes, no entanto, 
ainda restam as contas antigas em aberto. 

No ano de 2022, mesmo o Fundo Nacional de saúde 
não mais operando transferências financeiras 
para as contas antigas, o número total, apenas de 
contas-correntes ativas, para repasses federais 
era de 1.185 nos estados e 63.760 nos Municípios. 
individualmente, o estado do Pará e os municí-
pios de joão Pessoa/PB, são Paulo/sP e Teresina/
Pi registaram mais de cem contas. o volume total 
de contas municipais deveria ser de 11.136, duas 
contas correntes por município, e 54 contas esta-
duais, duas contas correntes por estado. [15].

RECOMENDAÇÃO
Estabelecer o imediato encerramento das 
contas inativas, bem como das ativas que 
sejam anteriores a publicação da Portaria 
3992/2017, com as respectivas transferên-
cias dos valores para as contas dos Blocos: 
de Manutenção das Ações e Serviços Públi-
cos de Saúde e de Estruturação da Rede de 
Serviços Públicos de Saúde. 
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EMENDAS 
PARLAMENTARES 
EFEITOS NO SUS  

O novo mecanismo para financiamento do SUS 
possibilitado pela eC 86/2015, por meio das 
emendas parlamentares, trouxe para a Gestão do 
sus um novo ator: os parlamentares. existe uma 
tensão inerente ao caráter das emendas, como 
recurso político e mecanismo financeiro. Em ambas 
as faces o que deve estar em mente é a garantia 
do Direito a Saúde, por meio do financiamento das 
ações ofertadas pelo sus.  

Volumes expressivos, direcionados por meio das 
emendas parlamentares, são destinados aos entes 
subnacionais. estes repasses ocorrem por meio das 
transferências do Fundo Nacional de saúde para os 
fundos dos demais entes subnacionais para o finan-
ciamento de AsPs. A questão é que muitas destas 
indicações ocorrem sem que sejam consideradas 
as necessidades locais, a capacidade instalada e a 
rede de atenção das regiões de saúde. As emendas 
deveriam ser uma intensa fonte de investimento 
da união no sus, desde que gerenciadas de forma 
a atender a política de modernização e ampliação 
da infraestrutura para a melhoria na qualidade da 
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assistência e da vida das pessoas, de responsabili-
dade do Ministério da saúde. 

Todavia, a indicação do ente recebedor fica a cargo 
do parlamentar e, nos últimos três anos a maior 
parcela das emendas foi destinada aos municí-
pios, para o custeio e continuidade da oferta dos 
serviços de saúde.  

Tabela 3 
Destinação (despesa empenhada) das emendas parla-
mentares por categoria de despesa e modalidade de 
aplicação, Ministério da saúde (2014-2020).                   

R$ milhões

eMeNDAs 
PArLAMeNTAres 2014 2015 2016 2017

3 - outras Despesas 
Correntes

402,59 380,21 1.417,95 2.627,85

30 - Transferências a 
estados e ao Distrito 
Federal

2,22 0,31 2,29 79,19

31 - Transferências a 
estados e ao Distrito 
Federal - Fundo a 
Fundo

10,56 53,29 222,48 621,60

40 - Transferências a 
Municípios

1,00 0,60 3,04 83,44

41 - Transferências a 
Municípios - Fundo a 
Fundo

287,37 258,58 1.014,95 1.754,43

50 - Transferências a 
instituições Privadas 
sem Fins Lucrativos

74,99 55,87 139,25 43,84

70 - Transferências a 
instituições  
Multigovernamentais 
Nacionais

 -    -    -    -   

71 - Transferências a 
Consórcios Públicos 
mediante contrato 
de rateio

 -    -    -    -   



54

80 - Transferências 
ao exterior

 -    -    -    -   

90 - Aplicações 
Diretas

26,44 11,57 35,89 45,34

91 - Aplicação 
Direta Decorrente 
de operação entre 
Órgãos, Fundos 
e entidades 
integrantes dos 
orçamentos F/s

 -    -   0,04  -   

99 - A DeFiNir  -    -    -    -   

4 - investimentos 2.514,60 1.211,40 2.394,97 2.345,71

30 - Transferências a 
estados e ao Distrito 
Federal

23,73 15,23 59,53 170,85

31 - Transferências a 
estados e ao Distrito 
Federal - Fundo a 
Fundo

151,87 88,90 274,68 151,17

40 - Transferências a 
Municípios

124,29 105,35 140,89 222,27

41 - Transferências a 
Municípios - Fundo a 
Fundo

1.794,34 724,37 1.329,84 1.419,69

50 - Transferências a 
instituições Privadas 
sem Fins Lucrativos

407,51 265,40 532,71 366,36

70 - Transferências 
a instituições 
Multigovernamentais 
Nacionais

2,29 2,60 17,24 6,54

71 - Transferências a 
Consórcios Públicos 
mediante contrato 
de rateio

 -   0,29 0,27  -   

90 - Aplicações 
Diretas

10,57 9,27 39,82 8,83

99 - A DeFiNir  -    -    -    -   

Total Geral 2.917,19 1.591,62 3.812,93 4.973,56

Fonte: Elaboração própria com dados do SIOP/ME. 
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eMeNDAs 
PArLAMeNTAres 2018 2019 2020 2021

3 - outras Despesas 
Correntes

3.600,47 5.149,29 10.010,88 13.491,99

30 - Transferências a 
estados e ao Distrito 
Federal

10,12 48,28 44,89 10,35

31 - Transferências a 
estados e ao Distrito 
Federal - Fundo a 
Fundo

487,77 990,34 2.046,79 1.721,72

40 - Transferências a 
Municípios

40,44 33,47 29,88 42,01

41 - Transferências a 
Municípios - Fundo a 
Fundo

2.985,56 3.986,02 6.021,45 11.645,79

50 - Transferências a 
instituições Privadas 
sem Fins Lucrativos

30,45 47,68 45,63 28,86

70 - Transferências a 
instituições  
Multigovernamentais 
Nacionais

 -    -    -    -   

71 - Transferências a 
Consórcios Públicos 
mediante contrato de 
rateio

 -    -   17,64  -   

80 - Transferências 
ao exterior

 -    -   39,54  -   

90 - Aplicações 
Diretas

46,14 43,50 1.630,14 43,25

91 - Aplicação 
Direta Decorrente 
de operação entre 
Órgãos, Fundos e 
entidades integrantes 
dos orçamentos F/s

 -    -   134,92  -   

99 - A DeFiNir  -    -    -    -   

4 - investimentos 1.909,87 1.563,13 2.756,31 2.309,84

30 - Transferências a 
estados e ao Distrito 
Federal

20,37 90,96 255,15 20,07



56

31 - Transferências a 
estados e ao Distrito 
Federal - Fundo a 
Fundo

243,60 246,54 409,63 177,70

40 - Transferências a 
Municípios

134,93 142,76 402,15 341,51

41 - Transferências a 
Municípios - Fundo a 
Fundo

1.178,58 774,80 981,18 1.296,69

50 - Transferências a 
instituições Privadas 
sem Fins Lucrativos

307,38 292,13 409,56 445,22

70 - Transferências 
a instituições 
Multigovernamentais 
Nacionais

4,60 3,60 4,71 2,97

71 - Transferências a 
Consórcios Públicos 
mediante contrato de 
rateio

 -    -   3,22 1,00

90 - Aplicações 
Diretas

20,40 12,35 290,72 24,68

99 - A DeFiNir  -    -    -    -   

Total Geral 5.510,34 6.712,42 12.767,18 15.801,83

Fonte: Elaboração própria com dados do SIOP/ME. 

Conceitualmente, as emendas foram criadas para 
trazer maior balanceamento entre os Poderes. No 
entanto, as variadas logicas de distribuição resul-
taram em uma destinação per capita desigual entre 
as regiões do país e, fatalmente, desconexa ao 
planejamento de saúde dos gestores do sus. 
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Tabela 4 
Distribuição de emendas parlamentares, despesas 
correntes, transferidos na modalidade de aplicação 
fundo a fundo, segundo os 20 menores e 20 maiores 
valores per capita em r$, Ministério da saúde (2021) 

exerCÍCio 2021 _ VALores PAGos 

uF MuNiCÍPio PoP Per CAPiTA 
(r$) 20 -

rj Macaé  261.501 0,38

rj Araruama  134.293 0,74

rs Passo Fundo  204.722 0,98

MG Muriaé  109.392 1,01

sP Ferraz de
Vasconcelos

 196.500 1,02

PA Marabá  283.542 1,41

Pe ipojuca  97.669 1,54

sP Praia Grande  330.845 1,72

es serra  527.240 1,90

sP Leme  104.346 1,92

sP Bom jesus dos 
Perdões

 25.985 1,92

sP santo Antonio  
de Posse

 23.529 2,13

rs Viamão  256.302 2,34

Ce Vicosa do Ceará  61.410 2,44

es Cariacica  383.917 2,60

BA Casa Nova  72.545 2,76

sP são Bernardo  
do Campo

 844.483 3,04

BA Valença  97.233 3,09

sP santana de 
Parnaíba

 142.301 3,16

rj rio das ostras  155.193 3,25

Fonte: FNS/SE/MS Elaboração própria
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exerCÍCio 2021 _ VALores PAGos 

uF MuNiCÍPio PoP Per CAPiTA 
(r$) 20 -

To Talismã  2.812 536,65

AM jutaí  13.886 540,11

Go Adelândia  2.516 546,85

MA Tufilândia  5.854 570,31

rr são Luiz  8.110 572,35

MA Lago dos 
rodrigues

 8.857 573,06

Go estrela do Norte  3.264 573,97

To Crixas do 
Tocantins

 1.735 578,34

AL jundiá  4.137 578,74

MG serra da saudade  776 579,90

Go Cachoeira de 
Goiás

 1.342 610,04

To Lavandeira  1.954 628,22

AP Pracuuba  5.246 640,48

AL Porto de Pedras  7.701 642,42

MA Bernardo do 
Mearim

 6.073 681,47

MA Bela Vista do 
Maranhão

 11.279 691,25

MA Afonso Cunha  6.578 723,83

To Chapada de 
Areia

 1.410 745,36

MA igarapé Grande  11.387 753,59

Go Campos Verdes  1.830 917,32

AM japurá  2.251 2103,75

Fonte: FNS/SE/MS Elaboração própria
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em analise per capita é observado que as distri-
buições são díspares. A diversidade de alocação 
per capita em municípios com população similar, 
demonstra que o planejamento e organização do 
serviço possa estar comprometido, notadamente 
nos municípios com menor população.  

Tabela 5 
Distribuição de emendas parlamentares, despesas 
correntes, transferidos na modalidade de aplicação 
fundo a fundo, segundo porte populacional e valores 
per capita em r$, Ministério da saúde (2021)  

exerCÍCio 2021 _ VALores PAGos 

uF MuNiCÍPio PoP Per CAPiTA 
(r$)  

rN Natal  890.480 61,15

Ms Campo Grande  906.092 44,81

rj Duque de Caxias  924.624 98,66

AL Maceió  1.025.360 146,01

rj são Gonçalo  1.091.737 101,52

MA são Luís  1.108.975 42,93

sP Campinas  1.213.792 12,06

sP Guarulhos  1.392.121 5,58

rs Porto Alegre  1.488.252 86,55

PA Belém  1.499.641 81,32

Go Goiânia  1.536.097 19,57

Pe recife  1.653.461 32,33

Pr Curitiba  1.948.626 39,31

AM Manaus  2.219.580 9,91

MG Belo Horizonte  2.521.564 83,76

Ce Fortaleza  2.686.612 45,02

BA salvador  2.886.698 62,34

DF Brasília  3.094.325 12,68
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rj rio de janeiro  6.747.815 11,94

sP são Paulo  12.325.232 29,95

AM japura  2.251 2103,75
 
Fonte: FNS/SE/MS _ Elaboração própria

exerCÍCio 2021 _ VALores PAGos 

uF MuNiCÍPio PoP Per CAPiTA 
(r$) 

MG serra da saudade 776 579,90

sP Bora 838 54,73

MT Araguainha 946 211,42

rs engenho Velho 982 305,50

rs união da serra 1118 178,89

To oliveira de 
Fatima

1118 268,34

sP uru 1153 225,50

MG Cedro do Abaete 1157 86,43

Go Anhanguera 1160 271,16

sC santiago do sul 1235 476,61

Pi Miguel Leão 1242 354,27

rs Porto Vera Cruz 1308 76,45

Go Cachoeira de 
Goiás

1342 610,04

rs André da rocha 1343 186,15

Go são joão da 
Parauna

1345 452,26

rs Carlos Gomes 1351 74,02

MG Grupiara 1387 281,18

To Chapada de 
Areia

1410 745,36

sC Lajeado Grande 1418 105,78

sP Flora rica 1430 62,94

Fonte: FNS/SE/MS _ Elaboração própria
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registra-se que os recursos possibilitados pelas 
emendas parlamentares têm sua importância no 
cumprimento das despesas originárias da gestão 
local, mas não se transformaram em recursos 
adicionais para financiamento do SUS, apenas 
representam a manutenção da redução do gasto 
Federal na composição do gasto público aos longos 
dos anos.

Frente a garantia do Direito a saúde previsto na 
Constituição Federal, o (sub)financiamento histó-
rico do SUS, somando as dificuldades estruturais, 
institucionais e da própria gestão, as emendas 
parlamentares acirram interesses, e reforçam 
práticas que promovem a desigualdade de alocação 
dos já escassos recursos destinados às AsPs.

A ação conjugada entre os Poderes é necessária, 
com competências melhor definidas a fim de que o 
estado, por meio do seu orçamento, possa cumprir 
seu papel de executar as escolhas da população 
sobre a aplicação dos recursos públicos e desta 
forma garantir o direito fundamental a saúde disci-
plinada no texto constitucional brasileiro.

RECOMENDAÇÃO
Intensificar os esforços e aperfeiçoar as re-
lações entre os Poderes, para criar meca-
nismos mais eficientes de alocação desses 
recursos, para melhor atender as necessi-
dades de saúde da população.
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DIMINUIR, 
DESCOMPLICAR 
E FLExIBILIzAR A 
NORMATIVA SUS

Todas as transferências realizadas pelo Ministério 
da saúde aos demais entes nacionais são prece-
didas pela publicação de Portaria específica. Efeti-
vamente, para que os repasses sejam legais, é 
necessário considerar ainda uma série de normas e 
princípios financeiros e orçamentários pertinentes 
à administração pública, bem como um conjunto 
de normas e pactuações no âmbito do sus. Dentre 
estas normas destacam-se aquelas que imputam 
aos gestores subnacionais obrigações e coíbem 
atos que visam fins diversos dos previstos (Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964 & Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000) [16].   

Adicionalmente, sob pena de incorrer em desvio 
de finalidade, a execução dos recursos pelos entes 
subnacionais deve observar o cumprimento exato 
do objeto e das pactuações disciplinadas nos atos 
normativos que regulamentaram cada um dos 
repasses, ao tempo da recepção dos recursos no 
fundo de saúde dos entes subnacionais [17]. 
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Como se não bastasse, o arcabouço normativo 
do financiamento e de transferências do SUS, que 
foi compilado pela Portaria de Consolidação nº 
6/2017, contabiliza impressionantes 1.195 Artigos; 
36 Capítulos; 125 seções; 1.076 Parágrafos; 1.557 
incisos; 382 Alíneas e 97 Anexos na data de sua 
publicação. importante registrar que não consta 
nesta contabilidade as normativas que foram 
publicadas nos anos posteriores a publicação da 
Portaria, visto que as alterações são introduzidas 
na estrutura existente [17]. 

Apenas entre nos anos de 2020 e 2021 foram publi-
cadas mais de 7.500 portarias. Dentre essas mais 
de 1.190 versaram sobre Covid-19. No primeiro ano 
de pandemia, os repasses financeiros destinados às 
ações de enfrentamento à Covid-19 foram norma-
tizados por 616 portarias e transferidos por meio 
dos blocos de estruturação (r$1,36 bilhões; 4,2%) 
e Manutenção (r$30,93 bilhões; 95,8%) [18] [19]. 

Para estes repasses, registrou-se recorrência da 
postura do Ministério da saúde segundo a qual, 
mesmo frente a uma emergência internacional 
de saúde pública, restou mantida a cultura de 
execução atrelada, não somente a finalidade defi-
nida no Programa de Trabalho, mas também aos 
interesses das áreas finalísticas do Ministério da 
saúde, limitando a autonomia da gestão e da 
execução dos recursos recepcionados pelos entes 
subnacionais. 
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estes repasses, realizados em meio a uma 
pandemia, estabeleceram aos gestores de 5.596 
fundos subnacionais de saúde aproximadamente 
30 diferentes objetivos, mais de 16 formas de 
cálculo do rateio dos recursos e diversas amarras 
para a execução [15][20]. 

Dados da Pesquisa Gestão orçamentária e Finan-
ceira do sus 2020 sobre quais foram as maiores 
dificuldades encontradas pelos gestores munici-
pais para execução dos recursos extraordinários 
recebidos do Ministério da Saúde, confirmam que, 
para além dos problemas decorrentes da pandemia 
(preços abusivos, ausência de fornecedor), foram 
muito relevantes fatores estruturais como o receio 
de descumprimento de exigência do controle 
externo ou mesmo da legislação.

As dificuldades observadas demonstram a neces-
sidade de ampliar o diálogo com os representantes 
do controle externo, assim como a necessidade de 
revisão dos marcos normativos infralegais a fim de 
melhor compreensão das regras de repasse e da 
execução dos recursos federais pelos gestores locais.
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RECOMENDAÇÃO
Implantação do critério de rateio, estabele-
cido pela Lei Complementar 141/2012, pa-
ra os repasses do Ministério da Saúde aos 
entes subnacionais, com a republicação da 
Portaria de Consolidação nº 6/2017, consi-
derando os novos parâmetros de repasses, 
incluindo a revogação da obrigatoriedade 
do cumprimento de objetos e compromis-
sos pactuados e/ou estabelecidos em atos 
normativos específicos que regulamenta-
ram o repasse (Portaria de Consolidação nº 
6/2017, Art 3º, § 2º, inciso III).
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ARRECADAÇÃO 
PRóPRIA VS. 
CRESCIMENTO 
DESPESAS PRóPRIAS
MUNICíPIOS

A Constituição Federal de 1988 promoveu uma 
redistribuição dos recursos tributários para os 
entes subnacionais, além de possibilitar que os 
estados e municípios tenham receitas próprias pela 
via da tributação direta. No entanto, o aumento das 
responsabilidades transferidas a estados e municí-
pios não se deu na proporcionalidade do aporte de 
receitas, ocasionando um desequilíbrio no pacto 
federativo. 

estudo de comportamento das transferências fede-
rais, tendo em vista a hegemonia fiscal da União e 
seu importante papel redistributivo no sistema, 
revela-se fundamental para sinalizar alternativas 
capazes de promover uma organização mais equi-
librada do sus, reduzindo as desigualdades regio-
nais vigentes [21]. 

No caso da saúde este descompasso fica nítido. 
entre 2002 e 2020, a taxa de crescimento da arreca-
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dação própria dos Municípios foi de 52%, enquanto 
o crescimento das despesas próprias foi de 196%. 
Significa dizer que o crescimento das despesas com 
saúde foi 2,5 vezes maior do que a arrecadação, nos 
últimos 18 anos. Para os municípios a arrecadação 
própria é o produto das receitas tributárias base 
de cálculo do mínimo constitucional a ser aplicado 
em AsPs, conforme estabelecido pelo Art. 198 da 
Constituição Federal: 

iss - imposto sobre serviços cobrado das empresas, 
iPTu - imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial urbana; iTBi - imposto sobre Transmissão 
de Bens inter Vivos; FPM - Fundo de Participação 
dos Municípios; iTr - imposto sobre a Propriedade 
Territorial rural. 

receitas de Transferências da união: Quota-Parte 
do FPM; Quota-Parte do iTr Quota-Parte da LC n. 
87/1996 (Lei Kandir); 

imposto de renda retido na Fonte (irrF); 

receitas de Transferências do estado: Quota-Parte 
do iCMs; Quota-Parte do iPVA; Quota-Parte do iPi 
- exportação

outras receitas Correntes (receita da Dívida Ativa 
Tributária de impostos, Multas, juros de Mora e 
Correção Monetária)

já as despesas próprias em saúde, são as decla-
radas, constantes no artigo 3º da Lei Comple-
mentar 141/2012, consideradas como gastos em 
saúde. 

Art. 3o - observadas as disposições do art. 200 da 
Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, 
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de 19 de setembro de 1990, e do art. 2o desta Lei 
Complementar, para efeito da apuração da apli-
cação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, 
serão consideradas despesas com ações e serviços 
públicos de saúde as referentes a: 

i - Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica 
e a sanitária; 

ii - Atenção integral e universal à saúde em todos os 
níveis de complexidade, incluindo assistência tera-
pêutica e recuperação de deficiências nutricionais; 

iii - Capacitação do pessoal de saúde do sistema 
Único de saúde (sus); 

IV - Desenvolvimento científico e tecnológico e 
controle de qualidade promovidos por instituições 
do sus; 

V - Produção, aquisição e distribuição de insumos 
específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: 
imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medi-
camentos e equipamentos médico-odontológicos; 

Vi - saneamento básico de domicílios ou de 
pequenas comunidades, desde que seja aprovado 
pelo Conselho de saúde do ente da Federação 
financiador da ação e esteja de acordo com as dire-
trizes das demais determinações previstas nesta Lei 
Complementar; 

Vii - saneamento básico dos distritos sanitários 
especiais indígenas e de comunidades remanes-
centes de quilombos; 

Viii - Manejo ambiental vinculado diretamente ao 
controle de vetores de doenças; 

ix - investimento na rede física do sus, incluindo 
a execução de obras de recuperação, reforma, 
ampliação e construção de estabelecimentos 
públicos de saúde; 



69

x - remuneração do pessoal ativo da área de saúde 
em atividade nas ações de que trata este artigo, 
incluindo os encargos sociais; 

xi - Ações de apoio administrativo realizadas pelas 
instituições públicas do sus e imprescindíveis à 
execução das ações e serviços públicos de saúde; e 

xii - Gestão do sistema público de saúde e operação 
de unidades prestadoras de serviços públicos de 
saúde.
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Gráfico 10 
Comparação entre taxas de crescimento de arreca-
dação própria e crescimento das despesas com recursos 
próprias dos Municípios, Brasil (2002-2020)   
 

Fonte: Elaboração própria com dados do SIOPS/SE/MS.
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Na variação anual, o gráfico demonstra cresci-
mentos negativos de arrecadação nos anos de 
2003; 2009; 2015; 2016; 2020, sendo que nestes 
exercícios fiscais, exceto no exercício de 2015, 
incidiu uma variação positiva de crescimento da 
despesa de rP-AsPs. 

As necessidades crescentes da população em 
ações e serviços públicos em saúde, faz com que 
as respectivas despesas também cresçam. Desta 
forma, o crescimento da despesa própria e menor 
arrecadação fazem com que os municípios tendam 
a não ter condições de desempenhar as demais 
funções e políticas públicas, pelas quais são respon-
sáveis, assim como a total ausência da capacidade 
em alocar mais recursos para saúde. 

RECOMENDAÇÃO
Reestruturar o pacto federativo de forma 
que os recursos recebidos pelos entes de 
maior poder de arrecadação sejam garan-
tidos em maior volume no ente que de fato 
executa as ações de serviços de saúde.  
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RECEITAS 
TRANSFERêNCIAS 
FUNDO NACIONAL 
SAÚDE VS. DESPESAS  
PRóPRIAS
MUNICíPIOS

Quando as despesas próprias municipais são 
comparadas com os recursos de transferências 
federais para SUS por habitante, fica claro que nos 
últimos 18 anos a despesa per capita com recursos 
próprios com AsPs sempre foi maior do que o valor 
per capita dos repasses federais, salvo em 2020 
quando foram abertos sucessivos créditos extraor-
dinários para enfrentamento da pandemia da 
Covid-19, onde os valores per capita se igualaram.   
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Gráfico 11 
Comparação de valores per capita de receitas de trans-
ferências sus versus despesas recursos próprios, Brasil 
(2002-2020) (r$)
 

 Fonte: Elaboração própria, com dados do SIOPS/SE/MS.

Todavia, o encontro dos valores per capita no ano 
de 2020 não expressa a tendência das curvas. As 
transferências do sus registram tendência de alta, 
assim com os gastos próprios. Porem estes com 
maior inclinação que aqueles, em outras palavras o 
crescimento dos gastos com recursos próprios dos 
municípios continuará a ser maior do que o cresci-
mento dos repasses.
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registra-se que a expansão em 2020 dos repasses 
federais (de r$ 354,90 para r$ 473,90) não reduziu 
os gastos municipais em AsPs (de r$ 460,80 para 
r$ 468,60), o que demonstra mais uma vez o 
subfinanciamento do sistema por parte da União 
e a necessidade de novos aportes financeiros aos 
Municípios. 
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PARTICIPAÇÃO DAS 
TRANSFERêNCIAS 
FEDERAIS NO GASTO 
MUNICIPAL POR 
SUBFUNÇÃO 
ÁREAS SELECIONADAS

As transferências intergovernamentais constituem 
um elemento central no sistema de relações fede-
rativas no Brasil e é um item fundamental de receita 
para a grande maioria dos governos subnacionais 
(estados e Municípios). o processo de descentrali-
zação, uma das diretrizes do sus, obrigou a criação 
de mecanismos de financiamento das ASPS, em 
que são necessárias transferências financeiras para 
os entes subnacionais com o objetivo de co-finan-
ciar a provisão de tais serviços.  

O financiamento do componente federal é reali-
zado por meio de transferências fundo a fundo,  do 
Fundo Nacional de saúde para os fundos de saúde 
dos entes subnacionais, de forma regular e automá-
tica, conforme preconizado pela Lei Complementar 
141/2012 [22]. No caso do componente estadual, os 
repasses são realizados segundo a mesma modali-
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dade ou por transferências voluntárias (convênios), 
observando os critérios pactuados localmente. 

Ao longo dos exercícios de 2013 a 2020, foram 
registradas participações dos repasses federais no 
total de gasto em saúde dos municípios brasileiros 
para quatro áreas basilares de atuação do sus, as 
quais concentram os maiores gastos – Atenção 
Básica, Atenção especializada (Atenção Ambu-
latorial e Hospitalar), Assistência Farmacêutica 
(Suporte Terapêutico e Profilático) e Vigilância em 
saúde (Vigilância sanitária e epidemiológica). As 
quatro áreas apresentaram declínio da participação 
federal no gasto municipal em saúde no período. 

Gráfico 12 
Taxa de participação das transferências federias frente 
aos gastos com recursos próprios dos municípios, Brasil 
(2013-2020)  
 

Fonte: Elaboração própria com dados do SICONFI/STN - Sistema de 
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro/Secretaria 
do Tesouro Nacional e SIOP/ME - Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento/Ministério da Economia. 
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GASTOS COM ATENÇÃO BÁSICA 

Conforme preconizado no PNAB - Política Nacional 
da Atenção Básica, a APs - Atenção Primária e em 
saúde se caracteriza por um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange 
a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, 
a redução de danos e a manutenção da saúde, com 
o objetivo de desenvolver uma atenção integral, 
que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de 
saúde das coletividades [23]. A PNAB, assegura que o 
PMS - Plano Municipal de Saúde deve especificar a 
proposta de organização da APs e explicitar como 
serão utilizados os recursos recebidos através do 
Fundo Nacional de saúde. De acordo com a PNAB, 
uma das responsabilidades comuns entre as três 
esferas de governo é a de contribuir com o finan-
ciamento tripartite da APs. No entanto, é notória a 
elevada carga de responsabilidade dos municípios 
no financiamento do SUS, ao longo dos últimos 30 
anos e, no caso da APs, o custeio majoritário com 
recursos próprios.

A média de participação do componente federal 
no financiamento da APS nos últimos oito anos 
alcançou 37% do total dos gastos da APs nos muni-
cípios. Em outras palavras, os municípios financiam 
duas vezes mais em APs do que é alocado pelo 
componente federal. É correto afirmar que os muni-
cípios são os financiadores majoritários da PNAB. 
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GASTOS ASSISTêNCIA 
FARMACêUTICA 

A ampliação do acesso da população ao sistema 
de saúde público, principalmente por meio da APs, 
exigiu, ao longo dos últimos anos, mudanças na 
organização da AF - Assistência Farmacêutica no 
sus, de maneira a aumentar a cobertura da distri-
buição gratuita de medicamentos, e ao mesmo 
tempo minimizar custos[24]. entretanto, um dos 
fatores que comprometem a qualidade da AF é a 
insuficiência de recursos financeiros. 

A participação dos repasses federais nas despesas 
municipais da AF, por meio da subfunção suporte 
Terapêutico Profilático, apresenta uma queda 
preocupante no período analisado (2013 – 2020). 
Metade dos gastos municipais (52%) na AF foram 
oriundos dos repasses federais em 2013, redu-
zido a 30% em 2020. A ampliação do gasto muni-
cipal e a coparticipação estadual contribuiu para 
esta redução. Porém, a participação estadual na 
farmácia básica, em alguns estados da federação, 
é nula e desta forma a impacto nas contas munici-
pais é ainda maior.

GASTOS COM ATENÇÃO MÉDIA E 
ALTA COMPLExIDADE

os recursos federais destinados às ações e serviços 
de saúde de média e alta complexidade ambulato-
rial e hospitalar estão atualmente organizados em 
dois componentes: 
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• FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compen-
sação tem por finalidade financiar procedimentos 
e políticas consideradas estratégicas, bem como 
os novos procedimentos incorporados ao sus. os 
recursos financeiros destinados ao FAEC são trans-
feridos após a apuração da produção dos estabe-
lecimentos de saúde, registrada pelos respectivos 
gestores nos sistemas de informação Ambulatorial 
e Hospitalar siA/siH. 

• MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial 
e Hospitalar que inclui os incentivos de custeio e 
é transferido de forma regular e automática aos 
fundos de saúde dos estados, DF e municípios e que 
registra a maior participação no total do custeio da 
Atenção Especializada o financiamento federal.

Mas, apesar de evolver os maiores volumes de 
recursos, o cenário do financiamento na Atenção 
especializada também não se altera. A participação 
federal caiu ao longo do tempo e alcançou 47% no 
exercício de 2019, no total do gasto municipal para 
a Atenção Ambulatorial e Hospitalar.  

GASTOS VIGILâNCIA EM SAÚDE

As ações de vigilância em saúde devem contribuir 
para a integralidade na APs, o que pressupõe a 
inserção de ações de Vs - Vigilância em saúde em 
todas as instâncias e pontos da rede de Atenção à 
saúde do sus, mediante articulação e construção 
conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matri-
cialmente da saúde, bem como na definição das 
estratégias e dispositivos de organização e fluxos 
da rede de atenção. 
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os gastos da Vs concentram as ações relacionadas 
à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde 
ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e 
vigilância sanitária e alinha-se com o conjunto de 
políticas de saúde no âmbito do sus, considerando 
a transversalidade das ações de vigilância em saúde 
sobre a determinação do processo saúde doença.

No tocante a classificação da despesa no orçamento 
público as despesas da VS são classificadas em duas 
subfunções: Vigilância sanitária e Vigilância epide-
miológica. Neste contexto, o recorte adotado para 
análise dos gastos da Vs foi a soma das despesas 
destas subfunções e os respectivos repasses. Das 
quatro áreas analisadas a maior queda de parti-
cipação Federal foi a Vs, que em 2013 registrou 
uma participação 73% ao passo que em 2020 caiu 
para 34%, o que demonstra desfinanciamento nas 
ações da Vs. 

A Covid-19 destacou a importância da Vs no 
enfrentamento da pandemia, assim como em 
outras endemias que dependem de sua atuação 
direta: dengue, zika e chinkungunha. A medida que 
há redução do financiamento da área, um possível 
retorno ou aumento de doenças endêmicas pode 
ser esperado. 
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DESPESA POR FONTE 
ExERCíCIO FISCAL 

Verificou-se a composição de gastos municipais 
com ASPS, do exercício fiscal de 2019, conside-
rando as três fontes de financiamento (municipal, 
estadual e federal) demonstra detalhamento dos 
gastos municipais (despesa empenhada) por fonte 
de financiamento e área de atuação (subfun-
ções), no ano fiscal anterior ao início da pandemia 
Covid-19.

o consolidado dos gastos dos municípios aponta 
que os recursos municipais custearam 59% das 
despesas seguidos dos recursos federais (37%) 
e estaduais (4%). Dentre as subfunções a maior 
despesa ficou a cargo da Atenção de Hospitalar 
Ambulatorial custeada por Municípios (48%) união 
(47%) e estados (5%). A APs, segundo maior gasto 
da assistência a responsabilidade dos municípios 
é ainda maior: Municípios (60%) união (37%) e 
estados (3%).   
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Tabela 6 
Gastos em saúde nos orçamentos municipais, por fonte 
de financiamento – Despesa Empenhada, Brasil (2019)

R$ mil milhões

DesPesA eMPeNHADA 
- 2019 

reCursos 
MuNiCiPAis reCursos FeDerAis

suBFuNção / 
ATiViDADes r$ %  Por 

FoNTe r$ %  Por 
FoNTe

Atenção Básica 36.557,62 60% 22.483,63 37%

Atenção Hospitalar e 
Ambulatorial

34.183,02 48% 33.796,64 47%

Vigilância em saúde 2.377,31 52% 2.062,39 45%

suporte Profilático  
(Assistência 
Farmacêutica)

1.789,24 52% 1.400,31 41%

Administrativas 22.758,68 93% 1.433,95 6%

Alimentação e Nutrição 46,85 71% 18,05 27%

informações 
complementares 

1.124,08 86% 152,32 12%

Total 98.836,81 59% 61.347,31 37%

DesPesA eMPeNHADA 
- 2019 

reCursos 
esTADuAis ToTAL

suBFuNção / 
ATiViDADes r$ %  Por 

FoNTe r$ % 

Atenção Básica 1.686,57 3% 60.727,83 100%

Atenção Hospitalar e 
Ambulatorial

3.799,80 5% 71.779,46 100%

Vigilância em saúde 94,31 2% 4.534,01 100%

suporte Profilático  
(Assistência 
Farmacêutica)

239,01 7% 3.428,56 100%

Administrativas 183,59 1% 24.376,23 100%

Alimentação e Nutrição 0,94 1% 65,84 100%

informações 
complementares 

35,10 3% 1.311,50 100%

Total 6.039,32 4% 166.223,44 100%

Fonte: Prefeituras Municipais - SIOPS.
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os dados declarados pelos gestores municipais no 
sioPs demonstram o impacto nas contas muni-
cipais dos gastos com saúde. é evidente a neces-
sidade de se rediscutir e aprimorar as formas de 
financiamento do SUS, uma vez que cerca de 60% 
de todo gasto em saúde tem como fonte de finan-
ciamento os recursos próprios municipais.

Gráfico 13 
Percentual de participação por fonte de financiamento 
no gasto em AsPs nos municípios, Brasil (2019)
  

Fonte: Elaboração própria com dados do SIOPS/SE/MS.

os municípios arcam com as despesas segundo 
fonte de recursos próprios, relativos ao produto 
da arrecadação direta e transferências constitu-
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cionais. A fonte Federal é originária dos repasses 
fundo a fundo a municípios, realizada pelo Minis-
tério da saúde e os repasses estaduais têm como 
fonte os repasses realizados de acordo com a 
pactuação local, em que as estratégias podem ser 
por Fundo a Fundo, similar a Federal, ou por meio de 
transferências voluntárias por meio de convênios. 

RECOMENDAÇÃO
Atualmente o ente municipal, utilizando re-
cursos próprios, é responsável por grande 
parte do custeio das ações e serviços pú-
blicos de saúde, notadamente da Atenção 
Primaria. Faz-se necessário maior com-
prometimento dos demais entes, visto que 
os municípios que, apesar do menor poder 
de arrecadação, anualmente, incrementam 
o gasto mínimo constitucional em mais de 
40 bilhões de reais.  
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GOVERNANÇA 

Um dos desafios postos à nova gestão diz respeito 
a continuidade e aprimoramento dos trabalhos 
realizados pelo Ministério da saúde que tem como 
competência, em conjunto com os Conselhos 
Nacional de secretários de saúde dos Municípios e 
dos estados, desenvolver, implementar e monitorar 
políticas e planos de saúde consistentes. Políticas 
e planos que devem garantir a todos os cidadãos, 
em território nacional, acesso a serviços de saúde 
integrados e centrados nas pessoas, com equidade, 
além de viabilizar ações preventivas, vigilância em 
saúde, pesquisa científica e tecnologias de saúde 
acessíveis, eficazes e seguras, bem como de forta-
lecer os sistemas de informação em saúde (oMs, 
2022; Decreto nº 9.795/2019).

Para tal a CiT - Comissão intergestores Tripartite 
é o foro permanente de negociação, articulação 
e decisão entre os gestores da política pública de 
saúde, nos aspectos operacionais e na construção 
de pactos nacionais, estaduais e regionais no sus.
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RECOMENDAÇÃO
Respeitar, ampliar e valorizar o exercício 
e os resultados obtidos das pactuacões 
ocorridas no âmbito da CIT - Comissão In-
tergestores Tripartite entre os gestores da 
política pública de saúde do SUS - Sistema 
Único de Saúde.
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O panorama do financiamento do SUS na ótica 
municipal objetivou atualizar as informações dos 
gastos municipais em AsPs e trazer à discussão da 
necessidade em alocar mais recursos para o sus 
destinados a manutenção e a expansão do acesso 
a saúde da população brasileira. Apesar do papel 
decisivo desempenhado pelo sus, os gastos com 
saúde no Brasil divergem muito de uma trajetória 
compatível com o acesso universal, gratuito e igua-
litário, previsto na Constituição Federal de 1988[25]. 

As transferências federais condicionadas exer-
ceram seu papel de coordenação federativa, 
pois forneceram os incentivos necessários para 
a implantação de políticas nacionais descentra-
lizadas, as quais são desenhadas centralmente, 
e implantadas localmente[20]. Todavia, os dados 
analisados, demonstram que o aumento das 
responsabilidades transferidas a municípios não 
se deu na proporcionalidade do aporte de receitas, 
ocasionando um desequilíbrio no pacto federativo. 
Os incentivos financeiros estimularam a descen-
tralização dos serviços, mas não cobrem integral-
mente os custos de oferta dos programas, exigindo 
expressivas contrapartidas municipais de recursos 
próprios. Mesmo após a adesão dos municípios aos 
programas federais, observa-se que os valores que 
norteiam as transferências da união não são corri-
gidos adequadamente, o que exige maior aporte de 
recursos próprios municipais para manutenção dos 
serviços ofertados. 
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É imperativo (re)discutir o financiamento do SUS 
com a ampliação da participação dos demais entes 
da federação e este é um importante desafio que 
a nova gestão Federal deverá enfrentar. O fim do 
incremento dos orçamentos com recursos extraor-
dinários, e retorno dos padrões de financiamento 
da esfera federal antes da pandemia, obrigará os 
municípios a alocarem mais recursos e/ou reduzir 
serviços, frente as demandas crescentes de neces-
sidades da população. 

Importante registrar que eficiência não pode 
ser entendida somente como maximização dos 
serviços com os recursos já disponíveis. é impres-
cindível compreender a necessidade de ampliação 
do acesso, assim como a ampliação dos recursos 
destinados a execução de AsPs.

As recomendações aqui apresentadas corroboram 
o sentido do planejamento e orçamento ascen-
dente, considerando as especificidades regionais 
no contexto do planejamento regional integrado 
no atendimento das necessidades de saúde da 
população, assim como a ampliação da autonomia 
e da cooperação entre os entes federados, objeti-
vando alcançar a eficiência, efetividade e eficácia 
no planejamento, na gestão e na execução dos 
recursos financeiros do SUS. 
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RECOMENDAÇÃO
Ampliar os gastos públicos federias na saú-
de de forma a:

a. Desobrigar famílias brasileiras a arcarem com 
a triplicidade de desembolsos para obter ações e 
serviços de saúde, desembolsos estes que ocorrem 
por meio do recolhimento de impostos, paga-
mentos de seguros de saúde e desembolso direto.

b. Dar fim a incoerência de um país, com sistema 
de saúde público integral e universal garantido na 
Constituição Federal, ter gastos privados em saúde 
(5,8% PiB) maiores do que gastos públicos (3,8% 
PiB).

c. superar, por parte do Governo Federal, a soma 
dos valores financiados pelos entes subnacionais, 
os quais detêm menor capacidade de arrecadação 
tributária.   

d. Priorizar a alocação de recursos do orçamento 
Federal para a saúde, que historicamente têm 
representatividade menor do que 4% do orça-
mento total.

e. Reequilibrar a composição do financiamento do 
sistema Único de saúde, segundo a qual, atual-
mente, os municípios respondem por 32% dos 
gastos, atingindo anualmente um montante de r$ 
41 bilhões acima de sua responsabilidade constitu-
cional de r$ 74 bilhões.
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f. Ampliar significativamente os investimentos 
públicos no sistema Único de saúde, objetivando 
elevar o grau de influência na modernização e 
ampliação da infraestrutura para a melhoria na 
qualidade da assistência e da vida dos cidadãos.

g. elevar o sistema Único de saúde a padrões 
internacionais de excelência de assistência aos 
cidadãos.

h. Garantir e expandir o financiamento da Atenção 
Primária em saúde, objetivando a ampliação do 
acesso da população ao sistema Único de saúde, 
proporcionando uma melhor qualidade no gasto 
e consequentemente a diminuição de recursos 
utilizados com os agravos, atendidos no âmbito da 
média e alta complexidade assistencial.

RECOMENDAÇÃO
Implantar o critério de rateio, estabelecido 
pela Lei Complementar 141/2012 para os 
repasses do Ministério da Saúde aos entes 
subnacionais e a revogação da obrigatorie-
dade do cumprimento de objetos e com-
promissos pactuados e/ou estabelecidos 
em atos normativos específicos que regu-
lamentaram o repasse à época do ingresso 
dos recursos no fundo de saúde do Estado, 
do Distrito Federal ou do Município (Porta-
ria de Consolidação nº 6/2017, Art 3º, § 2º, 
inciso III) de forma a:
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a. Possibilitar aos gestores públicos de saúde dos 
entes subnacionais a execução dos seus orça-
mentos, conforme as pactuações locais, estabele-
cias nos respectivos planos de saúde, segundo as 
necessidades de saúde da população.

b. evitar o empoçamento dos recursos transferidos 
do Ministérios da saúde aos entes subnacionais que 
atrela a execução a programas e iniciativas especi-
ficas, sujeitos a um emaranhado de normativas e a 
execução atrelada as iniciativas do Ministérios da 
saúde.

c. Dar fim ao indecifrável arcabouço normativo do 
financiamento e de transferências do SUS, compi-
lado pela Portaria de Consolidação nº 6/2017, que 
contabilizou na época de sua publicação 1.195 
Artigos; 36 Capítulos; 125 seções; 1.076 Pará-
grafos; 1.557 incisos; 382 Alíneas e 97 Anexos.

 

RECOMENDAÇÃO
Estabelecer o imediato encerramento das 
contas inativas, bem como das ativas que 
sejam anteriores a publicação da Portaria 
3992/2017, com as respectivas transferên-
cias dos valores para as contas dos Blocos: 
de Manutenção das Ações e Serviços Públi-
cos de Saúde e de Estruturação da Rede de 
Serviços Públicos de Saúde. 
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RECOMENDAÇÃO
Intensificar os esforços e aperfeiçoar as re-
lações entre os Poderes, a fim de criar me-
canismos mais eficientes de alocação dos 
recursos de emendas parlamentares, com 
o objetivo de melhor atender as necessida-
des de saúde da população.

RECOMENDAÇÃO
Respeitar, ampliar e valorizar o exercício e 
os resultados obtidos das pactuacões ocor-
ridas no âmbito da Comissão Intergestores 
Tripartite entre os gestores da política pú-
blica de saúde do Sistema Único de Saúde.
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