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introdUção

Financiar as ações e serviços de saúde da rede 
pública	brasileira	é	um	grande	desafio.		Em	um	país	
de dimensões continentais e uma enorme popu-
lação, a tarefa acaba por envolver múltiplas dimen-
sões. De um lado, possui permanentemente uma 
perspectiva federativa que é a de reunir todos os 
entes	da	federação	num	regime	contínuo	de	coope-
ração. isto inclui desde o leque dos serviços providos 
até	os	arranjos	de	financiamento.	De	outro,	a	tarefa	
também tem uma natureza organizacional. Trata-
-se desenvolver a capacidade de colocar milhões 
de servidores públicos e fornecedores da inicia-
tiva	privada	lado	a	lado,	de	forma	harmônica.	 	Por	
fim,	 ainda	 existe	 uma	 dimensão	 institucional	 que	
consiste na criação e aperfeiçoamento de um arca-
bouço legal e infralegal capaz de viabilizar todas as 
transações necessárias para o funcionamento do 
sistema, seja na esfera arrecadatória, na do gasto 
público ou na esfera regulatória.

o objetivo deste relatório é justamente apresentar 
os primeiros resultados da parceria de pesquisa 
entre o Conselho Nacional de secretarias Munici-
pais de saúde, CoNAseMs, e um grupo de investi-
gadores da escola de Administração de empresa de 
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são Paulo da Fundação Getúlio Vargas, da univer-
sidade da Califórnia (Davis) e da London school of 
Economics.	 O	 projeto	 tem	 o	 apoio	 financeiro	 do	
institute for Fiscal studies (iFs) do reino unido. 
resultados preliminares do trabalho foram apre-
sentados	 no	 seminário	 iFS-UCL-LSE/StiCERD	
Development economics Work-in-Progres seminar 
pela pesquisadora Joana Naritomi da London 
school of economics.

Seu	 propósito	 foi	 entender	 as	 dificuldades	 dos	
municípios	 na	 execução	 dos	 seus	 recursos	 finan-
ceiros	e	os	principais	obstáculos	à	execução	orça-
mentária e ao combate  a  CoViD-19,  para  então  
propor  soluções que ajudem a reduzir barreiras nas 
contratações e compras públicas.

O	 financiamento	 das	 ações	 e	 serviços	 públicos	
de saúde, por força constitucional, é de respon-
sabilidade das três esferas de gestão do sus. isto 
implica	 a	 necessidade	 de	 uma	 clara	 definição	 de	
tarefas e forte coordenação entre todos os atores 
que compõem o sistema. A despeito dos enormes 
avanços desde sua criação, a implementação da 
saúde como direito social conviveu permanente-
mente com a tensão decorrente do discurso de 
contenção	de	gastos	e,	com	isso,	asfixia	de	recursos.

A recorrente redução do aporte do governo federal, 
acabou por pressionar os orçamentos dos demais 
entes, gerando a necessidade de se alocar mais 
recursos	 próprios.	 Não	 obstante,	 além	 do	 subfi-
nanciamento,	 problemas	 de	 execução	 também	
têm sido uma questão relevante. segundo dados 
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do CoNAseMs, em dezembro de 2019 havia mais 
de	 R$11,56	 bilhões	 de	 reais	 identificados	 em	
contas abertas pelo Fundo Nacional de saúde para 
repasses federais.

Desta forma, a pesquisa foi estruturada em três 
fases. A primeira consistiu na análise da capacidade 
de	execução	dos	orçamentos	da	saúde	com	base	no	
sistema de informações sobre orçamentos Públicos 
em saúde (sioPs) e dados do Fundo Nacional de 
saúde – FNs. A segunda consistiu na realização 
de um questionário, composto de duas partes, 
que buscou entender as percepções dos gestores 
da	 saúde	 sobre	 o	 problema	 da	 não-execução.	Na	
terceira etapa foi realizada uma nova série de ques-
tionamentos	sobre	o	problema	da	execução,	apro-
fundando os achados da primeira survey.

Em	síntese,	os	resultados	indicam	a	execução	orça-
mentária do sus possui, além da já sabida falta de 
financiamento,	grandes	dificuldades	de	execução,	
sobretudo, nos investimentos do sistema. essa 
realidade	é	camuflada	pela	alta	parcela	de	gastos	
mecânica que envolve o pagamento de ativos, 
inativos,	encargos,	dívidas	e	precatórios.

A análise das respostas dos gestores municipais de 
saúde indica que razões estruturais foram consi-
deradas	 igualmente	 relevantes	 para	 a	 execução,	
apesar	 dos	 graves	 problemas	 decorrentes	 exclu-
sivamente	 da	 pandemia.	 isto	 se	 verificou	 tanto	
no relato dos problemas encontrados tanto no 
que	 foi	 indicado	 como	 possível	 solução.	 Por	 fim,	
modelos de licitação pré-aprovados, além de 
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manuais de orientação, foram considerados como 
instrumentos	poderosos	para	aumentar	a	 taxa	de	
execução.

este relatório é dividido em seis partes. Após 
esta breve introdução, a primeira parte, apre-
sentamos uma seção comentando o problema 
da	 (não)	 execução	 orçamentária	 nos	 municípios	
Brasileiros. em seguida, trazemos duas seções 
que, em conjunto, apresentam a primeira fase da 
nossa	pesquisa:	a	 seção	de	“participação”	analisa	
as	 características	 dos	 municípios	 participantes	
do primeiro questionário e, em seguida, a seção 
de	 resultados	 apresenta	 as	 principais	 estatísticas	
obtidas das respostas a esse questionário. A quinta 
seção,	por	sua	vez,	apresenta	as	principais	estatís-
ticas obtidas das respostas do segundo questio-
nário	–	o	questionário	de	prosseguimento.	Por	fim,	
a última seção resume as principais conclusões do 
relatório, bem como seus objetivos.
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Nesta seção focamos nos resultados da primeira 
fase desta pesquisa. o objetivo é documentar a 
existência	de	um	problema	de	execução.	Os	dados	
foram obtidos do sistema de informações sobre 
orçamentos Públicos em saúde (sioPs), do Tesouro 
Nacional (FiNBrA) e do Fundo Nacional de saúde 
– FNs.

Com	 este	 propósito,	 definimos	 primeiramente	
os	 indicadores	 de	 execução.	 Nossa	 análise	 de	
execução	parte	de	quatro	etapas	necessárias	para	
a realização de quaisquer despesas municipais, 
conforme	definido	na	Lei	no.	4320/64:

1. A Dotação Atualizada que representa o valor 
total	da	despesa	prevista	consolidada	para	o	exer-
cício	 de	 geração	 da	 despesa,	 mais	 as	 alterações	
orçamentárias com data de registro até o bimestre 
da geração.

2. As Despesas empenhadas, que representam o 
total	de	recursos	previstos	no	orçamento	e	o	início	
do processo licitatório para a área em questão.

3. As Despesas Processadas ou Liquidadas que são 
os recursos que terminaram efetivamente proces-
sados	 pelas	 Unidades	 Executoras	 ao	 receberem	 o	
bem ou o serviço contratado.

4.	As	Despesas	Pagas	que	 representam	o	 total	 de	
recursos efetivamente desembolsados.

Com	base	 nas	 etapas	 da	 despesa,	 definimos	 dois	
indicadores principais, aplicáveis a qualquer gasto 
público:	a	taxa	de	Não	Execução	Bruta,	que	mensura	
a porcentagem do total planejado (Dotação Atua-
lizada)	que	nem	chegou	a	ser	 licitado	e	a	taxa	de	
Não	Execução	Líquida,	que	mensura	o	que	do	total	
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planejado e licitado não foi efetivamente entregue, 
por alguma falha do processo licitatório em si, 
já iniciado. o total planejado é mensurado pela 
Dotação Ajustada. o primeiro indicador mensura o 
total que não chegou nem a ser licitado ao passo 
que o segundo indica a parcela em que, ainda que 
se tenha iniciado o processo licitatório, não houve 
a entrega do objeto contratado.

Taxa de Não Execução Bruta:

(Dotação	Atualizada	−	Despesas	Empenhadas)

Dotação Atualizada

Taxa de Não Execução Líquida:

(Dotação	Atualizada	−	Despesas	Liquidadas)

Dotação Atualizada 

 É importante frisar que no total de despesas foram 
apenas consideradas aquelas que são efetivamente 
licitáveis. Pagamento de folha salarial, encargos, 
dívidas	 e	 de	 inativos	 foram	 desconsiderados.	 A	
Figura 1 mostra a evolução das despesas munici-
pais licitáveis versus as não-licitáveis ao longo dos 
anos. Podemos observar que ao longo dos anos as 
despesas licitáveis têm representado um volume 
cada vez menor das despesas totais e, portanto, as 
não-licitáveis	um	volume	cada	vez	maior:	em	2019	
as	despesas	licitáveis	representaram	cerca	de	43%	
das Despesas empenhadas totais, ao passo que em 
2009	representavam	47%.	Desta	forma,	proporcio-
nalmente, a fração de recursos sobre os quais os 
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gestores têm alguma liberdade de gasto tem dimi-
nuído	ano	após	ano.

Figura 1
Despesas Totais Licitáveis versus Não-Licitáveis 

Notas: Este gráfico mostra a evolução da mediana para os municípios 
brasileiros das Despesas Não-Licitáveis (Empenhadas) e das Despesas 
Licitáveis (Empenhadas). Despesas licitáveis não consideram a folha de 
pagamentos, a seguridade social e a despesa com dívidas. Esses dados 
foram coletados no site do Tesouro Nacional (FINBRA). Os valores estão a 
preços de 2019.

segundo dados do FNs, em dezembro de 2019 havia 
mais	de	R$11,56	milhões	de	 reais	 disponíveis	 em	
contas vinculadas à saúde. Nos dados, observamos 
que	 a	 não-execução	de	 parcela	 do	 orçamento	 da	
saúde se manteve em patamar elevado nos últimos 
anos,	 especialmente	 quando	 esta	 estatística	 é	
calculada levando-se em conta as Despesas Liqui-
dadas	(taxa	de	Não	Execução	Líquida),	gerando	um	
aumento	no	chamado	“empoçamento	de	recursos”.

A Figura 2 nos mostra que, levando em conta as 
Depesas	 Liquidadas,	 a	mediana	 da	 não-execução	
orçamentária	dos	municípios	(em	azul),	tem	apre-
sentado uma tendência de crescimento em anos 
recentes. em laranja observamos a mesma esta-
tística	 calculada	 a	 partir	 das	 Despesas	 Plane-
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jadas	 (taxa	 de	 Não	 Execução	 Bruta).	 Além	 disso,	
ao discrimar os gastos em saúde entre depesas 
corrente	 (Figura	 4)	 e	 despesas	 de	 capital	 (Figura	
3),	observamos	que	a	não-execução	do	orçamento	
parece ocorrer mais fortemente neste segundo tipo 
de despesa.

Figura 2
Fração	do	Orçamento	da	Saúde	não	Executado	-	SiOPS

Notas: Este gráfico apresenta a evolução da mediana da não-execução 
orçamentária (líquida e bruta) no setor da saúde, isto é: ((Dotação 
Atualizada – Despesas Totais)/Dotação Atualizada), entre 2009 e 
2019. A razão é calculada para duas diferentes fases da despesa: em 
azul, utiliza-se a Despesa Liquidada; em vermelho, utiliza-se a Despesa 
Planejada. Dessas despesas já estão descontados recursos direcionados 
para pagamento de folha, seguridade social e dívidas. Os dados foram 
coletados no site do Ministério da Saúde (SIOPS). 5,298 municípios foram 
analisados.
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Figura 3
Fração	da	Despesa	Corrente	na	Saúde	não	Executado	
- sioPs

Notas: Este gráfico apresenta a evolução da mediana da não-execução 
orçamentária (líquida e bruta) no setor da saúde, isto é: ((Dotação 
Atualizada – Despesas Totais)/Dotação Atualizada), entre 2009 e 
2019. A razão é calculada para duas diferentes fases da despesa: em 
azul, utiliza-se a Despesa Liquidada; em vermelho, utiliza-se a Despesa 
Planejada. Dessas despesas já estão descontados recursos direcionados 
para pagamento de folha, seguridade social e dívidas. Os dados foram 
coletados no site do Ministério da Saúde (SIOPS). 5,298 municípios foram 
analisados.

Figura	4
	Fração	da	Despesa	de	Capital	na	Saúde	não	Executado	
- sioPs

Notas: Este gráfico apresenta a evolução da mediana da não-execução 
orçamentária (líquida e bruta) no setor da saúde, isto é: ((Dotação 
Atualizada – Despesas Totais)/Dotação Atualizada), entre 2009 e 
2019. A razão é calculada para duas diferentes fases da despesa: em 
azul, utiliza-se a Despesa Liquidada; em vermelho, utiliza-se a Despesa 
Planejada. Os dados foram coletados no site do Ministério da Saúde 
(SIOPS). 5,298 municípios foram analisados.
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Em	síntese,	a	análise	dos	dados	revela	que:

> A parcela das despesas que envolve o pagamento 
de	ativos,	inativos,	encargos,	dívidas	e	precatórios	–	
isto	é,	a	despesa	que	ocorre	de	maneira	“mecânica”	
–, vem crescendo como fração total dos gastos;

>	O	diferencial	de	execução	nas	despesas	de	capi-
tais	sugere	que	dificuldades	de	execução	do	orça-
mento acabam por acarretar o acúmulo de recursos 
no	 financeiro,	 ou	 seja,	 há	 um	 crescimento	 do	
chamado empoçamento dos recursos;

> Apesar da conhecida escassez de recurso usual-
mente	reportada	por	gestores,	existe	um	problema	
substancial para usar os recursos uma vez que eles 
cheguem no governo local.  

ParticiPação  
no Primeiro 
QUestionário
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A segunda etapa da pesquisa foi a realização de um 
questionário, composto de duas partes, que buscou 
entender as percepções dos gestores da saúde 
sobre	o	problema	da	não-execução.	A	pesquisa	foi	
realizada durante o primeiro ano da pandemia de 
sorte	que	perguntas	específicas	foram	introduzidas	
a	respeito	dos	desafios	enfrentados	pelo	SUS.

A pesquisa foi realizada por meio da aplicação 
de	 um	 questionário	 específico.	 O	 conjunto	 de	
perguntas foi direcionado aos gestores municipais 
de saúde, ou aos responsáveis técnicos da área, e 
teve suporte da rede Colaborativa CoNAseMs.   A 
primeira fase do questionário online, objeto desta 
seção,	 foi	 enviado	 aos	 municípios	 respondentes	
entre 17 de Agosto e 15 de setembro de 2020 e 
também entre 13 e 23 de outubro daquele mesmo 
ano.   Com ajuda de 216 apoiadores do CoNAseMs 
foi	 possível	 obter	 respostas	 de	 2869	 municípios,	
no	 total	 de	 5570	 existentes	 no	 Brasil.	 Os	 apoia-
dores direcionaram a pesquisa para os secretá-
rios municipais que, no entanto, redirecionaram a 
tarefa	para	outros	setores	e/ou	oficiais	de	saúde	em	
alguns	casos.	O	período	de	envio	dos	questionários	
abarcou o processo eleitoral de 2020, o que pode ter 
comprometido	a	capacidade	dos	municípios	em	se	
engajar no questionário, especial em sua segunda 
parte,	 que	 aconteceu	 no	 final	 daquele	 ano	 e	 no	
começo	 de	 2021,	 coincidindo	 com	 uma	 possível	
transição de gestão em muitas cidades brasileiras.
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Tabela 1
Distribuição dos respondentes

CArGo Nº De 
resPosTAs

%	DA	
AMosTrA

Gabinete do prefeito(a) 4 0.14%

outro 458 15.96%

Prefeito(a) 3 0.10%

secretário(a) Municipal  
de	Fazenda/Finanças

14 0.49%

secretário(a) Municipal  
de saúde

2,390 83.30%

Total 2,869

Como	podemos	ver	na	tabela	1,	menos	de	1%	dos	
respondentes se declarou Prefeito(a), Gabinete do 
Prefeito(a)	 e	 Secretário(a)	 Municipal	 de	 Fazenda/
Finanças. A grande maioria de respondentes, cerca 
de	 83%,	 tinha	 o	 cargo	 de	 Secretário(a)	Municipal	
de	 Saúde.	 A	 categoria	 “Outro”,	 a	 segunda	 mais	
presente, é composta por assessores, secretários 
adjuntos, técnicos, coordenadores de área etc. 

uma questão relevante na representatividade dos 
dados	e	estatística	que	serão	aqui	mostrados	é	se	
os	 municípios	 respondentes	 se	 assemelham	 aos	
não-respondentes	 em	 características	 observáveis	
relevantes.	 Por	 exemplo,	 o	mapa	 abaixo	mostra	 a	
distribuição	 espacial	 dos	munícipios	 que	 respon-
deram e não responderam ao questionário. o mapa 
nos permite ter uma ideia inicial de como estão 
distribuídos	os	municípios	pelo	país,	mas	também	
podemos observar se essa diferença de localização 
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é estatisticamente relevante, fazendo um teste 
estatístico	 de	 diferença	 de	 média.	 É	 o	 que	 faz	 a	
Tabela 2.

Figura 5
Distribuição espacial de respondentes e 
Não-respondentes

A	tabela	2,	logo	abaixo,	apresenta	o	teste	de	balan-
ceamento (de diferença de média) entre o grupo de 
municípios	que	participou	do	questionário	Baseline	
(respondentes)	versus	 o	 grupo	de	municípios	 que	
não participou (não-respondentes), para uma série 
de variáveis relevantes. Como ponto de partida, a 
coluna (1) nos mostra a média de cada variável no 
grupo de não-respondentes, então, a coluna (2) 
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nos mostra o diferencial (para mais ou para menos) 
no grupo de respondentes. entre parêntesis, na 
coluna (2), estão os erros padrão estimados das 
diferenças de média – os asteriscos, por sua vez, 
indicam se essas diferenças são estatisticamente 
significantes	a	10%	(*),	5%	 (**),	ou	1%	(***).	Disto	
isto, a ausência de asteriscos representa diferenças 
que	não	podemos	afirmar	serem	diferentes	de	zero	
(do	ponto	de	vista	estatístico).

Tabela 2
Diferença	Estatística	em	Características	Observáveis

eMeNDAs 
PArLAMeNTAres 

MÉDiA Náo- 
resPoNDeNTes 

(1)

DiFereNçA NA 
MÉDiA (2)

Gasto Total em saúde per 
capita (2020)

1045.42
21.72*
(12.34)

Gasto rec. Próprios em 
saúde per capita (2020)

534.79
33.97***
(9.59)

Razão	Rec.	Próprios/total	
em saúde (2020)

0.49
0.02***

(0)

PiB per capita (2019) 23111.32
2730.36***
(679.47)

População (2019) 41018.94
-6423.75

(6069.53)

saldo sioPs (2019) 2110421.02
49410.8

(243591.41)

iDeB (2019) 5.65
0.06**
(0.03)

Mortalidade infantil 
(2019)

7.95
-0.9

(1.08)

uTi Total (2019) 6.27
-0.77
(2.04)

uTi sus (2019) 2.86
-0.37
(0.66)

Médicos Total (2019) 82.28
-16.12
(20.72)
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Médicos sus (2019) 58.88
-8.59
(13.7)

uBs Total (2019) 6.95
-0.33
(0.35)

Postos de saúde Total 
(2019)

1.55
0.06

(0.08)

região Centro-oeste 0.07
0.03***
(0.01)

região Nordeste 0.36
-0.11***

(0.01)

região Norte 0.08
0.02**
(0.01)

região sudeste 0.28
0.06***
(0.01)

região sul 0.21
0.01

(0.01)

Notas: Coeficientes diferem significativamente de zero nos intervalos de 
confiança 99% (***), 95% (**) e 90% (*).

o primeiro fato a se destacar na Tabela 2 são como 
os	municípios	respondentes	gastam	mais	em	saúde	
por habitante do que aqueles que não responderam. 
Esse	maior	gasto	parece	ser	puxado	principalmente	
pelo	gasto	financiado	com	 recursos	próprios:	 	 em	
2020	os	municípios	que	responderam	ao	questio-
nário	 gastaram	 quase	 R$	 34,00	 reais	 a	 mais	 por	
habitante quando comparados aos demais - isto 
representa	um	gasto	em	média	6.35%	maior.

Também podemos observar na Tabela 2 que os 
municípios	 que	 participaram	 da	 primeira	 fase	 da	
pesquisa tiveram, em média, um PiB per capita r$ 
2.730,36 maior do que aqueles que não partici-
param. Diante de uma média de r$ 23.111,32 neste 
grupo,	 considerado	 uma	 renda	 quase	 12%	maior	
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nos respondentes. A nota no iDeB e a distribuição 
dos	municípios	nas	regiões	Centro-Oeste,	Nordeste,	
Norte e sudeste, também apresentam diferenças 
estatisticamente	 significantes.	 Destacam-se	 tais	
fatos:	7%	dos	Não-Respondentes	estão	no	Centro-
-Oeste,	enquanto	o	mesmo	número	é	de	10%	para	
os	Respondentes	(um	diferença	de	quase	43%);	e,	
além	disso,	36%	dos	Não-Respondentes	estão	na	
região Nordeste, enquanto o mesmo número é de 
25%	para	 os	 Respondentes	 (uma	 presença	 quase	
31%	menor).	A	diferença	na	nota	do	iDEB,	apesar	de	
estatisticamente	significante,	não	parece	relevante	
(cerca	de	apenas	1%	maior	no	grupo	participante).

A discussão acima, sobre a Tabela 2, indica que 
apesar de um esforço para que a seleção de muni-
cípios	 a	 responder	 o	 questionário	 fosse	 aleatória,	
observamos	 que	 os	municípios	 que	 responderam	
eram em média mais ricos, estruturados e com 
maior gasto na área da saúde. De certa forma, é 
natural	esperar	que	municípios	que	podem	e	conse-
guem gerir melhor a área da saúde também sejam 
aqueles mais interessados e capazes de parti-
cipar e responder uma pesquisa como esta. Dito 
isso, devemos ter alguma cautela sobre o quanto 
podemos	 estender	 as	 estatísticas	 observadas	 nas	
próximas	 sessões	 para	 os	 demais	 municípios	 do	
país.	 Porém,	 ainda	 assim,	 podemos	 levantar	 uma	
hipótese:	 se	 os	municípios	 que	 não	 responderam	
ao questionário são em média mais pobres e menos 
estruturados,	é	possível	que	vivenciem	ainda	mais	
fortemente	 as	 dificuldades	 apontadas	 no	 ques-
tionário	 pelos	 municípios	 respondentes,	 isto	 é,	 a	



24

percepção	 de	 dificuldade	 na	 execução	 orçamen-
tária da saúde observada nas respostas ao questio-
nário, que veremos mais adiante, pode, na verdade, 
ainda	estar	subestimando	o	problema	no	país	como	
um todo.
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resUltados 
da sUrvey – 
Primeiro  
QUestionário

4
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Nesta seção vamos elencar as principais perguntas 
feitas	no	questionário	incial,	bem	como	as	estatís-
ticas produzidas a partir delas, acompanhadas de 
comentários.

1. Qual órgão no seu município 
é responsável pelos processos 
licitatórios na área de saúde?

É a primeira pergunta trazida pelo questionário 
apresentado	 aos	 oficiais	 de	 saúde.	 Esta	 pergunta	
busca	 compreender	 o	 nível	 de	 centralização	 das	
compras	 nos	 municípios.	 Os	 recursos	 do	 SUS	
devem ser organizados em unidades orçamenta-
rias e fundos especiais próprios sem confundir com 
os demais órgãos da prefeitura, então é necessário 
compreender	 como	 é	 a	 organização	 dos	 municí-
pios	para	aquisição	dos	 insumos/contratação	dos	
serviços dedicados ao sus. A Tabela 2 resume as 
opções a serem selecionadas e a distribuição das 
respostas. Como podemos observar, na grande 
maioria dos casos os órgãos responsáveis não são 
nem a secretaria da saúde nem a da fazenda, mas 
sim	outros	órgãos	municipais	específicos.
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Tabela 3
Órgão responsável pelos Processos Licitatórios

ÓrGão Nº De 
resPosTAs

%	DA	
AMosTrA

outro órgão municipal  
(ex.	Diretoria	de	compras)

1,011 35.24%

outro 822 28.65%

secretaria Municipal  
de	Fazenda	/	Finanças

534 18.61%

secretaria Municipal  
de saúde

502 17.50%

Total 2,869

2. avalie os itens abaixo pelo grau 
de dificuldade para aquisição/
contratação no enfrentamento da 
covid 19. 

Dê notas de 1 a 5, em que 1 é extremamente fácil 
e 5 é extremamente difícil. Você pode repetir os 
números. Caso não haja procura, marque “Não se 
aplica”.

esta segunda pergunta foi uma das principais 
do questionário e buscou conhecer quais foram 
os itens, para o enfrentamento da pandemia da 
COViD-19,	onde	os	gestores	 tiveram	a	maior	difi-
culdade	 para	 aquisição/contração.	 	 A	 Figura	 6	
(na página seguinte) demonstra visualmente o 
resultado	 encontrado.	 Para	 cada	 item	 possível,	
observamos um histograma que aponta quantos 
municípios	 indicaram	 cada	 uma	 das	 dificuldades	
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possíveis.	Os	histogramas	cujo	a	segunda	metade	
da distribuição está destacada em vermelho, repre-
sentam os itens onde a maior parte das respostas 
apontaram	 uma	 dificuldade	 média/alta	 de	 aqui-
sição e contratação. estes histogramas são os 
correspondentes	 a:	 “Ambulância”,	 “Equipamentos	
Hospitalares”,	 “Medicamentos”,	 “Obras	Emergen-
ciais”	 e	 “Profissionais	da	Saúde”;	 isto	é,	 estes	 são	
os itens onde houve, segundo a percepção geral 
dos	municípios,	dificuldades	para	a	contratação	na	
crise da CoViD-19.

O	mesmo	gráfico	foi	feito	separadamente	para	os	
municípios	respondentes	de	cada	região	e	nenhum	
padrão muito diferente do que se observa em toda 
amostra	 foi	 observado.	 “Medicamentos”,	 “Obras	
Emergenciais”,	 “Profissionais	 da	 Saúde”	 e	 “Equi-
pamentos	Hospitalares”	são	itens	onde	houve	difi-
culdade	em	todas	as	regiões.	“EPis”,	por	sua	vez,	foi	
um	item	onde	houve	mais	facilidade	do	que	dificul-
dade para a contratação nas regiões sul e sudeste 
-	as	mais	ricas	do	país.
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Figura 6
Dificuldade	de	Aquisição/Contratação	de	itens	para	o	
Combate da CoViD-19

 

Notas: Este gráfico apresenta, no seu eixo vertical, o número de vezes que 
respondentes do (primeiro) questionário deram determinada resposta. No 
eixo horizontal, observamos as respostas possíveis - os níveis de dificul-
dade, indo de 1 (mais fácil) a 5 (mais difícil). Os histogramas com partes 
destacadas em vermelho são aqueles onde as respostas se concentraram 
majoritariamente nos três maiores níveis de dificuldade.

3. Há outro item além dos 
listados acima? se sim, qual?

os respondentes também puderam escrever para 
apontar outros itens adicionais para os quais houve 
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dificuldades	na	 aquisição/contratação.	Com	estas	
respostas pudemos construir uma nuvem de pala-
vras mostrada na Figura 7.

No	 centro	 da	 figura	 se	 destacam,	 em	 laranja,	 as	
palavras	 “Material”	 e	 “Equipamentos”.	 também	
observamos	 as	 palavras	 “Hospitalar”	 e	 “Hospita-
lares”.	 Nas	 respostas	 em	 extenso,	 resumidas	 na	
nuvem,	podemos	observar	frequentemente	a	difi-
culdade em contratação de equipamentos e mate-
riais	hospitalares.	também	é	possível	observar	um	
indicativo	 de	 dificuldades	 para	 a	 contratação	 de	
médicos	e	profissionais	da	saúde.

Figura 7

Nuvem de Palavras Questão 3
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4. selecione as 3 (três) principais 
dificuldades para a contratação 
dos itens acima

Visando também entender quais os maiores obstá-
culos	para	essas	aquisições/contratações,	da	pers-
pectiva	 dos	municípios,	 o	 questionário	 pediu	 que	
os responsáveis pelas respostas apontassem, cada 
um,	as	 três	principais	dificuldades	encontradas.	A	
tabela	4	apresenta	o	resultado	encontrado.	“Preços	
abusivos	dos	insumos	devido	à	pandemia”,	“Receio	
de	 descumprimento	 de	 exigências	 de	 controle	
externo”	 e	 “Realização	de	pesquisa	de	preço	 com	
três	 orçamentos”	 foram	 apontados	 por,	 respecti-
vamente,	87.5%,	60.8%	e	54.4%	dos	respondentes,	
sendo	as	dificuldades	mais	citadas.	

tabela	4
três	Principais	Dificuldades

DiFiCuLDADe Nº De resPosTAs

Preços abusivos devido à pandemia 2511
receio de descumprimento de 
exigências	de	controle	externo	

(Tribunais de Conta)
1744

realização de pesquisa de preço com 
três orçamentos

1561

Ausência de empresas capazes de 
oferecer os produtos

1319

Análise de qualificação da empresa 
(certidões	de	legalidade/capacidade	

financeira)
481

Falta de recursos financeiros 382
Falta de pessoal para realização da 

licitação
331

Produção de Termos de referência ou 
Projeto Básico

278
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A	 segunda	 dificuldade	 mais	 citada,	 o	 receio	 de	
descumprir	 exigências	 dos	 tribunais	 de	 contas,	 é	
de particular interesse para esta pesquisa e para 
a intervenção que ela pretende desenhar. Há cres-
centes evidências de que mecanismos de controle 
de gastos por governos centrais, visando diminuir 
corrupção na burocracia legal, podem gerar incen-
tivos que prejudicam os governos locais no forne-
cimento de bens e serviços. A possibilidade de um 
desperdício	não-intencional	de	recursos	ser	inter-
pretado	 como	 um	 desperdício	 intencional	 pelos	
órgãos	de	controle	pode	inibir	gestores	de	executar	
gastos e atender demandas que de outra forma 
seriam atendidas. isto aponta para a necessidade 
de um diálogo amplo também com os órgãos de 
controle,	para	que	os	“gargalos”	possam	ser	melhor	
entendidos e soluções possam ser propostas.  

5. Quais dos temas abaixo 
você considera prioritários 
para orientar os gestores 
municipais? numere os temas 
para ordená-los, em que 1 é o 
mais prioritário e 5 é o menos 
prioritário.

Após	indicarem	as	maiores	dificuldades,	os	oficiais	
da saúde puderam ordenar algumas medidas de 
acordo com sua capacidade de (melhor) orientar 
os gestores. esta pergunta buscou compreender 
qual tipo de suporte seria necessário para apoiar 
os gestores no enfrentamento da pandemia, nota-
damente	 na	 execução	 dos	 recursos	 dedicados	 à	
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CoViD-19. A distribuição das respostas obser-
vamos	 na	 tabela	 5.	 “Orientações	 técnicas	 para	
gestão	municipal	durante	a	crise	do	COViD-19”	e	
“Modelos	 de	 compras	 públicas	 autorizados	 pelos	
tribunais	de	Contas”	foram	os	dois	temas	onde	as	
respostas	 dos	 oficiais	 de	 saúde	 se	 concentraram	
mais	nos	níveis	1,	2	e	3,	os	mais	prioritários.

Tabela 5
Temas Prioritários para orientar os Gestores Municipais

DiFiCuLDADe 1 2 3 4 5

orientações 
técnicas para 

gestão municipal 
durante a crise 
do CoViD-19

41.08% 30.14% 13.83% 9.61% 5.34%

Medidas 
não-farma-

cêuticas 
implementadas 
por	municípios	

similares ao seu

5.41% 9.5% 16.45% 28.36% 40.17%

evolução 
dos casos de 

CoViD-19 em 
municípios	

similares ao seu

9.54% 14.43% 24.35% 27.21% 24.45%

Modelos de 
compras públicas 
autorizados pelos 

Tribunais de 
Contas

36.8% 27.2% 16.24% 10.82% 8.9%

recomendações 
de	políticas	com	

base em pesquisa 
científica

10.41% 17.78% 28.37% 22.47% 20.93%
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6. Quanto do repasse federal foi 
alocado para cada um dos itens 
abaixo em seu município? 

Classifique-os em “Gastou muito”, “Gastou 
pouco” ou “Não gastou”.

O	questionário	também	perguntou	se	o	município	
“Gastou	muito”,	“Gastou	pouco”	ou	“Não	gastou”,	
nos itens antes elencados, os repasses do governo 
federal para o combate à CoViD-19. esta pergunta, 
em	conjunto	com	a	próxima,	buscou	compreender	
quais	 foram	 os	 maiores	 gastos	 dos	 municípios	
quando da utilização dos recursos federais. suces-
sivas medidas provisórias liberaram créditos 
extraordinários	para	o	Ministério	da	Saúde,	visando	
o	enfrentamento	da	COViD-19.	Ao	longo	do	exer-
cício	 de	 2020	 os	 municípios	 receberam	 cerca	 de	
23 bilhões de reais com esse objetivo, na modali-
dade fundo a fundo. Porém, muitos desses recursos 
alcançaram as cidades de forma tardia, uma vez 
que os maiores volumes só foram disponibilizados 
a partir do segundo semestre.

A Tabela 7, na página seguinte, apresenta as esta-
tísticas	 referentes	 a	 esta	 pergunta.	 “EPi”,	 “álcool	
e	 produtos	 de	 limpeza”,	 “Profissionais	 de	 saúde”,	
“testes	COViD”	 e	 “Medicamentos”	 foram	os	 itens	
onde	 mais	 da	 metade	 da	 amostra	 de	 municípios	
disse ter gastado muito do repasse federal para o 
combate à CoViD-19.
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Tabela 7
Gasto repasse Federal no Combate à CoViD-19

iTeM GAsTou 
MuiTo

GAsTou 
PouCo

Não  
GosTou

ePi 87.19% 11.82% 0.99%

Testes CoViD 57.28% 34.38% 8.34%

equipamentos 
hospitalares

28.98% 40.45% 30.57%

obras 
emergenciais

10.32% 35.32% 54.37%

Profissionais  
de saúde

57.66% 32.69% 9.65%

álcool e Produtos 
de Limpeza

78.12% 20.19% 1.69%

Ambulância 13.93% 24.17% 61.90%

Medicamentos 57.27% 35.70% 7.03%

7. repasse alocado em outros 
itens. 

Os	oficiais	de	saúde	 também	puderam	 indicar,	na	
forma escrita, outros itens nos quais seus muni-
cípios	 gastaram	 parte	 do	 repasse	 federal	 para	
o combate à CoViD-19. Com essas respostas 
pudemos fazer uma nuvem de palavras indicada na 
Figura 8.

se destacam no meio da nuvem de palavras, em 
laranja,	as	palavras	“Exames”	e	“Serviços”.	também	
observamos bastante destacadas as palavras 
“Oxigênio”	e	“Material”.	Este	último,	se	referindo	a	
“Materiais	Hospitalares”.
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Figura 8
Nuvem de Palavras Questão 7

8. Quais das áreas abaixo 
destinou mais recursos 
provenientes dos repasses 
federais para o enfrentamento da 
covid-19? 

Numere as áreas para ordená-las, em que 1 é a 
que mais recebeu e 4 é a que menos recebeu.

esta questão quis conhecer em que áreas os muni-
cípios	decidiram	alocar	o	maior	volume	de	recursos	
extraordinários	 recebidos	 para	 o	 combate	 à	
CoViD-19.

´
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Tabela 8
Areas Destino dos repasses do Governo Federal contra 
a CoViD-19

áreAs
 orDeNAção

1 2 3 4

Vigilância em 
saúde

16.07% 34.88% 28.47% 20.54%

Atenção 
especializada

23.56% 15.18% 16.7% 44.43%

Atenção Básica 52.03% 23.12% 14.89% 9.91%

Assistência 
Farmacêutica

10.91% 25.9% 38.2% 24.86%

9. outras áreas que alocou 
recursos provenientes dos 
repasses federais.

Os	oficiais	de	saúde	 também	puderam	 indicar,	na	
forma escrita, outras áreas nos quais seus muni-
cípios	 gastaram	 parte	 do	 repasse	 federal	 para	
o combate à CoViD-19. Com essas respostas 
pudemos fazer uma nuvem de palavras indicada na 
Figura 10.                                                     
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Figura 9
Nuvem de Palavras Questão 9

Em	 síntese,	 a	 análise	 dos	 dados	 do	 questionário	
inicial	revela	que:

>	A	despeito	de	todos	os	municípios	terem	recebido	
o	 questionário,	 o	 perfil	 dos	 respondentes	 era,	 em	
média, mais rico, estruturado e com maior gasto na 
área da saúde;

> Ambulância, equipamentos Hospitalares, Medi-
camentos,	 Obras	 Emergenciais	 e	 Profissionais	 de	
saúde foram os elementos com maiores registros 
de	dificuldades;

> A análise dos fatores apontados indica que 
razões estruturais (receio de descumprimento de 
exigências	 do	 controle	 externo)	 foram	 conside-
radas relevantes apesar dos problemas decorrentes 
exclusivamente	 da	 pandemia	 (colapso	 da	 oferta	
de	produtos).	 isto	 se	verificou	 tanto	no	 relato	dos	
problemas como no que foi considerado como uma 
solução	 (por	 exemplo,	 nos	 temas	 descritos	 como	
prioritários para orientação).
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resUltados  
da sUrvey –  
seGUndo  
QUestionário

5
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Na terceira etapa da entrevista, foi realizada uma 
nova série de questionamentos sobre o problema da 
execução.	Nesta	fase,	contudo,	adicionamos	ques-
tões	que	buscam	avaliar	possíveis	soluções	na	pers-
pectiva do gestor. Para que a pesquisa seguisse da 
melhor	 forma	possível	 seria	 importante	que	 todos	
os	2,869	municípios	que	responderam	ao	questio-
nário inicial também respondessem ao segundo 
questionário (de prosseguimento) e, de preferência, 
que as respostas fossem dadas pelos mesmos indi-
víduos	-	isto	é,	os	mesmos	representantes	de	cada	
município.	infelizmente	esse	objetivo	não	foi	satis-
feito, em grande parte pela coincidência com o 
processo	eleitoral,	como	justificado	abaixo.

o primeiro envio do questionário de prossegui-
mento	aconteceu	no	dia	03/12/2020,	por	meio	do	
envio do link para a lista de e-mail criada e forne-
cida	 pelo	 CONASEMS.	 inicialmente	 pouquíssimas	
respostas	 foram	obtidas.	Por	 tratar-se	do	final	do	
ano	 e,	 ainda	 mais,	 do	 final	 de	 um	 ciclo	 eleitoral	
municipal	de	quatro	anos,	é	possível	que	os	muni-
cípios	 e	 os	 responsáveis	 não	 tenham	 conseguido	
seguir engajados com a pesquisa. Novas tenta-
tivas foram feitas ainda no ano de 2020, com o link 
do questionário sendo enviado por outras plata-
formas, tais como Mailchimps, WhatsApp e sMs.  

Mais	alguns	envios	aconteceram	no	início	de	2021,	
onde poucas novas respostas foram obtidas. Além 
disso, a esta altura a comparação com o questio-
nário inicial já estava comprometida devido, princi-
palmente,	à	possibilidade	de	que	em	vários	municí-
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pios	tenha	havido	uma	mudança	de	gestão.	Ao	fim,	
depois dessas várias tentativas ao longo da tran-
sição eleitoral, registramos 881 respostas, frente 
às 2,869 obtidas no questionário inicial.

As Tabelas 9 e 10 mostram na página seguinte, 
respectivamente,	 a	 distribuição	 dos	 municípios	
respondentes por região e estado. A Tabela 9 mostra 
a	distribuição	do	cargo	dos	respondentes.	Por	fim,	
A Tabela 12 tentou acessar como os respondentes 
se	distribuíram	entre	as	gestões,	porém,	para	esta	
questão, menos respostas ainda foram obtidas - 
apenas	134.	

A	região	Nordeste	possui	cerca	de	32,2%	dos	muni-
cípios	 Brasileiros;	 a	 região	 Norte,	 8%;	 a	 Sudeste,	
30%;	 a	 Sul,	 21,3%;	 e	 a	 Centro-Oeste	 8,4%.	 	 A	
Tabela 9 mostra uma distribuição razoavelmente 
semelhante	 dos	 municípios	 que	 responderam	 ao	
questionário de prosseguimento. Além disso, como 
mostra a Tabela 12, os secretários de saúde foram 
a maioria dos responsáveis pelas respostas, assim 
como no questionário inicial. 

Tabela 9

reGião oBs PerCeNT

Centro-oeste 87 10.05%

Nordeste 249 28.75%

Norte 72 8.31%

sudeste 304 35.10%

Total 866
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Tabela 10

uF FreQ. PerCeNT uF FreQ. PerCeNT

AC 3 0.35% PB 67 7.74%

AL 1 0.12% Pe 49 5.66%

AM 6 0.69% Pi 34 3.93%

AP 2 0.23% Pr 59 6.81%

BA 28 3.23% rJ 19 2.19%

Ce 15 1.73% rN 18 2.08%

es 26 3.00% ro 23 2.66%

Go 22 2.54% rr 1 0.12%

MA 15 1.73% rs 47 5.43%

MG 113 13.03% sC 48 5.54%

Ms 17 1.96% se 22 2.54%

MT 48 5.54% sP 146 16.86%

PA 29 3.35% To 8 0.92%

     
Tabela 11

ÓrGão Nº De 
resPosTAs

%	DA	
AMosTrA

secretário (a)  
Municipal de saúde

662 75.14

secretário(a) de 
Administração	/	Fazenda

6 0.68

outros 213 24.18

Total 881



43

Tabela 12

GesTão oBs PerCeNT

Ambas Gestões 76 56.72

Gestão 2020 45 33.58

Gestão 2021 13 9.70

134
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PerGUntas, 
resPostas e 
estatísticas do 
follow-UP

Nesta seção apresentamos as principais perguntas 
feitas no questionário de prosseguimento (segundo 
questionário),	bem	como	as	respostas	e	as	estatís-
ticas relacionadas.

1. Quanto a repasses federais 
realizados na modalidade fundo 
a fundo pelo ministério da saúde, 
qual é a sua avaliação sobre o 
grau de dificuldade de execução 
dessas verbas para o bloco de 
manutenção (estruturação) 
durante o último mês?

Na Tabela 13 observamos que, tanto para manu-
tenção	 como	 para	 a	 estruturação,	 cerca	 de	 63%	
das	 respostas	estão	nas	dificuldades	3,	4	e	5,	 isto	
é,	na	parte	de	cima	da	distribuição	de	dificuldade.	
isto é um dado que podemos olhar com certa preo-
cupação	e	que	corrobora	os	volumes	significativos	
de	 recursos	 federais	 disponíveis,	 observados	 nas	
contas	 municipais.	 Certamente	 seria	 preferível	
que	 a	 execução	 destes	 recursos	 federais	 fosse	
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percebida como mais fácil – isto é, as respostas se 
concentrassem	nos	níveis	1,	2	e	3.

Tabela 13

MANuTeNção esTruTurAção

FreQ. PerCeNT FreQ. PerCeNT

0 (Não se aplica) 15 1.7 64 7.26

1 (Muito fácil) 89 10.1 71 8.06

2 221 25.09 192 21.79

3 310 35.19 278 31.56

4 167 18.96 184 20.89

5	(Muito	difícil) 79 8.97 92 10.44

Total 881 881

2. Quais as principais 
dificuldades para executar os 
recursos federais transferidos na 
modalidade fundo a fundo pelo 
ministério da saúde?

Nesta questão respondentes puderam escrever 
quais	 principais	 dificuldades	 enfrentaram	 para	
executar	os	recursos	federais	da	modalidade	fundo	
a	 fundo.	Com	essas	 respostas	 foi	 construído	uma	
nuvem de palavras representada na Figura 10 
(página	abaixo).		Na	nuvem	de	palavras	destacam-
-se termos como falta de recursos, o que é esperado 
em	 face	 do	 sub-financiamento	 da	 saúde	 pública	
no Brasil. No entanto, também são frequentes os 
termos	 ligados	ao	processo	de	execução	do	orça-
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mento:	 licitação,	 processo	 licitatório,	 portarias,	
preços etc. 

FiGurA 10
Nuvem de Palavras Questão 2

3. modelos de licitação 
pré-aprovados pelos tribunais 
de contas estaduais ajudariam 
a resolver grande parte 
dos problemas de execução 
orçamentária?

A	 tabela	 14	 apresenta	 uma	 informação	 impor-
tante. observamos anteriormente que os gestores 
da	 saúde	 tendem	 a	 encontrar	 dificuldades	 para	
executar	 repasses	 federais	 (na	modalidade	 fundo	
a	 fundo).	A	 tabela	nos	mostra	que	quase	85%	da	
amostra de respondentes do segundo questio-
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nário entende que modelos de licitação pré-apro-
vados pelos tribunais ajudariam a facilitar aquela 
execução.

tabela	14

oBs PerCeNT

Não 136 15.44

sim 745 84.56

4. se sim, por quê?

esta questão é uma continuidade da Questão 3. 
Nela,	os	respondentes	puderam	explicar	na	forma	
escrita porque modelos de licitação pré-aprovados 
pelos tribunais de contas estaduais ajudariam a 
resolver	 o	 problema	 de	 execução	 orçamentária.	
Com	essas	 respostas	 construímos	 uma	nuvem	de	
palavras representada pela Figura 11. o conjunto 
de respostas é muito interessante. segundo os 
gestores, o uso de modelos daria maior agilidade 
no	processo	licitatório,	levando	à	correta	execução.
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FiGurA 11
Nuvem	de	Palavras	Questão	4

5. se não, por quê?

esta questão é uma continuidade da Questão 3. 
Nela,	os	respondentes	puderam	explicar	na	forma	
escrita porque modelos de licitação pré-aprovados 
pelos tribunais de contas estaduais não ajuda-
riam	a	resolver	o	problema	de	execução	orçamen-
tária. Com essas respostas pudemos construir uma 
nuvem de palavras representada pela Figura 12 (na 
página seguinte). A nuvem de palavras indica que os 
gestores consideraram como eventuais problemas 
no uso destes modelos a incapacidade de superar 
falhas no planejamento, na qualidade dos bens 
e serviços ofertados, assim como na ausência de 
mercados	em	municípios	pequenos.
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Figura12
Nuvem de Palavras Questão 5

6. ainda sobre dificuldades na 
execução orçamentária, que tipo 
de material ou apoio ao gestor 
seria útil?

Nesta questão os respondentes de saúde puderam 
escrever quais materiais de apoio poderiam poten-
cialmente ser úteis para os gestores na resolução 
do	problema	da	não	execução	orçamentária.	Com	
essas respostas pudemos construir uma nuvem de 
palavras representada pela Figura 13 (na página 
seguinte). Além dos modelos de licitação, os 
gestores solicitaram manuais, cartilhas e cursos 
sobre o processo licitatório, o que é esperado.

               



50

Figura 13 
Nuvem de Palavras Questão 6 

   

7. selecione as 3 (três) principais 
dificuldades para contratação 
de itens como ePi e álcool e 
produtos de limpeza.

esta mesma pergunta foi feita no questionário 
inicial	 para	 fins	 de	 comparação.	 Podemos	 ver	 as	
respostas	do	primeiro	questionário	na	tabela	4.	Na	
Tabela 15, observamos que o padrão de respostas 
mudou no segundo questionário. A principal 
mudança	 é	 que	 o	 “Receio	 de	 descumprimento	
de	 exigência	 de	 controle	 externo	 (tribunais	 de	
Contas)”	 aparece	 agora	 como	 a	 terceira	 principal	
dificuldade	–	no	questionário	inicial	aparecia	como	
segunda. Porém, como dito anteriormente, temos 
que ser cautelosos com a interpretação dessas 
(pequenas) mudanças.
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De toda forma, esta questão tende a corroborar 
a conclusão de que além dos problemas decor-
rentes da pandemia (preços abusivos, ausência de 
fornecedor), fatores estruturais como o receio de 
descumprimento	de	exigências	do	controle	externo	
ou mesmo apenas da legislação, foram também 
muito relevantes.  Vale destacar que a falta de 
pessoal capacitado, não apareceu sendo um ponto 
relevante.

Tabela 15

DiFiCuLDADes Nº De 
resPosTAs FrAção

Preços abusivos dos insumos 
devido à pandemia

784 88.99%

realização de pesquisa de 
preço com três orçamentos

492 55.84%

receio de descumprimento de 
exigência	de	controle	externo	

(Tribunais de Contas)
465 52.78%

Ausência de empresas capazes 
de oferecer os produtos

364 41.32%

Análise de qualificação 
da empresa (certidões de 
legalidade/capacidade	

financeira)

215 24.40%

Falta de pessoal para 
realização da licitação

121 13.73%

Produção de Termos de 
referência ou Projeto Básico

107 12.15%

Falta de recursos financeiros 95 10.78%
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8. Qual o grau de relevância 
destas outras dificuldades 
adicionais?

(a) Falta de previsibilidade para o recebimento de 
recursos ordinários do governo federal.

(b)	 Dificuldade	 para	 a	 elaboração	 do	 Edital	 de	
Licitação

(c) Falta de previsibilidade para o recebimento de 
recursos CoViD do governo federal.

Na	 tabela	 16	 podemos	 observar	 que	 as	 três	 difi-
culdades adicionais sugeridas são, quase sempre, 
percebidas	como	“Relevante”	ou	“Muito	relevante”.	
Disto isto, nesta nossa amostra, a incerteza envol-
vida	no	recebimento	de	recursos,	bem	como	a	difi-
culdade para elaborar editais de licitação, foram 
percebidos como importantes obstáculos para a 
aquisição de itens como ePi na crise do CoViD-19.

Tabela 16

(A) (B) (C)

Nº De 
resPosTAs

%	DA	
AMosTrA

Nº De 
resPosTAs

%	DA	
AMosTrA

Nº De 
resPosTAs

%	DA	
AMosTrA

Pouco 
relevante

159 18.05 231 26.22 143 16.23

relevante 420 47.67 465 52.78 391 44.38

Muito 
relevante

302 34.28 185 21.00 347 39.39
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9. a atuação do controle externo 
é um obstáculo a execução 
orçamentária?

Apesar de, tanto no questionário inicial como no 
questionário de prosseguimento, os respondentes 
terem relatado que o receio de descumprimento 
de	exigências	de	controle	externo	era	um	fator	que	
dificultava	a	contratação	de	itens	para	o	combate	
à CoViD-19, a Tabela 17 referente à questão 15 
do questionário de prosseguimento mostra que, 
os respondentes desta etapa em sua maioria, não 
percebem	o	 controle	 externo	 como	um	obstáculo	
a	 execução	 orçamentária.	 trata-se	 de	 um	 resul-
tado	 extremamente	 interessante.	 Os	 gestores	
quando perguntados diretamente sobre o controle 
como uma fonte de problema acabam não dizendo 
expressamente	que	o	controle	externo	dos	órgãos	
responsáveis é um obstáculo. No entanto, quando 
eventuais	 falhas	 de	 execução	 decorrentes	 da	
atuação do controle são apresentadas, os gestores 
as apontam como fonte de problemas. Tal situação 
poderia	ser	explicada	pelo	próprio	temor	de	punição	
pelo controlador. Contudo, maiores estudos são 
necessários.

Tabela 17

Nº De 
resPosTAs

%	DA	
AMosTrA

Não 580 65.83%

sim 301 34.17%

Total 881
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10. Por qual motivo o controle 
externo é um obstáculo? marque 
todas as opções que se aplicam.

Tabela 18

oBsTáCuLo Nº De 
resPosTAs FrAção

Excesso	de	rigor	na	análise	dos	
editais de licitações, termos de 

referência e projeto básico
176 20%

imposição de modelo de 
gestão	incompatível	com	as	

necessidades locais
167 18,96%

Falta de diálogo com o gestor 
municipal

149 16,8%

Excesso	de	modificações	da	
jurisprudência do Tribunal 

de Contas sobre licitações e 
contratos

133 15,1%

Lentidão na realização de 
auditorias e divulgação de seus 

resultados pelo Tribunal de 
Contas

80 9%

Em	síntese,	a	análise	dos	dados	do	questionário	de	
prosseguimento	revela	que:

>	Dados	da	 survey	complementar	 confirmam	que,	
além dos problemas decorrentes da pandemia 
(preços abusivos, ausência de fornecedor), fatores 
estruturais como o receio de descumprimento de 
exigência	do	controle	externo	ou	mesmo	apenas	da	
legislação, foram também muito relevantes.

>	 Problemas	 decorrentes	 do	 controle	 externo	
aparecem com mais força nas perguntas indiretas. 
Nas diretas, gestores parecem dar menos relevância 
(ou talvez se esquivem).



55

> Adicionalmente, também foi apontada como 
problema, a falta de previsibilidade para o recebi-
mento de recursos ordinários do governo federal 
e	dos	recursos	específicos	para	a	COViD-19.	Esta	é	
uma hipótese que merece maiores estudos.

> Modelos de licitação pré-aprovados, além de 
manuais de orientação, são considerados as prin-
cipais	formas	de	auxílio	ao	gestor	para	aumentar	a	
taxa	de	execução.
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conclUsão  
final 

6
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Financiar as ações e  serviços  de  saúde  da  rede  
pública		brasileira		é		um		grande		desafio.			O	obje-
tivo deste relatório é justamente apresentar os 
primeiros resultados da parceria de pesquisa entre 
o Conselho Nacional de secretarias Municipais de 
saúde, CoNAseMs, e um grupo de investigadores 
da escola de Administração de empresa de são 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas, da universidade 
da Califórnia (Davis) e da London school of econo-
mics.	 Seu	principal	propósito	 foi	 entender	as	difi-
culdades		dos		municípios		na		execução		dos		seus		
recursos	 financeiros	 e	 os	 principais	 obstáculos	 à	
execução	orçamentária	e	ao	combate	a	COViD-19,	
para então propor soluções que ajudem a reduzir 
barreiras nas contratações e compras públicas.

Em	síntese,	os	resultados	indicam	a	execução	orça-
mentária do sus possui, além da já sabida falta de 
financiamento,	grandes	dificuldades	de	execução,	
sobretudo, nos investimentos do sistema. essa 
realidade	é	camuflada	pela	alta	parcela	de	gastos	
“mecânicos”	que	envolve	o	pagamento	de	ativos,	
inativos,	encargos,	dívidas	e	precatórios.

A análise das respostas dos gestores municipais de 
saúde indica que razões estruturais foram consi-
deradas	 igualmente	 relevantes	 para	 a	 execução,	
apesar	 dos	 graves	 problemas	 decorrentes	 exclu-
sivamente	da	pandemia.	 isto	se	verificou	tanto	no	
relato dos problemas encontrados como no que 
foi	 indicado	 como	 possível	 solução.	 Desta	 forma,	
é necessário estudar alternativas para melhorar o 
problema	 de	 execução	 nos	 municípios	 tanto	 em	
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contextos	de	necessidade	de	resposta	rápida	à	uma	
crise sanitária, quanto a longo prazo. Formas de 
apoio à gestão municipal que facilitem a adequação 
do processo de gasto ao regramento dos recursos, 
incluindo regras mais claras para utilização de 
recursos advindos de outras esferas, modelos de 
licitação pré-aprovados e uma ação dos órgãos de 
controle que facilite a atuação do gestor, além de 
manuais de orientação, foram considerados como 
instrumentos	poderosos	para	aumentar	a	 taxa	de	
execução.




