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O FINANCIAMENTO PÚBLICO DA SAÚDE NO BLOCO DE
CONSTITUCIONALIDADE

      GILSON CARVALHO1

I - INTRODUÇÃO

O direito à saúde é uma luta do homem através dos séculos. Faz parte do
direito à vida e ao estado de bem estar, felicidade de todos os seres
humanos.

No Brasil a luta vem de s.éculos, entretanto foi nas últimas décadas do
século XX que este direito à saúde foi mais discutido. Um dos marcos é a
IIIa. Conferência Nacional de Saúde em 1963, cujos objetivos foram
frustrados pelo início da ditadura militar. Nela se definiu o direito de todos
à saúde e a municipalização como caminho para se conseguir implantá-lo.
Outro destaque se deve dar é à VIIIa Conferência Nacional de Saúde em
1986 que aglutinou e consolidou todas as propostas da denominada Reforma
Sanitária com respaldo da sociedade, de técnicos, prestadores e
administradores públicos, bem como de representantes do legislativo. Os
resultados da VIII CNS foram apresentados ao Congresso Nacional  para
discussão e incorporação à Constituição.  Isto foi feito e consagrou-se na
CF de 1988 um corpo doutrinário que brotou de forma ascendente e
desembocou na criação do Sistema Único de Saúde – SUS.

Entre os princípios técnicos deste novo modelo destacam-se: saúde como
direito, universalidade do acesso, igualdade com equidade, integralidade,
intersetorialidade, direito à informação, autonomia das pessoas, ênfase na
promoção e proteção à saúde, sem prejuízo da recuperação. Entre os
princípios organizacionais e gerenciais: gestor único em cada esfera de
governo, descentralização, hierarquização, regionalização, financiamento
tripartite, controle institucional e social.

É impossível que qualquer empreendimento humano prescinda de um
financiamento suficiente para ser  levado a cabo. Sem recursos financeiros
não se garantem instalações adequadas, equipamentos necessários, material
de consumo imprescindível e recursos humanos suficientes, atendidos e
preparados.  Se, de um lado, defendemos a necessidade de recursos
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financeiros, deixemos claro que estes recursos, embora assegurados, não
garantem de per si, a eficiência e eficácia das ações de saúde. O fazer
certo, o certo.

A ação de saúde é  cara e de mensuração de resultados, extremamente
complexa. Sucessos coletivos expressivos, assegurando vida e sobrevida,
como uma taxa de cobertura vacinal  de 100%, não garantem, à
individualidade das pessoas, ou até mesmo à coletividade, um grau de
satisfação positivo com os serviços de saúde. Ainda que se eleve o patamar
de longevidade das pessoas, o inexorável da morte, mesmo que nos estágios
de extrema velhice, representa muitas vezes, para os indivíduos e a
sociedade o fracasso da ação de saúde. Sem contarmos com os riscos
aumentados em relação ao próprio progresso da ciência e à extensão das
facilidades  a maior número de pessoas. Que o digam os acidentes de
trânsito, a violência urbana, os crimes financeiros afetando saúde e vida de
inúmeros cidadãos.

Saindo destas reflexões, não nos esqueçamos que a luta por mais recursos
para a área da saúde é um luta complexa. Ela é apenas uma parte da solução
do problema. Podemos ter os maiores recursos alocados à área da saúde e
não estarmos conseguindo que estes recursos sirvam para o atendimento
universal de todos os cidadãos. Só a existência deles não garantirá seu uso
correto, o compromisso dos profissionais de saúde com o ser humano, a
ética do cidadão acima de qualquer ética de corporação, a busca de
eficiência no uso correto dos parcos recursos, o consumo correto de
medicamentos, de equipamentos e de conhecimentos. Muitas vezes
encontramos pessoas da sociedade em geral ou da de saúde, que – como que
– cruzam os braços e ficam a esperar que existam mais recursos, condições
ideais, para então se comprometerem. Ledo engano. A história já nos
mostrou que países e pessoas que não se comprometeram com a eficiência,
eficácia, desenvolvimento social e humano em condições adversas, não
souberam se portar adequadamente quando as condições financeiras
melhoraram.  Dinheiro para a saúde é imprescindível,  mas não garante
sozinho a melhor eficiência e eficácia. Não melhora relacionamento médico
paciente, indicação correta de medicamentos, exames, pareceres etc.

O intuito de, ainda uma vez, trazer à reflexão e discussão  o financiamento
da área de saúde e suas deficiências é levar mais pessoas a conhecerem o
assunto e a se posicionarem na sua solução. Temos convicções pessoais,
frutos de entendimentos e reflexões que aqui expressaremos. Uma delas é
a de que existem  recursos abaixo dos mínimos imprescindíveis e possíveis
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destinados à saúde em nosso país e, estes poucos, são, muitas vezes, mal
utilizados.

Como conclusão: a luta para se conseguir mais recursos para a área de saúde
só terá chance de ser vitoriosa quando fizer parte de uma  luta de cidadania
onde todos os brasileiros estivermos reunidos: governos, prestadores,
trabalhadores de saúde e cidadãos usuários dos serviços de saúde com o
duplo objetivo de conseguir mais recursos e usar melhor os existentes.

II – UM POUCO DA HISTÓRIA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO
BRASIL

Um dos grandes nós de implantação do SUS foi e é seu financiamento.
Antes, durante e depois de implantação do SUS o slogan que se cravou foi:
“A saúde tem que ter um financiamento definido, definitivo e suficiente.”

A história sumária do financiamento da saúde no Brasil, pública estatal,
filantrópica e privada lucrativa, passa por, praticamente, cada um dos
seguintes esquemas de fontes de recursos:

1. Caridade (filantropia) + subvenção

2. Caridade (filantropia) + leito-dia(pagamento público fixo) + subvenções +
privados + Previdência Social

3. Caridade (filantropia)+ leito-dia (pagamento público fixo) + convênios +
privados + Previdência Social

4. Caridade (filantropia) +AIS/SUDS + convênios + privados + Previdência
Social

5. Caridade (filantropia) + SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE + convênios +
privados

6. Caridade (filantropia) +SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE + convênios  +
privados + PLANOS PRÓPRIOS DE SAÚDE.

(Previdência Social =  de início por categorias IAPB - IAPI - IAPM e outros;
depois INPS e finalmente INAMPS extinto em 1993)

Os jesuítas quando vinham ao Brasil já eram treinados em Portugal para,
aqui aportados, prestarem algum tipo de assistência à saúde da população
nativa e seus descendentes (primeiros Agentes Comunitários de Saúde no
Brasil!). Surgiram as primeiras Santas Casas sustentadas pela caridade
religiosa e ou por contribuições da população, desde o óbolo dos mais pobres
até a contribuição dos grandes beneméritos. Numa segunda fase,  pelos anos
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de 1800,  os Hospitais Públicos foram criados juntamente com aqueles que
serviam ao ensino da medicina.

A presença do financiamento, por parte do Estado, foi no sentido primeiro
de favorecer a elite do próprio estado e sua força militar próprio Estado,
montando seus hospitais e serviços de saúde paralelamente às Santas Casas
de Misericórdia. Estas, só no século 20, após o surgimento do sistema
previdenciário, começaram a ter uma outra fonte de renda para cuidar dos
trabalhadores registrados em carteira e que tinham direito a atendimento
previdenciário em relação à saúde. Não podemos omitir que os sistemas
previdenciários por categorias de trabalhadores (IAPs dos marítimos,
bancários, comerciários, ferroviários etc), antes de terceirizar seus
serviços para os hospitais já existentes, em sua quase totalidade, casas de
caridade ligadas às misericórdias, partiram para a construção de suas
estruturas próprias. Construíram-se grandes hospitais financiados pelas
contribuições sociais  de empregados e empregadores. Hospitais de
excelência construídos na capital federal, então Rio de Janeiro,  e algumas
outras grandes capitais como São Paulo. Eram os tempos da fartura na
Previdência, em que mais se arrecadava que se gastava com aposentadorias
e benefícios e “sobrava” muito dinheiro. Isto explica, em parte, o furo
financeiro atual da previdência. Usou-se recurso dela para investimento a
fundo perdido em obras governamentais, sem o devido retorno ao caixa.
Quando se buscaram recursos para garantir os ônus de hoje, não existiam
mais fundos capitalizados para honrá-los!

Nos anos sessenta, a partir da necessidade de garantir direitos a
determinadas classes de trabalhadores que não tinham boa ou satisfatória
assistência à saúde, as empresas, começaram, por acordo, a atender seus
empregados por conta própria ou terceirizando  para as denominadas
empresas de medicina de grupo. Como este esquema era facultativo,  o
financiamento era em parte do próprio empregado, em parte, nem sempre,
do empregador. O Governo se comprometia apenas a devolver ao
empregador ou seu preposto, um percentual  daquilo que era recolhido como
contribuição pela folha e que, teoricamente, deveria ser gasto com saúde.

Com o advento de maior número de pessoas usufruindo dos benefícios
pecuniários e dos serviços de saúde previdenciários, começou já cedo a
“fazer água” a previdência social e a saúde. Isto determinou baixo valor de
tabela de remuneração dos serviços comprados, e, o que é pior, atrasos
sistemáticos de pagamento, sem correção, em época de altas taxas
inflacionárias. Além desta dificuldade, havia um problema crônico gerado
pela incompetência ou conivência de não se fiscalizar o que é público: a
incontrolável corrupção dos sistemas geridos e controlados
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centralizadamente. Corrupção na Previdência,  tanto em benefícios como na
assistência médica. A necessidade de dar maior cobertura à população, não
apenas previdenciária, fez com que o governo central criasse,  com recursos
da Previdência,   alguns programas mais abrangentes de atendimento e
financiamento das ações de saúde. Destacam-se o PPA (Programa de Pronta
Ação) dos anos 70; dez anos depois, em 1983, surgiram as AIS (Ações
Integradas de Saúde) e em 1987 o SUDS (Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde). Todos programas tentando diminuir a exclusão
dos cidadãos à saúde, sem  contudo haver algum tipo de aumento do
financiamento, apenas deslocamento de uma vertente para outra. Com a
Constituição de 1988, os direitos sociais foram ampliados e passaram a ter
maior garantia teórica. O partido tomado foi o da cidadania ampliada. Novas
fontes de recursos foram alocadas para financiar a saúde, só que entre o
fixar constitucional destas fontes e sua garantia cravou-se um abismo de
desobediência legal.

A Constituição garantiu  financiamento de Saúde para uma nova população
universal de cidadãos. A ampliação dos que teriam direito à saúde passa de
30 milhões de segurados para uma população de 150 milhões de cidadãos
com estes direitos. As fontes de recursos, para se garantir saúde, estavam
previstas na Constituição, só que, na prática, foram sonegadas nestes anos
todos que se seguiram a ela.

Vale a pena conhecer uma a uma estas fontes de recursos,  previstas na CF,
que devem financiar a saúde:  A) Cada esfera de Governo deve colocar
recursos de seus orçamentos para a saúde. A União: recursos do IPI
(Imposto de produtos Industrializados) e IR(Imposto de Renda) e outros
menores. Estados: recursos do ICMS (Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços), FPE (Fundo de Participação dos Estados), ITBCM
(Imposto de Transmissão de Bens Causa Mortis), IR de seus servidores,
IPVA (Imposto de Propriedade de Veículos Automotores Terrestres) e
outros menores. Municípios: recursos do ICMS (parte municipal),FPM
(Fundo de Participação dos Municípios), IPTU (Imposto Predial Territorial
Urbano)  e ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) IR de
seus servidores IPVA ( rateado com os Estados em 50%) ITR (Imposto
Territorial Rural – (rateado com a União em 50%) e outros menores.  B)
Recursos denominados de Contribuições Sociais recolhidos pelo Governo
Federal mas, destinados por competência para as três esferas de Governo,
para, constitucionalmente financiar Previdência, Saúde e Assistência Social.
Estas CS são: Contribuição dos empregados sobre a folha de salários; dos
empregadores: sobre a folha, faturamento (CONFINS) e o lucro (CSLL) e,
mais recentemente sobre a movimentação financeira (CPMF) C) Parte dos
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recursos dos concursos prognósticos (loto, sena, mega etc). D) Parte do
Seguro Obrigatório de Veículos Automotores Terrestres (50%).

A Constituição obrigava o financiamento da saúde com os recursos acima
citados, mas, não fixou qual seria o percentual de participação das três
esferas de Governo,  dos recursos de seu orçamento que não são
Contribuições Sociais. Ainda que a pressão fosse no sentido de que no
mínimo 10% destes recursos ficassem para a saúde, parlamentares não
permitiram que se fixassem números sob o argumento de engessamento das
receitas. Alguns Estados e Municípios, entretanto, colocaram esta
destinação, muitas vezes argüida de inconstitucionalidade, em suas
Constituições e Leis Orgânicas.

Na parte das contribuições sociais, ficou fixado no ADCT (Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias) no mínimo 30%, se destinasse à
saúde e que, a cada ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias definiria o
montante, como fez até o ano de 1994 quando o Presidente vetou este
dispositivo por ser “de interesse nacional o veto!!!...”

Se tudo isto tivesse acontecendo ter-se-ia, nestes anos, o dobro dos
recursos para a área da saúde. O não cumprimento do prescrito na
Constituição e daquilo que foi o espírito do legislador, resultou na
insolvência e caos da saúde. Daí a busca que se fez, mais intensamente após
1993, para se fazer uma Emenda Constitucional que garantisse os recursos
“definidos, definitivos e suficientes para a saúde”. Finalmente em setembro
de 2000 foi aprovada a EC-29 que determinou fontes e percentuais de
recursos mínimos para a saúde, das três esferas de governo. O conteúdo da
Ec-29, em vigor será o objeto do detalhamento deste estudo. Aqui acaba a
história e a legislação atualizado do financiamento da saúde passa a ser
detalhada item por item. Será apresentada a legislação em vigor: a mais
antiga e os novos preceitos.

III - O DIREITO À SAÚDE DE TODOS OS CIDADÃOS E SEU
FINANCIAMENTO

A Constituição de 1988 consagrou os direitos e deveres de todos os
cidadãos brasileiros. Foram as maiores conquistas de cidadania que um povo
conseguiu incluir em sua carta maior.

Muitos acusaram os constituintes de terem prodigalizado os direitos sem
contudo pensar em como garantí-los. Isto é, a meu ver, um ledo engano  pois,
para estes direitos foram estabelecidos deveres,  inclusive financeiros,  que
todos estão obrigados a cumprir.
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A SAÚDE está entre os direitos constitucionais inscritos no Capítulo II que
trata dos DIREITOS SOCIAIS, Art.6º “SÃO DIREITOS SOCIAIS A
EDUCAÇÃO, A SAÚDE, O TRABALHO, O LAZER A SEGURANÇA, A
PREVIDÊNCIA SOCIAL, A PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À
INFÂNCIA, A ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS”.

Já nos primeiros artigos da CF,  que tratam dos fundamentos da República
Federativa do Brasil, genericamente, está defendido o direito à saúde no
momento em que se afirma que o Brasil tem como fundamento a cidadania, a
dignidade da pessoa humana e outros. Entre os objetivos Brasil estão a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária com erradicação da
pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem
de todos, sem preconceito algum. CF,1

A SAÚDE como direito específico está bem clara nos direitos sociais. Nos
enunciados gerais do SUS, pressupõe-se que seja um dos condicionantes
fundamentais de se garantir cidadania, dignidade etc.

Sonho ou realidade?!... A meu ver um sonho que deve se tornar realidade na
medida em que, como cidadãos plenos, cumpramos nossas obrigações
individuais e coletivas que possibilitarão  usufruirmos de nossos direitos,
entre eles o de ter e gozar saúde.

Entre estes deveres de cidadania estão colocados como essenciais:
contribuição  com o fisco, sem sonegação; a prática da não corrupção passiva
e ativa; o exercer o controle da sociedade tanto do público como do privado
para que ambos não utilizem mal dos recursos públicos.

SAÚDE é um direito essencial que na Constituição está colocado como
DEVER do ESTADO, mas que só acontecerá se cumprirmos os maiores e
menores deveres cotidianos exercendo e usufruindo da cidadania plena. Na
Lei Orgânica da Saúde está bem explícito: só conseguiremos ter saúde na
medida em que tivermos a contribuição das pessoas, das famílias, das
empresas e da sociedade.

O DIREITO À SAÚDE exige que cada um de nós cumpra com seus deveres.
Entre o omitir-se e o compactuar-se existe uma terceira via: a participação
e luta de cada um de nós para que todos sejamos cidadãos plenos, iguais em
direitos e deveres. DIREITO À SAÚDE como parte da transformação de
nosso país.

IV - OS PRECEITOS LEGAIS DO FINANCIAMENTO PÚBLICO DA
SAÚDE
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Faço a opção de, a partir de agora,  estruturar este texto de uma maneira
inusitada centrada em demonstrar os princípios e diretrizes do
financiamento da saúde através do bloco de constitucionalidade. Cada um
dos “mandamentos” do financiamento da saúde será mostrado através de
sua fundamentação jurídica.

A OBRIGATORIEDADE DE OS GESTORES ÚNICOS DA SAÚDE, EM
CADA ESFERA DE GOVERNO, GARANTIREM O FINANCIAMENTO DA
SAÚDE DE TODOS OS BRASILEIROS.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“ART. 30, VII – Aos Municípios compete...prestar, com a cooperação técnica
e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população” ;

“ART.194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

... com base nos seguintes objetivos... VI - diversidade da base
de financiamento;

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições sociais

LEI  8142

“ART 4o – Para receberem os recursos  Estados, DF e Municípios deverão
contar com... V- “contrapartida de recursos para a saúde no respectivo
orçamento”.

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO FEDERAL UTILIZAR
AS FONTES CONSTITUCIONAIS DESTINADAS À SAÚDE – DENTRO
DOS PERCENTUAIS DE CRESCIMENTO PREVISTOS NA EC - 29

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
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dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e
o lucro;
II - dos trabalhadores;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos
§ 1.º As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não
integrando o orçamento da União.

A OBRIGATORIEDADE DE  O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE FEDERAL,
ESTADUAL E MUNICIPAL GARANTIR O FINANCIAMENTO DA SAÚDE
ATRAVÉS DE PERCENTUAIS DE SUAS RECEITAS. UNIÃO,
PERCENTUAL DO PIB. MUNICÍPIOS 15% DE SEUS RECURSOS
PRÓPRIOS E ESTADOS 12%, ESCALONADOS ENTRE 2000 E 2004 E
COMEÇANDO NO MÍNIMO POR 7%.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ART. 198, § 1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art.
195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão,
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar
prevista no § 3º;

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os
arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que
forem transferidas aos respectivos Municípios;

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que
tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos,
estabelecerá:

I – os percentuais de que trata o § 2º;

II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados
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destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução
das disparidades regionais;

III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal;

IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.

CF, ADCT

ART.77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados
nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes:

I – no caso da União:

 a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de
saúde no exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por
cento;

b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela
variação nominal do Produto Interno Bruto – PIB;

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de
que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as
parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do
produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem
percentuais inferiores aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-los
gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à
razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a
aplicação será de pelo menos sete por cento.

§ 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por
cento, no mínimo, serão aplicados nos Municípios, segundo o critério
populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei.

§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela
União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde
que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do
disposto no art. 74 da Constituição Federal.



GILSON CARVALHO 11

C:\WINDOWS\Desktop\SUS-FINANCIAMENTO-MP.doc

§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a
partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo.

A AUTO-APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DA EC-29,  ACIMA,  À
LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO EXISTENTE,
RECEPCIONADA ENQUANTO NÃO SE FAZ A REGULAMENTAÇÃO
PELA LEI COMPLEMENTAR.

ENTENDIMENTO DO QUE SEJAM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE: LEI
8080,  ART.5 E 6o

ENTENDIMENTO DE QUE NÃO SE PODEM INCLUIR DESPESAS DE
SANEAMENTO,  ALIMENTAÇÃO (MERENDA) E DE OUTRAS ÁREAS: LEI
8080,  ART. 3o QUE TRATA DOS CONDICIONANTES E
DETERMINANTES DA SAÚDE; EXCLUSÃO DO SANEAMENTO
REAFIRMADA NO ART.32 §3

ENTENDIMENTO DE QUE OS INATIVOS DEVEM SER CUSTEADOS
PELA PREVIDÊNCIA POIS A ELA PERTENCEM E ESTADOS E
MUNICÍPIOS PODEM CRIAR SISTEMAS DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEUS SERVIDORES – CF 149 §1.

ENTENDIMENTO DE QUE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS,  MILITARES
NÃO PODEM SER COMPUTADOS COMO PERTENCENTES AO SUS POIS
SE INTEGRAM A ELE POR CONVÊNIOS LEI 8080 ART.45

ENTENDIMENTO DE QUE É OBRIGATÓRIO COLOCAR TODOS OS
RECURSOS,  PRÓPRIOS E TRANSFERIDOS, DENTRO DO FUNDO DE
SAÚDE... E DE QUE SEJA FISCALIZADO E ACOMPANHADO PELO
CONSELHO DE SAÚDE CF.ADCT 77

ENTENDIMENTO DE QUE OS RECURSOS NACIONAIS SERÃO
TRANSFERIDOS A ESTADOS E MUNICÍPIOS SEGUNDO A 8080 E 8142
E OI DECRETO FUNDO A FUNDO.

ENTENDIMENTO QUE O SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA SERÁ O
PREVISTO NA 8080 E NA 8689 COM SEU RESPECTIVO DECRETO.

ESTADOS E MUNICÍPIOS QUE NÃO CUMPRIREM A EC-29,
COLOCANDO OS MÍNIMOS RECURSOS NA SAÚDE,  ESTARÃO
SUJEITOS A UMA DUPLA PENALIDADE: SOFRER INTERVENÇÃO, CF
ART.34 E 35 E DEIXAR DE RECEBER  REPASSES, CF,  ART. 160.
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A OBRIGATORIEDADE DOS GESTORES ÚNICOS FEDERAL E
ESTADUAIS REPASSAREM RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA QUE
ELES POSSAM DESINCUMBIR-SE DE  SUAS RESPONSABILIDADES
CONSTITUCIONAIS BASEADAS EM COMPETÊNCIAS E
DESCENTRALIZAÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“ART.30 – Compete aos Municípios... VII – prestar, com a cooperação
técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde
da população” ;

“ART.194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

VII – caráter democrático e descentralizado da administração;
ART. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes : I – descentralização com direção única
em cada esfera de governo.

LEI 8080
“ART. 16 – A direção nacional do SUS compete:... XIII – prestar cooperação
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para
o aperfeiçoamento de sua atuação institucional; XV... Promover a
descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos
serviços e ações de saúde, respectivamente de abrangência estadual e
municipal.
ART. 17 – À direção estadual do SUS compete:... I – promover a
descentralização para os Municípios dos serviços e ações de saúde; III –
prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios.”

LEI 8142
“ART. 2o Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como... IV
– cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal.

OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO FEDERAL REPASSAR
RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS NO
MONTANTE DAS AÇÕES TRANSFERIDAS QUE NÃO SÃO MAIS
 COMPETÊNCIAS FEDERAIS 
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LEI 8689

“Art. 4º - Os recursos de custeio transferidos ao município, estado ou
Distrito Federal integrarão o montante dos recursos que o Fundo Nacional
de Saúde, transfere, regular e automaticamente, ao fundo estadual e
municipal de saúde, de acordo com os arts 35 e 36 da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, e art. 4º da lei nº 8.142, de 25 de dezembro de 1990.

§ 1º - Com a transferência de serviços e a doação ou a cessão de bens
patrimoniais do INAMPS, a União por intermédio do Ministério da Saúde,
repassará regularmente, ao Fundo de Saúde do estado, do Distrito Federal
ou do município, responsáveis pela execução dos serviços, os  recursos
financeiros que a esfera federal vem aplicando na sua manutenção e
funcionamento .

§ 2º Os serviços de assistência à saúde ainda sob responsabilidade do
INAMPS serão prestados por municípios e estados, conforme a respectiva
competência definida na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, podendo
ser executados, em caráter supletivo e transitório, pela União em relação às
esferas estadual e municipal, e pelo Estado, em relação à esfera municipal.

§ 3º - Não inclui, no montante dos recursos de custeio dos serviços
transferidos, a parcela referente ao pagamento de servidores  federais
afastados para a direção municipal ou estadual do Sistema Único de Saúde,
cuja remuneração continuará a correr por conta da União.

§ 4º Será publicada trimestralmente no Diário Oficial da União a relação
dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde á rede assistencial do
Sistema Único de Saúde, com a discriminação dos estados, Distrito Federal
e municípios beneficiados.

Art. 14 Após a extinção do INAMPS, a União, através do orçamento da
Seguridade Social, obriga-se a garantir ao Sistema Único de Saúde,
permanentemente e sem prejuízo da participação dos recursos do
orçamento Fiscal, o aporte anual de recursos financeiros equivalentes, no
mínimo, à média dos gastos da autarquia nos últimos cinco exercício fiscais.

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO FEDERAL REPASSAR
RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA A
COBERTURA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, SENDO PELO
MENOS 70%  AOS MUNICÍPIOS, AFETANDO-SE O RESTANTE AOS
ESTADOS
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LEI 8142
“ART. 3o, § 2º. Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo
menos 70% aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.”

A OBRIGATORIEDADE DO GESTOR ÚNICO FEDERAL REPASSAR OS
RECURSOS PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS PELOS CRITÉRIOS
DETERMINADOS NA LEI 8080, ART. 35 COMPLEMENTADA PELA LEI
8142.    DESDE 1991 ATÉ HOJE, 2004, ATÉ QUE SE MUDE A LEI,
O MS DA SAÚDE TEM OBRIGAÇÃO LEGAL DE PASSAR 100% DOS
RECURSOS POR QUOCIENTE POPULACIONAL. (ILEGALMENTE O MS
FAZ AS TRANSFERÊNCIAS UTILIZANDO-SE DE MAIS DE 80
CRITÉRIOS DE REPASSE ILEGAIS.)

Lei 8080

“ART.35 Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados,
Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes
critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:  I – Perfil
Demográfico da Região; II – Perfil epidemiológico da área a ser coberta;
III – Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;
IV – Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; V –
Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e
municipais; VI – Previsão do plano de investimento da rede; e VII –
Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de
governo.

§ 1 – Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será
distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes,
independentemente de qualquer procedimento prévio.”

Lei 8142

“ART. 3o, § 1º. Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios
previstos no art. 35 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, será utilizado,
para o repasse de recursos, exclusivamente o critério estabelecido no §1º
do mesmo artigo.”

Lei 8689

“Art. 4º - Os recursos de custeio transferidos ao município, estado ou
Distrito Federal integrarão o montante dos recursos que o Fundo Nacional
de Saúde, transfere, regular e automaticamente, ao fundo estadual e
municipal de saúde, de acordo com os arts 35 e 36 da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, e art. 4º da lei nº 8.142, de 25 de dezembro de 1990.
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A OBRIGATORIEDADE DOS GESTORES ÚNICOS ESTADUAIS
UTILIZAREM CRITÉRIOS LEGAIS DE REPASSE DE RECURSOS AOS
MUNICÍPIOS – CADA ESTADO DEVE TER ISTO DEFINIDO EM SUA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL OU EM LEI ORGÂNICA DE SAÚDE

A TÍTULO DE UM EXEMPLO, CITA-SE O QUE ESTÁ PREVISTO PARA
O ESTADO DE SÃO PAULO:

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ART.222... Municipalização  dos recursos, serviços e ações de saúde, com o
estabelecimento em lei  dos critérios de repasse das verbas oriundas das
esferas federal e estadual;

CÓDIGO DE SAÚDE DE SÃO PAULO  - LC 791 - SP

ART. 42. As ações e os serviços do SUS, estadual e municipal, serão
financiados com os seguintes recursos: I – dotações ou créditos consignados
nos orçamentos fiscal e de investimento do Estado e dos Municípios; II –
Transferência da União para o Estado e os Municípios e transferências do
Estado para os Municípios; e III – Recursos de outras fontes.

ART. 54. Na transferência para os  Municípios de recursos estaduais ou
provenientes da esfera federal, a fixação de valores ficará subordinada à
conjugação dos seguintes critérios na análise técnica de programas e
projetos: I – Perfil Demográfico do Município; II – Perfil epidemiológico da
área a ser coberta; III – Características quantitativas e qualitativas da
rede de saúde na área; IV – Desempenho técnico, econômico e financeiro no
período anterior; V – Níveis de participação do setor saúde no orçamento
municipal; VI – Previsão do plano de investimento na rede; e VII –
Ressarcimento dos serviços prestados para outras esferas de governo.

A OBRIGATORIEDADE DAS AUTORIDADES FEDERAIS
RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA
TRANSFERIREM AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SUA PARTE DE
FORMA AUTOMÁTICA
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LEI 8080
ART.34 – “As autoridades responsáveis pela distribuição da receita
efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao  Fundo Nacional
de Saúde...  os recursos financeiros correspondentes às dotações
consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a
serem executadas no âmbito do SUS.

A OBRIGATORIEDADE DO GESTOR ÚNICO FEDERAL PASSAR
RECURSOS A ESTADOS E MUNICÍPIOS DE FORMA DIRETA E
AUTOMÁTICA SEGUNDO CRITÉRIOS ACIMA EXPOSTOS E SEM
ACORDO DE VONTADES CONVENIAL

LEI 8142
ART. 3º “Os recursos... serão repassados de forma regular e automática
para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios
previstos no art. 35 da Lei 8080 de 19 de setembro de 1990.

A OBRIGATORIEDADE  DE O  GESTOR ÚNICO DE SAÚDE MANTER
FUNDO DE SAÚDE

CONSTITUIÇÃO FEDERAL -  ADCT
“ART. 77, § 3º. Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os
transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio
de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de
Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.”

LEI 8080
“ART. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão
depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

LEI 8142
“Art. 4º. Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:
I - Fundo de Saúde;

DECRETO FEDERAL 1232
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“ART. 2º. A transferência de que trata o art. 1º fica condicionada à
existência de fundo de saúde e à apresentação de plano de saúde, aprovado
pelo respectivo Conselho de Saúde, do qual conste a contrapartida de
recursos no Orçamento do Estado, do Distrito Federal ou do Município.”

A TÍTULO DE UM EXEMPLO, CITA-SE O QUE ESTÁ PREVISTO PARA
O ESTADO DE SÃO PAULO: (BUSCAR A LEGISLAÇÃO DE CADA
ESTADO)

CÓDIGO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP LEI 791

“ART. 49. Os recursos financeiros do SUS serão depositados no fundo de
saúde de cada esfera de governo  e movimentados pela direção do SUS sob
fiscalização do respectivo conselho de saúde, sem prejuízo da atuação dos
órgãos de controle interno e externo.”

§ 1º. Nos fundos de saúde, estadual e municipal, os recursos financeiros do
SUS serão discriminados como despesas de custeio e de investimento das
respectivas secretarias de saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta, de modo que se identifiquem globalmente
os recursos destinados ao setor de saúde.

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE
ADMINISTRAR NO FUNDO TODOS OS RECURSOS DO SUS. NOS
ESTADOS: OS RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO E OS
PRÓPRIOS DO ESTADO. NOS MUNICÍPIOS: OS RECURSOS
TRANSFERIDOS DA UNIÃO E DO ESTADO E OS PRÓPRIOS
MUNICIPAIS.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ADCT
“ART. 77, § 3º. Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os
transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio
de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de
Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.”

LEI 8080
“ART. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão
depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
§ 1º. Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento
da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras
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fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo
Nacional de Saúde”.

A TÍTULO DE UM EXEMPLO, CITA-SE O QUE ESTÁ PREVISTO PARA
O ESTADO DE SÃO PAULO: (BUSCAR A LEGISLAÇÃO DE CADA
ESTADO)

CÓDIGO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP LEI 791

“ART. 49. Os recursos financeiros do SUS serão depositados no fundo de
saúde de cada esfera de governo  e movimentados pela direção do SUS sob
fiscalização do respectivo conselho de saúde, sem prejuízo da atuação dos
órgãos de controle interno e externo.”

§ 1º. Nos fundos de saúde, estadual e municipal,  os recursos financeiros do
SUS serão discriminados como despesas de custeio e de investimento das
respectivas secretarias de saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta, de modo que se identifiquem globalmente
os recursos destinados ao setor de saúde.

A OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SER FEITA
PELO GESTOR ÚNICO DE SAÚDE, MINISTRO DA SAÚDE OU
SECRETÁRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS  DE SAÚDE.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art.195 §2 A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada
de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde,  previdência e
assistência social,  tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na
lei de diretrizes orçamentárias,  assegurada a cada área a gestão de seus
recursos”.

LEI 8080
“ART. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão
depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
§ 1º. Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento
da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras
fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo
Nacional de Saúde.”
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A TÍTULO DE UM EXEMPLO, CITA-SE O QUE ESTÁ PREVISTO PARA
O ESTADO DE SÃO PAULO: (BUSCAR A LEGISLAÇÃO DE CADA
ESTADO)

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

“ART.218 – O Estado garantirá, em seu território,  o planejamento e
desenvolvimento de ações que viabilizem,  no âmbito de sua competência,  os
princípios da seguridade social previstos nos artigos 194,  195 da
Constituição Federal.” (Vide o texto constitucional acima,  neste item).

A TÍTULO DE UM EXEMPLO, CITA-SE O QUE ESTÁ PREVISTO PARA
O ESTADO DE SÃO PAULO: (BUSCAR A LEGISLAÇÃO DE CADA
ESTADO)

CÓDIGO DE SAÚDE - SP LEI 791

“ART.49 -  Os recursos financeiros do SUS serão depositados no fundo de
saúde de cada esfera de governo  e movimentados pela direção do SUS sob
fiscalização do respectivo conselho de saúde, sem prejuízo da atuação dos
órgãos de controle interno e externo.”

§ 1º. -  Nos fundos de saúde, estadual e municipal,  os recursos financeiros
do SUS serão discriminados como despesas de custeio e de investimento
das respectivas secretarias de saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta, de modo que se identifiquem globalmente
os recursos destinados ao setor de saúde.
 

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE TER PLANO
DE SAÚDE ASSOCIADO AO PPA, À LDO E À LOA, OUVIDA A
SOCIEDADE E APROVADO NO CONSELHO E NO LEGISLATIVO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

 “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos,
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:

X - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
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ART.165 –  Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano
plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III – os orçamentos anuais”

ART. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL  – LC 101
“CAP.II –
SEÇÃO I -  Da Lei do PPA
SEÇÃO II - Da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Art. 4° A Lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2° do
art. 165 da Constituição e:
I – disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses
previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9° e no inciso II do §
1° do art. 31;
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos
programas financiados com recursos dos orçamentos;
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a
entidades públicas e privadas;
§ 1°. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de
Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores
correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública, para exercício a que se referirem e
para os dois seguintes.
§ 2°. O Anexo conterá, ainda:
I – avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
II – demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia
de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando – as com
as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência
dela com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;
III – evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios,
destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos;
IV – avaliação da situação financeira e atuarial:
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a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos
e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;
V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da
margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 3°. A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais,
onde serão avaliados os passivos contingentes e/ outros riscos capazes de
afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas,
caso se concretizem.
§ 4°. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo
específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem
como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e
variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente.

SEÇÃO III  - Da Lei Orçamentária Anual

Art 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível
com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias, e com as
normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação
dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1º do art.4º;

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da
Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita
e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante,
definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei
diretrizes orçamentárias, destinada ao:

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à divida pública, mobiliária ou contratual, e
as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei
orçamentária e nas de crédito adicional.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada
não pode não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei
de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.
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§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade
imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com
duração superior ao exercício financeiro que não esteja previsto no plano
plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º
do art.167 da Constituição.

 

LEI 8080

“ART. 36  - O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de
Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus
órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de
saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios,
dos Estados, do Distrito Federal e da União.

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada
nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento
será previsto na respectiva proposta orçamentária.

§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de
calamidade pública, na área de saúde.”

 

LEI 8142

“ART. 4 -  Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

III - plano de saúde;

Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou
pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará
em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente,
pelos Estados ou pela União.”

 DECRETO FEDERAL 1232
“ART. 2º. A transferência de que trata o art. 1º fica condicionada  à
existência de fundo de saúde e à apresentação de plano de saúde, aprovado
pelo respectivo Conselho de Saúde, do qual conste a contrapartida de
recursos no Orçamento do Estado, do Distrito Federal ou do Município.”

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE SÓ
COMPUTAR COMO DESPESAS DE SAÚDE AQUELAS PREVISTAS EM
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LEI E NÃO USAR OS RECURSOS DE SAÚDE PARA PAGAR
INATIVOS, SANEAMENTO BÁSICO, MERENDA ESCOLAR, COLETA
DE LIXO, SERVIÇOS PRÓPRIOS DE SERVIDORES OU DE CLIENTELA
OUTRA FECHADA, MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL

NÃO COMPUTAR INATIVOS – PERTENCEM À PREVIDÊNCIA
CF
“Art.149 §1o  Os Estados o DF e os Municípios poderão instituir
contribuições,  cobrada de seus servidores,  para o custeio,  em benefício
destes,  de sistemas de previdência e assistência social.”
“Art. 194  A seguridade social compreende

NÃO COMPUTAR OS CONDICIONANTES E DETERMINANTES
(IMAGINEM O DINHEIRO DA SAÚDE SENDO GASTO PARA GERAR
EMPREGO E RENDA!)

LEI 8080 – ART.3 – A  saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes,  entre outros,  a alimentação,  a moradia,  o saneamento
básico,  o meio ambiente,  o trabalho,  a renda,  a educação,  o transporte,  o
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da
população  expressam a organização social e política do País.

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos
tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)

NÃO COMPUTAR HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS PÚBLICOS,  DE
SERVIDORES E MILITARES COMO PRÓPRIOS DA SAÚDE MAS COMO
PARCEIROS CONVENIADOS

Art.45 Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino,
integram-se ao SUS,  mediante convênio

§ 1o. Os serviços municipais e estaduais de previdência deverão integrar-se
à direção correspondente do SUS,  bem como quaisquer outros órgãos ou
serviços de saúde.

§  2o. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde
das Forças Armadas integrar-se-ão ao SUS conforme dispuser em
convênio...
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AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSAGRADOS COMO TAL
LEI 8080,

“Art. 5º. São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes
da saúde;

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos
econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações
assistenciais e das atividades preventivas.

Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

II - a participação na formulação da política e na execução de ações de
saneamento básico; (obs: vide abaixo o artigo 32 §3)

III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;

V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho;

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação
na sua produção;

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de
interesse para a saúde;

VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para
consumo humano;

IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte,
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos;
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X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e
tecnológico;

XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens
e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo; e

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde.

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção
e controle das doenças ou agravos.

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto
de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica
e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores,
assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho,
abrangendo:

I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador
de doença profissional e do trabalho;

II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde
(SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos
potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde
(SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção,
extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de
substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam
riscos à saúde do trabalhador;

IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às
empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do
trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e
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exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os
preceitos da ética profissional;

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de
saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no
processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades
sindicais; e

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão
competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida
ou saúde dos trabalhadores.

SANEAMENTO ALÉM DA REGULAÇÃO PRÓPRIA ABAIXO,  ESTÁ
ENTRE OS CONDICIONANTES E DETERMINANTES

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos
tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
“

A OBRIGATORIEDADE DO GESTOR ÚNICO FEDERAL SÓ ALOCAR
RECURSOS DO FUNDO PARA SUAS DESPESAS DE CUSTEIO E
CAPITAL, PARA INVESTIMENTOS PREVISTOS EM PLANOS DE
SAÚDE IMPLEMENTADOS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.

LEI 8142
“ART. 2º. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como: I –
despesas de custeio e capital do MS, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta; II – investimentos previstos em lei
orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso
Nacional; III – investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do MS; IV –
cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios. Estados e DF.

O RECURSO TRANSFERIDO PELA UNIÃO PARA ESTADOS E
MUNICÍPIOS É UMA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL E PODE
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SER DE LIVRE USO DESDE QUE EM SAÚDE – ISTO JÁ ESTAVA
CLARO ANTES DA EC-29 E SE CONFIRMOU COM O TEXTO DELA
(sempre com a exigência de constar no plano, ser aprovado pelo
conselho e estar nas leis orçamentárias – PPA, LDO, LOA)

LEI 8142
ART. 2º, IV, Parágrafo único – Os recursos referidos no inciso IV deste
artigo (...os recursos do FNS serão alocados para cobertura das ações e
serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estado e DF)
destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial
ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde”

A OBRIGATORIEDADE DE ESTADOS E MUNICÍPIOS MANTEREM
FUNDO DE SAÚDE, CONSELHO DE SAÚDE, PLANO DE SAÚDE,
RELATÓRIO DE GESTÃO, CONTRAPARTIDA DE RECURSOS,
COMISSÃO DE PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS,  PARA
RECEBER TRANSFERÊNCIAS DO MS

LEI 8142
“ART. 4º. Para receberem os recursos... os Municípios, Estados eo Distrito
Federal deverão contar com: I – Fundo de Saúde; II – Conselho de Saúde...;
III – Plano de Saúde; IV – Relatórios de Gestão que permitam o controle... V
– Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; VI –
Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e salários (PCCS)
previsto o prazo de dois anos para a sua implantação.
Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou
pelo DF, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará que os
recursos concernentes sejam administrados, respectivamente pelos Estados
e pela União.

DECRETO FEDERAL 1232
“ART. 2º. A transferência de que trata o art. 1º fica condicionada à
existência de fundo de saúde e à apresentação de plano de saúde, aprovado
pelo respectivo Conselho de Saúde, do qual conste a contrapartida de
recursos no Orçamento do Estado, do Distrito Federal ou do Município.”
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A OBRIGATORIEDADE DO GESTOR PREENCHER O SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

PORTARIA 517 DE 14 DE OUTUBRO DE 2002  QUE APROVA O
MANUAL DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ANEXO DA LEI 101 DE
RESPONSABILIDADE FISCAL – DEMONSTRATIVO DA RECEITA
LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
DE ESTADOS,  DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.
“Demonstrativo da receita líquida de impostos e das despesas próprias com
saúde – Estados,  DF e Municípios... Este demonstrativo integra o relatório
resumido da execução orçamentária para a verificação do cumprimento do
disposto na LRF e deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento
de cada semestre. No seu preenchimento deverão ser utilizados os
formulários do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde – Siops e o Manual desse sistema, obtidos no endereço
www.saude.gov.br/sis/siops” Portaria 517,  STN – 14-10-2002

A OBRIGATORIEDADE DO GESTOR RELACIONAR-SE COM OS
PRESTADORES COMPLEMENTARES DO SUS ATRAVÉS DE
CONTRATOS E CONVÊNIOS COM VALORES DE BASE ECONÔMICA

LEI 8080

Art. 24  Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir
a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema
Único de Saúde - SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.

    Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as
normas de direito público.

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem
fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema  Único de
Saúde - SUS.

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços  e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidas pela direção
nacional do Sistema  Único de Saúde - SUS, aprovados no Conselho Nacional
de Saúde.
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    § 1º Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de
pagamento da remuneração, aludida neste artigo, a direção nacional do
Sistema  Único de Saúde - SUS,  deverá fundamentar seu ato em
demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade dos
serviços contratados.

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE  DAR
INFORMAÇÃO E OUVIR O CIDADÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“ART.5, XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado;
ART. 74, § 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.”

A OBRIGATORIEDADE  DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE  DEIXAR O
CONSELHO DE SAÚDE ACOMPANHAR E FISCALIZAR  O FUNDO DE
SAÚDE.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“ ART.10 -  É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores
nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

ART. 194 -   A seguridade social compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

 VI - diversidade da base de financiamento;

VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com
a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e
aposentados.”
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ART 195 § 2.º “ A proposta de orçamento da seguridade social será
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde,
previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a
cada área a gestão de seus recursos.

ART. 198 – “ As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:

III - participação da comunidade.”

CONSTITUIÇÃO FEDERAL -  ADCT
“ ART.77,3 – Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela
União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde
que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do
disposto no art. 74 da Constituição Federal.”

 LEI 8080
 “ ART. 33 - Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS)
serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. “

LEI 8142
“ ART. 1  O SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas I – a
Conferência de Saúde; e II – O Conselho de Saúde
§ 2 O Conselho de Saúde (....) atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros...”

DECRETO FEDERAL 1232
“ ART. 2 –  A transferência de que trata o art. 1º fica condicionada à
existência de fundo de saúde e à apresentação de plano de saúde, aprovado
pelo respectivo Conselho de Saúde, do qual conste a contrapartida de
recursos no Orçamento do Estado, do Distrito Federal ou do Município.”
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A TÍTULO DE UM EXEMPLO, CITA-SE O QUE ESTÁ PREVISTO PARA
O ESTADO DE SÃO PAULO: (BUSCAR A LEGISLAÇÃO DE CADA
ESTADO)

CÓDIGO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP,  LEI 791

“ART. 49 – Os recursos financeiros do SUS serão depositados no fundo de
saúde de cada esfera de governo  e movimentados pela direção do SUS sob
fiscalização do respectivo conselho de saúde, sem prejuízo da atuação dos
órgãos de controle interno e externo.”

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE COMUNICAR
A SINDICATOS, ENTIDADES EMPRESARIAIS E PARTIDOS
POLÍTICOS A CHEGADA DE QUALQUER RECURSO PARA A SAÚDE
VINDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATÉ 48 HORAS APÓS
RECEBIMENTO

LEI 9452

“Art. 1º  Os órgãos e entidades da administração federal direta e as
autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia
mista federais notificarão as respectivas Câmaras Municipais da liberação
de recursos financeiros que tenham efetuado, a qualquer título, para os
Municípios, no prazo de dois dias úteis, contado da data da liberação.

Art 2  A Prefeitura do Município beneficiário da liberação de recursos, de
que trata o art. 1º desta Lei, notificará os partidos políticos, os sindicatos
de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município, da
respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento dos recursos.

Art 3 As Câmaras Municipais representarão ao Tribunal de Contas da União
o descumprimento do estabelecido nesta Lei. “

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE PUBLICAR
OU AFIXAR EM LOCAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO, A CADA MÊS, A
LISTAGEM DE TODAS AS COMPRAS REALIZADAS COM
FORNECEDOR, VALOR UNITÁRIO E TOTAL

LEI 8666   (ALTERADA PELA 8883)
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“ART.16 - Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação
oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas
as compras feitas pela Administração direta ou indireta, de maneira a
clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade
adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser
aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de
licitação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa
de licitação previstos no inciso IX do art. 24."

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE PRESTAR
CONTAS AO CONSELHO A CADA TRÊS MESES

LEI 8689
“ART.12 - O gestor do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo
apresentará, trimestralmente, ao conselho de saúde correspondente e em
audiência pública nas câmaras de vereadores e nas assembléias legislativas
respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo,
dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as
auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e
produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou
conveniada.”

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE PRESTAR
CONTAS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA E NAS
CÂMARAS MUNICIPAIS A CADA TRÊS MESES

LEI 8689
“ ART.12 - O gestor do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo
apresentará, trimestralmente, ao conselho de saúde correspondente e em
audiência pública nas câmaras de vereadores e nas assembléias legislativas
respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo,
dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as
auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e
produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou
conveniada”
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OBRIGATORIEDADE DO GESTOR FEDERAL DIVULGAR
TRIMESTRALMENTE VALOR REPASSADO A ESTADOS E
MUNICÍPIOS

LEI 8689  de julho de 1993

Art. 4º Os recursos de custeio dos serviços transferidos ao município,
estado ou Distrito Federal ....
    §4º Será publicada trimestralmente no Diário Oficial da União a relação
dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde à rede assistencial do
Sistema Único de Saúde, com a discriminação dos estados, Distrito Federal
e municípios beneficiados.

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE PRESTAR
CONTAS BIMESTRALMENTE E DEIXAR ABERTAS AS CONTAS
ANUAIS POR SESSENTA DIAS PARA TODO CONTRIBUINTE PODER
VERIFICAR

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“ART.31 § 3 As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação,
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

ART.165,  §3  O poder  executivo publicará até 30 dias após o
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução
orçamentária.”

A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE REGER-SE
PELOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,
MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“ART.37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:“
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A OBRIGATORIEDADE DE O GESTOR ÚNICO DE SAÚDE PRESTAR
CONTAS AOS CIDADÃOS PELOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL INCLUSIVE PELA
INTERNET E EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, A CADA QUATRO MESES

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101

“ART.9,§ 4 – Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada
quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1 do art. 166
da CF ou equivalentes nas casas legislativas estaduais e municipais.

ART.48 - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões
simplificadas desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante
os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei diretrizes
orçamentárias e orçamentos.

Art 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão
disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no
órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação
pelos cidadão e instituições da sociedade.

Art 50. § 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que
permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial.

Art 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a
consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da
Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por
meio eletrônico de acesso público.

§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder
Executivo da União nos seguintes prazos:
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I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até
trinta de abril;

II - Estados, até trinta e um de maio.

§ 2º O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que
a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba
transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as
destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.

Art 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição
abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta
dias após o encerramento de cada bimestre e composto de:

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a
previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o
exercício, a despesa liquidada e o saldo;

II - demonstrativos da execução das:

a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão
inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita no bimestre, a
realizada no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa,
discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas
empenhadas e liquidadas, no bimestre e no exercício;

c) Despesa por função e subfunção.

Art 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos
Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado
por:

I - Chefe do Poder Executivo;

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

III - Presidente do Tribunal e demais membros de Conselho de
Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos
internos dos órgãos do Poder Judiciário;

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades
responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem
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como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido
no art. 20.

Art 55. O relatório conterá:

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos
seguintes montantes:

a) despesa total com o pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;

b) dívidas consolidada e mobiliária;

c) concessão de garantias;

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º.

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a dotar, se ultrapassado
qualquer dos limites;

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

1) liquidadas;

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das
condições do inciso II do art. 41;

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da
disponibilidade de caixa;

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos
foram cancelados;

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art.
38.

§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e
IV do art. 54 conterá apenas as informações relativas à alínea a do inciso I,
e os documentos referidos nos incisos II e III.

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do
período a que corresponder, com amplo acesso público, inclusive por meio
eletrônico.

§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o § 2º sujeita o ente à
sanção prevista no § 2º do art. 51.
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§ 4º os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de
forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo
conselho de que trata o art. 67.  (Conselho de Gestão Fiscal)

O MINISTÉRIO DA SAÚDE E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS DE SAÚDE QUE NÃO CUMPRIREM COM A LEGISLAÇÃO
DA SAÚDE,  EM ESPECIAL OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA
SAÚDE INCLUINDO OS DA EC-29 E OS DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL 8080 E 8142,  TERÃO AS PUNIÇÕES DA
LEI

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 34 – A União não intervirá nos Estados nem no DF,  exceto para VII
assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
...e)aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais,
compreendida a proveniente de transferências... nas ações e serviços
públicos de saúde;

Art. 35 – O Estado não intervirá em seus municípios,  exceto quando:

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita resultante de
impostos estaduais,  compreendida a proveniente de transferências... nas
ações e serviços públicos de saúde;

Art.160 – É vedada a retenção dou qualquer restrição à entrega e ao
emprego dos recursos atribuídos nesta seção,  aos estados,  DF e aos
Municípios,  neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a
impostos.

Parágrafo Único – A vedação prevista neste artigo não impede à União e os
Estados de condicionarem a entrega de recursos:... II – ao cumprimento do
disposto no art.198 §2, II e III (EC 29)

LEI – 8080

Art. 35 § 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos
órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades
previstas em lei em caso de irregularidades verificadas na gestão dos
recursos transferidos
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Art.37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:“

Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de
emprego irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, artigo 315) a
utilização de recursos financeiros do Sistema  Único de Saúde - SUS em
finalidades  diversas das previstas nesta lei.

V - OPERACIONALIZANDO O CONTROLE FINANCEIRO DO SUS

O objetivo maior e único de todo o controle é a conquista dos objetivos
finais. Controle por controle, controle para punir,  se perdem no processo e
não cumprem com sua finalidade. Em última análise deve-se controlar para
conquistar a  boa qualidade, a maior eficiência e eficácia. Controlar não é
castigar, mas eficientizar. O que buscamos é que o controlado ou a ação
controlada seja boa e bem feita.

Acima citei os princípios legais do financiamento. É apenas uma citação com
oportunidade de inúmeros comentários item a item. Os mandamentos legais
acima citados servem à União, Estados e Municípios. Existe, a se somar a
esta, toda a legislação estadual e municipal sobre o tema,  que pode manter
especificidades e exigências além das acima. Nunca aquém.

Tenho certeza de que determinadas medidas de alerta e de exigência do
cumprimento da lei acabam causando  mais impacto que qualquer visão
pontual sobre este ou aquele gasto.  A estratégia, a meu ver, é tomar
medidas genéricas de efeito mais profundo e amplo. Estas, de per si, podem
resolver inúmeros problemas particulares, individuais, pontuais. O pontual
pode não resolver o geral, mas o geral pode ajudar a resolver o pontual.

A experiência demonstrou que, quando o Ministério da Saúde e as
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde cumprem as determinações
legais, há um avanço enorme a favor da ação finalística para a população.
Vantagens para o administrador. Vantagens para os trabalhadores de saúde.
Vantagens para a população usuária enquanto podem  receber melhores
serviços. Vantagem enquanto todos podem melhorar o uso dos poucos
recursos. Só pelo fato de se implantarem as determinações legais acima
citadas, os administradores passam a ter mais cuidados no trato do dinheiro
público. É quase que automático.

Com as medidas genéricas, em cumprimento à lei, vai-se abrir “o cofre”  para
que todos possam olhar o que tem lá dentro. Não adianta abrir o cofre só
para alguns, com algumas informações dadas como migalhas pelos
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administradores. Ao invés de apenas uns poucos de dentro ou de fora da
instituição saúde saberem das coisas e trabalharem quase que sozinhos, ao
se abrir o cofre e mantê-lo aberto, abre-se o controle a todos os cidadãos.
Aumenta-se e muito a capacidade de controlar para melhorar eficácia e
eficiência e fazer crescer a cidadania em favor das pessoas.

O fato de estarmos orientando para se exigir o cumprimento das questões
gerais referentes à administração financeira do SUS, não impede nem
invalida a análise de problemas particulares e emergentes.  Existem
questões pontuais importantes que precisam ser analisadas com urgência e
independentemente das questões gerais.

Faço abaixo algumas reflexões para quem deve ou quer fazer o controle
financeiro do SUS. Serve para todos: cidadãos usuários, administradores,
servidores, prestadores, conselheiros, equipe de controle interno e externo
e até mesmo o Ministério Público.

1) Partir do princípio de que todas as pessoas estão corretas até que se
prove o erro.

2) Erros podem ser cometidos dolosamente por má fé, até mesmo sob a
capa de esperteza. Entretanto, nem todos. Existem erros, do dia a
dia, cometidos por “ignorância“ de determinados mandados legais
ainda que não se possa alegá-la. Lembrar-se que a saúde tem o maior
dos  emaranhados de leis, portarias e normas (a média dos últimos
anos incluindo 2003 e 2004 foi de 10 portarias novas por dia!) o que
torna difícil às pessoas competentes, interessadas e comprometidas
darem conta de saber tudo. Nem mesmo os controladores internos e
externos,  oficiais,  dão conta de tudo que se tem de legislação.

3) A primeira providência é sempre conversar, questionar com quem está
envolvido e é o responsável, no caso o Gestor de Saúde, seja Federal,
Estadual ou Municipal. Pedir a ele as explicações. Ter a paciência de
repetir isto pelo menos uma segunda vez, dando chance de que ele
esclareça, apresente sua explicação, sua defesa. Só depois disto,
tomar as demais providências. Esgotar a capacidade de negociação
com a administração para que ela cumpra as determinações legais.
Vale lembrar que muitas vezes existe correção, boa fé e vontade de
acertar dos gestores e técnicos da saúde. O bloqueio e
descumprimento  das leis pode estar sendo  feito por outras áreas da
administração, especialmente a administrativa-financeira como
Planejamento e Fazenda, com ou sem respaldo da área jurídica e ou
de Prefeitos, Governadores e mesmo do Presidente. Neste caso,  se o
Controle Institucional interno e externo e controle social dos
Conselhos, cobrarem o cumprimento da lei, pode ser um excelente
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reforço à ação do próprio gestor de saúde que muitas vezes quer
acertar, cumprir a lei,  e está a sucumbir por não conseguir vencer os
obstáculos internos da instituição.

4) A seqüência das ações controladoras no campo do financiamento da
saúde, podem ser, entre outras as seguintes:

a) relação com o Gestor dentro de rotina pré-estabelecida;

b) relação com os setores administrativos-financeiros
responsáveis, dentro de uma rotina pré-estabelecida;

c) ultrapassada esta fase de “rotina administrativa” entrar
na formalidade de entrega e protocolo com pedido de
resposta escrita e prazo, das questões pendentes ou a
esclarecer;

d) novo encaminhamento (segunda chance)  de igual teor
pedindo explicações e respostas  quando não houver
resposta ou ela não satisfizer;

e) esgotados estes caminhos naturais é que as questões
devem sair do âmbito da administração da saúde e passar
a outros fóruns inclusive o judiciário.

Os órgãos de Controle Externo, como Ministério Público, Tribunais de
Contas, têm,  além das suas específicas, uma tarefa essencial que é
fortalecer o trabalho de controle dos Conselhos de Saúde.  Os Conselhos
carecem, Brasil afora, de reforço de sua legitimidade e do papel que devem
constitucionalmente desempenhar.

Qualquer órgão ou instituição que queira hoje ter a ousadia de cumprir e
fazer cumprir a lei que garante o direito à vida e à saúde deve trabalhar e
potencializar o trabalho de todos os órgãos e as forças vivas da sociedade.
A ordem de busca deste sinergismo pode variar em cada tempo e lugar.
Entre todos, se destacam: a) o Legislativo em todas as instâncias:
Presidência,  Comissão de Saúde e cada um dos vereadores ou
parlamentares; b) o Tribunal de Contas; c) instâncias do SUS: Conselhos
Nacional, Estadual e Municipal de Saúde e Comissões Intergestores
Tripartite e Bipartite; d) outros Conselhos de áreas afins; e) forças sociais
nacionais, estaduais e locais.

VI - CONCLUINDO
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Esta legislação  vale para todo o território nacional, exceto aquelas poucas
citações que fiz do Código Sanitário de São Paulo. Em cada Estado deve-se
buscar a legislação específica : Constituição Estadual, Código de Saúde e/ou
Código Sanitário, Decretos e Portarias Estaduais. O mesmo se deve fazer
em cada Município: Lei Orgânica Municipal, Código de Saúde e/ou Código
Sanitário, Decretos e Portarias Municipais.

Ultrapassada esta etapa de verificar a conformidade dos grandes
mandamentos legais do financiamento tem-se outras a vencer. Uma, de
análise global da  receita e despesa e depois, o detalhamento,
principalmente das despesas. O instrumento para isto está pronto e devem
ser os formulários do Sistema de Informações do Orçamento Público em
Saúde – SIOPS. Este SIOPS foi introduzido em 1993 pelo Prof.Elias Jorge
para controlar o orçamento do MS, depois em 1995 absorvido pela
Procuradoria Geral da República como instrumento do Inquérito sobre a
saúde e em 2000 assumido pelo MS com a pressão e apoio do Ministério
Público.  Este é um primeiro instrumento que todos deveríamos conhecer,
entender e cobrar o preenchimento – já obrigatório – pelos Gestores
Públicos Municipais, Estaduais e Federal. Ele dá uma análise global da
execução orçamentária da saúde. Estas,  depois,  precisam ser mais
esmiuçadas.

Estou convicto, entretanto,  que o mais importante e urgente, com chance
de maior repercussão positiva são as providências acima. Elas  devem ser
perseguidas de todas e quaisquer formas, até se conseguir o cumprimento
da lei.  Centrar os esforços para que isto aconteça. Será o passo mais
importante para que possamos exercer o controle como seres humanos,
cidadãos e políticos sobre a sociedade e o estado.

Dia virá.

Cada dia virá.

Cada nova hora  pode ser melhor que a passada para a conquista do direito à
vida e à saúde.


