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Palavra do Presidente

Prezado(a) Gestor(a),

A Saúde pública é, juntamente com a Educação, um dos temas 
mais debatidos no Movimento Municipalista, dada a sua magnitude 
e importância para o modelo de federação de fato adotada no Brasil, 
em que a concretização das ações de governo se realiza por meio dos 
Municípios – como deveria ser –,  porém sem o suficiente aporte de 
recursos que são inteiramente centralizados na União sem que ocorra 
a adequada distribuição destes.

As demandas são crescentes e intermináveis, por outro lado, 
os serviços e os recursos financeiros parecem sempre insuficientes. 
Não podia ser diferente o quadro da Saúde pública brasileira. Após 
a criação dos Sistema Único de Saúde (SUS), o que se priorizou foi 
a municipalização das ações e dos serviços de saúde, porém, sem a 
devida avaliação quanto à estruturação dos serviços e às perspectivas 
de manutenção.

Esse processo equivocado de descentralização tem acarretado 
um acúmulo de responsabilidades aos Municípios, incompatível com 
os orçamentos destes. Ao longo dos 22 anos de regulamentação do 
SUS, a bandeira defendida pelo Municipalismo foi a criação de uma 
correta política de financiamento da Saúde pública, o que, infeliz-
mente, ainda não se tornou prioridade para a União e para os Estados.

Nossa luta permanece e será crescente até que um processo de 
construção coletiva e federativa para o SUS seja implantado no Brasil, 
com a participação efetiva dos entes locais, responsáveis pela maior 
parte de todos os serviços e pelo financiamento da Saúde. E, para que 



isso ocorra, contamos com sua participação ativa nesse movimento 
que defende os interesses dos Municípios e da população.

A obra que estamos lhe oferecendo orienta esta discussão e 
oferece sugestões para melhorar a gestão dos poucos recursos dispo-
níveis para o enfrentamento da enorme demanda com que todos os 
gestores arcam no atendimento à saúde dos munícipes.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1. aPresentação

A Saúde é uma das áreas da Administração Pública, se não a 
principal, responsável pelo maior número de demandas da sociedade. 
Ocupa sempre um lugar de destaque, seja nas reclamações sociais, 
na programação e na execução orçamentárias, nos noticiários, nos 
telejornais, nas políticas públicas de governo, seja nas propostas de 
candidaturas. Sem dúvida alguma, a Saúde merece esse destaque, afi-
nal, trata-se da vida saudável da população do seu Município.

O Sistema Único de Saúde (SUS), previsto na Constituição de 
1988 e que congrega todos os serviços de saúde existentes no terri-
tório nacional, sejam públicos ou privados, individuais ou coletivos, 
em caráter permanente ou eventual, constitui-se de políticas sociais 
e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros 
agravos.

O acesso universal consagra o SUS como a maior política de 
Estado social e inclusiva, portanto, interfederativa, possuindo espaços 
de pactuação e de decisão compartilhada entre gestores, usuários, tra-
balhadores e prestadores de serviços. Dessa forma, a sua construção, 
ao longo desses 22 anos de implantação, passa por um processo fede-
rativo, necessitando, porém, de novos avanços e amadurecimentos.

É inegável que a estruturação dos serviços de saúde, de forma 
regionalizada e hierarquizada, conta com a participação da totali-
dade dos Municípios brasileiros, que realiza um enorme esforço de 
implantar, ampliar e manter todos os serviços de saúde ofertados às 
populações.

Em 2011, foram mais de 11,2 milhões de internações, das quais 
58,17% ocorreram na gestão municipal. Mais de 3,5 bilhões de proce-
dimentos ambulatoriais realizados, com 70,2% sob responsabilidade 
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dos Municípios. Coberturas vacinais superiores à média de 84,57%, 
como o exemplo às coberturas vacinais da BCG (109,80%), da Hepa-
tite B (99,29%), da Tríplice viral (102,67%), da Poliomielite (102,97%) 
e da Tetra (101,26%).

Quanto à estruturação, há mais de 32 mil equipes de saúde da 
família, 20 mil equipes de saúde bucal, 29.249 unidades de Samu, 671 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 1.701 Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e muito mais serviços, programas e estruturas 
implantados e mantidos com a maior parte de seus financiamentos 
pelos cofres municipais.

Esses são alguns números que revelam a realidade da Saúde 
pública no Brasil. Atualmente, os Municípios brasileiros mantêm 
cerca de mais de 60% do financiamento total das ações e serviços 
de Saúde. Uma verdade mantida quase no anonimato, levada pela 
CNM aos quatro extremos do território nacional, mas que precisa 
ser dita e reafirmada.

Prefeito(a)!
A existência e a sustentabilidade do SUS no Brasil se dá, fundamen-
talmente, pela participação dos Municípios.

O SUS se constitui e é reconhecido como uma das maiores 
políticas de inserção social do mundo, graças ao esforço empreendido 
pelos Municípios brasileiros.

Diante da grande importância do setor Saúde, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) mantém uma equipe técnica acom-
panhando as políticas públicas de saúde de interesse para a gestão 
municipal, elaborando orientações técnico-políticas aos gestores e 
subsidiando a qualificação da gestão do SUS municipal.
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Com essa finalidade, também, a Área Técnica da Saúde da 
CNM elaborou o presente exemplar integrante da Coletânea Novos 
Gestores 2013-2016, com informações claras e abrangentes sobre o 
Sistema de Saúde brasileiro, com enfoque na gestão municipal, man-
tendo, dessa forma, os prefeitos e os secretários municipais de saúde 
informados desde o início de suas gestões.

A construção e a consolidação do SUS como uma política 
federativa está nas suas mãos gestores municipais – prefeitos e 
secretários municipais – façam dessa força nacional a ferramenta 
necessária para melhoria da atenção à saúde da população de seu 
Município e do Brasil.

Boa leitura e conte sempre com a Confederação Nacional de 
Municípios!
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2. o sisteMa Único de 
saÚde – 22 anos de  
constrUção e 
consolidação

O SUS, como é denominado o Sistema Único de Saúde bra-
sileiro, conhecido pela população nacional e internacional, vem se 
estruturando com base no princípio da atenção integral à saúde da 
população brasileira, cumprindo o que preconiza a Constituição 
Federal de 1988.

Nesse sentido, o SUS conta com a participação das três esfe-
ras de governo – Municípios, Estados, Distrito Federal e União 
– inseridos de forma integrada e cooperativa nesse processo de imple-
mentação e manutenção das ações e dos serviços de saúde.

A ampliação e a estruturação de novos serviços na busca de 
uma cobertura populacional satisfatória, bem como a inserção de 
novas e modernas tecnologias, foi um dos maiores avanços do Sis-
tema de Saúde brasileiro, que, em determinados serviços, como a 
imunização e o controle da Aids, chega a ser um destaque interna-
cional. Porém, não é o suficiente para a sustentabilidade de políticas 
tão importantes.

Após o processo de descentralização das ações e dos servi-
ços de saúde, ocorrida em um longo período, registrado entre 1999 
até então, muitas responsabilidades foram atribuídas aos Municípios. 
Porém, é válido destacar que uma característica neste processo de 
municipalização da Saúde foi a autonomia financeira, que não ocor-
reu em razão da concentração de montantes de recursos nacionais no 
Ministério da Saúde e em suas estruturas.
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2.1 O que aconteceu com o SUS?

A descentralização em sua forma real e plena não ocorreu, e o 
processo ficou marcado como uma desconcentração de responsabili-
dades, pelo qual os Municípios já assumiram quase que a totalidade 
das ações e dos serviços de saúde, sem, porém, que o financiamento 
adequado a acompanhasse. Serviços de alta complexidade, previstos 
na Lei no 8.080/1990, com uma competência do Estado e da União 
foram municipalizados, o que não deveria ter ocorrido.

Em uma avaliação singela da atual situação da Saúde pública 
brasileira, tem-se a esfera federal, empoderada financeiramente e 
implementando uma política de financiamento arcaica e ultrapas-
sada, que fragmenta as ações e os serviços de saúde em programas e 
estratégias, atrelando aos poucos os recursos financeiros federais. Na 
verdade, é uma forma de barganhar a execução de suas propostas e de 
se manter na posição de coordenadora nacional do SUS.

Adicionada a essa dita política nacional de saúde, a esfera fede-
ral adota uma postura centralizadora e verticalizadora de decisões, 
prejudicial à organização federativa e integrada do Sistema Único 
de Saúde, sustentada na definição superior das regras e normas. Isso 
fica bem claro no texto da Lei no 12.466/2011, que centralizou as deci-
sões e as pactuações nas comissões intergestores, excluindo usuários, 
prestadores de serviços e trabalhadores da Saúde dos processos deci-
sórios, presentes legitimamente nos Conselhos de Saúde conforme a 
Lei no 8.142/1990.

Descentralização
•	 Serviços
•	 Responsabilidades
•	 Gestão
•	 Recursos financeiros
•	 e materiais

x
Desconcentração
•	 Serviços
•	 Responsabilidades
•	 Gestão
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Do outro lado, estão os Estados em uma posição também de 
coordenadores do SUS, em âmbito estadual. Na verdade, uma posi-
ção muito cômoda, ou melhor definindo, inerte. Quando cobrados 
pela direção nacional do SUS, sempre se manifestam com os dados 
dos Municípios e relatam que estão fazendo o melhor possível para 
coordenar e organizar o Sistema; porém, precisam de mais recursos 
federais e dependem dos Municípios para executarem as ações e os 
serviços de Saúde. Já quando são cobrados pelos Municípios, sempre 
se posicionam como os tais coordenadores, não sendo mais respon-
sáveis pela execução de serviços e, na maioria destes, esquecendo-se 
das suas competências constitucionais – colaboração técnica e finan-
ceira.

Recursos financeiros já não se esperam mais, pois, sempre os 
Estados estão no vermelho e não conseguem mais investir na Saúde. 
Transferir recursos para os Municípios, nem pensar. Então! O que 
acontece com a esfera estadual que não cumpre com o mínimo legal 
de investimento em saúde, que detém grande parte dos recursos 
financeiros e não executam mais ações e serviços? O Estado relata 
ter apenas o papel de coordenador e, por isso, não presta apoio téc-
nico e financeiro aos seus Municípios, justificando falta de pessoal, 
recursos e estruturas etc. 

Afinal, qual é o papel do Estado na Saúde pública?

Prefeito(a), não se assuste. Esta é a realidade da Saúde no Brasil. Veja 
a seguir a situação dos Municípios brasileiros.

Por fim, os heróicos Municípios. Com cerca de apenas 15% do 
bolo tributário nacional, os Municípios brasileiros vêm investindo em 
média 20% dos seus orçamentos próprios em Saúde; são responsáveis 
por 76,6% das contratações de todo o pessoal da Saúde pública; finan-
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ciam cerca de 60% de todas as ações e serviços de Saúde; assumem 
parte dos medicamentos excepcionais e de alto custo dos tratamentos 
de alta complexidade e tratamentos fora do domicílio. Em contrapar-
tida e reconhecimento pelos seus desempenhos, recebem da União e 
dos Estados as acusações de baixa qualidade ou ausência de gestão.

Além disso, como os Municípios estão mais próximos das 
comunidades, são diretamente cobrados e demandados pela socie-
dade e, ainda, sofrem a fiscalização direta dos conselhos de saúde, 
do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Legislativo, dos traba-
lhadores (conselhos de classe e sindicatos), da impressa em geral, dos 
governos estadual e federal.

É por esse caminho que a Saúde pública brasileira vem sendo 
conduzida nas suas duas décadas de estruturação e organização, 
necessitando, ainda, de um grande avanço, principalmente, no que se 
refere ao compromisso e à gestão compartilhada entre os entes fede-
rativos, em especial a União e os Estados, que não medem esforços 
em transferir a total responsabilização pela saúde e sua qualidade 
para os gestores municipais, sem, porém, proporcioná-los o mínimo 
de condições para isso.

Muito se tem a caminhar na construção do SUS. É necessário 
um repensar constante, a fim de buscar a melhor forma para sua con-
solidação, sem perder de vista o cooperativismo federalista.

a luta é grande, mas a conquista será ainda maior. 
a sua população merece saúde com qualidade.

2.2 Saúde: uma construção federativa e participativa

Para uma política tão importante, que trata da Saúde das 
comunidades brasileiras, e por que não dizer da Saúde das cidades 
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brasileiras, e que envolve as três esferas de governo – União, Esta-
dos e Municípios – não há nada mais justo do que se pensar no fazer 
comum e compartilhado, respeitando-se, dessa forma, o que define o 
regramento maior do Brasil, que é a Carta Magna.

A Saúde pública não pode mais seguir o modelo adotado ao 
longo desses 22 anos de sua regulamentação, no qual é pensada ou 
programada pela direção nacional, coordenada pela esfera estadual e 
executada pelos Municípios. Esse modelo arcaico de fazer políticas 
sociais públicas, verticalizadas e centralizadas, tem emperrado avan-
ços primordiais para o setor Saúde.

O planejamento da Saúde deve ser integrado e ascendente, par-
tindo-se das propostas locais (Municípios) até a consolidação das 
propostas nacionais.

Desde 1990, na publicação da chamada Lei Orgânica da Saúde 
(Lei no 8.080/1990), o planejamento das ações e dos serviços de saúde 
foi previsto de forma ascendente, do Município até o nível federal, 
levando-se em consideração as necessidades locais e os recursos 
financeiros disponíveis. Da mesma forma, o Município deve parti-
cipar dos processos de planejamento estadual e nacional da Saúde.

Lei no 8.080/1990
Art. 16. À direção nacional do Sistema Único de Saúde-
SUS compete:
[...]
XVIII – elaborar o planejamento estratégico nacional 
no âmbito do SUS em cooperação técnica com os Esta-
dos, Municípios e Distrito Federal;
[…]
Art. 18. À direção municipal do Sistema Único de Saú-
de-SUS, compete:
[...]
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II – participar do planejamento, programação e orga-
nização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde-SUS, em articulação com sua direção 
estadual;
[…]
Capítulo III – Do planejamento e Orçamento
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.

Essa é uma prática ainda superficial ou quase que inexistente 
no SUS, no entanto, ainda é um dos caminhos para a proposta de 
construção federativa das políticas de Saúde. Com essa intenção, foi 
publicado o Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
dentre outros segmentos o planejamento no setor Saúde, detalhando 
mais o processo previsto legalmente de 1990.

Decreto no 7.508/2011
Art. 15. O processo de planejamento da saúde será 
ascendente e integrado, do nível local até o federal, 
ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibi-
lizando-se as necessidades das políticas de saúde com a 
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 1o O planejamento da saúde é obrigatório para os 
entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa 
privada.
§ 2o A compatibilização de que trata o caput será efetuada 
no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultado 
do planejamento integrado dos entes federativos, e 
deverão conter metas de saúde.
[…]
Art. 18. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir 
das necessidades dos Municípios, considerando o estabe-
lecimento de metas de saúde.
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O planejamento passa, então, a ser enfatizado como uma fer-
ramenta de integração entre os entes federativos, promovendo a 
organização das ações e dos serviços de forma regionalizada e hie-
rarquizada, evitando-se desperdícios e duplicidade de atividades, 
além da otimização dos recursos financeiros. Nesta formatação 
ascendente, partindo da situação local até a definição de uma política 
nacional integrada, o que é muito pertinente, pretende-se alcançar as 
reais necessidades das comunidades.

PREFEITO(A)!
O planejamento integrado e ascendente é uma importante ferra-
menta de integração federativa.

A partir de uma proposta de planejamento integrado em 
Saúde, espera-se que a construção participativa da política seja 
implementada, abrangendo outras questões fundamentais para a sus-
tentabilidade das propostas de ações e serviços integrados em Saúde, 
como o financiamento.

Vale relembrar os processos de realização das conferências de 
saúde, que possibilita uma avaliação em cada esfera de gestão – regio-
nal, municipal, estadual e nacional –, com a participação de gestores, 
trabalhadores, usuários e prestadores de serviços. A avaliação e a 
consolidação de propostas e políticas ocorrem de forma ascendente e 
definem diretrizes, ou seja, os caminhos a serem seguidos pelos ges-
tores do SUS.

Porém, esse processo participativo e federativo de avaliação e 
elaboração de propostas tem sido ignorado ou pouco implementado 
pelos gestores estaduais e federal do SUS que criam e implantam 
propostas, políticas e programas sem a devida avaliação e aprovação 
interfederativa.
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Em relação ao financiamento da Saúde ou ao subfinancia-
mento presente nos programas e nas estratégias de saúde criados pelo 
governo federal, o que ainda se observa é uma tentativa de ofuscar a 
sua importância, não se encontrando presente nos dispositivos legais 
nem nos principais debates sobre setor de Saúde.

Outra forma de desviar do tema financiamento bem presente 
nos pronunciamentos dos governos federal e estadual, na mídia e, 
mais recentemente, na opinião pública, é a avaliação superficial e 
equivocada da gestão municipal do SUS, na tentativa de atribuir-lhe 
total responsabilidade pela falta de recursos, acusando-lhe de baixa 
capacidade de gestão.

financiamento (r$) Da saúDe
Essa é uma responsabilidade interfederativa e uma questão primor-
dial para a sustentabilidade do SUS.

A questão do financiamento foi tratada também com descaso 
pela Câmara dos Deputados, e por que não dizer, pelo Congresso 
Nacional. Várias propostas foram apresentadas e tramitaram por mais 
de 8 anos no Congresso. Apenas uma delas atendia à reivindicação de 
um financiamento compartilhado, com a definição mais que justa de 
porcentuais mínimos de investimentos em Saúde para as três esferas 
de governo. Essa era uma tentativa de corrigir uma lacuna incalcu-
lável deixada pela Emenda Constitucional no 29, de 13 de setembro 
de 2000.

Como resultado da XI Marcha a Brasília em Defesa dos Muni-
cípios, realizada em 2008, o Senado aprovou a proposta de vincular 
10% da receita corrente bruta (RCB) da União como o mínimo que 
deveria ser investido anualmente pelo governo federal na Saúde 
pública, a exemplo do que já é imposto aos Municípios desde o ano 
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de 2000. A proposta manteve os porcentuais mínimos de investimen-
tos para Estados e Municípios de 12% e 15%, respectivamente.

Imediatamente, a proposta foi encaminhada para a Câmara dos 
Deputados para revisão. Ao retornar para o Senado Federal, o texto 
foi aprovado na forma de substitutivo apresentado pela Câmara, o que 
resultou na sanção da Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 
2012. Uma total omissão do parlamento federal com a questão crítica 
do financiamento da Saúde pública.

Com isso, a questão do financiamento foi remetida a uma nova 
fase de debates e mobilizações dos gestores municipais, que, incon-
formados com a omissão do Congresso Nacional, a qual foi conivente 
com o posicionamento do governo federal, retomam a luta pela vincu-
lação de um porcentual mínimo do orçamento da União para a Saúde.

Gestor(a) municiPal
O SUS precisa da regulamentação do financiamento e de uma polí-
tica tripartite e justa de investimentos financeiros.

É importante saber que a regulamentação do financiamento da 
Saúde não é a solução para a falta de recursos ou o subfinanciamento 
do SUS. Mas esse é o ponto de partida para a busca de uma solução 
concreta para o financiamento tripartite – composto por recursos da 
União, dos Estados e dos Municípios. Uma forma mais justa de finan-
ciar uma política universal. 

Em relação ao financiamento da Saúde, ainda será necessária a 
criação e a implantação de uma política equânime de financiamento 
interfederativo, fundamentada nas necessidades das comunidades e 
na realidade da situação epidemiológica local.

Também se faz necessária a revisão dos espaços de pactua-
ção das políticas sociais e econômicas voltadas para a Saúde pública, 
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contemplando os chefes do Poder Executivo, legítimos representantes 
dos entes federativos. Neste sentido, todos os temas que contenham 
impactos administrativos e econômicos devem ser pautados e pac-
tuados no Comitê de Assuntos Federativos (CAF), pertencente à 
Secretaria de Assuntos Federativos do Palácio do Planalto, validando, 
somente desta forma, os verdadeiros pactos interfederativos.

Nesse contexto de construção do melhor modelo para o SUS, é 
observado um isolamento e, ao mesmo tempo, uma atuação concor-
rente entre os entes federativos pela preservação da vida e da Saúde 
da população brasileira, desnecessária quando remetida à Constitui-
ção brasileira (art. 196):

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan-
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação.

Pacto feDerativo (art. 23 Da cf/88)!
São necessárias a rediscussão e a definição de competências especí-
ficas de cada esfera de governo com a Saúde.

A rediscussão do Pacto Federativo, timidamente descrita no 
art. 23 da Constituição Federal, é outra questão necessária à defi-
nição concreta de competências das três esferas de governo com a 
Saúde pública, colocando um ponto final nessa atuação concorrente 
dos entes.
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construção Do sus
O Brasil ainda está construindo o Sistema de Saúde de que precisa. 
Você, prefeito(a), faz parte desse processo, integre-se à CNM e con-
tribua.

Por fim, o Sistema Único de Saúde ainda está em construção. 
É certo que se tem muito a fazer pela Saúde da população brasileira. 
Os Municípios, atuais executores da maioria das ações e dos serviços 
de saúde realizados no território nacional, possuem a grande tarefa 
de alimentar e manter os debates sobre o tema, assim como de ela-
borar propostas para os melhores caminhos a serem seguidos pelo 
SUS, respeitando-se, principalmente, a autonomia dos entes, a res-
ponsabilidade solidária com a Saúde, o financiamento tripartite e as 
especificidades locais e regionais deste vasto Brasil.

Essa construção democrática do Sistema de Saúde brasileiro 
deve ser coletiva, interfederativa e participativa.

2.3 Ampliação da atenção integral à Saúde com 
participação efetiva dos Municípios

Com o processo de municipalização da Saúde e a responsa-
bilização dos Municípios, desde a década de 1990, observa-se uma 
crescente implantação e ampliação das ações e dos serviços de saúde 
no território nacional. Isso, sem dúvida alguma, ocorreu em virtude 
dos esforços da esfera municipal.

Quando aconteceu a institucionalização do Programa Saúde da 
Família em 1998, o Brasil possuía apenas 4 mil equipes, presentes 
em pouco mais de 1.100 Municípios (Figura 1). Concomitantemente, 
implantava-se o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS), que contava com pouco mais de 79 mil ACS.
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Figura 1 – Número de equipes de saúde da família, 
segundo a meta nacional e implantadas. Brasil, 1994 a 2011.

Logo essa realidade mudou e passados 12 anos de institu-
cionalização do programa, que se tornou a principal estratégia de 
organização e estruturação da atenção primária em Saúde, o Brasil 
passou a contar com um verdadeiro exército de mais de 500 mil pro-
fissionais e trabalhadores da Saúde inseridos somente no Saúde da 
Família e presentes em quase 5.300 Municípios.

estratéGia saúDe Da família
Só se tornou uma realidade devido ao empenho dos Municípios bra-
sileiros, responsáveis por mais de 99% de suas equipes.

Esse crescimento da estratégia se deu principalmente pelo 
empenho dos gestores municipais, que, atualmente, são responsáveis 
pela contratação de 99% de todos os profissionais e trabalhadores 
envolvidos.
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Por meio da Estratégia Saúde da Família, os Municípios leva-
ram ações e serviços de saúde às populações mais distantes e menos 
favorecidas, promovendo, assim, a redução das desigualdades sociais 
existentes neste imenso território nacional. Populações rurais, assen-
tadas, ribeirinhas e indígenas foram contempladas com a atenção 
básica à saúde.

As necessidades das populações se manifestaram, e a Saúde 
da Família passou por um processo de qualificação e adequação. As 
equipes agora são compostas por vários segmentos: equipes de saúde 
da família, agentes comunitários de saúde, equipes de saúde bucal e 
as equipes dos núcleos de apoio à saúde da família.

Os números atuais são extraordinários, 32 mil equipes de saúde 
da família, 248 mil agentes comunitários, 21 mil equipes de saúde 
bucal e mais de 1,8 mil núcleos de apoio à saúde da família (Figura 2).

Figura 2 – Estrutura da estratégia saúde da família. Brasil, 2011.
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Com essas mudanças, o Brasil conseguiu reduzir a mortalidade 
infantil e materna, reduzir as internações hospitalares, aumentar as 
coberturas vacinais e manter sobre controle algumas doenças.

Essa é uma questão muito interessante que demonstra a uti-
lização da esfera municipal como mera executora de políticas 
centralizadas e verticalizadas, criadas pelo governo federal e disse-
minadas em forma de programas e estratégias. Um exemplo excelente 
para esse contexto é a política nacional de atenção primária ou atenção 
básica de saúde, que, em decorrência dos processos de municipaliza-
ção e habilitação, passou a ser a obrigação mínima dos Municípios 
brasileiros. Porém, seus resultados são divulgados apenas como uma 
conquista das políticas federais, sem, no entanto, levar em considera-
ção os verdadeiros responsáveis pelos resultados obtidos.

São mais de 43,2 mil unidades básicas de saúde distribuídas 
pelo território nacional, levando ações básicas de saúde a mais de 
111,7 milhões de habitantes.

Não parou por aí. Os Municípios de maior porte também estão 
assumindo serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta 
complexidade e formando uma rede regionalizada de suporte para as 
demandas não solucionadas na atenção primária.

Na área de atenção à saúde mental e aos usuários de drogas, os 
Municípios implantaram os denominados CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), que já contam com mais de 1.300 unidades implantadas 
e funcionando.

Para os serviços especializados de saúde bucal, foram implan-
tados 911 CEOs (Centro de Especialidades Odontológicas).

A Vigilância em Saúde, composta pelas vigilâncias epidemioló-
gica, sanitária e ambiental em saúde, também passou por um processo 
de municipalização implementado a partir de 2001, quando ações, 
serviços, servidores e parte dos recursos financeiros da então Fun-
dação Nacional de Saúde (Funasa) foram transferidos aos Estados e 
Municípios.
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Mais responsabilidades assumidas pelos Municípios, que tam-
bém passaram a realizar nas atividades da epidemiologia o controle de 
doenças, como a dengue, malária, leishmaniose, leptospirose, hiper-
tensão, diabetes, Aids, doenças sexualmente transmissíveis, câncer 
de colo uterino e o H1N1.

Pela vigilância sanitária, os Municípios assumiram as ativida-
des de fiscalização de medicamentos e produtos de interesse para a 
Saúde; a inspeção sanitária e fiscalização de empresas e de gêneros 
alimentícios; o controle de qualidade da água de consumo humano; e 
a colaboração na fiscalização de portos e aeroportos. E, na ambien-
tal em saúde, o monitoramento e controle de contaminações do solo, 
ar e água, investigação e monitoramento de populações com risco de 
intoxicação e intoxicadas por produtos químicos, o monitoramento 
das águas de uso humano, o monitoramento e o controle de vetores, 
a educação ambiental em saúde, dentre outras.

Com a insuficiência de recursos humanos disponibilizados 
pelos governos federal e estaduais e em consequência do aumento da 
demanda das comunidades, os Municípios contrataram mais de 37 
mil agentes de combate às endemias.

Na área ambulatorial e hospitalar, a participação dos Muni-
cípios não é diferente. Do total de 2.164 clínicas especializadas/
ambulatórios especializados, cadastrados no ano de 2005 no Data-
sus (Departamento de Informática do SUS/MS), 90,1% pertenciam 
à esfera municipal. Em 2012, essa proporção aumentou para 92,1%, 
após um crescimento de 73,6% na rede ambulatorial.

Da mesma forma, dos 3.550 hospitais dia, especializados e 
gerais, policlínica, pronto atendimento, pronto-socorro especiali-
zado e pronto-socorro geral registrados no Datasus no ano de 2005, 
os Municípios respondiam por 80,6%. A rede hospitalar cresceu no 
mesmo período 22,9%.
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Desse total de estabelecimentos ambulatoriais e hospitalares, a 
União e os Estados respondem, atualmente, por apenas 1,9% e 12,2%, 
respectivamente (Figura 3). Mais uma vez, os números comprovam a 
redução da participação da União e dos Estados nas ações e nos ser-
viços de Saúde, sobrecarregando os Municípios com competências 
que não lhes pertenciam.

Figura 3 – Estabelecimentos ambulatoriais e hospitalares públicos, 
segundo a esfera administrativa. Brasil, 2012.

Fonte: Datasus/MS.

Como consequência do empenho dos gestores municipais, 
foram mais de 2,5 bilhões de procedimentos ambulatoriais realizados 
no ano 2011, sob gestão municipal, o que equivale a 70,2% do total da 
produção ambulatorial do SUS. Foram 6,5 milhões de internações na 
esfera municipal, o equivalente a 58,2% do total realizado em 2011. 
Sob gestão estadual, estão os demais 41,8%.
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Números que falam!
Gestor(a) municipal, é assim que o Município comprova a qualidade 
da sua gestão.

Em relação à contratação de pessoal, os números revelam a res-
ponsabilização da esfera municipal na manutenção dos serviços de 
saúde. Em 2005, os Municípios possuíam quase 654 mil trabalhado-
res na Saúde. Em julho de 2012, esse total chegou a pouco mais de 1 
milhão de trabalhadores vinculados à administração municipal, um 
crescimento de 61,3% em apenas 7 anos.

Atualmente, os Municípios respondem por 76,6% do total de 
trabalhadores da Saúde vinculados às esferas públicas. Por outro 
lado, a União e os Estados respondem por 4% e 19,2%, respec-
tivamente. Esses, números também revelam um esvaziamento de 
recursos humanos da esfera federal, em um período de tempo muito 
curto, visto que, em 1991, as ações e os serviços de saúde eram 
realizados pela União, transferindo essa responsabilidade aos Muni-
cípios a partir daquele ano.

2.4 Dificuldades presentes na consolidação do SUS

Existem dificuldades marcantes e recorrentes na Saúde pública 
brasileira e que sempre se apresentam ou se reapresentam sem solu-
ções. Porém, são de conhecimento das três esferas de gestão e da 
sociedade civil organizada. Deste rol diversificado de dificuldades, 
destacamos:

•	 A fragmentação da atenção à saúde em programas e estra-
tégias federais, e, consequentemente, a pulverização dos 
recursos financeiros federais e a ausência do financiamento 
estadual;
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•	 Regulamentações e normatizações em instrumentos de alta 
fragilidade jurídica – portarias e resoluções do Ministério 
da Saúde e seus órgãos;

•	 Tentativas de regulamentações em instrumentos infralegais, 
porém parciais, como é o caso da assistência farmacêu-
tica, que não define a competência para os medicamentos 
excepcionais e de alto custo, permanecendo abertura para 
a judicialização da Saúde;

•	 O subfinanciamento federal e estadual presentes em todos 
os segmentos da Saúde;

•	 A ausência de um verdadeiro pacto federativo e a definição 
superficial ou quase que inexistente das competências de 
cada esfera de gestão em dispositivos legais;

•	 Descumprimento das regras legais de financiamento por 
parte da União e dos Estados, sem as devidas penalidades;

•	 A ausência de uma política de financiamento equânime e 
integrada para o SUS;

•	 A dificuldade de contratação e fixação de profissionais 
de saúde, principalmente, os médicos em Municípios de 
pequeno porte e distantes dos grandes centros urbanos;

•	 Grande rotatividade de profissionais e trabalhadores da 
Saúde.

INÚMERAS DIFICULDADES!
Realmente parece que são infindáveis e sem solução as dificuldades 
apresentadas pelo SUS. O importante para uma boa gestão é avaliar 
quais estão presentes em seu Município e quais as soluções locais 
mais adequadas.
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2.4.1 Financiamento da Saúde pública brasileira

Essa é uma questão pouco debatida e, sempre quando colocada 
em destaque, a direção nacional do SUS, apoiada pela esfera estadual, 
pela imprensa, pelos órgãos de fiscalização e mais recentemente, pela 
opinião pública, é conduzida como uma consequência da falta de ges-
tão municipal, justificando que os poucos investimentos da União 
e dos Estados no setor Saúde, mesmo não cumprindo o mínimo 
definido em lei, são suficientes.

Defendem que a solução para o financiamento da Saúde não 
é o aumento dos investimentos financeiros por parte da União e dos 
Estados, e sim uma melhor aplicação dos recursos já existentes, prin-
cipalmente, com a qualificação da gestão municipal do SUS.

Essa é uma forma bastante equivocada de avaliar a aplicação 
correta dos recursos da Saúde. Para tanto, basta avaliar as políticas, 
os programas e as estratégias federais, atualmente executadas pelos 
Municípios, que apresentam um enorme subfinanciamento e acabam 
onerando os cofres municipais, já que na sua maioria não contam com 
contrapartida dos Estados.

As políticas e as estratégias federais, quando implantadas 
pelos Municípios, exigem uma contrapartida financeira para sua 
manutenção e um quadro mínimo de profissionais de saúde para seu 
funcionamento. O problema é que a forma ultrapassada de financia-
mento federal por meio de incentivo financeiro não é suficiente nem 
para o pagamento das despesas com a equipe mínima da Saúde.

Para essas propostas de programas e estratégias, ainda é exi-
gida a estrutura física e administrativa (informática, apoio, limpeza e 
vigilância), que nunca é considerada como parte da equipe mínima. 
Isso seria o suficiente para sustentar o posicionamento adotado pela 
CNM em afirmar que existe um grande subfinanciamento no Sistema 
Único de Saúde.
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PROJETO ExPERIêNCIA MUNICIPAL
A CNM desenvolveu projeto de pesquisa de campo que comprova o 
subfinanciamento da Saúde pública brasileira.

Não satisfeita com as informações veiculadas sobre a gestão 
municipal, a CNM desenvolveu uma pesquisa de campo que com-
prova o subfinanciamento existente nos principais programas e 
estratégias do governo federal. O objeto da pesquisa foi o levanta-
mento das despesas reais com o Saúde da Família, os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (Nasf), os Centros de Atenção Psicosso-
cial (CAPS), os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), o 
Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (Samu), Assistência Far-
macêutica Básica e Vigilância em Saúde.

Os resultados não surpreenderam a equipe da CNM, uma vez 
que apenas comprovaram as informações sempre prestadas e defendi-
das. Cada equipe de Saúde da Família, contendo médico, enfermeiro, 
ACS e equipe de saúde bucal, não custa para os cofres municipais 
menos de R$ 50 mil mensais para manutenção.

De acordo com os resultados encontrados, 83,1% dos progra-
mas da Saúde não se sustentam com os repasses federais e estaduais 
somados. Isso faz com que os Municípios apliquem recursos próprios 
para cobrir as despesas desses programas. Em média, essas despesas 
são 2,6 vezes maiores que os incentivos recebidos.

Por fim, observa-se que, no total de programas pesquisados no 
setor Saúde, o financiamento se distribui em 38,5% de recursos fede-
rais e 54,4% de recursos municipais. Os recursos estaduais cobrem 
apenas 7,1% dos custos desses programas. Essa é a realidade do finan-
ciamento da Saúde pública brasileira, anunciada por vários anos pela 
CNM, e agora comprovada, por meio da Pesquisa Experiência Muni-
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cipal 2012. A deterioração das finanças municipais ocorre em virtude 
do subfinanciamento das políticas públicas federal e estaduais.

A luta municipalista por um financiamento justo para a Saúde 
pública não se sustenta apenas na falta de recursos federais e estadu-
ais para o setor. A desoneração das finanças municipais possibilitará 
novos investimentos no setor Saúde e demais áreas da Administração 
Municipal, além de proporcionar melhor qualidade de vida às popu-
lações das cidades.

Durante 8 anos, a CNM lutou para que o Congresso Nacional 
aprovasse o projeto de lei que regulamentava o financiamento da 
Saúde. Em 2008, veio a primeira vitória, quando o Senado Federal 
aprovou o PLS 121/2007, vinculando 10% da receita corrente bruta 
da União como investimento mínimo anual pelo governo federal. A 
CNM estimou que a proposta traria um aporte financeiro de mais 
de R$ 66 bilhões para a Saúde nos quatro primeiros anos de regu-
lamentação.

Após tramitar na Câmara dos Deputados e receber diver-
sas alterações (PLP 306/2008), o Congresso Nacional enterrou a 
única proposta que melhoraria o financiamento da Saúde pública. 
Atendendo aos anseios do governo federal, o Congresso retirou a vin-
culação de recursos mínimos da União para a Saúde e manteve os 
porcentuais estabelecidos pela Emenda 29 para os Estados e os Muni-
cípios, de 12% e 15%, respectivamente.

Houve, ainda, a tentativa de criação de uma nova contribui-
ção social para a Saúde, denominada CSS. Toda a arrecadação com 
a nova contribuição seria para investimento em Saúde e integraria 
a receita da União, sem previsão de partilha com os demais entes 
federativos. Porém, o movimento social se aliou à luta municipalista, 
e, apesar da criação da CSS pela Câmara dos Deputados, o Senado 
rejeitou a proposta.
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A proposta aprovada promoveu uma perda de R$ 14,6 bilhões 
para o SUS, somente em 2012, em que, quando somados ao valor do 
corte do orçamento federal para a Saúde, de R$ 5,4 bilhões, a perda 
anual da Saúde foi totalizada em R$ 20 bilhões.

Enquanto a União corre da vinculação de uma parcela mínima 
do seu orçamento para investimento na Saúde, dando cumprimento 
ao previsto no art. 198 da Constituição brasileira, os Estados realizam 
manobras para registrar o mínimo investimento em Saúde. Despe-
sas com aposentadorias, planos privados de saúde dos servidores, 
previdência social dos servidores, polícia militar e civil, residência 
governamental, financiamento de imóveis, obras de saneamento com-
põem as despesas em Saúde declaradas pelos Estados.

Os investimentos estaduais se limitam ao mínimo legal como 
teto para a Saúde (Figura 4), permanecendo uma média de 12,76% 
em 2011. Essa é uma prática antiga dos Estados e que, em razão de 
não terem suas contas rejeitadas ou mesmo não receberem qualquer 
penalidade pelo descumprimento da Constituição brasileira (Emenda 
29/2000), dificilmente será corrigida a curto prazo.

Figura 4 – Porcentuais de investimentos 
estaduais em Saúde. Brasil 2011. 

	  

Fonte: Siops/MS.
NI – Não informou.
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Por outro lado, no ano de 2011, os Municípios chegaram a inves-
tir em média 19,6% de seus recursos próprios em Saúde (Figura 5). 
Foram apenas 22 Municípios, de um total de 5.563, que deixaram de 
cumprir o mínimo constitucional de investimento em Saúde.

Figura 5 – Média dos porcentuais de investimentos 
municipais em Saúde. Brasil, 2000 a 2011.

	  

A tabela a seguir mostra a realidade do financiamento da Saúde 
no período de 2000 a 2009, quando a União deixou de aplicar mais de 
R$ 18 bilhões. No mesmo período, o conjunto dos Estados deixou de 
aplicar mais de R$ 7 bilhões, porém, quando totalizadas somente as 
perdas, esse valor ultrapassa os R$ 30 bilhões.
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Tabela 1 – Investimentos financeiros em Saúde, 
segundo a esfera de gestão. Brasil, 2000 a 2009.

Mais uma vez se identifica o empenho dos Municípios brasi-
leiros em manter as ações e os serviços de Saúde, quando, no mesmo 
período em que a União e os Estados investiram menos em Saúde, 
a esfera municipal investiu quase R$ 104 bilhões acima do mínimo 
estabelecido em lei. Isso mostra o compromisso dos gestores muni-
cipais com a Saúde pública, porém, é um grande sacrifício para as 
finanças destes que não suportam mais tamanha despesa.

Além da regulamentação do financiamento da Saúde, é neces-
sário otimizar os investimentos públicos e implantar uma política 
tripartite, justa e equânime de financiamento do SUS, com base 
na distribuição do bolo tributário nacional, nas necessidades e nas 
especificidades locais e regionais e na situação epidemiológica, pro-
movendo a redução das desigualdades sociais.

O preciosismo em resguardar o bem público praticado pelo 
governo federal, que apresenta sempre uma preocupação e regulação 
excessivas, condicionando a transferência de recursos financeiros aos 
programas e estratégias federais, tem prejudicado ou minimamente 
retardado avanços na implementação e na qualificação das ações 
e dos serviços de saúde pública, uma vez que acabam limitando o 
acesso dos Municípios à ampliação de novos serviços e à conquista 
de novos recursos financeiros.
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Segundo Luiz Carlos Romero (ROMERO, 2011, p. 85), essa 
é uma forma tradicional de centralismo por parte do Ministério da 
Saúde, no papel de órgão regulador, “mantém Estados e Municípios 
dependentes do poder central no que diz respeito à formulação de 
políticas, à normatização, ao financiamento e, inclusive, à manuten-
ção de serviços e a execução das ações”.

É importante ratificar que quem cuida e vivencia todas as 
dificuldades e conquistas das comunidades é o(a) prefeito(a). Ele(a) 
conhece de perto a situação e quais os melhores meios para solu-
cionar os problemas. Por isso, é urgente a necessidade de criação e 
implantação de uma política de financiamento que atenda às neces-
sidades do SUS.

2.4.2 Contratação e fixação de recursos humanos

Uma das dificuldades encontradas pelos Municípios de pequeno 
porte populacional e mais distantes dos grandes centros urbanos é a 
contratação e fixação de profissionais, principalmente o médico. Esse 
problema afeta a implantação e a estruturação das ações e dos servi-
ços de saúde.

Isso se dá nas diversas profissões da Saúde e ocorre em razão 
das facilidades e do acesso aos serviços, ensino e lazer, presentes nos 
grandes centros urbanos, possibilitando ao profissional e a seus fami-
liares uma falsa qualidade de vida.

Mesmo com remunerações atrativas, os Municípios de pequeno 
porte e distantes dos centros urbanos não conseguem manter esses 
profissionais. A média das remunerações do profissional de medicina 
chega a R$ 15 mil mensais. No Estado do Amazonas, as remune-
rações já chegaram em R$ 25 mil mensais, sem que houvesse o 
preenchimento das vagas.
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Com base nos dados do Datasus, verifica-se uma má distri-
buição de profissionais médicos no Brasil. Existe uma concentração 
nacional de 39% desses profissionais nas capitais dos Estados, difi-
cultando o acesso da população aos serviços destes.

As situações mais graves são nos Estados de Roraima (90%), 
Amapá (84%), Amazonas (78%), Sergipe (70,6%) e no Acre (70,5%), 
que apresentam as maiores proporções de concentração dos profis-
sionais médicos em suas capitais, deixando a população dos demais 
Municípios desassistida (Figura 6).

As menores concentrações de profissionais nas capitais são 
registradas em Santa Catarina (15%) e Espírito Santo (22%). A 
situação se agrava quando verificada a concentração nas regiões 
metropolitanas, aumentando as proporções de concentração.

Figura 6 – Proporção de profissional médico nas capitais, 
segundo unidade da Federação. Brasil, 2012.

Fonte: Datasus/MS.

Com isso, a principal estratégia da atenção primária de saúde – 
o Saúde da Família – encontra-se ameaçada, em razão da dificuldade 
que os Municípios encontram para contratação e a fixação desses 
profissionais, que é exigência básica do Ministério da Saúde para a 
implantação das equipes de PSF.
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Outra questão de difícil solução é a remuneração dos médicos, 
que varia entre R$ 7 e 25 mil por mês na atenção primária, o que 
impossibilita a contratação por ultrapassar o limite máximo de remu-
neração pelo ente Município, que tem como base o subsidio do Chefe 
do Executivo – o prefeito. Além da variação e a procura pela melhor 
oferta salarial, o que gerou o denominado “leilão de profissionais da 
Saúde”.

Essa é uma questão que ocorre também em virtude da falta 
de integração e organização dos entes federativos. O Ministério da 
Saúde, como o órgão responsável pela coordenação nacional do SUS 
e pela autorização de novos cursos de graduação no setor Saúde, deve 
apresentar soluções viáveis para a questão da fixação de profissionais 
de saúde.

2.4.3 Profissões regulamentadas e atividades profissionais – suas 
principais reivindicações e o impacto na gestão do SUS

O setor Saúde conta com 14 profissões regulamentadas e devi-
damente reconhecidas como de saúde pela Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS no 287/1998, a saber: assistência social, 
biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisio-
terapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, 
odontologia, psicologia e terapia ocupacional.

Além das profissões regulamentadas, atividades ou serviços de 
saúde próprios do SUS, acabam originando novas categorias de traba-
lhadores, como maqueiros, gesseiros, agentes comunitários de saúde, 
agentes indígenas de saúde e de saneamento, agentes de combate às 
endemias, cuidador, técnico em saúde bucal, dentre outras.
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imPactos na aDministração Pública
A crescente demanda de saúde e cuidado com as populações 
influenciam de forma direta e quase que na mesma proporcionali-
dade às demandas das profissões regulamentadas e trabalhadores 
da Saúde, resultando em um impacto financeiro incalculável para os 
cofres públicos.

Algumas destas demandas chegam a sensibilizar a opinião 
pública e o Congresso Nacional. Parlamentares, na busca por solu-
ções para as demandas profissionais, chegam a propor e aprovar 
leis que desrespeitam a autonomia dos entes federativos, quanto às 
suas organizações e estruturações. E, ainda, sem avaliar os impactos 
financeiros, administrativos, jurídicos e técnicos sobre a Administra-
ção Pública Municipal e Estadual.

muita atenção Prefeito(a)!
É importante avaliar as propostas nacionais dos pisos salariais dos 
trabalhadores da saúde e o impacto para o seu Município.
A CNM considera que essa questão fere a autonomia dos entes fede-
rativos.

Uma questão que parece legítima e simples é o piso salarial 
das categorias profissionais, em voga no Congresso Nacional e que 
traz uma repercussão nacional positiva à sua aprovação, caracterizada 
como reconhecimento e valorização profissional, justificada também 
pela necessidade de melhor assistir a população brasileira.

Aqui vale destacar que a Constituição brasileira estabelece 
em seu art. 39, § 3o, que servidores públicos não terão direito aos 
pisos salariais das categorias profissionais, estabelecido no art. 7o, V. 
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Desta forma, os profissionais ou trabalhadores da Saúde classifica-
dos como funcionários públicos estatutários não possuem a garantia 
dos pisos salariais.

E isso é lógico e legítimo, afinal, os profissionais e trabalha-
dores em questão se submeteram a um processo de seleção pública 
(concurso público) para ingressarem ao quadro permanente de pes-
soal de um determinado órgão público ou ente federativo, regido 
por lei própria, denominado de regime jurídico único, ao qual estão 
sujeitos.

lembre!
A Constituição lhe dá competência para estabelecer o plano de car-
gos, carreiras e salários dos servidores do seu Município.
Preserve a sua autonomia!

Além de pisos salariais, existem questões relacionadas ao 
regime jurídico, tipo de vínculo, jornada de trabalho, adicional de 
insalubridade, materiais e equipamentos e, até mesmo, atribuições 
e competências, previstas em propostas de lei tramitando no Con-
gresso Nacional.

Por outro lado, ainda no Congresso Nacional, na tentativa 
de solucionar as desigualdades e desequilíbrios entre as remunera-
ções e profissões, tramitam diversas proposições com a definição de 
pisos salariais nacionais, o que simplesmente se caracteriza como 
uma afronta à autonomia municipal. A Lei Complementar no 103, 
de 14 de julho de 2000, descentralizou aos governadores de Estado 
e do Distrito Federal a competência de aprovar leis estaduais para o 
estabelecimento dos pisos salariais, respeitando, dessa forma, as dife-
renças e as especificidades regionais, além de destacar que estes não 
poderão interferir na esfera municipal.
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Esse cuidado expresso na Lei Complementar no 103/2000 
demonstrou a importância de se preservar a autonomia federativa, 
não mais observada pelo Congresso Nacional, que defende apenas os 
“direitos” das categorias profissionais.

Um exemplo clássico dessa situação é a Emenda Constitucio-
nal no 63, de 4 de fevereiro de 2011, que prevê o estabelecimento das 
diretrizes nacionais do plano de carreira e de piso salarial nacional 
para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, 
resultando em mais de 20 projetos de lei que tramitam no Congresso 
Nacional para garantir direitos trabalhistas aos quase 300 mil funcio-
nários públicos municipais que desempenham essas atividades. Um 
total desrespeito aos entes municipais, já que estes são responsáveis 
por 99% dos vínculos trabalhistas.

A CNM estima que o impacto financeiro nos cofres munici-
pais, somente com o estabelecimento de piso salarial nacional para os 
agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, 
ultrapassará R$ 3,2 bilhões ao ano, levando em consideração o incen-
tivo federal para a manutenção do programa que em 2012 é de R$ 
871,00/mês por ACS. Isso inviabiliza totalmente a manutenção deste 
trabalhadores, que desempenham atividades específicas do SUS cria-
das de forma instável pelo programa de agente comunitário de saúde 
e pela municipalização das ações de vigilância em saúde.

A respeito do tema, é necessário ratificar a instabilidade de tais 
atividades, pois, ainda estão vinculadas a programas federais de saúde 
institucionalizados e regulamentados por portarias do Ministério da 
Saúde, classificadas com normas infralegais, e que não possuem 
garantias ou segurança jurídica alguma para os trabalhadores nem 
para o ente federativo responsável pelo vínculo. Os programas de 
saúde são vinculados ao governo e podem ser extintos a qualquer 
tempo, a critério do gestor. Isso é válido para as três esferas de ges-
tão do SUS.
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O gestor que não desejar mais manter os programas federais 
poderá extingui-los. Um bom exemplo seria a implantação da estra-
tégia agente comunitário de saúde ou outras estratégias, com recursos 
próprios, mantendo-se a atenção integral à população local conforme 
definição constitucional – regionalizada e hierarquizada.

r$ 53 bilhões
Esse é impacto financeiro anual dos pisos salariais nacionais dos tra-
balhadores da saúde.

Para atender às propostas de pisos salariais das profissões e tra-
balhadores da Saúde que tramitam no Congresso Nacional, a CNM 
estima que serão necessários quase R$ 53 bilhões ao ano, levando 
em consideração apenas o valor do piso salarial, 1/3 de férias e o 13o 
salário dos profissionais cadastrados Sistema Único de Saúde (veja 
tabela abaixo).

Tabela 2 – Impacto das propostas de pisos salariais nacionais 
de profissionais e trabalhadores da Saúde, em tramitação 

no Congresso Nacional. Brasil, 2012.
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Não diferente dos pisos salariais, a fixação ou a redução da 
carga horária de profissões regulamentadas afetam a Administração 
Pública, uma vez que estas reivindicam junto às esferas públicas o 
cumprimento das leis federais que as regulamentam.

A redução da carga horária dos profissionais de enfermagem 
para 30 horas semanais, por exemplo, na estratégia saúde da família, 
que conta atualmente com mais de 32 mil equipes implantadas pelos 
Municípios brasileiros, gera um déficit de 10 mil enfermeiros, cau-
sando prejuízos imensuráveis à atenção básica de saúde.

Estabelecer piso salarial e plano de cargos e carreiras de âmbito 
nacional é um desrespeito à autonomia dos Municípios, uma vez que 
estes são os responsáveis pela contratação da maior parte dos profis-
sionais de saúde no SUS.

Dessa forma, a CNM tem realizado estudos e pesquisas sobre 
os impactos financeiros das proposições que ferem a autonomia 
conferida aos Municípios brasileiros em tramitação no Congresso 
Nacional e governo federal, com a finalidade de sensibilizar e mostrar 
ao Congresso Nacional e ao governo federal a realidade dos impactos 
negativos e irreparáveis na Administração Pública Municipal.
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3. resPonsabilidades 
e coMPetências – a 
legislação do sUs e os 
novos disPositivos

A prestação de serviço de saúde com qualidade é um direito da 
sociedade e vem definida na Constituição Federal de 1988 como um 
dever do Estado, vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a ali-
mentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constitui-
ção.
[...]
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.
[…]

Prefeito(a)!
O Estado brasileiro, composto pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, é responsável em prestar atenção integral à saúde da 
população brasileira. É uma competência comum aos entes federa-
tivos e devem desempenhá-la de forma integrada e compartilhada.
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O direito à assistência à saúde tornou-se uma luta nacional, 
criando o Direito Sanitário, responsável pela legislação da Saúde, 
considerado como uma área nova do Direito brasileiro e que vem 
sendo implementado no País desde a Constituição de 1988 com a 
previsão de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), nos arts. 
196 a 200.

No início da década de 1990, a Lei no 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dispôs 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
regulamentou o Sistema Único de Saúde. O dispositivo definiu de 
forma mais específica as atribuições comuns (art.15) e as competên-
cias específicas de cada ente (arts. 16 a 18).

No mesmo ano, a publicação da Lei no 8.142, de 28 de dezem-
bro, garantiu a participação da comunidade na gestão do SUS por 
meio dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde, bem 
como regulamentou as transferências intergovernamentais de recur-
sos financeiros para a Saúde, fazendo a previsão de movimentações 
financeiras por meio dos fundos de saúde.

Após esses marcos normativos, o SUS passou por um período 
de interstício de 21 anos para que um novo instrumento legal de regu-
lamentação fosse publicado. A Lei no 12.401, de 28 de abril de 2011, 
promoveu alterações na Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/1990) 
para tratar da assistência terapêutica integral e da incorporação de 
tecnologias no âmbito do SUS.

A publicação do Decreto no 7.508, de 29 de junho de 2011, com 
a finalidade de regulamentar a Lei no 8.080/1990 trouxe algumas 
novidades a destacar: a organização, o planejamento, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa.

O dispositivo infralegal promoveu também a regulamentação 
das entidades representantes dos entes – Conass e Conasems; o reco-
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nhecimento dos espaços deliberativos do SUS, com o esvaziamento 
das competências dos Conselhos de Saúde; a responsabilidade soli-
dária entre os entes; além do novo modelo de pactuação entre as três 
esferas de gestão do SUS – o Contrato Organizativo da Ação Pública 
da Saúde (Coap), que serão abordados mais à frente.

O reconhecimento legítimo dos espaços de pactuação denomi-
nados de “comissão intergestores” e dos órgãos representantes dos 
entes Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) represen-
tando os Estados; o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems) representando os Municípios em âmbito nacional; 
e os Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) 
como representantes estaduais dos Municípios, só veio ocorrer por 
meio da Lei no 12.466, de 24 de agosto de 2011.

Os espaços de pactuação reconhecidos pela Lei no 12.466/2011 
são: a CIT, a CIB e a CIR.

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) está vinculada ao 
Ministério da Saúde e é composta por representantes do governo 
federal, dos Estados (Conass) e dos Municípios (Conasems).

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) está vinculada às 
secretarias estaduais de saúde, sendo apenas uma por Estado e com-
posta por representantes do Estado (SES) e dos Municípios (Cosems). 

Já a Comissão Intergestores Regional (CIR) funcionará no 
âmbito regional, vinculada à secretaria estadual de saúde para efei-
tos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes 
da CIB.

O reconhecimento de representantes legais dos entes federa-
tivos, no caso dos Estados (Conass) e dos Municípios (Conasems), 
ocorreu no Congresso Nacional, “em tempo recorde”, sem, porém, 
serem ouvidos os interesses dos legítimos representantes – os gover-
nadores e os prefeitos.
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A forma de organização do SUS, hierárquica e regionalizada, 
conquistou novas orientações que poderão facilitar sua compreensão 
e implementação. Porém, nas questões relacionadas ao planejamento 
e à assistência à saúde, o dispositivo pouco contribui, sendo mais uma 
forma verticalizada de reafirmação da Direção Nacional como órgão 
normatizador e regulamentador do SUS.

Finalmente, conclui-se que, em pouco, o decreto contribui para 
a efetividade concreta do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que 
ações importantíssimas como a política nacional de assistência far-
macêutica obteve parcial regulamentação, permanecendo a abertura 
para as demandas judiciais de medicamentos especializados e de alto 
custo, as quais mereciam orientação, mesmo que nesse dispositivo 
infralegal.

Por fim, a tão esperada regulamentação da Emenda Consti-
tucional 29, como forma de solucionar o subfinanciamento do SUS 
e assegurar a coparticipação financeira da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por meio da publicação da Lei 
Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012, não passou da maior 
decepção registrada pela “luta nacional em defesa da Saúde pública”.

comPetência comum!
É importante lembrar que toda a legislação do SUS estabelece que 
a Saúde é uma competência comum dos entes federativos e devem 
atuar de forma compartilhada.

Mesmo sem a garantia de recursos federais para a Saúde, algu-
mas conquistas foram registradas na lei complementar. Essa questão 
dos incentivos federais como forma de financiar a Saúde pública 
no Brasil torna-se nula diante da sanção da Lei Complementar no 
141/2012, que tomou para si a total responsabilidade pelo financia-
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mento SUS quando revoga dispositivos das Leis no 8.080/1990 e 
no 8.696/1993, e define os critérios de rateio dos recursos da União 
(art.17) para Estados, Distrito Federal e Municípios, e dos Estados 
(art.19) para seus respectivos Municípios. 

A direção nacional do SUS fica incumbida de publicar os mon-
tantes, pactuados na CIT e aprovados no Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), a serem transferidos para Estados e Municípios, com base nas 
“necessidades de saúde da população, nas dimensões epidemiológica, 
demográfica, socioeconômica, espacial e de capacidade de oferta de 
ações e de serviços de saúde”.

Os recursos financeiros pactuados “serão transferidos dire-
tamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular e 
automática, dispensada a celebração de convênio ou outros instru-
mentos jurídicos” (art.18), sem a exigência de restrições à sua entrega 
quando destinado ao custeio das ações e serviços (art. 22).

os recursos Devem cheGar nos municíPios!
Os recursos de manutenção das ações e serviços são de transferência 
obrigatória, sendo vedada quaisquer regras de restrição à entrega.

A Lei Complementar no 141/2012 extingue claramente a pos-
sibilidade de quaisquer normas adicionais de financiamento e de 
restrição à transferência dos recursos financeiros para manutenção 
das ações e dos serviços de Saúde, salvo já previstas em lei.

Assim, configura-se a principal legislação do SUS, ficando a 
critério dos Estados e dos Municípios a adoção de dispositivos com-
plementares, como as leis municipais para regulamentarem matérias 
locais. Normas e regras adicionais são publicadas com frequência por 
meio de portarias e resoluções do Ministério da Saúde, considera-
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das infralegais e que, devido o seu grande número de departamentos, 
geram um “complexo sistema regulador e normatizador do SUS”.

3.1 Competências constitucionais e legais dos Municípios

Nas competências dos Municípios, descritas no art. 30, ficam 
mais uma vez nítidos o cooperativismo federalista e a responsa-
bilização das três esferas de governo com a Saúde pública. Para a 
efetividade das ações e dos serviços de saúde, é fundamental a coo-
peração técnica e financeira da União e dos Estados, como suporte 
mínimo aos Municípios.

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;
[...]

3.1.1 Atribuições comuns

Gestor(a) municipal, conheça as atribuições comuns das três 
esferas de governo com a Saúde.

Nas atribuições comuns aos entes federativos, conferidas por 
meio da Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/1990), em seus respec-
tivos âmbitos de atuação (art. 15), é importante destacar:

•	 mecanismos de controle, avaliação e fiscalização;
•	 recursos orçamentários e financeiros anuais;
•	 acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde 

da população e das condições ambientais;
•	 organização e coordenação do sistema de informação em 

saúde;
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•	 custos da assistência à saúde;
•	 promoção da saúde do trabalhador;
•	 formulação e execução de políticas de saneamento básico, 

proteção e recuperação do meio ambiente;
•	 elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
•	 formação e desenvolvimento de recursos humanos para a 

saúde;
•	 proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o 

plano de saúde;
•	 regulação das atividades de serviços privados de saúde;
•	 operações financeiras externas de interesse da saúde;
•	 atendimento de necessidades coletivas, urgentes e tran-

sitórias, decorrentes situações de perigo iminente, de 
calamidade pública ou de irrupção de epidemias;

•	 sistema nacional de sangue, componentes e derivados;
•	 celebração de convênios, acordos e protocolos internacio-

nais relativos à saúde, saneamento e ao meio ambiente;
•	 normas técnico-científicas de promoção, proteção e recu-

peração da saúde;
•	 articulação com os órgãos de fiscalização do exercício pro-

fissional para a definição e controle dos padrões éticos para 
a pesquisa, ações e serviços de saúde;

•	 promoção da articulação da política e dos planos de saúde;
•	 realização de pesquisas e estudos na área de saúde;
•	 definição das instâncias e mecanismos de controle e fisca-

lização inerentes ao poder da política sanitária;
•	 fomento, coordenação e execução de programas e projetos 

estratégicos e de atendimento emergencial.
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3.1.2 Competências legais

comPetências leGais!
Conheça aqui as competências do seu Município com a Saúde 
pública.

Dentre as competências específicas da direção municipal do 
SUS (art.18), tem-se:

•	 Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os servi-
ços de saúde;

•	 Gerir e executar os serviços públicos de saúde;
•	 Participar do planejamento, programação e organização da 

rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação 
com sua direção estadual;

•	 Participar da execução, controle e avaliação das ações refe-
rentes às condições e aos ambientes de trabalho;

•	 Executar os serviços de vigilância epidemiológica, vigilân-
cia sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e 
saúde do trabalhador;

•	 Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos 
e equipamentos para a saúde;

•	 Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente 
que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, 
junto aos órgãos municipais, estaduais e federais compe-
tentes, para controlá-las;

•	 Formar consórcios administrativos intermunicipais;
•	 Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
•	 Colaborar com a União e os Estados na execução da vigi-

lância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
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•	 Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras 
de serviços privados de saúde, bem como controlar e ava-
liar sua execução;

•	 Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços priva-
dos de saúde;

•	 Normatizar complementarmente as ações e serviços públi-
cos de saúde no seu âmbito de atuação.

Como já mencionado anteriormente, os Municípios são os 
“responsáveis em prestar os serviços de atenção à saúde da popula-
ção”, conforme definição da Constituição e regulamentado na Lei no 
8.080/1990, mas é importante frisar que o texto constitucional já se 
preocupava com a manutenção e a qualidade dos serviços de Saúde, 
quando destacou as questões técnica e financeira da Saúde.

A CNM tem recomendado aos gestores municipais que reali-
zem com qualidade e responsabilidade as ações da atenção básica ou 
primária de saúde. As demais ações e serviços considerados de média 
e alta complexidade ambulatorial e hospitalar devem ser assumidas 
somente se o Município dispuser de capacidade técnica e financeira 
para mantê-los.

E agora? Sou obrigado a fazer tudo?

Não. Na verdade você, prefeito(a), está obrigado(a) a prestar a 
atenção integral à saúde da sua população e isso não significa que 
deve ter em seu território todos os serviços implantados. Por isso, 
continue sua leitura e veja como fazer isso.

Desta forma, o(a) gestor(a) municipal deve atentar para as suas 
responsabilidades e, fundamentalmente, para todos os acordos e pac-
tos existentes em seu Município, observando as responsabilidades 
e competências das esferas estadual e federal com a Saúde do seu 
Município, bem como dos Municípios de sua região de saúde.
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Lembre-se, gestor(a) municipal, a atenção à Saúde da sua popu-
lação é uma competência comum das três esferas de gestão do SUS. 
Você não está sozinho(a) nem deve realizar nada isoladamente, sacri-
ficando seus recursos técnicos, humanos, materiais e financeiros. 
Exija a cooperação técnica e financeira do seu Estado e da União.

3.2 Competências comuns – cooperativismo federalista

A Carta Magna menciona a atenção à saúde da população brasi-
leira como uma responsabilização solidária entre os entes federativos. 
O art. 23, que, em tese, define superficialmente o Pacto Federativo 
existente entre as três esferas de governo, prevê como competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
a assistência à saúde.

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
II – Cuidar da saúde e da assistência pública [...]

Ainda no texto constitucional, verifica-se que, quando atribuída 
ao Município a competência de prestar assistência à Saúde da popula-
ção, ele define a participação indissolúvel da União e dos Estados por 
meio de cooperação técnica e financeira (art. 30).

Mais especificamente ao SUS, o art. 196 define a Saúde como 
um “direito do cidadão e um dever do Estado”. Ora, o Estado brasi-
leiro é formado pela integração da União, Estados, Distrito Federal 
e pelos Municípios. Assim, mais uma vez, fica expresso o cooperati-
vismo federalista ou a responsabilidade solidária entre os entes.

O Sistema é único, é composto pelas três esferas de governo e 
isso é inquestionável. Assim, o financiamento do SUS é competência 
comum aos entes federados, o que também encontra-se firmado na 
Constituição, ratificando a responsabilidade solidária entre eles.
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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:
[...]
§ 1o . O sistema único de saúde será financiado, nos ter-
mos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes.

Dessa forma, os Municípios não estão sozinhos no compromisso 
com a Saúde pública e é preciso definir quais as responsabilidades de 
cada esfera de governo para com a Saúde da sua comunidade.

A Lei Orgânica da Saúde (8.080/1990) traz em seu art. 15 as 
atribuições comuns dos entes federativos com o Sistema de Saúde e, 
logo em seguida, define as competências específicas de cada esfera 
de gestão do SUS, que, quando observadas, estão interligadas, pro-
movendo a integração entre as esferas gestoras. 

Neste caso, o contrato organizativo da ação pública da saúde, 
previsto no Decreto no 7.508/2011, pode ser uma forma de garantir 
essa responsabilização solidária, desde que traga o detalhamento das 
competências e dos recursos financeiros de cada esfera de governo.

3.3 O complexo sistema regulador e normatizador do SUS

Desde a regulamentação do SUS, um emaranhado complexo de 
normas infralegais se formou no âmbito do Sistema, na tentativa de 
organizar, operacionalizar, regular, padronizar, orientar e controlar as 
ações e serviços de saúde, bem como o seu financiamento, que tam-
bém passa a integrar o ramo do Direito Sanitário, conforme descrito 
por Fernando Aith (AITH, 2011, p. 13-40).
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Esse emaranhado de normas e regulamentos do SUS deno-
mina-se “Complexo Sistema Regulador e Normatizador do SUS”.

É sabido que existe uma demanda interminável no setor saúde e 
que muitas questões não estão explicitadas ou contempladas na Carta 
Magna ou mesmo nos normativos legais, sendo necessárias as regras 
e as definições complementares.

O que se observa é que neste complexo sistema normatizador 
existe uma lógica e estreita relação entre os atos ou instrumentos 
normativos e as demandas da atenção à saúde da população, logica-
mente justificável. Porém, existe também uma vinculação direta e 
coesa com a estrutura dos órgãos reguladores centrais, o que promove 
uma imensa e intensa fragmentação dele, tornando-o complexo ou 
quase impossível de monitoramento e acompanhamento (Figura 7).

Neste contexto, passados mais de 22 anos de regulamentação 
do SUS e da implementação do princípio da descentralização das 
ações e dos serviços com ênfase na municipalização, observa-se a 
manutenção de regramentos, normatizações e regulamentações ver-
ticalizadas e departamentarizadas, em uma tentativa de manter o 
controle e a direção do Sistema no nível federal. Em muitos casos, 
desrespeitando a autonomia constitucional existente entre os entes 
federativos e uma das diretrizes legais do SUS – a descentralização, 
com direção única em cada esfera de governo (art. 198, I, CF/1988).
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Figura 7 – Organograma de definição do complexo 
sistema regulador e normatizador do SUS.

Fonte: II Seminário de Direito Sanitário.

Essa política centralizadora e verticalizadora é observada 
nitidamente desde a criação do SUS e se mantém na implantação, 
institucionalização e financiamento dos programas federais de saúde 
ou “de governo” até os dias atuais.

Este fato é marcante nas portarias ministeriais que estabelecem 
as novas regras do SUS. Quase que obrigatoriamente, estão presentes 
a adesão, os requisitos mínimos, as responsabilidades, os compromis-
sos ou metas, as sanções e o financiamento do referido programa ou 
estratégia de saúde.
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Essa metodologia do nível central, na qual se observa sempre 
uma preocupação e regulação excessivas, atrelando ou condicionando 
a transferência de recursos financeiros aos programas e estratégias 
federais, tem prejudicado ou minimamente retardado avanços na 
implementação e qualificação das ações e serviços de saúde pública, 
uma vez que acabam limitando o acesso dos Municípios à ampliação 
de novos serviços e à conquista de novos recursos financeiros.

Esses fatores são descritos por Luiz Carlos Romero (ROMERO, 
2011, p. 85) quando, em sua análise do novo modelo de Sistema de 
Saúde trazido pela Constituição de 1988, retirou da União as compe-
tências executivas, mas manteve em seu poder a maior parcela dos 
recursos financeiros destinados à Saúde. E como uma tradição de 
centralismo por parte do Ministério da Saúde, no papel de órgão regu-
lador, “mantém Estados e Municípios dependentes do poder central 
no que diz respeito à formulação de políticas, à normatização, ao 
financiamento e, inclusive, à manutenção de serviços e a execução 
das ações”.

Esse emaranhado de instrumentos normativos do SUS – consti-
tucionais, legais e infralegais – subsidiam as atividades de pactuação, 
monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde entre os 
entes e, ainda, as atividades de fiscalização e controle de órgãos como 
o Departamento de Auditoria do SUS (Denasus), Conselhos de Saúde 
e Tribunais de Contas da União e dos Estados, dentre outros.

Essa compreensão e recepção dos dispositivos infralegais 
ainda não se observa no Judiciário, cabendo a este apenas os dispo-
sitivos constitucionais e legais do SUS, considerando os dispositivos 
infralegais insuficientes para defesas e justificativas por parte dos 
demais entes.

Na ótica municipalista, ainda é necessário um avanço no ramo 
do Direito Sanitário, de forma que se observe não apenas a aten-
ção integral como um direito do cidadão brasileiro e um dever do 
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Estado – União, Estados e Municípios –, mas que contemple também:

•	 a responsabilidade de forma solidária e cooperativa entre os 
entes trazida pela Constituição de 1988 e descrita nas Leis 
Orgânicas da Saúde;

•	 a forma organizacional do SUS definida na constituição 
– regionalizada em serviços e hierarquizada em níveis de 
complexidade;

•	 a autonomia e as competências dos entes federativos e de 
cada Poder; e

•	 as competências e responsabilidades de cada esfera de 
governo com a Saúde, mesmo que presente nos dispositi-
vos infralegais.

Prefeito(a), muita atenção!
Aqui começa a gestão da Saúde do seu Município. Reúna sua equipe 
e avalie a importância do Coap.

3.4 Contrato organizativo da ação pública da saúde (Coap) 
– responsabilidade solidária

Como proposta de instituição de um novo instrumento de 
pactuação de indicadores de saúde, metas, estratégias, critérios de 
avaliação, adequações, investimentos e recursos financeiros – o con-
trato organizativo de ação pública da saúde (Coap) –, trazido pelo 
Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, tem como objetivo principal 
a organização e a integração das ações e serviços de saúde entre as 
três esferas de gestão do SUS.

A finalidade do Coap é garantir a atenção integral à saúde 
da população, além da definição de responsabilidades individuais e 
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solidárias entre os entes federativos. Sendo, portanto, necessária a 
assinatura do representante legal do Município, o prefeito.

Quanto aos recursos financeiros para investimento na Saúde, 
o dispositivo infralegal prevê que o Coap deverá conter a descrição 
dos recursos dos partícipes, como uma forma de garantir o financia-
mento da Saúde. Porém, tenta manter a atual e inadequada política 
de financiamento por meio de incentivos financeiros da União (art. 
36, parágrafo único). Uma prática ultrapassada e falida que tem invia-
bilizado o desenvolvimento e ameaçado a sustentabilidade do SUS.

A proposta do governo federal é que o contrato assinado entre 
os representantes legais dos entes federativos e os seus respectivos 
gestores do SUS, traga segurança jurídica para o acordo, devendo ser 
registrado em cartório, garantindo dessa forma o cumprimento de 
suas metas e objetivos.

Este novo instrumento de pactuação (Coap), para efetividade 
como um pacto federativo da Saúde pública, deverá minimamente 
conter o detalhamento das responsabilidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, atendendo ao cooperativismo 
federalista expresso na Constituição brasileira e na legislação do SUS.

coaP!
Qual a segurança jurídica que o contrato traz para o seu Município?

Quanto à relação interfederativa que se pretende fomentar por 
meio do Coap, ainda é necessário amadurecimento e, principalmente, 
o detalhamento do pacto federativo previsto no art. 23 da CF/1988, 
esclarecendo as reais competências dos entes federativos com as polí-
ticas sociais brasileiras, o que não se resolverá em mais um contrato 
de ações e serviços de saúde.
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É necessário que cada esfera de gestão do SUS participe e 
avaliei minuciosamente o conteúdo do Coap, observando as responsa-
bilidades descritas e assumidas por cada partícipe, na certeza de que 
a integralidade da atenção à saúde esteja garantida de forma solidária. 
Na qualidade de instrumento de pactuação solidária interfederativa, o 
Coap deverá conter o compromisso firmado pelos legítimos represen-
tantes dos entes, seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A CNM não é contra a assinatura do Coap, desde que sanadas 
todas as dúvidas e pendências identificadas no modelo elaborado pelo 
governo federal, conforme descritas abaixo:

•	 O contrato gera responsabilidade solidária entre os entes e 
isso significa que na ausência de um outro ente deve assu-
mir as demandas da sociedade, independente de ser o 
responsável direto ou não;

•	 Os Municípios devem ter a garantia jurídica que o contrato 
pretende produzir;

•	 É necessário descrever as responsabilidades e os valores de 
financiamento das três esferas de governo para as ações da 
atenção básica, da média e alta complexidade ambulatorial 
e hospitalar;

•	 Deve-se descrever procedimentos, quantitativos e valores 
pactuados, definindo fluxos de referência e contrarre-
ferência de pacientes na região de saúde, fora dela, e nos 
encaminhamentos interestaduais;

•	 Descrever as responsabilidades e financiamento da assis-
tência farmacêutica por componente, ou seja, por tipo de 
medicamento (essencial, especializado, especial);

•	 Prevê as formas e os prazos para o ressarcimento de des-
pesas assumidas em decorrência da responsabilidade 
solidária e de determinações judiciais em procedimentos e 
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medicamentos que não são de sua competência – criação 
de câmaras de compensação;

•	 Definir qual a comarca ou foro que atenderá possíveis 
denúncias do contrato e conflitos procedentes do Coap;

•	 Definir prazos para as repactuações mensais e anuais, por 
meio de termo aditivo;

•	 Caso exista a pactuação ou acordo entre gestores de recur-
sos financeiros novos diante da assinatura do Coap, este 
deve constar do contrato.

Em relação ao financiamento e suspensão de recursos do setor 
Saúde, o Coap deve abordar e se fundamentar na Lei Complementar 
no 141/2012, que regulamenta o financiamento, extinguindo a con-
dição de incentivos financeiros de programas para o financiamento 
da saúde. De acordo com a lei complementar, é vedada a criação de 
impeditivos para a transferência de recursos financeiros para a Saúde.

A CNM orienta a elaboração conjunta do Coap, com a partici-
pação das equipes técnicas dos Municípios, secretários de saúde e de 
planejamento, procuradores municipais, prefeitos, entidades estadu-
ais de Municípios, representantes do Estado e da Direção Nacional 
do SUS para, posteriormente, com a descrição das responsabilidades 
e competências assumidas pelos partícipes, este possa ser firmado 
como um novo instrumento legítimo de pactuação do SUS, garan-
tindo a atenção integral à saúde da população brasileira, observadas 
e respeitadas as especificidades, as necessidades e a capacidade ins-
talada local, regional, estadual e nacional.
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4. organização do sUs no 
MUnicíPio

Essa é uma atribuição dos gestores municipais e é fundamental 
para se desenvolver uma boa gestão da Saúde. Por isso, os gestores 
municipais – prefeitos, secretários municipais de saúde, de finanças, 
de administração e de planejamento – devem atentar para a organiza-
ção das ações, dos serviços, dos estabelecimentos e do financiamento 
do SUS municipal.

Organizar um sistema local para atender de forma eficiente às 
demandas de Saúde da sociedade não é tão fácil quanto parece. Basta 
lembrar que as demandas da Saúde são crescentes tal qual a popula-
ção e o desenvolvimento dos Municípios.

A Saúde pública demanda um alto aporte financeiro de custeio, 
estruturas físicas adequadas, uma equipe multiprofissional qualifi-
cada e a inserção de tecnologias – equipamentos – suficientes para 
o atendimento das demandas. Essas características são peculiares e 
indispensáveis ao setor Saúde, uma vez que trata não somente da saúde 
das pessoas, mais que isso, trata da manutenção da vida humana.

O setor Saúde não para nem pode parar. Seu funcionamento é em 
sistema de plantão, permanente de 24 horas por dia. Suas demandas 
são diversificadas e crescentes, necessitando, para tanto, flexibilidade 
e agilidade nos seus processos de organização e operacionalização. 
Em síntese, é necessário agir de forma rápida, responsável, eficiente 
e resolutiva para manter a Saúde da sua população.

Com o processo de implantação do Sistema Único de Saúde 
atendendo aos seus princípios constitucionais e legais, a organização 
da rede integrada de atenção fundamentou-se na hierarquização e 
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regionalização das ações e serviços saúde com ênfase na municipali-
zação, o que trouxe a partir da década de 1990 uma gama enorme de 
responsabilidades aos Municípios.

Neste caso, é importante destacar o processo de descen-
tralização preconizado e praticado no SUS, vislumbrando a total 
municipalização das ações e serviços de saúde a partir de processos 
de pactuação entre os gestores e habilitação dos entes conforme suas 
capacidades técnicas e financeiras locais.

O grande detalhe desse processo de municipalização da Saúde 
é a forma como vem ocorrendo no País, com a transferência das res-
ponsabilidades da União e dos Estados aos Municípios brasileiros, 
pactuada entre os secretários de saúde municipais e estaduais e o 
Ministério da Saúde, sem, porém, o devido recurso financeiro neces-
sário para a sua manutenção. Isso está deixando a esfera municipal 
cada vez mais descapitalizada e com parcela significativa de seus 
orçamentos comprometidos com o financiamento da Saúde, che-
gando em 2011 a uma média nacional de 20% de investimento anual 
próprio no setor.

Quando somados os investimentos nos setores da Educação 
(25%) e da Saúde (média de 20%), os Municípios encontram-se com 
45% de seus orçamentos comprometidos com apenas essas duas áreas 
da Administração e, mesmo que inegavelmente prioritárias, acaba 
prejudicando a gestão municipal e suas demais ações, como a infraes-
trutura, o desenvolvimento urbano, o turismo, a cultura, a assistência 
social, o meio ambiente e a agricultura.

Por isso, a CNM chama a atenção dos gestores municipais para 
essa tarefa que considera importantíssima para a boa gestão do SUS 
municipal e que deve ser realizada já no primeiro ano de gestão. Ava-
liar a situação da Saúde e organizar as ações e os serviços de Saúde 
no seu Município – de acordo com a sua capacidade técnica instalada 
e financeira, visando atender às demandas locais com base no per-
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fil epidemiológico local, ou seja, principais doenças registradas no 
Município – favorecerá a organização do SUS local e a qualificação 
da gestão.

4.1 Rede local de atenção à saúde

Provavelmente, o gestor municipal está acompanhando as recla-
mações da população do seu Município sobre a necessidade de mais 
estrutura e organização na saúde. Uma solicitação comum é a cons-
trução de novos postos de saúde, a aquisição de mais ambulâncias, a 
construção de um hospital, além da falta de pessoal, exames de diag-
nósticos e medicamentos para atender às demandas da população. 
Isso é perfeitamente normal diante da história política paternalista e 
assistencialista brasileira.

Na visão das comunidades, ainda está presente o modelo médi-
co-assistencialista, que definia como organização mínima estruturas 
físicas, equipamentos e médicos suficiente para atender aos doentes 
da comunidade.

Porém, o SUS vem se estruturando e se organizando em um 
modelo diferenciado, que visa ao bem-estar do ser humano, livre 
de doenças. Esse modelo se fundamenta na prevenção de agravos e 
não no atendimento de doentes. Além de promover uma vida mais 
saudável à população, esse modelo tem sua aprovação no sentido da 
redução dos custos, quando comparado com a assistência aos doentes.

Em relação à estruturação de uma rede local necessária ao aten-
dimento das demandas de saúde da população do seu Município, não 
deve ser a preocupação ou o foco principal do gestor. Que fique bem 
claro aos atuais e novos gestores que ampliar as estruturas e implantar 
serviços nem sempre é a melhor solução.
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Para ser um bom gestor(a), você precisa conhecer a saúde do 
seu município.

O primeiro passo a ser tomado é a realização de uma avaliação 
detalhada da situação da saúde da sua população e das estruturas, 
equipamentos e recursos existentes (pessoal, material e financeiro). 
É necessário conhecer a Saúde do seu Município.

Com base nas necessidades locais, o Município deve estruturar 
e organizar as ações e os serviços de saúde que vai sediar e executar, 
oferecendo à sua comunidade assistência à Saúde com qualidade.

A CNM orienta aos gestores municipais que organizem e 
realizem as ações básicas de atenção integral à saúde. Essa é uma 
responsabilidade de todos os Municípios brasileiros pactuada entre 
os gestores do SUS e o mínimo que a esfera municipal deve ofertar 
para suas comunidades.

A solução para os serviços de maior complexidade, como os 
serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, 
como os exames por imagem (ultrassom, raio-X, tomografia), podem 
ser pactuados com outros Municípios de maior porte ou com o Estado.

É dessa maneira que se forma a rede regionalizada de servi-
ços de saúde e hierarquizada em suas complexidades (média e alta). 
Assim, é assegurada a atenção integral à saúde dos usuários do SUS, 
com a definição dos fluxos de referência dos usuários aos serviços de 
maior complexidade.

As pactuações entre os gestores devem ser registradas, apro-
vadas pela Comissão Intergestores e pelos Conselhos de Saúde e 
formalizadas em resoluções ou contratos de prestação de serviços. 
Dessa maneira, é garantida sua operacionalização, segurança jurídica 
e, principalmente, o atendimento às demandas da população.
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Prefeito(a)!
Não gere expectativas na população. Seu compromisso é prestar 
atenção integral à saúde e com qualidade.

E, finalmente, lembre-se de que você não é obrigado a implan-
tar todos os serviços de saúde no seu território. A implantação ou 
ampliação de um novo serviço de saúde gera impactos administra-
tivos, técnicos e financeiros, por isso, deve ser avaliado seu custo 
benefício, identificando a real necessidade e sua futura manutenção.

Participe da rede do SUS e forneça a atenção integral à Saúde 
que a sua população merece.
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5. controle social 
– a iMPortância da 
ParticiPação dos 
MUníciPes na constrUção 
do sUs

Essa foi uma importante conquista da sociedade brasileira, 
poder participar da construção coletiva das políticas públicas de 
saúde. Contudo, ao longo desses 22 anos de regulamentação do SUS, 
pode-se observar que o papel do controle social foi distorcido e enfa-
tizado apenas o papel de órgão fiscalizador.

Em alguns casos, o controle social passou a ser um concorrente 
do gestor e da gestão da Saúde, fomentando denúncias aos órgão de 
controle/fiscalização e entraves no processo de implementação das 
políticas públicas. Geralmente, nestes casos, o controle social é ape-
nas utilizado como palco político para os que aspiram por posições 
político-partidárias.

O papel do controle social vai além da simples fiscalização dos 
serviços de saúde e dos recursos financeiros investidos. Ele participa 
permanentemente das deliberações e da gestão. E essa é uma atribui-
ção que os novos gestores municipais possuem, o resgate do papel do 
controle social como parte integrante da gestão das ações e serviços 
de Saúde no seu Município.
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Prefeito(a)
Incentive a participação da sua comunidade na construção da Saúde 
local.

5.1 Gestão do SUS municipal – competência do controle 
social.

Entende-se por controle social a capacidade que a sociedade 
tem de participar da gestão pública, orientando as ações de acordo 
com os interesses da comunidade (CORREIA, 2000). É a partici-
pação da sociedade civil organizada na gestão, na fiscalização e no 
acompanhamento das ações e serviços públicos.

O conceito de controle social está intrínseco na Constituição 
de 1988. O art. 1o, parágrafo único, aborda o tema da seguinte forma:

Art. 1o [...]
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos da Constituição.

Logo, esse controle social é exercido por cidadãos que, unidos 
ou não, porém em harmonia, estabelecem objetivos e trabalham em 
prol destes.

No âmbito da Saúde, a participação social faz parte da constru-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS). O povo lutou por um sistema 
de saúde universal e conseguiu, também, conquistar espaço para par-
ticipar da elaboração de políticas públicas para a melhoria do setor 
Saúde.

A sociedade participa de duas formas da gestão pública da 
Saúde. Pelos Conselhos de Saúde que são órgãos colegiados, per-
manentes, de natureza deliberativa e consultiva, e que auxiliam na 
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fiscalização das atividades públicas em um Município, ou nas Con-
ferências de Saúde, que são realizadas a cada quatro anos.

Nessa perspectiva, o controle social representa uma grande 
mudança na cultura política, já que com a participação do povo, os 
cidadãos passam a ter uma postura mais ativa. A adequada execução 
das atribuições por parte dos conselheiros e de qualquer outro indi-
víduo é fundamental para o funcionamento correto da Saúde pública 
e, consequentemente, para que os seus objetivos sejam alcançados.

5.2 Conselho Municipal de Saúde – Contribuição social para 
a política de Saúde local

Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, de caráter 
permanente e deliberativo. Eles são responsáveis por acompanhar 
e verificar o funcionamento e execução das políticas públicas de 
saúde, além de propor ajustes para o melhorar a qualidade da atenção 
à Saúde.

Segundo a Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), possuem representação 
no Conselho Nacional de Saúde.

Cada Município deve implantar o seu Conselho de Saúde por 
meio de lei própria. Ele deverá ser composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, os 
quais atuarão na formulação de estratégias em todos os aspectos. As 
decisões tomadas deverão ser homologadas pelo respectivo chefe do 
poder. É importante que todos os pontos discutidos sejam registrados 
em atas para confirmação de dados, caso seja necessário.

Em relação à composição dos Conselhos de Saúde, a única res-
salva legal constante da Lei no 8.142/1990 é a participação paritária 
dos usuários em relação aos demais segmentos. Isso significa que 
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50% dos membros dos conselhos de saúde deverão ser de usuários 
e os demais ocupados por trabalhadores, prestadores de serviços e 
representantes do poder público.

Como funções do Conselho Municipal de Saúde, pode-se des-
tacar:

•	 Participar da gestão do SUS;
•	 Fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros da Saúde;
•	 Acompanhar as transferências de recursos financeiros esta-

duais e federais;
•	 Participar do planejamento e da elaboração das metas para 

a Saúde;
•	 Acompanhar e fiscalizar a execução das ações de Saúde.
É importante que os membros do Conselho definam uma perio-

dicidade para as reuniões, pois todos os participantes devem estar 
atentos às discussões da área.

Além das funções citadas acima, os Conselhos também estão 
envolvidos na convocação e na organização das Conferências Muni-
cipais de Saúde. Dessa forma, a gestão da saúde vai até o cidadão, 
pois os conselhos representam toda a população e podem contribuir, 
sem dúvida, para melhorias na saúde pública.

5.3 Conferência de Saúde – Diretrizes para uma política 
social inclusiva

As Conferências de Saúde são realizadas, no mínimo, a cada 
quatro anos, de forma ascendente – municipais, estaduais e nacional. 
Também integram o controle social.

De acordo com a Lei no 8.142/1990, a Conferência tem o 
propósito de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a 
formulação da política de saúde. Logo, é importante que cada Muni-
cípio realize a sua Conferência. A partir das discussões, é possível 
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buscar melhorias para a Saúde local. 
Cada Conferência terá seu regimento próprio. Com as dis-

cussões, serão elaborados relatórios que vão ser repassados para as 
Conferências Estaduais e, posteriormente, para a Conferência Nacio-
nal, gerando, assim, um único protocolo.

Portanto, a população tem várias ferramentas para buscar 
melhorias para a saúde. Basta o controle social do Município ser ativo.
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6. cnM – ParticiPação da 
entidade MUniciPalista 
na constrUção de UMa 
Política eqUâniMe de 
financiaMento da saÚde 
PÚblica brasileira

A Confederação Nacional de Municípios adotou um posiciona-
mento em relação ao financiamento da Saúde pública, em defesa da 
gestão municipal, uma vez que esta é a mais cobrada por melhorias e 
mais investimentos no setor, porém, é a esfera administrativa com a 
menor parte do bolo tributário nacional.

Atualmente, o que se observa é uma descentralização em todas 
as áreas da Administração Pública com uma sobrecarga de respon-
sabilização dos Municípios e o comprometimento cada vez maior de 
seus orçamentos, o que acaba inviabilizando qualquer proposta de 
desenvolvimento local, de novos investimentos ou mesmo de implan-
tação de políticas próprias.

O setor Saúde em especial, por possuir uma grande e diver-
sificada demanda, comprometendo parte significativa de recursos 
financeiros e, muitas vezes, sem trazer um retorno satisfatório aos 
anseios das comunidades, mantém-se em destaque no cenário das 
políticas nacionais e não poderia deixar de constar da lista de priori-
dades do Movimento Municipalista.

Diante disso, a CNM tem realizado estudos e pesquisas que 
comprovam o subfinanciamento presente na totalidade de programas 
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e estratégias criados pelo governo federal e executados pelos Muni-
cípios. Isso nos remete a uma reflexão muito importante para o setor 
Saúde: o SUS possui uma política de financiamento?

6.1 Qual é o modelo de financiamento que melhor atende 
às necessidades da Saúde pública? 

Essa é uma questão que todos os gestores devem refletir. Que 
política é essa? Sacrificar quem menos possui recursos financeiros? 
A proposta do SUS é de cuidar da saúde da população brasileira de 
forma integral, o que não se associa a tamanhas dificuldades que são 
lançadas aos gestores municipais.

Nesse sentido, é necessário repensar a estrutura e a desburocra-
tização da máquina administrativa e, ao invés de criar dificuldades 
para os gestores, possibilitar-lhes o cumprimento de suas metas e seus 
objetivos em assistir integralmente e com qualidade as suas comuni-
dades.

A CNM também tem atuado na qualificação da gestão muni-
cipal do SUS e identificado experiências que podem servir de base 
para a elaboração de diretrizes de um modelo de gestão municipal do 
SUS, levando-se em consideração a realidade e as especificidades das 
populações e das cidades.

Junto ao Congresso Nacional a luta é por uma regulamentação 
justa do financiamento da Saúde, com a definição e o cumprimento 
de porcentuais mínimos de investimentos para as três esferas de 
governo, favorecendo a desoneração das finanças municipais e pos-
sibilitando investimentos na qualidade de vida das comunidades.

Em relação ao governo federal, a principal reivindicação é tra-
zer para o debate federativo a definição das competências de cada 
esfera de gestão do SUS e a criação e implantação de uma política de 
financiamento justa, com base na partilha do bolo tributário nacional.
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O atual modelo de financiamento do SUS, na forma de 
incentivos financeiros insuficientes, fragmentados e atrelados aos 
programas e estratégias de saúde criados pela União, já está ultra-
passado e não atende mais às necessidades do SUS. Esse modelo 
necessita urgentemente de revisão e modernização, acompanhando 
os avanços do SUS.

Por fim, a CNM entende que a regulamentação do financia-
mento não resolve os problemas e as dificuldades enfrentadas pela 
Saúde pública. É preciso rediscutir as formas de alocação e transfe-
rência dos recursos federais e estaduais aos Municípios brasileiros, 
suficientes para a manutenção das ações e serviços de saúde. Essa 
deve ser a bandeira de luta do Movimento Municipalista brasileiro.
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7. orientações Para 
UMa boa gestão do sUs 
MUniciPal

É fundamental que o gestor(a) municipal conheça a estrutura-
ção e organização das ações e serviços de saúde do seu Município, 
as necessidades da sua população e a sua capacidade de realização.

Assim, sugerimos alguns caminhos a serem seguidos para o 
desenvolvimento de uma gestão com qualidade:

•	 Elabore um diagnóstico da situação da Saúde local;
•	 Conheça sua população e suas necessidades;
•	 Avalie os dados e produza informações da Saúde do seu 

Município;
•	 Elabore o plano municipal de Saúde;
•	 Realize o planejamento e a programação anual da Saúde;
•	 Pactue e formalize suas referências e contrarreferências;
•	 Programe a avaliação periódica e permanente da Saúde;
•	 Avalie o custo benefício dos serviços em funcionamento;
•	 Programe a ampliação e implantação de novos serviços de 

Saúde;
•	 Qualifique seus recursos humanos;
•	 Otimize os recursos financeiros;
•	 Ouça a sua comunidade.

Boa sorte!
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