NOTA TÉCNICA Nº 15/ 2021
Brasília, 10 de maio de 2021.
Revisada em 11 de maio de 2021.

ÁREA: Saúde
TÍTULO: Transferência e transposição de saldos da Saúde - LC 172/ 2020 e 181/
2021.
Atualiza as normas sobre transferência e transposição de saldos financeiros da
Saúde a partir da promulgação da Lei Complementar 181 de 6 de maio de 2021, que
altera o Artigo 5º da Lei Complementar 172/ 2020.
REFERÊNCIA(S): Leis Federais nº 4.320/ 1964, nº 8.080/1990, nº 8.142/1990; Lei
Complementar nº 141/ 2012, 172/ 2020, Portaria STN 448/ 2002.

A sanção da Lei Complementar 172 em 15 de abril de 2020, pelo governo federal,
significou um avanço na utilização dos saldos de recursos em contas municipais. Na
época a Lei autorizou a transposição e a transferência de saldos financeiros de
exercícios anteriores a 2020, provenientes de repasses federais que estão nos
fundos de saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em maio de
2021, pela aprovação da LC 181/ 2021 e, alteração do artigo 5º da LC 172/ 2020,
as gestões da Saúde tem novamente a possibilidade de aplicar a LC 172/ 2020, ou
seja, de transpor e transferir recursos financeiros caracterizados como saldos até
31/12/2020. Mas o que essas operações significam?

Transposição: É a realocação de recursos financeiros entre programas de
trabalho, no âmbito do orçamento de um mesmo órgão;
Transferência: É a realocação de recursos financeiros entre as categorias
econômicas de despesas (corrente e capital).

A reativação da LC 172/ 2020, pela alteração do seu artigo 5º, responde a
necessidade das gestões de uso dos saldos, ou seja, dos recursos financeiros
em conta, para enfrentamento da pandemia e nos diversos níveis de atenção à
saúde, ou seja, na Atenção Primária, Secundária e Terciária. Isso significa que
esses recursos são aplicáveis em todas as ações e serviços públicos de Saúde

(ASPS), de acordo com as diretrizes dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar
141/ 2012. Para Cecílio e Merhy (2003), o cuidado de forma idealizada,
recebido/vivido pelo paciente, é o somatório de um grande número de pequenos
cuidados parciais que vão se complementando, de maneira mais ou menos
consciente e negociada, entre os vários cuidadores que circulam e produzem a vida
do hospital. Assim, uma complexa trama de atos, procedimentos, fluxos, rotinas e
saberes,
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Figura 1: Cuidado e Ações de enfrentamento da Covid-19 fazem parte das ações em
saúde

Fonte: Portarias de Consolidação 2, 3 e 4 de 2017, Portal Fiocruz. Adaptadas pela CNM.

Mas como saber o saldo que meu Município tem no momento?

essa

Verificação dos saldos em contas
Para verificar os saldos existentes, a Gestão Municipal pode realizar busca no
Fundo Nacional de Saúde (FNS), como segue:
Link: https://consultafns.saude.gov.br/#/conta-bancaria
Imagem 2: Tela de Consulta FNS

Fonte: FNS.
No menu Consulta, selecionar “Contas Bancárias”.
Imagem 3: Tela saldos

Fonte: FNS.

Da seleção do UF e Município, surge:
Imagem 4: Resultado de saldos

Fonte: FNS.

O resultado da busca mostrará as contas federais no nome do Fundo Municipal e
seus saldos até determinada data (no exemplo, até 30 de abril). São esses saldos
que poderão ser objeto da LC 172/ 2020. É importante verificar nas contas de
CusteioSUS e InvestimentoSUS, quais valores são, de fato, saldos. O que são
saldos?

Saldo em conta, para fins da Lei Complementar 172/ 2020 é todo recurso financeiro
que sobra em conta, após ter cumprido seu objeto ou objetivo primeiro. Um
exemplo de saldo é o recurso do PAB Fixo que ainda exista em conta. Os valores do
PAB Fixo foram sendo utilizados ao longo de 2016, 2017, 2018, 2019 para custeio
da Atenção Básica (ABS). Se em 2021 essa conta ainda mantém recursos
financeiros, os mesmos podem ser utilizados para seu objetivo inicial (custeio de
ações e serviços de saúda na ABS) ou pode ser transposto e/ou transferido.

Operacionalização da LC 172/ 2020
Além do levantamento dos saldos presentes nas contas do Fundo Municipal até
31/12/2020 e o respeito a Lei Complementar 141/ 2012, a gestão deve:

• Incluir os recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação
Anual de Saúde, inserindo essas alterações no DigiSUS;
• Incluir os recursos financeiros transpostos e/ou transferidos na LOAl, com
indicação da nova categoria econômica a ser vinculada;
• Dar ciência ao Conselho Municipal de Saúde dos recursos financeiros
transpostos e/ou transferidos;
• Como a transposição e a transferência não são créditos adicionais, pois esses
repasses JÁ CONSTAM nas contas do Fundo Municipal, não é necessária a
autorização legislativa da Câmara de Vereadores. Portanto, o Município não
terá de fazer plano de aplicação específico para execução destes recursos
transpostos e transferidos, bastando apenas inserir as ações e a nova origem
dos recursos no Plano Municipal de Saúde vigente;
• Os saldos anteriores a 2018, não podem ser transferidos para as contas
federais de CusteioSUS e InvestimentoSUS;
• Prestar contas no RAG.
A reprogramação e/ ou transferência deve seguir os compromissos estabelecidos
em atos normativos das 3 esferas da gestão do SUS. Da mesma forma, toda
execução de recursos deve constar nos Relatórios de Gestão.
As dotações orçamentárias do Município, relativas aos valores das contas
antigas, serão reduzidas nos respectivos montantes. A dotação orçamentária do
Município relativa a execuções prioritárias de ações e serviços, como a Covid-19 ou
outras, deverá ser suplementada nos respectivos valores realocados. A Secretaria
Municipal de Saúde deve dar ciência das movimentações orçamentárias ao
Conselho Municipal de Saúde.

Uso dos saldos
Os saldos foco da LC 172/ 2020, podem ser aplicados em ações de
enfrentamento da infecção humana provocada pelo SARS-CoV-2, assim como
nas ações de Atenção Primária à Saúde, Média e Alta Complexidade, Vigilância,
Assistência Farmacêutica e demais Serviços que componham a Rede de
Atenção à Saúde. Portanto, as ações de enfrentamento não se distanciam das
ações já realizadas no cotidiano dos Serviços. Esses saldos também podem ser

direcionados a Consórcios Intermunicipais de Saúde. Verificar Lei Federal
11.107/2005.

Na Biblioteca Virtual da CNM, estão disponibilizadas inúmeras
Notas Técnicas com o detalhamento do uso dos valores
liberados nos subgrupo Coronavírus.

Muitas vezes as gestões tem se deparado com a pergunta: quais tipos de
despesas podemos realizar com os recursos FaF do SUS? Dos recursos que
recebemos no Município, inclusive esses saldos, como saber quais despesas são
de custeio ou de investimento?

Em parte, a resposta para tal questão tem como base a Lei Federal 4.130/1964.
Quando tratamos o tipo de despesa possível, referimo-nos à Categoria Econômica
da Despesa e sua compatibilidade com a portaria ministerial específica que
autoriza/habilita o Município à recepção dos valores. Em especial no seu art. 12º,
trata de:
CAPÍTULO III
Da Despesa
Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: (Vide Decreto-lei nº 1.805,
de 1980)

DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital

§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços
anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de
bens imóveis.

[...]
§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras,
inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas
últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de emprêsas que não
sejam de caráter comercial ou financeiro.

Portanto, as despesas correntes são aquelas relacionadas com ações e serviços
manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como despesas
com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros,
manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.
Já as despesas de capital são aquelas relacionadas com aquisição de máquinas
equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de
empresas, aquisição de imóveis, etc.
No âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Portaria 448, de 13 de
setembro de 2002, é utilizada por todas as esferas de governo e tem como intuito a
necessidade de desenvolver mecanismos que assegurem, de forma homogênea, a
apropriação contábil de subitens de despesas. Esse documento divulgou o
detalhamento da natureza das despesas para material de consumo, serviços de
terceiros, pessoa física, serviço de terceiros (pessoa jurídica), equipamentos e
material permanente.
Os quadros a seguir foram extraídos da Portaria STN 448/2002, tem como objetivo
auxiliar as gestões municipais a reconhecer as classificações das ações associadas
às categorias corrente e capital, uma vez que exemplificam em seu anexo os itens
para cada classificação de despesa.

Quadro 1: Despesas correntes

Fonte: Portaria STN 448/ 2002.

Quadro 2: Despesas correntes

Fonte: Portaria STN 448/ 2002.

Quadro 3: Despesas de capital

Fonte: Portaria STN 448/ 2002.

Lembretes quanto ao uso
Algumas questões tangentes ao uso dos saldos, transferência e transposição devem
ser verificadas previamente e mantidas atualizadas ao longo da gestão da
Pandemia. Nenhuma despesa em Saúde deve ser realizada sem que previamente a
ação que gera a despesa conste nos instrumentos de gestão, portanto, fique atento
as:
• Resoluções da Comissão Intergestora Bipartite e dos Conselhos de Controle
Social da Saúde;
• Atualização do Plano de Contingência de enfrentamento a pandemia;
• Atualização do Plano de Vacinação contra Covid-19;
• Acesse Pareceres e Notas a respeito do uso de recursos do seu respectivo
Tribunal de Contas do Estado;
• No momento do empenho dos recursos que tiveram aplicação da LC 172/
2020, faça descritivo completo, citando o uso da Lei Complementar.

Para
maiores
informações
acesse
a
biblioteca
virtual
da
CNM:
https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/todos%7Csaude%7Csaude/todos/todos/d
ate_desc/todos/todos/1

Comunique-se com a Área Técnica da Saúde da CNM:
061-2101-6000.
saúde@cnm.org.br
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