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INVESTIMENTO 
DOS MUNICÍPIOS E 
FINANCIAMENTO DA SAÚDE52

Os Municípios brasileiros investiram R$ 89 bilhões a mais que o previsto pela Emenda Constitucional 
no 29 (EC) durante o período de 2000 a 2008. No mesmo período, os Estados deixaram de aplicar R$ 33,4 bi-
lhões no setor, e a União, outros R$ 15,6 bilhões. Os números foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA.
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Só em 2007, por exemplo, os Municípios investiram R$ 8,8 bilhões a mais que o determinado pela EC 
29. “No ano passado, os Municípios foram obrigados a gastar ainda mais em Saúde, o equivalente a R$ 9,4 
bilhões. Em média, 22% dos orçamentos municipais foram investidos no setor em 2008. É muito mais que o 
exigido na lei”, completa o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, reafi rmando a importância da regulamentação 
da Emenda no 29.

Sobre os gastos próprios dos Estados brasileiros com Saúde no ano passado, apurou-se um total R$ 
1,3 bilhão a menos que o mínimo constitucional investido. Na União, a obrigação de fazer investimentos pro-
porcionais ao crescimento nominal do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro também não foi respeitada. Em 
2008, dos R$ 48,5 bilhões que deveriam ser investidos, apenas R$ 47,8 bilhões foram aplicados. Além disso, 
o governo inclui em seus demonstrativos gastos que não se enquadram nos valores de aplicação em ações e 
serviços de Saúde.

52  Estudo realizado em outubro de 2009. 
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1. Bolsa Família e contribuição patronal 

A União contabilizou em seus relatórios, entre 2004 e 2005, despesas com o Programa Bolsa Família 
no valor de R$ 3,5 bilhões. De contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos servidores públicos fede-
rais entre 2006 e 2008, mais um rombo: R$ 5,3 bilhões. Esta contribuição patronal não entra nos cálculos do 
resultado primário do Tesouro Nacional, o que representa mais uma prova de que não há sentido em computá-
la como ação em Saúde. 

Outro entrave refere-se à obrigação de que os gastos federais com Saúde sejam atualizados pela 
variação nominal do PIB. Inicialmente, as diferenças a menor foram se acumulando porque a correção do PIB 
passou a ser aplicada sob valores errados. 

Em 2007, com as novas estimativas de cálculos do PIB feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), os valores que deveriam ter sido atualizados, pelo menos dali em diante, também não o 
foram. 

2. Execução e recursos próprios

Os resultados do levantamento mostram que as execuções dos gastos (Tabela 1) dedicadas pelos 
gestores municipais no setor de Saúde subiram de 42% do total dos recursos em 2000 para 48% em 2008. 
Enquanto isso, no mesmo período, a proporção no âmbito do governo federal despencou de 30% para 14%. 
Nesse mesmo período, os Estados que sempre se colocam na posição de coordenadores estaduais do siste-
ma de Saúde demonstram que estão retendo recursos que deveriam descentralizar a seus Municípios.

Os gastos originados de recursos próprios (Tabela 2) de cada ente federado – União, Estados e Mu-
nicípios. Nesse quesito, mais uma vez, os Municípios se mostram empenhados em aplicar, prioritariamente, 
seus recursos em Saúde. Eles mantiveram durante oito anos níveis de aplicação entre 27% e 29%. A União 
passou de 53% para 41% e os Estados aumentaram de 20% para 30%. 
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3. Alternativa

Aprovada em setembro de 2000, a Emenda Constitucional no 29 defi niu o porcentual de recursos mí-
nimos que cada ente federado deve investir no setor. Aos Municípios, cabe a responsabilidade de aplicar 15% 
de suas receitas. Para os Estados, a exigência é de 12%.

Em seu texto, a Emenda previa a publicação, em cinco anos, de uma lei complementar defi nindo os 
porcentuais de recursos fi nanceiros a serem aplicados na Saúde pela União. Os Municípios ainda aguardam 
que a Câmara dos Deputados regulamente a Emenda. Enquanto isso, eles sacrifi cam seus orçamentos, gas-
tam mais que o necessário, para continuar prestando serviços de Saúde à população. 

4. Metodologia

Para chegar a estes números e comparar o total dos investimentos feitos em Saúde nos Municípios, 
nos Estados e na União, a CNM buscou dados junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do 
governo federal – Siafi , à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, ao Orçamento-Geral da União – OGU e ao 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops.




