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1 A REALIDADE DO 
FINANCIAMENTO PÚBLICO DA 
SAÚDE NO BRASIL

resumo

Ao longo desta década, a saúde brasileira tem sangrado pela omissão da União e dos Esta-
dos em ao menos cumprir as determinações constitucionais de investimentos no setor. De 2000 a 
2008, a União deixou de aplicar um total de R$ 11,7 bilhões, enquanto, no mesmo período, a dívida 
dos governos dos Estados com a saúde chega a R$ 4,9 bilhões, em valores corrigidos. Isso compen-
sando os valores gastos a mais por alguns Estados dos valores descumpridos por outros. Quando 
se soma apenas as omissões, a dívida de alguns Estados com a saúde é de nada menos que R$ 
30,9 bilhões. 

O deliberado não cumprimento da Constituição por essas duas esferas tem resultado em um 
enorme déficit no atendimento de saúde, prejudicando a população brasileira. Como as demandas 
da sociedade são direcionadas principalmente aos Municípios, as prefeituras se veem obrigadas a 
gastar no setor um montante muito acima da sua determinação constitucional. Somados, entre 2000 
e 2008, os Municípios do Brasil gastaram acima de suas obrigações a incrível cifra de R$ 81 bilhões. 

(R$ milhões)
(2000 - 2002) (2003-2005) (2006-2008) total

Gastou 118.098 123.637 150.133 391.868

Deveria ter gasto 116.415 129.586 157.560 403.561
diferença ( - ) 1.683 -5.948 -7.426 -11.692

Gastou 60.915 77.160 100.959 239.034

Deveria ter gasto 57.320 81.673 104.915 243.907
diferença ( - ) 3.595 -4.513 -3.955 -4.873

Gastou 63.959 75.958 99.210 239.127

Deveria ter gasto 35.377 52.635 70.012 158.025
diferença ( - ) 28.582 23.323 29.197 81.102

Municípios

União

Governo do 
Estado

O fato é que a União cumpriu o mínimo constitucional apenas no ano de 2000. A partir de 
2001, o governo federal tem gasto sempre abaixo do que a Constituição determina. Considerando o 
conjunto dos governos estaduais, o mínimo determinado só foi cumprido até 2003. A partir de 2004, 
quando o percentual de 12% entrou plenamente em vigor, os governos estaduais, em seu conjunto, 
não atingiram o piso em nenhum ano.
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A Emenda Constitucional n° 29 (EC 29) determinou o percentual de vinculação para a saúde 
de 15% e 12% da receita base para Municípios e Estados, respectivamente. Já para a União foi de-
finida uma regra temporária que deveria ser substituída em 2005 por uma regulamentação do Con-
gresso Nacional. Como até hoje não houve tal regulamentação, a regra da União continua sendo o 
aumento nominal do Produto Interno Bruto (PIB), que mesmo assim não é cumprida. 

O Senado Federal aprovou proposta de regulamentação em maio de 2008, definindo que a 
União deverá aplicar 10% da Receita Corrente Bruta em saúde. Com a demora na conclusão da 
votação, o Sistema Único de Saúde (SUS) já perdeu o equivalente a R$ 57 bilhões. Só para os Mu-
nicípios, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) estima que a perda passará dos R$ 24,8 
bilhões até o fim de 2010 (ver as tabelas seguintes).

A Câmara dos Deputados recebeu a proposta em maio de 2008 para revisão, permanecendo 
naquela Casa até então. Veja os valores que deixaram de ser gastos com a saúde dos brasileiros 
por causa da demora na regulamentação. 

Ano Valor
2008 18.774                                      
2009 17.544                                      
2010 21.424                                      
total 57.741                                      

Aumento de recursos da União para a saúde 
caso aprovado Pl senado (r$ milhões)

Na tabela a seguir, são apresentados os valores mínimos que seriam transferidos para Esta-
dos e Municípios.
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UF Governo do estado Municípios
AC 97                                              56                                              
AL 163                                            540                                            
AM 308                                            289                                            
AP 65                                              60                                              
BA 1.131                                        1.791                                        
CE 443                                            1.314                                        
DF 463                                            -                                            
ES 16                                              300                                            
GO 60                                              932                                            
MA 82                                              1.150                                        
MG 1.170                                        2.981                                        
MS 117                                            476                                            
MT 244                                            438                                            
PA 248                                            986                                            
PB 51                                              684                                            
PE 1.049                                        950                                            
PI 320                                            544                                            
PR 914                                            1.413                                        
RJ 1.149                                        2.042                                        
RN 258                                            475                                            
RO 121                                            202                                            
RR 101                                            49                                              
RS 833                                            1.308                                        
SC 184                                            826                                            
SE 11                                              342                                            
SP 3.555                                        4.468                                        
TO 201                                            183                                            

total 13.354                                      24.800                                      
Obs: Calculo realizado com base na proporção auferida em 2009

recursos que poderiam ter sido distribuidos entre 2008 e 2010 
com a regulamentação (r$ milhões)

Além de não cumprir a Constituição ao longo da década, a União passou a execução das 
ações de saúde para os Municípios e os Estados, reduzindo expressivamente seu pessoal ligado a 
atividades diretas de saúde. Para se ter uma ideia da mudança de política da União, que hoje prio-
riza, em detrimento da execução direta, as transferências de recursos para Estados e Municípios, 
em 2000 ela respondia por 31% da execução das ações de saúde e em 2008 sua participação caiu 
para 14%. 

Quando se considera que os Municípios são detentores de apenas 15% do bolo tributário, 
enquanto União e Estados ficam com 58% e 27%, respectivamente, pode-se ter ideia da pressão 
fiscal que os gastos com saúde exercem nos Municípios. Se for analisada a Receita Própria Líquida 
– saldo após transferências intergovernamentais não discricionárias – vê-se que os Municípios in-
vestem mais que o dobro dos demais entes em termos percentuais. Em 2000, a União investia 9,5%, 
número que reduziu para 7,5% em 2008. Já os Estados aumentaram de 6,2% para 8,7%, enquanto 
os Municípios subiram seus gastos de 19,6% para 20,6% de suas Receitas Próprias Líquidas. 

O subfinanciamento da saúde hoje presente nas cinco regiões do País só começará a ser 
resolvido quando a referida proposta de regulamentação da EC 29, aprovada no Senado e atual-
mente engavetada na Câmara dos Deputados, for sancionada. Essa medida começará a resolver 
os desequilíbrios entre os gastos dos entes na prestação desse serviço à população. A vinculação 
da receita da União irá cobrir o déficit que hoje recai, como demonstrado neste estudo, sobre as já 
sucateadas prefeituras brasileiras. 
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A CNM, buscando evidenciar as discrepâncias regionais no cumprimento dos limites mínimos 
de aplicação em saúde, analisou separadamente cada governo estadual, como também agrupou os 
Municípios por Unidade da Federação (UF). O principal resultado encontrado foi que nos Estados 
em que o governo estadual mais descumpriu o mínimo constitucional, os Municípios tiveram que re-
alizar maior esforço fiscal para garantir a saúde dos seus habitantes. 

Para mensurar essa diferença, a CNM calculou o coeficiente de correlação entre a distância 
que os governos estaduais ficaram do mínimo constitucional e a mesma mensuração para o con-
junto dos Municípios de cada Estado. O resultado foi um coeficiente de -0,44, indicando uma alta 
correlação negativa, ou seja, quanto menos os governos estaduais gastam em relação ao piso, mais 
os Municípios acabam gastando acima de suas obrigações constitucionais. Esse resultado empírico 
mostra que a omissão dos governos estaduais recai sobre os Municípios. Veja os números em cada 
UF a seguir.

Governo do estado - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA

UF Gastou Mínimo que deveria ter gasto Diferença Diferença %
 AC                     2.103.732.935 1.728.770.463                                        374.962.472                      21,7%
 AL                     2.889.184.464 2.982.196.988                                        (93.012.524)                       -3,1%
 AM                     8.428.397.338 5.154.666.219                                        3.273.731.120                   63,5%
 AP                     1.891.755.246 1.579.526.433                                        312.228.813                      19,8%
 BA                   16.883.589.628 12.641.518.993                                      4.242.070.635                   33,6%
 CE                     5.713.618.409 6.856.667.489                                        (1.143.049.080)                  -16,7%
 DF                                         -   -                                                          -                                     -                       
 ES                     6.051.743.011 6.562.579.664                                        (510.836.653)                     -7,8%
 GO                     8.121.807.053 6.727.734.585                                        1.394.072.468                   20,7%
 MA                     3.146.186.698 4.504.644.063                                        (1.358.457.365)                  -30,2%
 MG                   18.293.675.447 21.875.535.100                                      (3.581.859.652)                  -16,4%
 MS                     2.710.956.360 3.775.552.296                                        (1.064.595.936)                  -28,2%
 MT                     3.495.774.238 4.559.337.721                                        (1.063.563.483)                  -23,3%
 PA                     6.888.206.590 5.817.961.766                                        1.070.244.824                   18,4%
 PB                     4.217.717.785 3.492.417.800                                        725.299.985                      20,8%
 PE                     7.956.286.899 8.335.083.683                                        (378.796.784)                     -4,5%
 PI                     2.552.940.302 2.550.953.861                                        1.986.441                          0,1%
 PR                     8.674.233.782 12.374.223.871                                      (3.699.990.089)                  -29,9%
 RJ                   18.312.145.319 20.894.303.790                                      (2.582.158.471)                  -12,4%
 RN                     4.434.954.881 3.908.408.056                                        526.546.825                      13,5%
 RO                     2.102.160.818 2.479.874.437                                        (377.713.619)                     -15,2%
 RR                     1.004.750.275 1.204.960.297                                        (200.210.023)                     -16,6%
 RS                   10.794.524.458 15.087.326.100                                      (4.292.801.642)                  -28,5%
 SC                     7.728.340.925 7.310.853.960                                        417.486.965                      5,7%
 SE                     3.490.146.517 2.756.529.579                                        733.616.938                      26,6%
 SP                   68.004.429.988 71.188.942.797                                      (3.184.512.809)                  -4,5%
 TO                     2.269.752.933 2.437.418.842                                        (167.665.909)                     -6,9%
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Municípios - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA

UF Gastou Mínimo que deveria ter gasto Diferença Diferença %
AC 480.567.603                 395.090.657                                        85.476.946                     21,6%
AL 2.094.254.665              1.715.626.551                                     378.628.114                   22,1%
AM 3.022.294.512              2.344.466.631                                     677.827.881                   28,9%
AP 333.185.551                 293.871.854                                        39.313.697                     13,4%
BA 11.492.116.683            8.423.440.374                                     3.068.676.310                36,4%
CE 8.170.438.954              4.430.918.902                                     3.739.520.052                84,4%
ES 4.278.334.429              3.473.609.477                                     804.724.952                   23,2%
GO 6.016.047.816              4.546.536.478                                     1.469.511.337                32,3%
MA 4.457.380.942              2.894.817.637                                     1.562.563.306                54,0%
MG 26.355.024.858            16.475.306.679                                   9.879.718.179                60,0%
MS 3.287.617.409              2.230.440.252                                     1.057.177.158                47,4%
MT 3.874.890.100              2.608.785.451                                     1.266.104.649                48,5%
PA 4.966.968.246              3.501.901.750                                     1.465.066.496                41,8%
PB 2.883.295.078              2.225.255.064                                     658.040.013                   29,6%
PE 6.388.916.752              5.058.998.552                                     1.329.918.200                26,3%
PI 2.463.554.202              1.616.684.128                                     846.870.074                   52,4%
PR 13.832.492.544            9.216.775.688                                     4.615.716.857                50,1%
RJ 23.882.863.416            13.900.196.096                                   9.982.667.321                71,8%
RN 3.357.540.716              2.169.044.886                                     1.188.495.830                54,8%
RO 1.442.951.923              1.004.540.073                                     438.411.850                   43,6%
RR 409.863.021                 314.565.726                                        95.297.295                     30,3%
RS 15.235.222.144            10.423.622.117                                   4.811.600.027                46,2%
SC 8.150.826.300              5.615.784.895                                     2.535.041.405                45,1%
SE 1.759.815.204              1.256.291.280                                     503.523.923                   40,1%
SP 78.059.886.690            51.312.341.195                                   26.747.545.495              52,1%
TO 1.511.468.068              1.208.915.756                                     302.552.312                   25,0%

Para resolver esse problema é necessário que os órgãos de controle apliquem efetivamente 
aos governos estaduais o mesmo rigor que aplicam aos Municípios no tocante ao cumprimento da 
EC 29. Adicionalmente, a União poderia criar penalidades a governos estaduais que descumprissem 
os mínimos, como a suspensão das transferências para aquele ente.

Quanto ao tamanho dos Municípios e ao financiamento da saúde, o resultado é surpreenden-
te e contradiz muito do senso comum hoje difundido de que Municípios pequenos não investem em 
saúde e são dependentes de vizinhos maiores. Os menores Municípios, de até 5.000 habitantes, são 
aqueles com a maior despesa per capita de todos, R$ 3.150. Analisando a proporção que os recursos 
próprios dos Municípios representam de seu gasto total em saúde, pode-se concluir que quanto menor 
é o Município, maior é a dependência de seus gastos próprios para sustentar o atendimento de saúde.

Esse resultado significa que as transferências vinculadas ao setor estão viesadas principal-
mente para Municípios grandes, com mais de 50 mil habitantes. Uma das razões para esse viés é 
o grande volume de receitas discricionárias, que necessitam de convênios para serem realizadas, 
tendo assim dependência política e de ações de influência dos entes beneficiados junto aos entes 
transferidores. Municípios menores, em geral, dispõem de estruturas administrativas mais precárias 
que os maiores para pleitear tais recursos. Para se ter uma ideia, no ano de 2008 a União transferiu 
aos Municípios R$ 20,9 bilhões, sendo que apenas 23% foram de forma não discricionária.

A solução desse problema seria a substituição de transferências que dependem de convênios por 
transferências fundo a fundo com critérios universais, a exemplo do Piso de Atenção Básica Fixo. Essa 
solução inclusive reduziria imensamente o custo burocrático envolvido na execução desses recursos.



18        Estudos Técnicos CNM – Volume 3

O quadro geral do financiamento da saúde

Ao longo desta década, a saúde brasileira tem sangrado pela omissão da União e dos Es-
tados em cumprir as determinações constitucionais de investimentos no setor. De 2000 a 2008 a 
União deixou de aplicar um total de R$ 11,7 bilhões, enquanto, no mesmo período, a dívida dos 
governos dos Estados com a saúde chega a R$ 4,9 bilhões, em valores corrigidos pelo IPCA para 
preços de março de 2010. Para se ter uma ideia, somadas, essas omissões equivalem a 110 mil 
ambulâncias do programa Samu ou mesmo a oitenta mil Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

O deliberado não cumprimento da Constituição por essas duas esferas tem resultado num 
enorme déficit no atendimento de saúde, prejudicando a população brasileira. Como as demandas 
da sociedade são direcionadas principalmente aos Municípios, as prefeituras se vêm obrigadas a 
gastar no setor um montante muito acima da sua determinação constitucional. Somados, entre 2000 
e 2008, os Municípios do Brasil gastaram acima de suas obrigações a incrível cifra de R$ 81 bilhões, 
como se pode observar no demonstrativo abaixo. 

total da diferença entre gastos efetivos em saúde e o piso constitucional entre 2000-2008, valores corrigidos pelo iPCA

item Municípios estados União

Gasto próprio em saúde 239.126.842.087 239.034.180.402 391.868.386.319

Mínimo constitucional 158.024.600.870 243.907.398.830 403.560.707.740

(-) diferença 81.102.241.217 -4.873.218.428 -11.692.321.421

No período de 2000 a 2008, em valores corrigidos, a União disponibilizou ao setor de saúde 
um total de R$ 391,9 bilhões, sendo que pelo mínimo estabelecido na Constituição deveria ter gas-
to pelo menos de R$ 403,6 bilhões. Além disso, dos R$ 391,9 bilhões aplicados, a União executou 
apenas R$ 180 bilhões, a maior parte, R$ 211,8 bilhões, foi executada pelos Municípios e Estados.

Já os Municípios investiram R$ 239 bilhões no setor no mesmo período, apesar de sua obri-
gação constitucional ter somado apenas R$ 158 bilhões. No Brasil, o déficit no atendimento de saú-
de é enorme e são os Municípios que recebem diretamente a pressão social por mais e melhores 
serviços. Por esse motivo, as prefeituras são obrigadas a gastar no setor 22% da receita vinculada 
à saúde, quando a Constituição prevê que o gasto deveria ser de 15%. 

Para realizar este levantamento, a CNM consolidou informações junto ao Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
Orçamento Geral da União (OGU) e o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saú-
de (Siops).

As informações sobre gastos e receitas municipais vinculados à saúde foram extraídas dos 
balanços anuais dos Municípios, consolidados na base de dados Finanças do Brasil (Finbra) man-
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tida pela STN (ver metodologia no Anexo 1). Quanto aos Estados, as informações foram obtidas na 
base Execução Orçamentária dos Estados mantida pela STN. Nessas duas bases foi possível tam-
bém identificar o volume de transferências da União relacionadas a gastos em saúde que foi rece-
bido pelos entes subnacionais. As informações de receitas e despesas com saúde da União foram 
levantadas a partir do Siafi.

Para o cálculo do mínimo constitucional referente a cada ente ao longo de todo o período 
analisado foram utilizadas informações do Siops, cuja definição dos percentuais mínimos de aplica-
ção segue texto da EC 29. Todos os montantes apresentados no estudo foram corrigidos pelo IPCA 
para valores de março de 2010. 

Como tem evoluído a execução dos gastos na saúde 

Ao longo da década a União passou a execução das ações de saúde para os Municípios e 
Estados, reduzindo expressivamente seu pessoal ligado a atividades diretas de saúde. Como se 
pode observar no gráfico seguinte, a União, que em 2000 executava uma parcela maior que os Es-
tados dos gastos em saúde, reduziu drasticamente sua execução. Em todo o período, os Municípios 
são os que mais executam gastos, e junto com os Estados vêm assumindo a execução antes reali-
zada pela União. 

execusão dos gastos em saúde por esfera da federação (corrigido pelo iPCA)
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Para se ter uma ideia da mudança de política da União, que hoje prioriza as transferências 
de recursos a Estados e Municípios ao invés de execução direta, em 2000 ela respondia por 31% 
da execução das ações de saúde e em 2008 sua participação caiu para 14%. Veja o comparativo a 
seguir.
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execução de gastos em ações de saúde
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No quadro a seguir são apresentados os resultados, ano a ano, dos recursos executados por 
cada ente de 2000 a 2008, em valores corrigidos pelo IPCA para preços de março de 2010.

Montantes gastos com saúde pelo ente que executou o recurso - valores corrigidos pelo IPCA
Ano Municípios estados União total
2000 30.338.671.524        20.337.934.333        22.525.174.569        73.201.780.426        
2001 32.179.582.081        26.715.984.745        22.013.476.018        80.909.042.845        
2002 36.805.375.774        28.165.714.096        23.889.835.233        88.860.925.103        
2003 36.974.639.012        28.116.758.348        21.281.685.573        86.373.082.933        
2004 41.203.434.867        34.652.911.556        18.353.416.906        94.209.763.329        
2005 44.747.178.585        32.425.238.835        19.000.069.054        96.172.486.474        
2006 49.222.642.171        40.826.541.037        17.246.848.663        107.296.031.872      
2007 54.600.882.505        43.752.125.888        18.708.307.426        117.061.315.819      
2008 59.946.842.522        48.995.427.065        17.002.710.422        125.944.980.008      

Como já ressaltado, uma parte dos recursos executados por Estados e Municípios é trans-
ferida pela União. A relação entre o total de transferências da União e o volume total de gastos em 
saúde passou de 22%, em 2000, para 28%, em 2008. No entanto, esse crescimento da transferência 
para os demais entes foi menos acentuado que o recuo de 14%, no mesmo período, na execução 
de recursos pela União. 

Quando é analisado quanto cada ente aloca em saúde, independentemente da execução, vê-
-se que, em todo o período, a União ampliou seus gastos em apenas 36%, enquanto os Municípios 
gastaram, em 2008, 91% a mais que em 2000, e o conjunto dos governos nos Estados, 137%. Veja 
o comparativo seguinte.

Gasto pela origem do recurso 2000 2008 Aumento %
Municípios 19.169.843.209   36.528.009.945   91%
Estados 15.720.963.625   37.289.348.486   137%
União 38.310.973.592   52.127.621.576   36%

Quando se considera que os Municípios são detentores de apenas 15% do bolo tributário, 
enquanto União e Estados ficam com respectivamente, 58% e 27%, pode-se ter ideia da pressão 
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fiscal que os gastos com saúde exercem nos Municípios. Se for analisada a Receita Própria Líquida 
– saldo após transferências intergovernamentais – vê-se que os Municípios investem mais que o do-
bro dos demais entes em termos percentuais. Em 2000, a União investia 9,5%, número que reduziu 
para 7,5% em 2008. Já os Estados aumentaram de 6,2% para 8,7%, enquanto os Municípios subi-
ram seus gastos de 19,6% para 20,6% das suas Receitas Próprias Líquidas. A seguir, é apresentada 
a evolução desses percentuais.

Proporção da Receita Própria Líquida gasta com Saúde
Ano União estados Municípios
2000 9,5% 6,2% 19,6%
2001 9,1% 7,5% 19,8%
2002 8,5% 8,4% 21,5%
2003 8,3% 8,2% 21,3%
2004 8,2% 8,7% 20,0%
2005 7,6% 7,7% 20,8%
2006 8,1% 8,3% 20,8%
2007 7,7% 8,8% 21,4%
2008 7,5% 8,7% 20,6%

Acompanhem, na tabela a seguir, os valores injetados na saúde pública por esfera, indepen-
dentemente da execução, em valores corrigidos. 

Montantes gastos com saúde pelo ente de origem do recurso - valores corrigidos pelo IPCA
Ano Municípios estados União total
2000 19.169.843.209           15.720.963.625           38.310.973.592           73.201.780.426           
2001 20.721.640.525           20.589.437.927           39.597.964.392           80.909.042.845           
2002 24.067.298.444           24.604.743.527           40.188.883.132           88.860.925.103           
2003 23.997.859.519           23.879.448.120           38.495.775.293           86.373.082.933           
2004 24.356.853.427           27.493.853.016           42.359.056.886           94.209.763.329           
2005 27.603.592.692           25.786.437.452           42.782.456.330           96.172.486.474           
2006 29.508.899.841           30.007.694.874           47.779.437.157           107.296.031.872         
2007 33.172.844.484           33.662.253.374           50.226.217.961           117.061.315.819         
2008 36.528.009.945           37.289.348.486           52.127.621.576           125.944.980.008         

os gastos próprios em saúde e o mínimo constitucional

A EC 29 foi promulgada em 2000 para garantir um financiamento mais estável e regular para 
a saúde, representando mais uma conquista da sociedade. Ela veio estabelecer percentuais míni-
mos de aplicação em ações e serviços de saúde por meio de vinculações para o financiamento das 
três esferas de governo. Para isso foram definidas regras de transição que elevariam os percentuais 
de aplicação até o nível final que seria atingido em 2004. 

União

No artigo 77 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), a regra para a União 
foi estabelecida da seguinte forma:

No ano de 2000, deveria ser aplicado o valor empenhado em ações e serviços públicos de 
saúde no exercício de 1999 acrescido de 5%.
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• Nos anos de 2001 a 2004, o valor apurado no ano anterior corrigido pela variação nomi-
nal do PIB.

• Para os anos seguintes a regra seria definida por lei complementar que regulamentaria a 
EC 29, que até hoje nunca foi estabelecida.

O fato é que a União cumpriu o mínimo constitucional apenas no ano de 2000. A partir de 
2001 o governo federal tem gasto sempre abaixo do que a Constituição determina. O próximo gráfico 
representa a evolução do gasto efetivamente realizado e o nível que seria mínimo por determinação 
da EC 29. Pode-se ver que a partir de 2001 a aplicação da União se distanciou cada vez mais, para 
baixo, do mínimo representado pela linha verde (lisa). A linha pontilhada representa o gasto efetivo. 

Gasto em saúde da União  Vs  mínimo constitucional - corrigido pelo iPCA
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Entre 2000 e 2008, o descumprimento acumulado da União chegou a R$ 11,7 bi-
lhões. Apenas em 2008 o déficit com a Constituição chegou à R$ 3,7 bilhões. Acompanhe a 
seguir as diferenças ano a ano. 

União - aplicação de recursos em saúde - valores corrigidos pelo IPCA

Ano Gasto Próprio Mínimo Const. diferença
2000 38.310.973.592         36.276.251.537         2.034.722.055           
2001 39.597.964.392         39.712.682.212         (114.717.820)             
2002 40.188.883.132         40.426.372.927         (237.489.795)             
2003 38.495.775.293         39.995.616.926         (1.499.841.632)          
2004 42.359.056.886         43.159.544.735         (800.487.849)             
2005 42.782.456.330         46.430.531.806         (3.648.075.477)          
2006 47.779.437.157         49.288.688.218         (1.509.251.061)          
2007 50.226.217.961         52.486.176.138         (2.259.958.178)          
2008 52.127.621.576         55.784.843.242         (3.657.221.665)          

Total 391.868.386.319       403.560.707.740       (11.692.321.421)        
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Estados

A EC 29 também definiu que o percentual mínimo de gastos dos Estados deveria ser de 12% 
da receita base definida pela emenda. Esse piso deveria ser atingido até 2004, sendo que os Esta-
dos que se encontravam abaixo desse piso em 2000 teriam que aumentar gradativamente até 2004, 
com a redução por ano de um quinto da diferença. Para o ano de 2000, o mínimo ficou definido em 
7%. Por essa razão, antes de 2004 cada Estado tinha que respeitar um limite diferente que depen-
dia de sua situação inicial.

Considerando o conjunto dos Estados, o mínimo determinado só foi cumprido até 2003. A 
partir de 2004, quando o percentual de 12% entrou plenamente em vigor, os governos estaduais não 
atingiram o piso em nenhum ano. Na imagem a seguir pode-se ver uma representação gráfica da 
evolução tanto do gasto efetivo como do piso para o conjunto dos Estados. 

Gasto em saúde dos Governos estaduais  Vs  mínimo constitucional - 
corrigido pelo iPCA
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Entre 2000 e 2008, somando tanto os anos superavitários quanto deficitários em re-
lação ao piso, os Estados acumulam uma dívida com a saúde de R$ 4,7 bilhões. Na tabela 
seguinte são apresentadas as diferenças ano a ano. 
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Governo dos Estados - aplicação de recursos em saúde - valores corrigidos pelo IPCA

Ano Gasto Próprio Mínimo Const. diferença
2000 15.720.963.625           15.707.529.274           13.434.350                  
2001 20.589.437.927           19.487.151.746           1.102.286.181             
2002 24.604.743.527           22.125.518.190           2.479.225.336             
2003 23.879.448.120           23.176.824.000           702.624.120                
2004 27.493.853.016           28.339.258.659           (845.405.643)               
2005 25.786.437.452           30.156.526.378           (4.370.088.925)            
2006 30.007.694.874           31.789.159.837           (1.781.464.963)            
2007 33.662.253.374           34.425.774.561           (763.521.187)               
2008 37.289.348.486           38.699.656.185           (1.410.307.698)            

Total 239.034.180.402         243.907.398.830         (4.873.218.428)            

Municípios

Para os Municípios, a EC 29 também definiu um percentual mínimo de gastos que 
deveria ser de 12% da receita base definida na mesma Emenda. Da mesma forma que os 
Estados, a regra de transição estabelecia que esse piso deveria ser atingido até 2004, sen-
do que os Municípios que se encontravam abaixo desse piso em 2000 teriam que aumentar 
gradativamente até 2004, com a redução por ano de um quinto da diferença. Para o ano de 
2000, o mínimo também foi definido em 7%. 

Ao contrário da União e Estados, os Municípios sempre investiram muito acima do 
que foi estabelecido pela EC 29. Em média, em todos os anos os Municípios investiram cer-
ca de 50% a mais que o piso. A seguir vê-se o gráfico representativo do crescimento dos 
gastos efetivos do mínimo, pelo qual se percebe o crescimento do efetivo próximo ao ritmo 
do piso, indicando que, mesmo sem uma obrigação legal, as prefeituras têm dedicado uma 
proporção constante da receita para a saúde.

Gasto em saúde dos Municípios  Vs  mínimo constitucional - corrigido pelo iPCA
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Considerando todo o período de 2000 a 2008, as prefeituras brasileiras acumulam 
um gasto acima de sua obrigação legal de R$ 81,1 bilhões, mais do que a União e Estados 
descumpriram no mesmo período. Este é um indicativo de que na verdade os mínimos es-
tabelecidos pela EC 29 não são suficientes para atender as demandas por saúde pública 
no País. A solução para o problema não passa apenas por obrigar a União e os Estados em 
aplicar os valores já estabelecidos, mas pela elevação do mínimo constitucional dos Muni-
cípios, Estados e União. 

Municípios - aplicação de recursos em saúde - valores corrigidos pelo IPCA

Ano Gasto Próprio Mínimo Const. diferença
2000 19.169.843.209       6.955.974.143         12.213.869.066       
2001 20.721.640.525       13.302.354.740       7.419.285.786         
2002 24.067.298.444       15.118.555.120       8.948.743.324         
2003 23.997.859.519       15.342.136.554       8.655.722.965         
2004 24.356.853.427       17.872.122.384       6.484.731.043         
2005 27.603.592.692       19.421.000.955       8.182.591.737         
2006 29.508.899.841       20.838.761.983       8.670.137.858         
2007 33.172.844.484       22.957.861.210       10.214.983.274       
2008 36.528.009.945       26.215.833.782       10.312.176.164       

Total 239.126.842.087     158.024.600.870     81.102.241.217       



26        Estudos Técnicos CNM – Volume 3

Comparando as Unidades da Federação

A CNM, buscando evidenciar as discrepâncias regionais no cumprimento dos limites 
mínimos de aplicação em saúde, analisou separadamente cada governo estadual, como 
também agrupou os Municípios por Unidade da Federação (UF). O principal resultado en-
contrado foi que nos Estados em que o governo estadual mais descumpriu o mínimo cons-
titucional, os Municípios tiveram que realizar maior esforço fiscal para garantir a saúde dos 
seus habitantes.

Para mensurar essa diferença, a CNM calculou o coeficiente de correlação entre a 
distância que os governos estaduais ficaram do mínimo constitucional e a mesma mensura-
ção para o conjunto dos Municípios de cada Estado. O resultado foi um coeficiente de -0,44, 
indicando uma alta correlação negativa, ou seja, quanto menos os governos estaduais gas-
tam em relação ao piso, mais os Municípios acabam gastando acima de suas obrigações 
constitucionais. Esse resultado empírico nos diz que a omissão dos governos estaduais re-
cai sobre os Municípios. Veja a análise completa e os resultados a seguir. 

Governos estaduais 

Os governos estaduais com maiores gastos próprios em saúde por habitante são, 
excetuando o Distrito Federal, da região Norte. O DF é o que mais injeta recursos por ha-
bitante. Entre 2000 e 2008 gastou cerca de R$ 3,1 mil per capita, em preços de março de 
2010 corrigidos pelo IPCA. Valor próximo ao que os governos do Acre e do Amapá também 
gastaram. Estes Estados são seguidos pelo Amazonas, Roraima e Tocantins. O Estado que 
menos injetou recursos na saúde brasileira foi o Maranhão. Gastou apenas R$ 485 no perí-
odo, três vezes menos que a média dos outros Estados. 

Na tabela a seguir são apresentados os gastos totais em saúde per capita executa-
dos por cada governo de Estado, a receita recebida de outros governos para gasto em saú-
de – receita externa – e na última coluna o total de gastos com recursos próprios empregado 
por cada um.
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Governo do estado - Montantes per capita acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA
UF Gasto total receita externa Gasto recurso Próprio
 DF 3.784                                                    635                                                       3.148                                                    
 AC 3.739                                                    646                                                       3.093                                                    
 AP 3.598                                                    513                                                       3.085                                                    
 AM 2.940                                                    418                                                       2.523                                                    
 RR 3.396                                                    962                                                       2.434                                                    
 TO 2.306                                                    534                                                       1.773                                                    
 ES 1.803                                                    51                                                         1.752                                                    
 SE 1.825                                                    80                                                         1.746                                                    
 SP 2.079                                                    421                                                       1.658                                                    
 RN 1.819                                                    391                                                       1.428                                                    
 RO 1.801                                                    393                                                       1.407                                                    
 GO 1.530                                                    140                                                       1.390                                                    
 SC 1.562                                                    285                                                       1.277                                                    
 MT 1.615                                                    433                                                       1.182                                                    
 BA 1.457                                                    293                                                       1.164                                                    
 MS 1.431                                                    270                                                       1.160                                                    
 RJ 1.489                                                    335                                                       1.154                                                    
 PB 1.198                                                    71                                                         1.127                                                    
 RS 1.347                                                    353                                                       994                                                       
 PA 1.153                                                    212                                                       941                                                       
 AL 1.182                                                    258                                                       924                                                       
 MG 1.246                                                    324                                                       922                                                       
 PE 1.407                                                    496                                                       911                                                       
 PR 1.284                                                    465                                                       819                                                       
 PI 1.173                                                    355                                                       818                                                       
 CE 972                                                       296                                                       676                                                       
 MA 554                                                       56                                                         499                                                       

Comparando o gasto com recurso próprio com o total gasto por cada Estado, vê-se 
que o Espírito Santo é o que proporcionalmente menos executa recursos da União, ou seja, 
o Estado que investiu do seu orçamento a maior parte dos recursos gastos com saúde. Ser-
gipe, Paraíba e Goiás também apresentam mais de 90% de seus gastos realizados com re-
cursos próprios. Veja o ranking a seguir. 

Governo do estado - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA
UF Gasto total receita externa Gasto recurso Próprio Próprio/total
 ES 6.228.329.843                176.586.832                               6.051.743.011                            97,2%
 SE 3.649.364.340                159.217.823                               3.490.146.517                            95,6%
 PB 4.482.075.051                264.357.266                               4.217.717.785                            94,1%
 GO 8.942.082.738                820.275.685                               8.121.807.053                            90,8%
 MA 3.496.235.471                350.048.773                               3.146.186.698                            90,0%
 AM 9.823.724.466                1.395.327.127                            8.428.397.338                            85,8%
 AP 2.206.207.126                314.451.880                               1.891.755.246                            85,7%
 DF 13.067.733.178              2.194.565.077                            10.873.168.101                          83,2%
 AC 2.543.035.212                439.302.277                               2.103.732.935                            82,7%
 SC 9.454.777.866                1.726.436.941                            7.728.340.925                            81,7%
 PA 8.440.791.885                1.552.585.295                            6.888.206.590                            81,6%
 MS 3.342.616.597                631.660.237                               2.710.956.360                            81,1%
 BA 21.135.485.970              4.251.896.342                            16.883.589.628                          79,9%
 SP 85.272.091.720              17.267.661.732                          68.004.429.988                          79,7%
 RN 5.650.041.175                1.215.086.294                            4.434.954.881                            78,5%
 AL 3.695.306.434                806.121.970                               2.889.184.464                            78,2%
 RO 2.689.687.785                587.526.967                               2.102.160.818                            78,2%
 RJ 23.626.771.433              5.314.626.114                            18.312.145.319                          77,5%
 TO 2.953.207.296                683.454.363                               2.269.752.933                            76,9%
 MG 24.728.985.697              6.435.310.250                            18.293.675.447                          74,0%
 RS 14.623.046.094              3.828.521.636                            10.794.524.458                          73,8%
 MT 4.777.083.182                1.281.308.944                            3.495.774.238                            73,2%
 RR 1.402.012.958                397.262.683                               1.004.750.275                            71,7%
 PI 3.659.845.811                1.106.905.509                            2.552.940.302                            69,8%
 CE 8.215.152.268                2.501.533.859                            5.713.618.409                            69,5%
 PE 12.288.912.421              4.332.625.522                            7.956.286.899                            64,7%
 PR 13.594.031.887              4.919.798.104                            8.674.233.782                            63,8%

O Estado que proporcionalmente mais se distanciou do mínimo constitucional no pe-
ríodo analisado foi o Maranhão. Investiu 30% a menos do que sua obrigação mínima, para 
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não dizer do valor que seria necessário para o atendimento da população. Logo em segui-
da vem o governo do Paraná, com uma distância do mínimo de 29,9% (ver tabela a seguir).

Já o governo de Estado que proporcionalmente mais investiu acima do seu mínimo 
em todo o período foi o Amazonas, com 63% a mais que o seu piso. Isso porque o DF, que 
apresenta um gasto equivalente a mais que o dobro do seu piso na tabela, não aplica efe-
tivamente seu recurso. Os recursos gastos são na verdade provenientes do Fundo Consti-
tucional do DF, mantido pela União, que direcionou cerca de R$ 10 bilhões à saúde do DF 
no período analisado. 

Na tabela seguinte são apresentados os valores acumulados entre 2000 e 2008 rela-
tivos ao piso constitucional que deveria ter sido aplicado no período, a diferença entre esse 
valor e o efetivamente realizado e, finalmente, na quarta coluna, a proporção que essa di-
ferença representa do mínimo. A exemplo das demais informações do presente estudo, os 
montantes são corrigidos para valores de março de 2010 pelo IPCA.

Governo do estado - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA

UF Minimo constitucional
(A)

Diferença entre efetivo e o mínimo
(B)

diferença/mínimo
(B)/(A)

 MA 4.504.644.063                     (1.358.457.365)                                                  -30,2%
 PR 12.374.223.871                   (3.699.990.089)                                                  -29,9%
 RS 15.087.326.100                   (4.292.801.642)                                                  -28,5%
 MS 3.775.552.296                     (1.064.595.936)                                                  -28,2%
 MT 4.559.337.721                     (1.063.563.483)                                                  -23,3%
 CE 6.856.667.489                     (1.143.049.080)                                                  -16,7%
 RR 1.204.960.297                     (200.210.023)                                                     -16,6%
 MG 21.875.535.100                   (3.581.859.652)                                                  -16,4%
 RO 2.479.874.437                     (377.713.619)                                                     -15,2%
 RJ 20.894.303.790                   (2.582.158.471)                                                  -12,4%
 ES 6.562.579.664                     (510.836.653)                                                     -7,8%
 TO 2.437.418.842                     (167.665.909)                                                     -6,9%
 PE 8.335.083.683                     (378.796.784)                                                     -4,5%
 SP 71.188.942.797                   (3.184.512.809)                                                  -4,5%
 AL 2.982.196.988                     (93.012.524)                                                       -3,1%
 PI 2.550.953.861                     1.986.441                                                          0,1%
 SC 7.310.853.960                     417.486.965                                                      5,7%
 RN 3.908.408.056                     526.546.825                                                      13,5%
 PA 5.817.961.766                     1.070.244.824                                                   18,4%
 AP 1.579.526.433                     312.228.813                                                      19,8%
 GO 6.727.734.585                     1.394.072.468                                                   20,7%
 PB 3.492.417.800                     725.299.985                                                      20,8%
 AC 1.728.770.463                     374.962.472                                                      21,7%
 SE 2.756.529.579                     733.616.938                                                      26,6%
 BA 12.641.518.993                   4.242.070.635                                                   33,6%
 AM 5.154.666.219                     3.273.731.120                                                   63,5%
 DF 5.119.409.978                     5.753.758.123                                                   112,4%

Municípios

Diferentemente dos governos dos Estados, as administrações municipais que reali-
zam os maiores gastos próprios per capita com saúde são de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Os Estados com o 
menor gasto per capita são Amapá e Alagoas. Na tabela a seguir são apresentados os valo-
res por UF dos gastos das prefeituras acumulados entre 2000 e 2008 por habitante. 



Estudos Técnicos CNM – Volume 3       29

Municípios - Montantes per capita acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA
UF Gasto total receita externa Gasto recurso Próprio
 SP 2.528                                                    624                                                       1.903                                                    
 RJ 2.497                                                    992                                                       1.505                                                    
 MS 2.597                                                    1.190                                                    1.407                                                    
 RS 2.241                                                    838                                                       1.403                                                    
 SC 2.134                                                    787                                                       1.347                                                    
 MG 2.261                                                    934                                                       1.328                                                    
 MT 2.320                                                    1.010                                                    1.310                                                    
 PR 2.078                                                    772                                                       1.306                                                    
 ES 1.764                                                    525                                                       1.239                                                    
 TO 2.045                                                    865                                                       1.180                                                    
 RN 1.921                                                    840                                                       1.081                                                    
 GO 1.968                                                    939                                                       1.029                                                    
 RR 1.680                                                    687                                                       993                                                       
 CE 1.822                                                    855                                                       967                                                       
 RO 1.770                                                    804                                                       966                                                       
 AM 1.367                                                    463                                                       905                                                       
 SE 1.725                                                    845                                                       880                                                       
 BA 1.437                                                    644                                                       792                                                       
 PI 1.659                                                    870                                                       790                                                       
 PB 1.743                                                    972                                                       770                                                       
 PE 1.335                                                    604                                                       731                                                       
 MA 1.687                                                    980                                                       707                                                       
 AC 1.174                                                    467                                                       707                                                       
 PA 1.506                                                    827                                                       678                                                       
 AL 1.719                                                    1.049                                                    670                                                       
 AP 1.023                                                    480                                                       543                                                       

Os Municípios paulistas também são os que apresentam a maior proporção de recur-
sos próprios no gasto de saúde. Os Municípios que mais utilizam receita externa para rea-
lizar seus gastos são dos Estados de Alagoas e do Maranhão. Veja comparativo a seguir. 

Municípios - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA
UF Gasto total receita externa Gasto recurso Próprio Próprio/total
 SP 103.664.646.610            25.604.759.920                          78.059.886.690                          75,3%
 ES 6.092.894.159                1.814.559.730                            4.278.334.429                            70,2%
 AM 4.568.569.166                1.546.274.654                            3.022.294.512                            66,2%
 SC 12.916.521.721              4.765.695.422                            8.150.826.300                            63,1%
 PR 22.003.413.485              8.170.920.941                            13.832.492.544                          62,9%
 RS 24.329.574.776              9.094.352.632                            15.235.222.144                          62,6%
 RJ 39.634.242.498              15.751.379.081                          23.882.863.416                          60,3%
 AC 798.292.448                   317.724.845                               480.567.603                               60,2%
 RR 693.591.697                   283.728.676                               409.863.021                               59,1%
 MG 44.886.974.364              18.531.949.506                          26.355.024.858                          58,7%
 TO 2.618.733.062                1.107.264.994                            1.511.468.068                            57,7%
 MT 6.863.216.204                2.988.326.104                            3.874.890.100                            56,5%
 RN 5.967.616.105                2.610.075.389                            3.357.540.716                            56,3%
 BA 20.834.973.356              9.342.856.673                            11.492.116.683                          55,2%
 PE 11.661.696.786              5.272.780.034                            6.388.916.752                            54,8%
 RO 2.643.183.978                1.200.232.055                            1.442.951.923                            54,6%
 MS 6.066.517.810                2.778.900.401                            3.287.617.409                            54,2%
 AP 627.551.435                   294.365.884                               333.185.551                               53,1%
 CE 15.398.422.102              7.227.983.147                            8.170.438.954                            53,1%
 GO 11.502.780.215              5.486.732.399                            6.016.047.816                            52,3%
 SE 3.449.834.142                1.690.018.939                            1.759.815.204                            51,0%
 PI 5.176.172.691                2.712.618.489                            2.463.554.202                            47,6%
 PA 11.024.443.710              6.057.475.464                            4.966.968.246                            45,1%
 PB 6.522.867.551                3.639.572.474                            2.883.295.078                            44,2%
 MA 10.639.687.369              6.182.306.427                            4.457.380.942                            41,9%
 AL 5.375.462.345                3.281.207.680                            2.094.254.665                            39,0%

Levando em conta os valores acumulados entre 2000 e 2008, vê-se que em todos 
os Estados os Municípios investiram acima do que determinava a Constituição. Em média, 
eles aplicaram no setor de saúde 50% a mais que o piso. Em destaque está o Ceará, que 
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investiu 84% acima de sua obrigação mínima, seguido pelos Municípios do Rio de Janeiro, 
que aplicaram 72% a mais (ver próxima tabela). Como visto na seção anterior, no Ceará o 
governo do Estado gastou um montante 16,7% abaixo do piso, enquanto a distância que o 
governo do Rio de Janeiro ficou do piso foi de 12,4%. 

Quando se analisa a correlação entre a distância que os governos dos Estados es-
tão do mínimo constitucional e a distância que os governos municipais se encontram, vê-se 
que, em geral, nas UF em que os governos estaduais menos gastam em relação ao piso, 
os Municípios mais gastam acima do seu piso. O coeficiente de correlação é de -0,44, indi-
cado uma alta correlação negativa, ou seja, quanto menos os governos estaduais gastam 
em relação ao piso, mais os Municípios são obrigados a gastar acima de suas obrigações 
constitucionais. Essa relação fica mais evidente quando os entes são agrupados por regi-
ões, tarefa realizada na seção seguinte.

Municípios - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA

UF Minimo constitucional
(A)

Diferença entre efetivo e o mínimo
(B)

diferença/mínimo
(B)/(A)

AP 293.871.854                          39.313.697                                                     13%
AC 395.090.657                          85.476.946                                                     22%
AL 1.715.626.551                       378.628.114                                                   22%
ES 3.473.609.477                       804.724.952                                                   23%
TO 1.208.915.756                       302.552.312                                                   25%
PE 5.058.998.552                       1.329.918.200                                                26%
AM 2.344.466.631                       677.827.881                                                   29%
PB 2.225.255.064                       658.040.013                                                   30%
RR 314.565.726                          95.297.295                                                     30%
GO 4.546.536.478                       1.469.511.337                                                32%
BA 8.423.440.374                       3.068.676.310                                                36%
SE 1.256.291.280                       503.523.923                                                   40%
PA 3.501.901.750                       1.465.066.496                                                42%
RO 1.004.540.073                       438.411.850                                                   44%
SC 5.615.784.895                       2.535.041.405                                                45%
RS 10.423.622.117                     4.811.600.027                                                46%
MS 2.230.440.252                       1.057.177.158                                                47%
MT 2.608.785.451                       1.266.104.649                                                49%
PR 9.216.775.688                       4.615.716.857                                                50%
SP 51.312.341.195                     26.747.545.495                                              52%
PI 1.616.684.128                       846.870.074                                                   52%
MA 2.894.817.637                       1.562.563.306                                                54%
RN 2.169.044.886                       1.188.495.830                                                55%
MG 16.475.306.679                     9.879.718.179                                                60%
RJ 13.900.196.096                     9.982.667.321                                                72%
CE 4.430.918.902                       3.739.520.052                                                84%

Comparando as regiões

Agrupando os resultados apresentados na seção anterior por regiões, vê-se que a 
região onde os governos estaduais apresentam a maior proporção de recursos próprios no 
gasto em saúde é a Centro-Oeste. Já os Estados da região Sul são os que proporcional-
mente mais utilizam recursos externos. Veja resultado na tabela abaixo.
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Governo do estado - período acumulado de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA
região Gasto total receita externa Gasto recurso Próprio Próprio/total

 Centro-Oeste 30.129.515.695            4.927.809.943               25.201.705.752                         83,6%
 Norte 30.058.666.729            5.369.910.593               24.688.756.136                         82,1%
 Sudeste 139.856.178.693          29.194.184.928            110.661.993.765                       79,1%
 Nordeste 66.272.418.941            14.987.793.358            51.284.625.583                         77,4%
 Sul 37.671.855.846            10.474.756.681            27.197.099.166                         72,2%

Comparando as prefeituras, vê-se que a região Sudeste tem a maior proporção de 
recursos próprios na composição do gasto em saúde. 

Municípios - período acumulado de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA
região Gasto total receita externa Gasto recurso Próprio Próprio/total

 Sudeste 194.278.757.631          61.702.648.237            132.576.109.394                       68,2%
 Sul 59.249.509.982            22.030.968.994            37.218.540.988                         62,8%
 Centro-Oeste 24.432.514.229            11.253.958.904            13.178.555.325                         53,9%
 Norte 22.974.365.495            10.807.066.570            12.167.298.924                         53,0%
 Nordeste 85.026.732.447            41.959.419.252            43.067.313.195                         50,7%

Quanto ao cumprimento da Constituição, considerando os totais de 2000 a 2008, a 
região onde os governos estaduais mais descumpriram suas obrigações foi a Sul. Nesta 
parte do País os Estados investiram 22% a menos do mínimo que estabelece a Carta Mag-
na. A segunda região que não cumpriu foi a Sudeste, que realizou gastos 8,2% abaixo do 
que deveria. Já nas demais regiões o resultado foi positivo. 

Governo do estado - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA

UF Minimo constitucional
(A)

Diferença entre efetivo e o mínimo
(B)

diferença/mínimo
(B)/(A)

 Sul 34.772.403.931                   (7.575.304.766)                                                  -21,8%
 Sudeste 120.521.361.350                 (9.859.367.586)                                                  -8,2%
 Nordeste 48.028.420.511                   3.256.205.072                                                   6,8%
 Norte 20.403.178.458                   4.285.577.679                                                   21,0%
 Centro-Oeste 20.182.034.580                   5.019.671.172                                                   24,9%

Quanto aos Municípios, em todas as regiões ocorreram gastos substanciais acima 
do mínimo. Com o corte por região fica evidente o impacto que a omissão dos Estados tem 
sobre os gastos em saúde dos Municípios. Veja que para os Municípios (tabela seguinte), 
na comparação entre a proporção gasta acima do piso, a ordem se inverte em relação aos 
governos dos Estados. O Sul e Sudeste, regiões em que os governos estaduais mais des-
cumprem, são exatamente as regiões em que os Municípios têm que investir mais acima de 
suas obrigações para garantir o mínimo de assistência à população. 

Municípios - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA

UF Minimo constitucional
(A)

Diferença entre efetivo e o mínimo
(B)

diferença/mínimo
(B)/(A)

 Norte 9.063.352.448                       3.103.946.477                                                34,2%
 Centro-Oeste 9.385.762.181                       3.792.793.144                                                40,4%
 Nordeste 29.791.077.374                     13.276.235.822                                              44,6%
 Sul 25.256.182.699                     11.962.358.288                                              47,4%
 Sudeste 85.161.453.448                     47.414.655.946                                              55,7%
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Já nas regiões Norte e Nordeste, onde os governos estaduais em média excederam 
em 20% o mínimo, foram os Municípios que tiveram que exceder menos o mínimo. Mesmo 
assim excederam em torno de 38%. 

Dimensão populacional dos municípios e o perfil do gasto com saúde

Para avaliar mais de perto a situação do financiamento da saúde nas prefeituras, a 
CNM também agrupou e analisou os Municípios por faixas populacionais. A divisão foi rea-
lizada entre oito portes correspondentes às seguintes faixas de população: 

Porte 1  - de 0 à 5.000
Porte 2  - de 5.001 à 10.000
Porte 3  - de 10.001 à 20.000
Porte 4  - de 20.001 à 50.000
Porte 5  - de 50.001 à 100.000
Porte 6  - de 100.001 à 300.000
Porte 7  - de 300.001 à 1.000.000
Porte 8  - acima de 1.000.001 

O resultado, apresentado na tabela a seguir, é surpreendente e contradiz muito do 
senso comum hoje difundido de que Municípios pequenos não investem em saúde e são 
dependentes de vizinhos maiores. Vê-se que os menores Municípios, de até 5.000 habitan-
tes, são aqueles com a maior despesa per capita de todos, R$ 3.150. À medida que o porte 
aumenta, vê-se uma redução do gasto total per capita até os entes de 50 mil habitantes. Do 
porte cinco para frente a tendem passa a ser de um aumento do gasto total por habitante. 
Quanto às transferências recebidas de outros entes, apenas os dois portes maiores, que 
contemplam localidade com mais de 300 mil habitantes, se diferenciam significativamen-
te dos demais, recebendo valores acima da média dos demais portes. Isso significa que o 
maior gasto total dos Municípios menores não é em decorrência de receita externa e sim de 
um maior gasto de recursos próprios, como observado na quarta coluna da tabela a seguir.

Municípios - Montantes per capita acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA
Porte Gasto total receita externa Gasto recurso Próprio

1 3.150                                            767                                               2.384                                            
2 2.092                                            636                                               1.456                                            
3 1.728                                            583                                               1.145                                            
4 1.608                                            581                                               1.028                                            
5 1.792                                            726                                               1.066                                            
6 2.052                                            804                                               1.248                                            
7 2.209                                            925                                               1.284                                            
8 2.550                                            1.007                                            1.543                                            

Para evidenciar este aspecto, a figura seguinte ilustra a proporção que os recursos 
próprios dos Municípios representam de seu gasto em saúde para cada porte. Veja que 
quanto menor é o Município, maior é a dependência de seus gastos próprios para sustentar 
o atendimento de saúde. 
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Veja os montantes correspondentes na tabela a seguir.

Municípios - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA
Porte Gasto total receita externa Gasto recurso Próprio Próprio/total

1 13.508.478.959       3.287.227.345              10.221.251.614                          76%
2 19.289.934.451       5.862.335.599              13.427.598.852                          70%
3 34.394.924.915       11.609.176.225            22.785.748.690                          66%
4 50.585.589.179       18.266.698.272            32.318.890.907                          64%
5 40.202.134.961       16.287.987.458            23.914.147.503                          59%
6 62.393.549.345       24.441.860.441            37.951.688.904                          61%
7 72.439.116.213       30.342.830.602            42.096.285.611                          58%
8 93.205.521.018       36.794.291.013            56.411.230.005                          61%

Esse resultado significa que as transferências vinculadas estão viesadas, principal-
mente, para Municípios grandes, com mais de 50 mil habitantes. Uma das razões para esse 
viés é o grande volume de receitas discricionárias, que dependem de convênios para se-
rem realizadas, tendo assim dependência política e dependência de ações de influência dos 
entes beneficiados junto aos entes transferidores. Para se ter uma ideia, no ano de 2008 
a União transferiu aos Municípios R$ 20,9 bilhões, sendo que apenas 23% foram de forma 
não discricionária. Veja os dados na tabela a seguir.

transferências da União para Municípios em 2008 (r$ milhões)
item Valor

Total 20.873                                          

Não-discricionárias 4.900                                            

(%) 23%

Discricionárias 15.973                                          

(%) 77%

Quanto ao cumprimento do mínimo constitucional, não há relação nítida entre o ta-
manho do excedente ao piso e o porte populacional das localidades. Acompanhe a seguir o 
valor que os Municípios investiram acima de suas obrigações entre 2000 e 2008 por porte. 
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Municípios - Montantes acumulados no período de 2000 à 2008, valores corrigidos pelo iPCA

Porte Minimo constitucional
(A)

Diferença entre efetivo e o mínimo
(B)

diferença/mínimo
(B)/(A)

1 8.050.211.311                        2.171.040.304                                                     27,0%
2 9.547.539.409                        3.880.059.444                                                     40,6%
3 15.888.095.779                      6.897.652.911                                                     43,4%
4 21.920.032.117                      10.398.858.790                                                   47,4%
5 15.933.777.370                      7.980.370.134                                                     50,1%
6 23.635.714.323                      14.315.974.581                                                   60,6%
7 24.263.147.630                      17.833.137.982                                                   73,5%
8 38.786.082.933                      17.625.147.072                                                   45,4%

Conclusão

O subfinanciamento da saúde hoje presente nas cinco regiões do País só começa-
rá a ser resolvido quando a proposta de regulamentação da Emenda Constitucional n° 29, 
aprovada no Senado e atualmente engavetada na Câmara dos Deputados, for sancionada. 
Essa medida começará a resolver os desequilíbrios verticais entre as atribuições dos entes 
na prestação desse serviço a população. A vinculação da receita da União irá cobrir o déficit 
que hoje recai, como demonstrado, sobre as já sucateadas prefeituras brasileiras. 

Quanto aos desequilíbrios horizontais, ficaram evidentes ao longo do estudo dois 
problemas: primeiro foi demonstrado que em algumas Unidades da Federação os gover-
nos estaduais têm descumprido as determinações constitucionais; segundo, que Municípios 
menores dependem mais de seus recursos próprios para garantir atendimento, ou seja, en-
contram-se em pior situação de subfinanciamento. 

Para resolver o primeiro, é necessário que os órgãos de controle apliquem efetiva-
mente aos governos estaduais o mesmo rigor que aplicam aos Municípios no tocante ao 
cumprimento da EC 29. Adicionalmente, a União poderia criar penalidades aos governos 
estaduais que descumprissem os mínimos, como, por exemplo, a suspensão das transfe-
rências para aquele ente.

Já o segundo problema tem origem nas características que o conjunto de transferên-
cias vinculadas à saúde apresentam. Elas estão viesadas para Municípios grandes, com 
mais de 50 mil habitantes, porque em sua maior parte são discricionárias. A solução desse 
problema seria a substituição de transferências que dependem de convênios por transfe-
rências fundo a fundo com critérios universais, a exemplo do Piso de Atenção Básica Fixo. 
Essa solução inclusive reduziria imensamente o custo burocrático envolvido na execução 
destes recursos.
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Anexo 1 - Nota Metodológica

Para os gastos em saúde dos Municípios, foi utilizada a base Finanças do Brasil (Fin-
bra/STN). Como para os anos de 2000 e 2001 essa função se encontra somada à função 
saneamento, a parcela correspondente à saúde foi calculada com base na média das pro-
porções dos anos seguintes, cujos balanços apresentam as contas separadas.

A receita externa dos Municípios e dos governos dos Estados foi calculada a partir da 
soma das seguintes transferências constantes, respectivamente, do Finbra/STN e da Exe-
cução Orçamentária dos Estados/STN:

• Transferências SUS União 

• Transferências Estados Fundo Saúde 

• Transferências SUS Municípios 

• Transferências Convênio União SUS 

• Transferências Convênio Estados SUS 

• Transferências Convênio Municípios SUS 

• Transferências Capital União SUS 

• Transferências Capital Estados SUS 

• Transferências Capital Municípios SUS 

• Transferências Capital Convênio União SUS 

• Transferências Capital Convênio Estados SUS 

• Transferências Capital Convênio Municípios SUS 

Como as transferências de convênios e transferências de capital só estão abertas a 
partir de 2004, para estimar os valores dos anos anteriores foi calculada a proporção média 
dos anos seguintes, conta a conta. 

Os gastos próprios dos Municípios e Estados foram calculados pela diferença entre 
os gastos totais na função e as receitas externas apuradas.

Para o cálculo do mínimo constitucional, referente a cada ente ao longo de todo o pe-
ríodo analisado, foram utilizadas informações do Siops, cuja definição dos percentuais mí-
nimos de aplicação segue o texto da EC 29. 
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No caso das informações municipais, como a base do Finbra não contempla todas 
as localidades, foi realizada uma extrapolação por oito portes populacionais, estimando as-
sim os montantes representativos da totalidade dos Municípios. No caso da totalização por 
Unidade da Federação, a extrapolação foi realizada Estado a Estado com base em quatro 
portes populacionais.

Em caso de dúvida ou mais informações quanto à metodologia: andre.alencar@cnm.
org.br 


