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O ano de 2009 foi marcado pela 
crise financeira mundial, que afetou forte-
mente as finanças municipais com a redu-
ção da arrecadação de impostos e con-
sequentemente do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM.

Diante disso, as reivindicações re-
lacionadas à área da Saúde apontadas 
na XII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, realizada no início do segun-
do semestre de 2009, tiveram como fun-
damento básico o enfrentamento da cri-
se econômica global e as situações que 
comprometem a gestão e a sustentabili-
dade do SUS municipal.

O centro dos debates no setor Saú-
de é o financiamento. A regulamentação 
do financiamento da Saúde (Emenda 29), 
prevista na Constituição, continua ao ca-
pricho do Congresso Nacional e o subfi-

nanciamento das políticas e dos progra-
mas federais recebe o mesmo tratamento 
pelo Ministério da Saúde. É impossível fa-
zer Saúde sem recursos ou mesmo qua-
lificar o SUS com recursos insuficientes.

Competência constitucional comum, 
a Saúde Pública é colocada como uma 
prioridade pelas três esferas de governo, e 
é alvo de debates sobre os mais variados 
temas, desde a contratação de profissio-
nais de Saúde à necessidade de encami-
nhar um usuário do SUS para tratamento 
no exterior. Em virtude da ausência de le-
gislação e da definição de competências 
específicas a cada esfera, os temas ex-
trapolam a governabilidade administrativa 
e legal, passando por determinações judi-
ciais que afetam a gestão, o planejamento 
e o orçamento da Saúde.

Atualmente, a gestão do SUS é 
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desenvolvida, nas três esferas de go-
verno, pelo Executivo – responsável em 
organizar, realizar e manter as ações e 
serviços de Saúde –; pelo Legislativo – 
responsável em aprovar a alocação de 
recursos necessários ao financiamento 
da Saúde, além de regulamentar políti-
cas e estratégias; e, por fim, mais recen-
temente, pelo Judiciário – que, na busca 
de garantir o direito à Saúde, promove 
desequilíbrio nas finanças municipais em 
consequência das decisões judiciais so-
bre tratamentos e medicamentos que de-
vem ser financiados pelo SUS municipal.

Assim, a construção de um sistema 
de Saúde de forma democrática e par-
ticipativa, com o objetivo de atender às 
necessidades de Saúde da população 
brasileira, descrita de forma oportuna 
na Constituição de 1988, seguida pelas 
Leis Orgânicas da Saúde – 8.080/1990 
e 8.142/1990, padece com a implemen-
tação de um processo de transferência 
de responsabilidades e de financiamento 
para a esfera municipal.

O SUS tem recebido muitas críticas 
relacionadas à atenção integral à Saúde. 
A maioria das falhas apontadas na assis-
tência à Saúde é dirigida à gestão mu-
nicipal, como se esta fosse a única ins-
tância responsável e mantenedora dos 
serviços de Saúde.

No Brasil, a municipalização da 
Saúde é a prioridade das políticas públi-
cas, tendo como foco o Município. Por 
isso, a CNM convoca todos os gestores 
– prefeitos e secretários municipais de 
Saúde –, profissionais de Saúde, colabo-
radores e sociedade para se integrarem 

em um grande Movimento Nacional em 
Defesa da Saúde e da Vida.

Regulamentação do
Financiamento da Saúde

Também denominada de regula-
mentação da Emenda Constitucional 29, 
encontra-se descrita nos § 2o e 3o do art. 
198 da Constituição Federal. A lei fede-
ral, revista a cada cinco anos, deverá 
conter os porcentuais de aplicação de 
recursos financeiros na Saúde pelas três 
esferas de governo; os critérios de rateio 
dos recursos da União e dos Estados; as 
normas de fiscalização e avaliação; e as 
formas de cálculo do montante a ser apli-
cado pela União.

A Emenda 29 estabelece porcen-
tuais mínimos de aplicação em ações e 
serviços de Saúde por meio de vincula-
ções para o financiamento nas três es-
feras de governo. Aumentou a participa-
ção dos Estados (12%) e dos Municípios 
(15%) e reduziu a participação da União.

Em relação ao porcentual de in-
vestimento em Saúde pela União, a EC-
29 não estabeleceu valor e deixou uma 
lacuna que já deveria ter sido solucio-
nada por lei federal desde o exercício 
financeiro de 2005.

Desde 2003, tramitam no Congres-
so Nacional propostas de regulamenta-
ção do financiamento da Saúde. As dis-
cussões no Senado Federal avançaram 
e em 2008 foi aprovado o PLS 121/2007, 
o qual mantém os porcentuais esta-
belecidos pela EC-29 para Estados e 
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Municípios, além de definir as despesas 
consideradas legais e as que não serão 
consideradas como gastos em Saúde.

A proposição do Senado definiu 
que a União deverá investir 10% da sua 
Receita Corrente Bruta – RCB no se-
tor Saúde, integralizados no período de 
quatro anos. Estabelece também a for-
ma de rateio dos recursos federais entre 
Estados e Municípios, obedecendo aos 
aspectos socioeconômicos e epidemioló-
gicos no sentido de reduzir as disparida-
des regionais.

Se aprovada na Câmara, ainda 
em 2008, a proposta traria um aporte fi-
nanceiro superior a R$ 57,7 bilhões no 
período de quatro anos. Segundo levan-
tamento realizado pela CNM, as transfe-
rências federais para os Municípios tam-
bém receberiam um aporte significativo 
de recursos financeiros, na ordem de 
R$ 25 bilhões no mesmo período.

Assim, o orçamento federal para 
a Saúde aumentaria de R$ 48,5 bi-
lhões para R$ 71,5 bilhões até 2011. 
Somente em 2010 deveriam ser in-
vestidos R$ 21,4 bilhões a mais pela 
União. Perda significativa para a 
atenção à Saúde da população bra-
sileira.

O projeto foi encaminhado para a 
Câmara dos Deputados em maio de 2008, 
recebendo nova numeração e várias alte-
rações. Na forma de substitutivo, o PLP 
306/2008 traz como principais destaques 
a retirada do porcentual de aplicação pela 
União no setor Saúde e o retorno da forma 

de cálculo estabelecido pela EC-29, com 
base na variação do PIB. Outro aspecto 
importante é a criação da Contribuição 
Social para a Saúde – CSS, com alíquota 
de 0,1% sobre as movimentações finan-
ceiras e uma previsão de arrecadação de 
R$ 11 bilhões ao ano.

O aporte financeiro da proposta da 
Câmara está centrado na arrecadação 
da CSS. A totalidade da arrecadação 
com a nova contribuição será absorvida 
pelo orçamento próprio da União e não 
há previsão de compartilhamento com 
Estados e Municípios. As transferências 
federais com recursos da arrecadação 
da CSS serão computadas como despe-
sas próprias da União.

Enquanto a Câmara dos Deputa-
dos vai esfriando as discussões sobre 
a regulamentação do financiamento da 
Saúde, mantendo a conclusão da vo-
tação paralisada, os Municípios são 
criticados pela situação em que o SUS 
se encontra.

Financiamento da Saúde

Sobrecarrega Municípios

Em levantamento divulgado pela 
CNM, em outubro de 2009, os Municípios 
brasileiros investiram R$ 89 bilhões a mais 
que o previsto pela Emenda Constitucional 
29 durante o período de 2000 a 2008. No 
mesmo período, o conjunto dos Estados 
aplicou apenas R$ 4,8 bilhões acima do 
limite constitucional, e a União deixou de 
aplicar quase R$ 11,7 bilhões. Os núme-
ros foram corrigidos pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
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Conforme demonstra a Figura 1, 
no período de 2000 a 2005, desde a 
promulgação da Emenda 29, os inves-
timentos em Saúde se apresentam de 
forma atípica. Os Municípios, que ficam 
com a menor parcela da arrecadação 

fiscal, aumentaram em 24,4% a des-
tinação de seus orçamentos próprios 
para aplicação em Saúde, enquanto a 
União, que retém 70% da arrecadação 
nacional, diminui seus investimentos 
em 16,5%.

A inserção de outras despesas 
na função Saúde, como o Bolsa Famí-
lia e a contribuição patronal da União 
sobre a folha de pagamento dos servi-
dores federais, consumiu outra parce-
la considerável de recursos da Saúde 
no período de 2004 a 2008, chegando 
a R$ 8,8 bilhões.

Dessa forma, a União, sem porcen-
tual de investimento definido em lei, tam-
bém não cumpre o que prevê a Emenda 
Constitucional 29, prejudicando o desen-
volvimento de ações e serviços de Saú-
de destinados à população brasileira, 
além de estimular o processo de descon-

centração das responsabilidades com 
o SUS aos Municípios.

Segundo informações da equipe 
técnica do Sistema de Informações sobre 
Orçamento Público da Saúde – Siops, do 
Ministério da Saúde, em estudo realizado 
com base nos dados de 2005, os Esta-
dos brasileiros também não cumpriram o 
porcentual de 12% de investimentos em 
Saúde previsto na EC-29.

Com base nos balanços gerais 
dos Estados, a análise realizada pela 
equipe do Siops aponta grandes diver-
gências entre o que os Estados decla-
ram que aplicaram em Saúde e o que 
eles deveriam aplicar. Entre os 26 Es-
tados que enviaram os dados ao Siops, 

Figura 1 – Participação da União, Estados e Municípios
no financiamento do SUS – 2000 e 2005 (em %)

Participação da União, Estados e Municípios no 
financiamento do SUS, 2000 e 2005 (Em %)
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20 declararam aplicar o mínimo de 12% 
em ações e serviços de Saúde.

No entanto, a equipe do Siops 
verificou que somente oito cumpriram a 
aplicação de pelo menos 12% dos gas-
tos em Saúde e apurou que os Estados 

que não cumpriram a legislação, no con-
junto, deixaram de aplicar R$ 3,4 bilhões 
em Saúde. As informações foram confir-
madas em estudo realizado pela CNM, 
conforme demonstrado no período de 
2000-2002 (Tabela 1).

Tabela 1 – Despesas na função Saúde segundo esfera
administrativa e período. Brasil – 2000-2008

(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

Estados

Municípios

União

Fonte: CNM

Ao contrário dos demais entes, qua-
se que a totalidade dos Municípios brasi-
leiros cumpre a EC-29 e investem recur-
sos financeiros além do previsto na legis-

lação (Figura 2). Essas informações do 
Siops são ratificadas pelos dados apre-
sentados no Finbra/STN – Finanças do 
Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Figura 2 – Investimentos em Saúde segundo a esfera de gestão. Brasil – 2000–2008
 

Fonte: CNM
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Em 2008, os Municípios superaram 
suas expectativas no setor. Sendo obri-
gados a investir em escala crescente, 
atingiram a média anual de 22% de gas-
tos dos recursos próprios com a Saúde 
Pública. No primeiro semestre de 2009 
a média dos porcentuais investidos já ul-
trapassaram os 20%.

Os resultados do levantamento re-
alizado pela CNM mostram que as exe-
cuções dos gastos dedicadas pelos ges-
tores municipais ao setor de Saúde su-
biram de 42% do total dos recursos em 
2000 para 48% em 2008. Enquanto isso, 
no mesmo período, a proporção no âmbi-
to do governo federal despencou de 30% 
para 14%. Nesse mesmo período, os Es-
tados, que sempre se colocam na posição 
de coordenadores estaduais do sistema 
de Saúde, demonstram que estão reten-
do recursos que deveriam descentralizar 
a seus Municípios.

Por fim, o processo de descentrali-
zação do SUS trouxe mais compromissos 
e responsabilidades para os Municípios. 
Porém, os recursos financeiros necessá-
rios para o financiamento da Saúde fica-
ram centralizados na União e nos Esta-
dos. Atualmente, 99,3% dos Municípios 
brasileiros cumprem sua obrigação cons-
titucional e, acima de tudo, o compromis-
so assumido com sua população.

A regulamentação do financiamento 
da Saúde, prevista pela Emenda Constitu-
cional 29, é atualmente a estratégia mais 
importante e necessária para garantir re-
cursos para o setor Saúde. Tal regulamen-
tação é responsabilidade do Congresso 
Nacional, que tenta fazê-la desde 2003.

Os Municípios e a população 

brasileira estão há seis anos aguardando 
a aprovação da regulamentação, que hoje 
encontra-se paralisada no plenário da Câ-
mara dos Deputados (PLP 306/2008). 
Com esta demora, o SUS já perdeu mais 
de R$ 57,7 bilhões.

A CNM tem trabalhado de forma in-
cisiva pela regulamentação do financia-
mento da Saúde (Emenda 29). Durante a 
XI Marcha a Brasília em Defesa dos Muni-
cípios, a mobilização dos prefeitos moveu 
o Senado Federal à conclusão da votação 
do PLS 121/2007 e ao encaminhamento 
para revisão da Câmara dos Deputados.

É a própria Saúde que está em ris-
co e necessita do apoio dos gestores, 
profissionais de Saúde, instituições e en-
tidades afins e toda a sociedade brasilei-
ra. É hora de mover os 190 milhões de 
brasileiros assistidos pelo SUS em favor 
de sua própria Saúde.

A CNM convoca a todos para se in-
tegrarem ao Movimento Nacional em De-
fesa da Saúde e da Vida.

Piso Salarial 
para Profissionais de 
Saúde do SUS

A Política Nacional de Recursos 
Humanos no sistema de Saúde envolve 
a formação, o desenvolvimento e a quali-
ficação dos profissionais de Saúde. Entre 
os objetivos dessa política destaca-se a 
desprecarização dos vínculos e ambien-
tes de trabalho na Saúde.

A qualificação da gestão do SUS 
tem como uma de suas metas a va-
lorização dos profissionais de Saúde, 
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Figura 3 – Proporção de profissionais de Saúde na rede do SUS 
segundo a esfera administrativa, Brasil – 1980 e 2010

 

Fonte: Datasus/MS

Entendendo a necessidade de re-
gularizar as remunerações dos profissio-
nais de Saúde, o Congresso Nacional 
aprovou a Emenda Constitucional 63, de 
4 de fevereiro de 2010, estabelecendo 
que lei federal irá regulamentar as diretri-
zes do plano de carreira e o piso salarial 
nacional dos Agentes Comunitários de 

Saúde – ACS e dos Agentes de Combate 
às Endemias – ACE.

Já em tramitação no Senado, em-
basada nos moldes do piso salarial 
do magistério e justificada pela Emen-
da 63/2010, os senadores debatem a 
Proposta de Emenda à Constituição 
no 5 – PEC 5/2010, que dispõe sobre as 

contemplando a melhoria das remunera-
ções como um instrumento estimulador 
da qualidade do trabalho e dos serviços.

De acordo com os dados do De-
partamento de Informática do SUS – 
Datasus, são mais de um milhão e cem 
profissionais de Saúde que prestam 
serviços na rede pública. Vale destacar 
que 76,3% de todos esses profissio-

nais se encontram vinculados à esfe-
ra municipal. São mais de 904 mil ser-
vidores municipais atuando no SUS.

A distribuição dos profissionais por 
esfera de gestão do SUS mostra uma 
inversão na vinculação de profissionais 
nos últimos 30 anos (Figura 3), tornando 
a esfera Municipal a grande responsável 
pelas contratações de profissionais.
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diretrizes para o plano de carreira e pisos 
salariais nacionais dos profissionais de 
Saúde do SUS.

Tomando por exemplo a Emenda 
63/2010, que trata sobre o “regime jurídi-
co, o piso salarial profissional nacional, as 
diretrizes para os planos de carreira e a 
regulamentação das atividades de Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Com-
bate às Endemias, competindo à União, 
nos termos da lei, prestar assistência fi-
nanceira complementar aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, para 
o cumprimento do referido piso salarial”, 
verifica-se um grave desrespeito à auto-
nomia municipal.

O texto da Emenda transfere total-
mente a responsabilidade do governo 
federal aos Municípios. De acordo com 
a EC-63, compete à União a assistência 
financeira complementar para o cumpri-
mento do piso salarial. Como os Municí-
pios são responsáveis pela contratação 
dos agentes, execução e manutenção 
dos serviços, esses vão arcar com todo o 
ônus decorrente da medida.

Existem diversificadas propostas tra-
mitando no Congresso sobre o regime de 
contratação dos agentes de Saúde, valo-

res de piso salarial, insalubridade, normas 
para a realização de processos seletivos e 
conteúdo das provas, diretrizes para o pla-
no de carreira, dentre outras (Figura 4).

Uma das propostas que mais avan-
çou na definição do piso salarial estabe-
lece R$ 930,00 como piso para ACS e 
ACE, sendo o PLS 196/2009 de autoria 
da senadora Patrícia Saboya. A proposta 
foi aprovada no Senado e encaminhada 
para revisão da Câmara dos Deputados, 
sob o PL no 6.111/2009.

Atualmente, o valor do incentivo 
transferido aos Municípios referente à 
manutenção dos ACS é de R$ 651,00 por 
agente, conforme a Portaria GM 2008, de 
1o de setembro de 2009. E a remuneração 
do ACE é parcialmente custeada com os 
recursos transferidos para o Teto Finan-
ceiro da Vigilância em Saúde, que tam-
bém é utilizado para implantação e manu-
tenção de todas as ações do setor.

Importa lembrar que a implantação 
da estratégia ACS implica ônus para os 
Municípios com encargos e direitos tra-
balhistas, como: previdência, férias, 13o 
salário, transporte e alimentação, além de 
uniformes e materiais necessários ao de-
sempenho das atividades.



9
Informativo CNM | Maio de 2010

A Estratégia Saúde da Família não 
está regulamentada em lei, podendo ser 
encerrada a qualquer momento. Caso 
os agentes de saúde sejam contratados 
como servidores efetivos e o programa 
for extinto, os gestores municipais serão 
obrigados a manter os agentes, mesmo 
sem a existência do programa, o que 
ocasionará problemas estruturais no pla-
no de cargos e carreiras dos Municípios.

Além disso, com a extinção do pro-
grama, os incentivos financeiros pagos 
para a manutenção deste também serão 
extintos, ou seja, os Municípios não terão 
recursos para manter os agentes de saú-
de, ocasionando um enorme déficit nas 
finanças municipais e prejudicando toda 
a gestão.

O impacto financeiro de um piso 
salarial de, no mínimo, R$ 930,00, como 

sugerido no PL no 6.111/2009, acarreta-
rá aos Municípios um aumento de 78,3% 
somente com as remunerações des-
tes agentes, visto que a remuneração 
média nacional é de um salário mínimo 
(R$ 510,00). Com base no salário mí-
nimo e na Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, cada ACS custa anual-
mente R$ 9.542,55 sem levar em consi-
deração as despesas com a manutenção 
da estratégia.

A CNM estima que o impacto na-
cional para 2010 pode chegar a R$ 2,6 
bilhões. São mais de 263 mil ACS, se-
gundo dados do Datasus, dos quais 99% 
são vinculados à esfera municipal com 
impacto de R$ 2,3 bilhões adicionados 
aos R$ 435 milhões destinados à remu-
neração dos ACE, que chegam a mais de 
25,5 mil agentes.

Figura 4 – Projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional
referentes às contratações de profissionais de Saúde 

Fonte: CNM
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Estes últimos são contratados com 
recursos do Teto Financeiro de Vigilân-
cia em Saúde – TFVS ou com recursos 
próprios do Município, não havendo in-
centivo do governo federal específico 
para as contratações, que já passam de 
96% do total do agentes.

Vale destacar que, de acordo com 
estudo realizado pela CNM em 2009 so-
bre o subfinanciamento no SUS, o teto da 
Vigilância encontra-se com valores defa-
sados desde 2004. Nos últimos anos, o 
reajuste do teto tomou por base a popu-
lação dos Municípios, porém as atualiza-
ções populacionais não acompanharam 
as estimativas publicadas pelo IBGE. 
Isso gerou um déficit superior a 67,6 mi-
lhões de reais no Teto da Vigilância em 
Saúde nos anos de 2008 e 2009, com-
prometendo o orçamento destinado a 
3.454 Municípios.

Com base nas normas da CLT e 
no valor atual do salário mínimo, a CNM 
estima que são comprometidos 39% do 
teto da Vigilância com as remunerações 
dos ACE. Caso o piso de R$ 930,00 por 
agente seja aprovado, a folha de paga-
mento dos agentes irá comprometer 69% 
do valor do Teto Financeiro transferido 
pela União aos Municípios.

É importante destacar que os ges-
tores municipais devem avaliar o impacto 
local com o novo piso, visto que o Teto 
de Vigilância é destinado ao custeio de 
todas as ações de Vigilância em Saúde, 
que compreendem o controle de doenças 
como a dengue, a malária, a leishmanio-
se, a influenza e a nova gripe H1N1, além 
das ações de imunização, educação em 
saúde e vigilância ambiental em Saúde.

Estabelecer piso salarial e plano 
de cargos e carreiras de âmbito nacional 
é um desrespeito à autonomia dos Mu-
nicípios, uma vez que estes são os res-
ponsáveis pela contratação de mais de 
76% de todos os profissionais de Saúde 
do SUS. Desrespeito também ao regime 
jurídico próprio, ao plano de carreiras e 
à tabela de salários estabelecida pelos 
Municípios. Essa medida provoca o de-
sequilíbrio administrativo e financeiro do 
ente municipal.

É necessário que os gestores se 
manifestem sobre o estabelecimento de 
pisos salariais que impactam diretamen-
te nas finanças municipais e invadem 
prerrogativa do Poder local. O silêncio 
consente a aprovação de medidas in-
justas, abusivas e irreversíveis, inviabi-
lizando gradativamente a Administração 
Municipal.

O conjunto de Municípios brasilei-
ros deve avaliar o impacto financeiro das 
propostas, observando a real necessida-
de de Saúde local e a sua capacidade 
econômica, manifestando-se contraria-
mente à possibilidade de abrir mão de 
sua autonomia.

Fundos Municipais 
de Saúde

As normas para constituição e ope-
racionalização de fundos públicos são 
comuns a todas as áreas, como Saúde, 
Previdência, Cultura, Turismo, Educa-
ção, dentre outras. Para tanto, a Lei no 
4.320, de 17 de março de 1964, estatui 
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normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Mu-
nicípios e do Distrito Federal, e em seus 
artigos 71 a 74 trata especificamente dos 
fundos especiais.

Art. 71. Constitui fundo especial 
o produto de receitas especifi-
cadas que por lei se vinculam à 
realização de determinados ob-
jetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares 
de aplicação.
[...]
Art. 74. A lei que instituir fun-
do especial poderá determinar 
normas peculiares de con-
trole, prestação e tomada de 
contas, sem de qualquer modo, 
elidir a competência específica 
do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente.

Em relação à Saúde, existe amparo 
legal para a constituição dos fundos e a 
exigência do Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica – CNPJ, conforme descrito 
a seguir:

De acordo com o § 3o, art. 77o do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT, 

os recursos dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios 
destinados às ações e serviços 
públicos de saúde e os transfe-
ridos pela União para a mesma 
finalidade serão aplicados por 
meio de Fundo de Saúde que 
será acompanhado e fiscaliza-
do por Conselho de Saúde, sem 
prejuízo do disposto no art. 74 
da Constituição Federal. 

O art. 33 da Lei no 8.080/1990 pre-
vê que “os recursos financeiros do Siste-
ma Único de Saúde – SUS serão deposi-

tados em conta especial, em cada esfe-
ra de sua atuação, e movimentados sob 
fiscalização dos respectivos conselhos 
de saúde”.

A Lei 8.142/1990 estabelece em 
seu artigo 4o, inciso I, o fundo de Saúde 
como condição para recebimento de re-
cursos financeiros da União. Da mesma 
forma, o art. 2o do Decreto no 1.232/1994 
define que os recursos da União serão 
“transferidos na condição da existência 
de fundo de saúde e a apresentação de 
plano de saúde, aprovado pelo respecti-
vo Conselho de Saúde”.

Esse posicionamento foi ratificado 
pela Resolução no 322/2003 do Conse-
lho Nacional de Saúde em sua 5ª Diretriz, 
Parágrafo Único.

Recentemente, o Ministério da 
Saúde publicou a Portaria GM 2.485, de 
21 de outubro de 2009, que dispõe sobre 
a operacionalização de repasses dos re-
cursos federais que compõem os blocos 
de financiamento a serem transferidos 
para os Municípios, Estados e Distrito 
Federal e, em seu art. 1o, define que “as 
transferências dos recursos federais de-
verão ser feitas fundo a fundo, em conta 
única, específica para cada bloco de fi-
nanciamento”.

O item C – Orientações Gerais, in-
ciso IV, do Anexo da Portaria 2.485/2009, 
faz a previsão de cadastro no CNPJ 

o Gestor local deverá informar 
ao Fundo Nacional de Saú-
de o número de inscrição do 
seu Fundo de Saúde, no Ca-
dastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ, que poderá 
ser, a seu critério, matriz ou 
filial, conforme Instrução da
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Receita Federal do Brasil, 
IN RFB No 748/2007 (Revogada 
IN RFB 1.005/10).

O Fundo Nacional de Saúde – FNS, 
na exigência do cumprimento da legisla-
ção, emitiu a Nota Técnica 001/2009, a 
qual orientou aos gestores municipais os 
procedimentos para a realização do ca-
dastro, deixando a critério do responsável 
local a definição da modalidade de CNPJ 
que melhor lhe couber – Matriz ou Filial – 
orientação que foi ratificada pela Portaria 
GM no 2.485/2009.

A Receita Federal do Brasil emitiu 
a Nota RFB no 108/2009, em resposta à 
consulta da CNM, na qual define a moda-
lidade matriz para os fundos públicos, jus-
tificada pela diferença na atividade econô-
mica e na natureza jurídica dos referidos 
fundos. Também estabelece um novo có-
digo (120.1) à tabela de atividades eco-
nômicas (Cnae) publicada pelo IBGE, es-
pecífico para fundos públicos meramente 
contábeis, sem personalidade jurídica e 
sem obrigações acessórias (art. 11, in-
ciso XI da IN RFB no 1.005/2010).

As orientações desencontradas en-
tre Fundo Nacional e Receita Federal têm 
gerado divergências de entendimentos, 
interpretações e operacionalizações dos 
fundos públicos municipais. A CNM enten-
deu a importância de pautar o assunto no 
Comitê de Articulação Federativa – CAF 
que procurou obter respostas e soluções 
dos Ministérios envolvidos. Até então, ne-
nhuma solução foi definida ou proposta 
pelos responsáveis.

Com relação à estrutura administra-
tiva para operacionalizar o fundo municipal 
de Saúde, conforme a Lei no 4.320/1964, 

a lei municipal de constituição do fundo de 
Saúde é a responsável por conferir atri-
buições, competências e personalidade 
jurídica, elucidando, desta forma, que o 
simples cadastro no CNPJ não confere 
tais competências aos fundos.

Assim, a operacionalização do fun-
do municipal de Saúde só será descentra-
lizada caso a lei municipal que o criou faça 
essa previsão. Se o fundo for ordenador 
de despesas deixará de ser meramente 
contábil e passará a ter as características 
de uma autarquia municipal.

Caso contrário, o órgão ao qual o 
fundo está vinculado – a secretaria muni-
cipal de Saúde ou o Município – continu-
ará sendo o responsável pela sua opera-
cionalização e o ordenamento de despe-
sas, mesmo com CNPJ matriz.

Enquanto permanecem os impasses 
e as interpretações diversas, mais uma 
vez os prejudicados são os Municípios, 
que tiveram seus projetos de construção 
de Unidades Básicas de Saúde – UBS e 
aquisição de equipamentos, unidade de 
pronto atendimento – UPA, urgência e 
emergência, condicionados ao cadastro 
do fundo municipal de Saúde no CNPJ.

Em articulação com o FNS, foi ga-
rantido à CNM que as transferências re-
gulares não sofreriam suspensão. Porém, 
as transferências para novos projetos só 
serão aprovadas mediante a comprova-
ção do cadastro.

Diante da situação, a CNM orientou 
aos Municípios com novos projetos apre-
sentados junto ao Ministério da Saúde a 
realizarem o cadastro e, para os que não 
pleiteiam financiamento para novos proje-
tos, solicitou que aguardem outros enca-
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minhamentos e esclarecimentos por parte 
dos Ministérios responsáveis.

Até o momento, o FNS e a RFB não 
se posicionaram com esclarecimentos 
sobre a operacionalização dos fundos de 
Saúde com o novo cadastro. É necessá-
ria a publicação de Nota Técnica que es-
clareça todas as dúvidas relacionadas ao 
cadastro e à operacionalização.

Ressalta-se que 85% dos Municí-
pios brasileiros possuem menos de 30 
mil habitantes e terão a administração in-
viabilizada caso se mantenha a indução 
da criação de estruturas administrativas, 
organizacionais e físicas para operaciona-
lização dos fundos contábeis.

A preocupação da CNM ainda se 
mantém com relação à movimentação 
financeira e obrigações acessórias dos 
novos cadastros (CNPJ), principalmente, 
pelos inúmeros fundos que os Municípios 
operacionalizam, podendo chegar a oito 
ou dez fundos, como: Saúde, Educação, 
Previdência, Meio Ambiente, Cultura, Tu-
rismo, Criança e Adolescente, Agricultura, 
e assim  por diante.

Representatividade dos 
Municípios e Pactuações

A Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 198, e a Lei Orgânica da Saú-
de (Lei no 8.080/1990) determinam que 
as ações e os serviços de Saúde serão 
organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexida-
de crescente.

De acordo com a legislação do SUS 
e as normas infralegais, os entes munici-

pais são responsáveis pela atenção bási-
ca, enquanto a União e os Estados pela 
média e alta complexidade ambulatorial 
e hospitalar.

Como forma de promover espaços 
consultivos e de negociação entre os res-
ponsáveis pela Saúde Pública no país, fa-
cilitando acordos de interesse entre gesto-
res em prol das populações sob suas res-
ponsabilidades, foram criados no Sistema 
Único de Saúde as instâncias de pactua-
ção e deliberação, bem como de consultas 
técnicas e orientações aos gestores.

A Norma Operacional Básica do 
SUS no 1/1993 – NOB-SUS 1/1993 es-
clarece que a Comissão Intergestores foi 
constituída com a finalidade de subsidiar 
as decisões quanto à implantação e ope-
racionalização do SUS. Também são es-
paços destinados às discussões técnicas 
e aos acordos políticos propostos entre os 
responsáveis pela Saúde Pública.

A Comissão Intergestores Tripartite 
– CIT tem por finalidade assistir o Ministé-
rio da Saúde na elaboração de propostas 
para a implantação e operacionalização 
do SUS, submetendo-se ao poder delibe-
rativo e fiscalizador do Conselho Nacional 
de Saúde – CNS. Constituída no âmbito 
nacional, é integrada de forma paritária 
por técnicos do Ministério da Saúde, re-
presentantes do Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde – Co-
nass e do Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde – Conasems. 

Já no âmbito estadual, foram cria-
das as Comissões Intergestores Bipartite 
– CIB, integradas paritariamente por téc-
nicos das secretarias estaduais de Saúde 
e representantes da gestão municipal do 
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SUS indicados pelo Conselho de Secreta-
rias Municipais de Saúde – Cosems. Es-
ses foram constituídos como espaço pri-
vilegiado de negociação e decisão quanto 
aos aspectos operacionais do SUS, de-
vendo suas definições e propostas serem 
referendadas ou aprovadas pelo respecti-
vo Conselho de Saúde. 

De acordo com a legislação do Siste-
ma Único de Saúde, o Conass e o Conase-
ms possuem representatividades perma-
nentes no Conselho Nacional de Saúde e 
na Comissão Intergestores Tripartite, con-
siderados os representantes das respec-
tivas secretarias de Saúde. Isso também 
ocorre nos Cosems, junto às instâncias 
equivalentes nos Estados, os quais são 
compostos de representantes estaduais e 
municipais.

Desta forma, as instâncias de pactu-
ação – comissões intergestores – devem 
submeter suas sugestões e acordos aos 
respectivos Conselhos de Saúde para 
avaliação dos níveis de comprometimento 
e impacto nos entes para posterior apro-
vação e publicação dos acordos. Porém, 
atualmente as Comissões Intergestores 
têm deliberado suas pactuações sem pré-
vio referendo dos Conselhos de Saúde.

Conforme a Lei no 8.142/1990, os es-
paços legítimos de deliberação e pactua-
ção, que garantem inclusive a participação 
da sociedade, são os Conselhos de Saúde.

O art.1o, § 2o considera os Conselhos 
de Saúde como 

 
de caráter permanente e deliberati-
vo, órgão colegiado, atua na formu-
lação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde 
na instância correspondente, inclu-
sive nos aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada 
esfera do governo.

Como supracitado, os secretários 
municipais de Saúde representam apenas 
institucionalmente a gestão local do SUS 
e atribuem ao Cosems e Conasems as re-
presentatividades institucionais estadual e 
nacional, respectivamente.

Os prefeitos, principais responsáveis 
pela gestão municipal e quem melhor co-
nhece a situação administrativa e financei-
ra do ente, são os representantes legais 
de seus Municípios (art. 12 do CPC). 

Diante do exposto, vê-se a impor-
tância da participação dos prefeitos nas 
comissões para que eles possam apre-
ciar o mérito das propostas e o impacto 
na Administração Municipal. Os secretá-
rios de Saúde consideram relevantes os 
aspectos técnicos e referentes à gestão 
do SUS, porém muitas vezes desconhe-
cem os aspectos financeiros, orçamen-
tários e operacionais, podendo, assim, 
incorrer em pactuações equivocadas que 
podem causar graves problemas estrutu-
rais e financeiros para o Poder local.

O Pacto pela Saúde 2006 pode ser 
tomado como exemplo de pactuações 
realizadas pelas representatividades ins-
titucionais dos Municípios, acarretando 
condições e sanções à gestão municipal 
do SUS, principalmente para aqueles que 
possuem menor capacidade instalada, im-
possibilitando a implementação de novas 
políticas de saúde e prejudicando direta-
mente a população local.

Outro aspecto importante a ser ob-
servado é a ausência da participação 
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social nas comissões, o que lhes define 
com uma característica mais técnica-
institucional. Essa é uma conquista na 
concretização da democracia participati-
va, a qual garante a participação social 
na elaboração de políticas públicas de 
Saúde, por meio dos espaços políticos 
e deliberativos do SUS. Portanto, todas 
as deliberações no SUS devem receber 
o julgamento prévio do controle social – 
Conselhos de Saúde.

Espaços como as Conferências e os 
Conselhos de Saúde, municipais, estadu-

ais e nacional, priorizam a participação do 
usuário e de seus representantes como 
membros ativos nesse processo de cons-
trução, transformação e aperfeiçoamento 
do sistema de Saúde.

Dessa forma, a gestão da Saúde vai 
ao cidadão. A população bem representada 
nos espaços políticos e deliberativos parti-
cipa da construção e da implementação de 
políticas sociais adequadas à sua realida-
de. Governo municipal e comunidade lado 
a lado na definição e no acompanhamento 
de políticas públicas de Saúde.

Conquistas no Setor Saúde
Atualização das Bases de Dados 
Populacionais e os Incentivos
Financeiros, Federais e Estadu-
ais, de Forma Regular, pelo IBGE

O governo federal atua na forma de 
transferências de incentivos financeiros 
fundo a fundo para os Municípios, cujos 
valores são calculados com base na po-
pulação residente.

A CNM realizou estudo sobre três 
componentes importantíssimos para a 
Atenção Básica de Saúde e que são de 
responsabilidade inerente aos Municípios: 
Piso da Atenção Básica Fixo – PAB-Fixo; 
Assistência Farmacêutica Básica e Teto Fi-
nanceiro da Vigilância em Saúde – TFVS.

O estudo apontou que em 2008 o 
Ministério da Saúde ainda utilizava a base 
populacional de 2006 para o cálculo dos 
incentivos destinados aos Municípios. 
Isso gerou uma perda de aproximada-

mente R$ 87 milhões em 2008, nos três 
componentes de financiamento. Com a 
manutenção das bases de cálculo para 
2009, as perdas foram estimadas em R$ 
171,5 milhões com 3.454 Municípios pre-
judicados. 

Ação da CNM

No dia 10 de setembro de 2009, a 
CNM solicitou a atualização das bases 
populacionais e dos incentivos financei-
ros federais pela estimativa do IBGE, por 
meio de ofício encaminhado ao ministro 
da Saúde, José Gomes Temporão, assim 
como a reposição das perdas financeiras 
aos Municípios prejudicados.

Na tentativa de corrigir os equívo-
cos de financiamento das políticas púbi-
cas de Saúde, foi publicada a Portaria GM 
2007/2009 do Ministério da Saúde, que 
definiu novo valor per capita do piso da 
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atenção básica (PAB-Fixo) para compe-
tência 2009 e atualizou a base populacio-
nal para a estimativa de 2008. Porém, em 
consequência à delonga administrativa, 
as perdas financeiras ainda permanece-
ram, sendo equivalentes a 33,6 milhões 
de reais para 2009, somente no PAB-Fixo, 
prejudicando 4.200 Municípios.

É necessário o cumprimento das 
competências constitucionais do 
SUS, por parte da União e dos
Estados, como cooperadores 
técnicos

A Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 196, determina que a Saúde é 
direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas econômicas e 
sociais. O art. 23, inciso II, determina que 
é competência comum da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios cuidar da Saúde.

A União e os Estados criam e pac-
tuam políticas que são executadas pelos 
Municípios, porém não destinam recursos 
financeiros suficientes para a manuten-
ção das políticas, além de não prestarem 
auxílio técnico, quando necessário. Desta 
forma, descumprem direito constitucio-
nalmente garantido aos Municípios, aos 
quais compete “prestar, com a coopera-
ção técnica e financeira da União e do Es-
tado, serviços de atendimento à saúde da 
população” (art. 30, VII).

Ação da CNM

 A Confederação apresentou pro-

postas de alteração no Projeto de Lei do 
Senado – PLS no 373/2009, que dispõe 
sobre alteração na Lei 8.080/1990, acres-
centando os arts. 9o-A e 9o-B sobre a coo-
peração intergovernamental e interinstitu-
cional entre os gestores federal, estaduais 
e municipais do Sistema Único de Saúde 
– SUS e obteve o apoio do senador Papa-
léo Paes (AP) que, como um defensor do 
municipalismo e da Saúde Pública, relatou 
a proposta e recepcionou as sugestões da 
Entidade, ratificando a responsabilidade 
da União e dos Estados com o SUS.

Atualização regular dos valores da 
Tabela Unificada do SUS

O Projeto de Lei no 6.149/2009, 
de autoria do senador Fernando Coruja, 
propõe reajuste anual da remuneração 
estipulada na tabela de procedimentos 
do SUS para os serviços de Saúde reali-
zados pelos estabelecimentos de Saúde 
credenciados no SUS. O reajuste deverá 
ser pactuado na Comissão Intergestores 
Tripartite – CIT.

Ação da CNM

A CNM emitiu parecer técnico se po-
sicionando a favor do proposto, porém su-
geriu que o reajuste seja aplicado à Tabela 
SUS por ser a fonte de valores de procedi-
mentos aceita pelo Ministério da Saúde e 
também sugeriu que fosse indicada a fonte 
de financiamento do reajuste. As emendas 
foram aceitas pelo autor do projeto, que 
agora aguarda parecer da Comissão de 
Seguridade Social e Família – CSSF.
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