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INTRODUÇÃO 
Esta Nota Técnica visa apresentar um resumo das exposições realizadas na 

assembleia do CONASS do dia 05 de julho de 2012, na cidade de São Luis no 

Maranhão, sobre a implantação dos dispositivos do Decreto 7.508/2011 nos estados 

do Ceará e do Mato Grosso do Sul e as apresentações e o debate sobre a 

implantação dos dispositivos da LC 141/2012. 

Participaram como convidados: Policarpo Barbosa, Coordenador da 

Coordenadoria das Regionais de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará; 

Beatriz Figueiredo Dobashi, Secretária Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul; 

André Luis Bonifácio, Diretor do Departamento de Articulação Interfederativa da 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, SGEP/MS; José Carlos Silva da 

Secretaria Executiva/MS; Antônio Carlos Rosa Júnior, Diretor Executivo do Fundo 

Nacional de Saúde/MS; Amélia Andrade, Coordenadora Geral de Auditoria, 

DENASUS/MS; Gilson Carvalho, representante do Conselho Nacional de Saúde; 

Lucieni Pereira da Silva, Auditora Federal de Controle Externo, Secretaria de Macro 

Avaliação Governamental do Tribunal de Contas da União. 

 

 

I - A IMPLANTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO DECRETO 7.508/2011 NOS 
ESTADOS DO CEARÁ E DO MATO GROSSO DO SUL 
 
“A evolução do processo para assinatura do COAP no estado do Ceará”. 

Policarpo Barbosa, coordenador da Coordenadoria das Regionais de Saúde 

da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará apresentou um rápido histórico da 

regionalização no Ceará explicando que é um processo antigo e se iniciou com a 

organização de distritos sanitários e cinco regiões de saúde em 1933. Hoje o estado 

está organizado em 22 regiões de saúde. 
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Ao longo do tempo houve um investimento em serviços de saúde nas 

regiões de saúde com a implantação de Policlínicas, Centros de Especialidades 

Odontológicas, Hospitais Regionais, entre outros serviços. 

A SES/Ceará estimulou a formação de consórcios públicos em saúde, com a 

participação do estado e dos municípios, para obtenção de maior ganho de escala e 

melhorar a capacidade técnica, gerencial e financeira na prestação de serviços 

públicos em saúde, bem como para o fortalecimento da descentralização e da 

regionalização. 

Apresentou também, as etapas que estão sendo seguidas no estado para a 

efetivação do Contrato Organizativo de Ação Pública – COAP no Ceará e a 

assinatura em todas as regiões: 

1. Decisão política do governador do estado e do secretário de saúde, da 

Associação dos Prefeitos do Ceará e o apoio técnico do Ministério da Saúde. 

2. A sensibilização dos atores – realização de reuniões com o Cosems, com os 

prefeitos, com as regionais de saúde da SES/CE, com o Ministério Público, 

com assessores jurídicos. 

3. Organização dos instrumentos de planejamento como o mapa de saúde, 

mapa de metas, planos de saúde, programação das ações e serviços de 

saúde, por etapas, em cada região.  

4. A elaboração da minuta do contrato para análise pelos procuradores. 

5. Realização de oficina com o Ministério da Saúde para definir as 

responsabilidades da União nos contratos do Ceará. 

6. Assinatura dos contratos provavelmente em agosto de 2012. 

 

“Os caminhos para o COAP no Mato Grosso do Sul – da Reforma Sanitária ao 
Pacto pela Saúde”. 

Beatriz Dobashi, Secretária Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul 

apresentou um rápido histórico do estado, que foi criado em 1977 e hoje conta com 

cerca de 2 milhões de habitantes, distribuídos em 78 municípios, a maioria com 

população abaixo de 50 mil habitantes. 
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Explicou que a base do trabalho de assinatura do COAP tem sido o Pacto 

pela Saúde, que resgatou a solidariedade entre os entes federativos. 

O Pacto pela Saúde no Mato Grosso do Sul foi celebrado em abril de 2007, 

com 100% dos municípios; o Pacto pelo SUS previa o engajamento na luta por mais 

recursos na saúde; o Pacto pela Vida ocorreu com a pactuação dos indicadores e o 

Pacto de Gestão gerou uma agenda para o desenvolvimento dos eixos 

estruturantes. 

No período de 2007 a 2010 foi realizada uma agenda conjunta com os 

municípios, levando em conta as diretrizes do Pacto: descentralização; 

regionalização; financiamento; planejamento/PPI da assistência; regulação; 

participação Social; gestão do trabalho e educação na saúde. 

Destacou alguns problemas que foram detectados no processo de 

regionalização na implantação do Pacto pela Saúde: 

v A implantação dos CGR não foi acompanhada por um processo de 

construção da regionalização. A necessidade dos CGR atuarem como espaço 

de definição de prioridades e de pactuações de soluções para a organização 

de rede de atenção à saúde integrada e resolutiva. 

v A questão das Redes de Atenção à Saúde que precisa evoluir para o 

estabelecimento de consensos organizacionais e conceituais e de estratégias 

para a sua implantação, com ênfase no papel coordenador da APS. 

v A discussão sobre a responsabilidade dos municípios dentro da 

regionalização. 

v O desafio de criar entendimento e soluções para as questões das regiões 

interestaduais e fronteiriças. 

No período de outubro de 2010 a fevereiro de 2011 foi realizada, então, uma 

revisitação das regiões de saúde, verificando os seguintes aspectos: demográficos; 

epidemiológicos; socioeconômicos, rede instalada de saúde; instrumentos de gestão 

(planejamento, financiamento, educação permanente, regulação, CAA); e controle 

social. 
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Após o processo de revisitação das regiões foi realizada a validação pelos 

municípios em reuniões de discussão com técnicos e prefeitos e a homologação na 

CIB. Foi feita uma apresentação ao CES/MS. 

A Secretaria decidiu elaborar o Plano Diretor de Atenção à Saude – PDA 

para cada macrorregião, no período de fevereiro de 2011 a junho de 2012 

O PDA está baseado nas redes: 

} Fortalecimento da Atenção Básica 

} Inserção dos Hospitais nas Redes 

} Ferramentas de atuação em Rede 

} Fortalecimento do Controle Social 

} Fortalecimento da Gestão Regional 

Com a edição do Decreto 7.508/11 o estado fez as adaptações necessárias:  

} as CIB Regionais agora são CIR; 

} os diagnósticos regionais que foram realizados na etapa de revisitação do 

Pacto qualificaram as regiões; 

} o Mapa da Saúde mostrou deficiências de habilitação e de informação; 

}  o estado já pactuou os indicadores e como será feita a avaliação desses 

indicadores; 

} o estado está pronto para celebrar o COAP - um em cada macrorregião. 

Neste momento já estão elaborados os instrumentos do COAP de cada 

macrorregião, contendo todas as informações nas suas quatro partes e nos anexos 

que o compõem. A previsão de assinatura é para o mês de agosto de 2012. 

 
“A implantação dos dispositivos do Decreto 7508 de 28 de junho de 2011, nos 
Estados”. 

André Luis Bonifácio, Diretor do Departamento de Articulação Interfederativa 

da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde falou 

sobre as mudanças que estão ocorrendo nas relações interfederativas desde a 

publicação do Decreto que regulamenta a Lei nº 8.080/90, para dispor sobre a 

organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa. 
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Fez um breve resumo da realidade brasileira, ressaltando que o Brasil é 

um país que tem autonomia federativa em três níveis: 

– União 

– 26 Estados e 01 Distrito Federal 

– 5.565 Municípios (70% com pop < de 20.000 hab) 

Com base nessa realidade, apresentou os seguintes desafios da gestão 

do SUS: 

Ø Alcançar maior eficiência, efetividade e qualidade da resposta do 

sistema às necessidades da população: acesso com qualidade, em tempo oportuno; 

Ø Inovar nos processos e instrumentos de gestão do SUS; 

Ø Superar a fragmentação das políticas de saúde; 

Ø Articular novo pacto federativo que fortaleça os vínculos 

interfederativos necessários à consolidação do SUS. 

Apresentou também, as potencialidades dos dispositivos do Decreto: 

Ø Servem de base para a organização do SUS regionalmente 

conformando uma Rede de Atenção à Saúde, visando a integralidade da assistência 

e a equidade; 

Ø Garantem à população o direito à saúde com acesso resolutivo e de 

qualidade e em tempo oportuno; 

Ø Definem claramente as responsabilidades sanitárias entre os entes 

federativos; 

Ø Garantem maior segurança jurídica, transparência, controle social e 

resultados efetivos visando a melhoria da saúde do cidadão; 

Ø Ampliam o comprometimento dos chefes do poder executivo sob os 

temas da saúde. 

Conforme o Decreto, região de saúde é o espaço geográfico contínuo 

constituído por aglomerado de municípios com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde e será 

referência para a transferência de recursos entre os entes interfederativos e deve 

conter, no mínimo, ações e serviços de: 
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• Atenção Básica 

• Vigilância em Saúde 

• Atenção Psicossocial 

• Urgência-Emergência 

• Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar 

Apresentou os objetivos da região de saúde, conforme a Resolução CIT 

01/2011: 

I - garantir o acesso resolutivo da população, em tempo oportuno e com 

qualidade, a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados 

em redes de atenção à saúde, assegurando-se um padrão de integralidade; 

II - efetivar o processo de descentralização de ações e serviços de saúde 

entre os entes federados, com responsabilização compartilhada, favorecendo a ação 

solidária e cooperativa entre os gestores, impedindo a duplicação de meios para 

atingir as mesmas finalidades; e 

III - buscar a racionalidade dos gastos, a otimização de recursos e 

eficiência na rede de atenção à saúde, por meio da conjugação interfederativa de 

recursos financeiros entre outros, de modo a reduzir as desigualdades locais e 

regionais. 

Foi apresentado o quadro abaixo para exemplificar a organização da região 

de saúde conforme os dispositivos do Decreto, lembrando que as Comissões 

Intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos 

serviços de saúde na respectiva área de atuação: 
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CIB
 

 

Na sua explanação enfatizou que o Decreto define que a Rede de Atenção à 

Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência 

à saúde e que a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na 

Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e 

interestadual, conforme pactuado nas Comissões Intergestores. 

As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma 

Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas 

Comissões Intergestores. 

Citando Hartz e Contrandiopoulos (2004), concluiu que o conceito de 

integralidade remete, portanto, obrigatoriamente, ao de integração de serviços por 

meio de redes assistenciais, reconhecendo a interdependência dos atores e 
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organizações, em face da constatação de que nenhuma delas dispõe da totalidade 

dos recursos e competências necessários para a solução dos problemas de saúde 

de uma população em seus diversos ciclos de vida. Torna-se, portanto, 

indispensável desenvolver mecanismos de cooperação e coordenação próprios de 

uma gestão eficiente e responsável dos recursos coletivos, a qual responda às 

necessidades de saúde individuais em âmbitos local e regional. 

Para demonstrar as diferenças entre os Sistemas Fragmentados e as Redes 

de Atenção à Saúde na região de saúde apresentou o quadro abaixo: 

 

SISTEMA FRAGMENTADO REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

§ Organizado por componentes 
isolados 

§ Organizado por um contínuo de 
atenção 

§ Organizado por níveis hierárquicos § Organizado por uma rede 
poliárquica 

§ Orientado para a atenção a 
condições agudas 

§ Orientado para a atenção a 
condições crônicas e agudas 

§ Voltado para indivíduos § Voltado para uma população 
§ O sujeito é o paciente § O sujeito é agente de saúde 
§ Reativo § Proativo 
§ Ênfase nas ações curativas § Atenção integral 
§ Cuidado profissional § Cuidado multiprofissional 
§ Gestão da oferta § Gestão de base populacional 

§ Financiamento por procedimentos 
§ Financiamento por captação ou por 

um ciclo completo de atendimento 
a uma condição de saúde 

FONTE: MENDES (2009) 

 

Sobre a hierarquização e o acesso universal ressaltou que o Decreto define 

as portas de entrada do sistema que correspondem aos serviços de atendimento 

inicial para o acesso universal e igualitário à rede de atenção a saúde e que devem 

referenciar o usuário para o acesso aos serviços de atenção hospitalar, bem com 

aos serviços de atenção ambulatorial especializada, entre outros de maior 

complexidade e densidade tecnológica. 
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O acesso ordenado à Rede de Atenção à Saúde dar-se-á pela atenção 

primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, 

observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial. 

Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas 

as modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede 

de atenção da respectiva região. 

Quanto aos níveis de organização do espaço da gestão interfederativa do 

SUS, as Comissões Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das 

ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo: 

I - a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para 

efeitos administrativos e operacionais; 

II - a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de 

Saúde para efeitos administrativos e operacionais; e 

III - a Comissão Intergestores Regional - CIR, no âmbito regional, 

vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e 

operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB.  

Sobre o processo de planejamento da saúde lembrou mais uma vez que 

este processo será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os 

respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas 

de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros e deve: 

Ø ser desenvolvido de forma contínua e articulada entre as três 

esferas de governo – responsabilidade dos entes federados; 

Ø ser ascendente e integrado, compatibilizando, no âmbito dos 

planos de saúde, as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade 

orçamentária de recursos financeiros; 

Ø observar as diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde e as prioridades definidas pelos Conselhos de Saúde; 

Ø ser elaborado de forma regionalizada, no âmbito estadual. 

Citou como pressupostos do planejamento: 

Ø As necessidades de saúde da população são a base para o 

planejamento do SUS, são identificadas por critérios epidemiológicos, 



  | NOTA TÉCNICA | 19 | 2012 

                                                                                                                Brasília, 10 de julho de 2012 

 

11 

socioeconômicos, culturais, cobertura de serviços, entre outros e orientam a decisão 

dos gestores para intervir no território: Plano de Saúde, Programação Anual de 

Saúde, conformação das Redes de Atenção à Saúde; 

Ø Implica em discussão permanente da política de saúde e sua 

execução nas comissões intergestores bipartite, tripartite e regional; 

Ø Considera os planos de saúde de cada ente federado e a 

programação anual de saúde; 

Ø Dialoga com o processo de contratualização e reconhece a 

região de saúde como território dinâmico. 

 

 
 

No planejamento integrado regional o Contrato Organizativo de Ação Pública 

- COAP resulta da integração dos planos de saúde dos entes federados. 

Citou dois pontos importantes no planejamento: o Mapa da Saúde, que é a 

descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de 

saúde ofertados pelo SUS (próprio e privado complementar) e iniciativa privada e 

considera a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho 

aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema; e o Mapa de Metas que são as 

metas da saúde contratualizadas no COAP, inclusive as de investimento descritas 

no Anexo II – Parte II. 

Sobre a articulação interfederativa lembrou que o acordo de colaboração 

entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à 

saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde - 

COAP. 
O objeto do COAP é a organização e a integração das ações e dos serviços 

de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, 
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com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários. O COAP 

resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de 

Atenção à Saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela CIT. 

Apresentou a seguinte proposta para o Planejamento Regional 

Integrado/Processo de elaboração do COAP 

• Momento 1: Territorialização 

• Momento 2: Diagnóstico e análise situacional  

• Momento 3: Definição das intervenções 

• Momento 4: Programação geral das ações e serviços 

• Momento 5: Definição das Responsabilidades orçamentárias e financeiras 

• Momento 6: Definição dos processos de monitoramento, avaliação de 

desempenho e auditoria 

• Momento 7: Assinatura do COAP 

Na assistência à saúde mencionou a importância da Relação Nacional de 

Ações e Serviços de Saúde – RENASES que compreende todas as ações e serviços 

que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à 

saúde e da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME que 

compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para 

atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. 

As Portarias 841 de 02 de maio de 2012 e 533 de 28 de março de 2012 

publicam as duas relações e definem a sua organização dentro do SUS para garantir 

o acesso do usuário e a integralidade da assistência. 

A RENASES e a RENAME serão incluídas na Programação Geral das 

Ações e Serviços de Saúde que resultará do planejamento integrado que será 

realizado na região de saúde, conforme demonstra o quadro abaixo: 
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RENASES	  na	  Programação	  Geral:

RENASES	  RENASES	  -‐-‐ RELARELAÇÇÃO	  NACIONAL	  DE	  AÃO	  NACIONAL	  DE	  AÇÇÕES	  E	  SERVIÕES	  E	  SERVIÇÇOS	  DE	  SAOS	  DE	  SAÚÚDEDE

Programação	  das	  Redes	  Temáticas:	  Cegonha,	  RUE,	  Psicossocial

RE
NA
SE
S

Programação	  dos	  diversos	  
componentes	  seguindo	  
metodologias	  específicas

Referência
RE
NA
M
E

Ações	  e	  serviços	  
realizados	  nas	  

Regiões	  de	  Saúde	  
-‐ COAP

Ref
erê

nci
a

 
 

Ao finalizar a fala propôs a seguinte Agenda Estratégica para o segundo 

semestre de 2012: 

• Realizar o processo de avaliação da conformação das Regiões de Saúde: 

apresentar proposta de metodologia para discussão tripartite; 

• Discussão do processo de gestão da informação como subsidio à gestão das 

Redes de Atenção; 

• Pactuar a modelagem da Programação Geral de Ações e Serviços de Saúde 

com enfoque regional; 

• Revisão da Portaria GM 204/07 com base nos dispositivos do Decreto 7508 e  

da Lei Complementar 141; 

• Instituição de Grupo Tripartite no âmbito do GT de Gestão da CIT, para 

discutir proposta de Financiamento à luz da LC 141; 

• Sistematizar os conteúdos da Parte III e IV do COAP em consonância com as 

Partes I e II; 
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• Proceder a pactuação das Metas e Indicadores referentes ao processo de 

transição 2012: liberação do SISPACTO (31 indicadores); 

• Rever as portarias da Assistência Farmacêutica, tendo em vista a pactuação 

da RENAME; 

• Aprimorar o processo de discussão da RENASES como orientadora da 

Programação Geral de Ações e Serviços de Saúde com enfoque regional; 

• Ampliar o processo de apoio para a utilização do SARGSUS; 

• Promover acesso e capacitação das equipes gestoras nos aspectos inerentes 

ao Planejamento Integrado e na utilização do Mapa da Saúde; 

• Fazer levantamento dos atos normativos a serem revogados com a instituição 

de Portarias e Resolução em consonância com o disposto no Decreto 7508 e 

Lei Complementar 141 e suas regulamentações; 

• Realizar Seminário Nacional com Procuradores Estaduais e Municipais e 

representantes dos órgãos de controle para discutir os processos inerentes à 

implantação do Decreto 7508 e da Lei Complementar 141 (última semana de 

Agosto) 

• Apoiar Estados e COSEMS na construção da Agenda Estadual para 

qualificação dos dispositivos do Decreto com vistas à assinatura do COAP: 

Portaria GM 2979 de 16/12/2011. 

• Organizar agenda para viabilizar a assinatura do Contrato Organizativo de 

Ação Pública da Saúde nos Estados: 

- Ceará: 22 Regiões 

- Mato Grosso do Sul: 4 Regiões 

- Sergipe: 7 Regiões  

- São Paulo: 1 Região 

- Rio de Janeiro: 1 Região 
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II - A IMPLANTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LC 141/12. 
 
“Discussão sobre a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.” 

Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior, Diretor Executivo do Fundo Nacional 

de Saúde - FNS iniciou lembrando que a técnica redacional da LC está 

comprometida o que causa dificuldades de interpretação e ressaltou alguns pontos 

novos que ela introduz. 

As ações de saneamento que entram no cômputo de ações e serviços 

públicos de saúde devem ser aprovadas pelos Conselhos de Saúde e as despesas 

com assistência médica aos servidores da área de saúde devem ser retiradas do 

cômputo dos recursos mínimos. 

Sobre o repasse e aplicação dos recursos mínimos lembrou que os Fundos 

de Saúde devem constituir-se em unidades orçamentárias e gestoras dos recursos 

destinados a ações e serviços de saúde, consolidando todo o recurso da saúde e os 

estados e municípios são os que mais vão sentir o impacto dessa novidade. O 

decreto 7.507/2011 estabelece a movimentação de recursos da União somente por 

meio de transferência eletrônica e no artigo 13, § 4º amplia a forma de 

movimentação, por meio de cheque nominativo, ordem bancária ou outra 

modalidade de saque autorizada pelo Banco Central; dessa forma tem que 

identificar para quem estão sendo transferidos os recursos. 

Na movimentação dos recursos da União é necessário dar publicidade ao 

montante de recursos a serem transferidos para cada Estado e cada Município, de 

acordo com metodologia de rateio pactuada na CIT e aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde. Os critérios ainda precisam ser definidos. 

Sobre a necessidade de realizar programação anual de investimentos deu a 

entender que deverá haver um período de transição para elaborar um plano anual 

de investimentos e que sua implantação só será possível a partir de 2013/2014. 

Lembrou que a LC autoriza transferência de recursos de investimentos da 

União de forma regular e automática aos Estados e Municípios, dispensada a 

celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos (art 18), desde que tenha 

plano de saúde onde conste essa transferência. 
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O Estado deve ter critério de rateio dos recursos a serem transferidos para 

cada Município, explicitado nos Planos Estaduais de Saúde, pactuado na CIB e 

aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde. 

A transferência de recursos, na modalidade regular e automática está 

condicionada ao funcionamento dos Fundos de Saúde, Conselhos de Saúde e a 

elaboração de Plano de Saúde. 

A forma de apuração do mínimo está expressa no art. 24 e devem ser 

consideradas: 

• despesas pagas; 

• despesas liquidadas e inscritas em restos a pagar - RAP; 

• despesas empenhadas e não liquidadas inscritas em RAP até o limite da 

disponibilidade de caixa.  

O artigo 24 estabelece ainda, a obrigatoriedade de repor os restos a pagar 

cancelados até o final do exercício seguinte mediante dotação orçamentária 

específica e disponibilidade de caixa no fundo de saúde.  

O artigo 26 da LC trata do condicionamento das transferências 

constitucionais e define no primeiro momento, uma medida preliminar de 

direcionamento das transferências diretamente ao Fundo de Saúde e no segundo 

momento, suspensão das transferências constitucionais; trata também, da 

suspensão e do restabelecimento das transferências voluntárias. A interpretação 

desse artigo e o seu detalhamento é matéria do decreto que será publicado nos 

próximos dias. 

Quanto à escrituração e consolidação das contas da saúde a Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN editará normas de segregação de informações, com vistas 

a dar cumprimento ao disposto na Lei e no caso dos estados e municípios, a 

execução deverá ser integralmente apresentada no fundo de saúde. 

A prestação de contas conterá o Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária - RREO, a cada bimestre e torna-se obrigatória a elaboração de um 

relatório detalhado quadrimestral contendo: montante e fonte dos recursos aplicados 

no período; auditorias realizadas ou em andamento; oferta e produção de serviços. 
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A União, Estados e Municípios devem apresentar relatório de gestão ao conselho de 

saúde até o dia 30 de março. 

O § 2º do artigo 36 introduz uma novidade ao determinar o encaminhamento 

da programação anual do plano de saúde ao conselho de saúde antes da data de 

encaminhamento do PLDO do exercício correspondente; o Diretor Executivo do FNS 

ressaltou que há muitas dúvidas de como viabilizar esta determinação.  

O Conselho Nacional de Saúde aprovará um modelo padronizado para 

elaboração do relatório de gestão detalhado e haverá um modelo simplificado para 

municípios com menos de 50.000 habitantes. O gestor do SUS apresentará o 

relatório na respectiva Casa Legislativa, em audiência pública, nos meses de maio, 

setembro e fevereiro. 

A respeito da fiscalização da gestão da saúde o Diretor do FNS explicou que 

o MS manterá sistema de registro centralizado das informações de saúde referentes 

aos orçamentos públicos da União, Estados, DF e Municípios, por intermédio do 

SIOPS (art 39), então torna-se obrigatório o preenchimento do SIOPS para todos os 

entes federados, o que significa acesso público a todos os dados e informações; 

requer a criação de módulo no SIOPS para os tribunais de contas registrarem 

informação sobre suas auditorias/fiscalizações/parecer preliminar, e exige integração 

automática das seguintes bases de dados do Ministério da Fazenda ao SIOPS : 

transferências constitucionais e transferência voluntárias; requer o estabelecimento 

de diretrizes, prazos e fluxos para registro das informações por meio do SIOPS que 

depende de publicação de Portaria do Ministro da Saúde. 

Quando ocorrer o descumprimento dos mínimos de aplicação em ações e 

serviços públicos de saúde o MS deve dar ciência para: direção local do SUS, 

respectivo conselho de saúde, órgãos de auditoria do SUS, Ministério Público e 

órgãos de controle interno e externo do respectivo ente da federação, de acordo 

com a origem do recurso e o cumprimento dos dispositivos da LC devem ser 

verificados pelos órgãos do sistema de auditoria, controle e avaliação do SUS. 

Encerrou apresentando o link www.fns.saude.gov.br que contém 

informações sobre pagamentos que o FNS realiza a cada dia, facilitando o acesso 
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de todos os gestores e cidadãos às informações sobre os recursos que são 

transferidos aos municípios e estados. 

 
“O Conselho de Saúde e a LC 141/12” 

Gilson Carvalho, representante do Conselho Nacional de Saúde apresentou 

uma reflexão sobre as novas atribuições dos conselhos de saúde e de seus 

conselheiros e apontou, por meio de questionmanentos, as providências que são 

necessárias para o pleno funcionamento dos conselhos de saúde nessa nova fase. 

Iniciou enumerando os papéis dos Conselhos municipal, estadual e nacional, 

após a edição da LC 141/12, que devem: aprovar; apreciar; deliberar; avaliar; emitir 

parecer; auxiliar o legislativo; cobrar dos gestores. 

1. Os Conselhos aprovam: o saneamento básico em domicílios e pequenas 

comunidades – art. 3º; as normas do SUS pactuadas na CIT (só aquelas de 

consórcios ou todas?) art. 21; a PAS-Programação Anual de Saúde para LDO 

– §2º art. 36. 

Reflexões e providências: 

• Quem define os termos domiciliar e pequenas comunidades?  

• Quem informa CS para subsidiar parecer final do CS?  

• Qual volume de saneamento básico hoje existente?  

• Como disciplinar para serem evitados exageros? 

• Que normas são estas de consórcios? 

• Quais em vigor hoje? Abrange leis, decretos ou só portarias? 

• Que tempo e movimento para aprovação da PAS antes da LDO? 

2. Os Conselhos apreciam: o programa de cooperação técnica-financeira federal 

em relação ao processo de educação em saúde, SIOPS, fundo e indicadores 

de qualidade das ações e serviços públicos de saúde. §1º art.43  

Reflexões e providências: 

• Qual o sentido do termo “apreciam”?  

• Os CS vão avaliar este conteúdo?  

• Quais os indicadores de qualidade?  
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• Quem está trabalhando neles?  

• Quais já existem?  

• Quais serão aproveitados? 

3. Os Conselhos deliberam sobre diretrizes para o estabelecimento de 

prioridades para o PPA, LDO, LOA e Planos de Aplicação §4º art. 30. 
Reflexões e providências: 

• Deliberar sobre diretrizes corresponde a elaborá-las ou aprová-las? Ou as 

duas coisas? 

• Qual o sentido de “diretrizes para prioridades”?  

• Quais existem hoje considerando que a ordenação era anterior?  

• Há necessidade de um fluxo no tempo para que o processo ocorra? 

• Qual será e quem definirá? 

4. Os Conselhos avaliam a gestão SUS no ente respectivo a que gestores darão 

ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos. Inciso III art.31; o Relatório 

de Execução Orçamentária e Financeira; a repercussão da LC 141 nas 

condições de saúde e qualidade dos serviços de saúde e encaminham ao 

chefe do poder executivo as indicações de medidas corretivas. art. §5 29 

Reflexões e providências: 

• Serão usados os relatórios atuais ou serão outros?  

• Como será o conteúdo do termo “repercussão da LC 141” nas condições 

de saúde e qualidade dos serviços?  

• Quais os indicadores? Já existem ou serão outros?  

• Como será o rito de encaminhamento de cada medida corretiva ao chefe 

do executivo?  

5. Os Conselhos emitem parecer conclusivo sobre o Relatório de Gestão 

apresentado pelo gestor até 30 de março do ano seguinte. §1º art. 36  

Reflexões e providências: 

• Como será este parecer conclusivo? 

• Basta aprovar ou reprovar? 

• Tem que ser circunstanciado? 
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• Tem que justificar a deliberação? 

6. Os conselhos auxiliam a fiscalização do legislativo sobre o cumprimento da 

LC141 com ênfase: na execução do PPA; nas metas da LDO; nas 

transferências aos fundos; na destinação de recursos de alienação de ativos 

adquiridos com dinheiro do SUS. art. 38  

Reflexões e providências: 

• Como será demonstrada esta possibilidade ao legislativo?  

• Quais serão os desdobramentos destes conteúdos?  

7. Os Conselhos serão informados dos montantes das transferências federais a 

estados e municípios art.17 §3º dos montantes transferências estaduais a 

municípios art. 19 §2º das irregularidades se detectadas pelo MS art. 39 §5º  

Reflexões e providências: 

• Como será dada a informação de 5.560 municípios um a um? 

• Sofrerá alguma avaliação já que a metodologia de aplicação dos critérios 

de transferências passou pela aprovação do CNS?  

• O Ministério da Saúde irá informar ao CNS das irregularidades praticadas 

por ele próprio? Ou vale apenas do MS para estados e municípios? 

• Os Conselhos Estaduais de Saúde aprovam metodologia pactuada na CIB 

dos montantes a serem transferidos a municípios que constarão dos 

planos junto com recursos municipais §1º art. 19; critérios de 

transferências pelos estados aos Fundos Municipais de Saúde 

diretamente de forma regular e automática art. 20. 

Reflexões e providências: 

• Como se dará este fluxo considerando que o CES só irá aprovar a 

metodologia já pactuada? Ou se aprova e depois pactua? 

• Como serão incluídos nos planos os recursos municipais? Corresponde ao 

COAP?  

8. O conselho Nacional de Saúde aprova metodologia pactuada na CIT para 

definição de montantes a transferir para estados e municípios – §1º art.17; 
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normas de consórcio pactuadas na CIT art. 21; modelo de relatório completo 

e reduzido para municípios <50 mil hab. §4º art. 36.  

• Reflexões e providências: 

• Conselho aprova a metodologia já pactuada na CIT se reprovada volta à 

CIT? OU O CNS apenas vai fazer o referendum?  

• Como vai ser definido o modelo de relatório de gestão se já existe um 

modelo preconizado pelo RAG? 

• Normas de consórcio novas? E	  as	  existentes?	  	  

Como será o modelo RAG aplicado a municípios com menos de 50 mil habitantes? 

9. Gestores nacional, estadual e municipal disponibilizarão aos Conselhos 

programa permanente de educação na saúde (prioridade p/usuários e 

trabalhadores) para qualificar a atuação do CS na formulação de estratégias e 

no efetivo controle social – art. 44. Esclarecimento se CS pode sofrer 

punições se infringir a LC 141 ou só os agentes públicos? art. 46  

Reflexões e providências: 

• Como será este programa? 

• Haverá integração do programa já que as três esferas têm a mesma 

obrigação? 

• Existem punições para conselhos e conselheiros? 

10. Os gestores nacional, estadual e municipal deverão fazer renovação do 

cadastro SIOPS anualmente e indicarão a data do Relatório de Gestão 

aprovado no Conselho de Saúde §3º art. 36; disponibilizar aos Conselhos: 

PAS, Programação de Saúde para aprovação antes do encaminhamento da 

LDO §2º art. 36. 

Reflexões e providências: 

• Cobrar do SIOPS as providências cabíveis. 

• Quanto ao PAS, sua estrutura, os tempos e movimentos devem ser 

pensados para o ano de 2014 o que deve sair do executivo de cada esfera 

até abril de 2013. 



  | NOTA TÉCNICA | 19 | 2012 

                                                                                                                Brasília, 10 de julho de 2012 

 

22 

11. O gestor nacional e estadual (poderão? deverão?). A vedação não impede 

condicionar a entrega de recursos ao funcionamento do conselho inciso I do 

art.22.  

Reflexões e providências 

• O termo não impede significa “deverá” ou “poderá”?  Será feito ou não?  

• Quais serão os critérios para a definição se os “conselhos estão 

funcionando”? 

• Quais a exigências a serem cumpridas? 

 
“Lei Complementar nº 141/12 - Atuação do Sistema Nacional de Auditoria na 
visão do Componente Federal do SNA e o Termo de Ajuste Sanitário - TAS”. 

Amélia de Andrade, Coordenadora Geral de Auditoria do departamento 

Nacional de Auditoria - Denasus/MS iniciou ressaltando os artigos da LC 141/12 que 

tratam da auditoria no SUS, a partir do art. 1º que institui, nos termos do § 3º do art. 

198 da Constituição Federal normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.  

Art. 25 Parágrafo Único Compete ao Tribunal de Contas, no âmbito de suas 

atribuições, verificar a aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos 

de saúde de cada ente da Federação sob sua jurisdição, sem prejuízo do disposto 

no art. 39 e observadas as normas estatuídas nesta Lei Complementar.  

Art. 39 Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder Legislativo e do Tribunal de 

Contas de cada ente da Federação, o Ministério da Saúde manterá sistema de 

registro eletrônico centralizado das informações de saúde referentes aos 

orçamentos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluída sua execução, garantido o acesso público às informações.  

Art. 27 Quando uma ação de controle concluir pela constatação de que os recursos 

de saúde foram aplicados: a) em desacordo com o art. 3º (que trata das ações e 

serviços de saúde); ou b) em objeto de saúde diverso do originalmente 

pactuado(fora dos blocos de financiamento, onde se aplicava o Termo de Ajuste 

Sanitário - TAS e reposição com  recurso próprio do tesouro). Providência a ser 
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adotada pelo SNA: remessa direta dos relatórios de auditoria ao Tribunal de Contas 

e ao Ministério Público. 

Apresentou também as irregularidades não tratadas na Lei Complementar nº 

141/2012, que não alteram as seguintes situações: 

a) no caso de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres; e 

b) quando a impropriedade resultar em ocorrência de desfalque ou desvio de 

dinheiro, bens ou valores públicos. 

Nestes casos a providência a ser adotada pelo SNA deve ser a remessa dos 

relatórios de auditoria ao Fundo de Saúde e ao Ministério Público. 

No art. 38 ressaltou que o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio 

dos Tribunais de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle 

interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Federação, sem prejuízo do que 

dispõe a LC, fiscalizará o cumprimento das normas da LC, com ênfase no que diz 

respeito:  

I - à elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual;  

I - ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias;  

II - à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de 

saúde, observadas as regras previstas nesta Lei Complementar;  

V - às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde;  

VI - à aplicação dos recursos vinculados ao SUS;  

VII - à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos adquiridos 

com recursos vinculados à saúde.  

No art. 39 § 5º o Ministério da Saúde, sempre que verificar o descumprimento das 

disposições previstas na LC, dará ciência à direção local do SUS e ao respectivo 

Conselho de Saúde, bem como aos órgãos de auditoria do SUS, ao Ministério 

Público e aos órgãos de controle interno e externo do respectivo ente da Federação, 

observada a origem do recurso para a adoção das medidas cabíveis.  

O art. 42 define que os órgãos do sistema de auditoria, controle e avaliação do SUS, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão 

verificar, pelo sistema de amostragem, o cumprimento do disposto na LC, além de 



  | NOTA TÉCNICA | 19 | 2012 

                                                                                                                Brasília, 10 de julho de 2012 

 

24 

verificar a veracidade das informações constantes do Relatório de Gestão, com 

ênfase na verificação presencial dos resultados alcançados no relatório de saúde, 

sem prejuízo do acompanhamento pelos órgãos de controle externo e pelo 

Ministério Público com jurisdição no território do ente da Federação. 

Fez um resumo do que se depreende da análise da lei, no que se refere à 

auditoria: 

a) É competência do Tribunal de Contas verificar a aplicação dos recursos 

mínimos em ações e serviços públicos de saúde de cada ente da Federação 

sob sua jurisdição.  

b) Cabe também ao SNA verificar aplicação dos recursos mínimos em ações e 

serviços de saúde e os resultados alcançados. 

c) O Ministério da Saúde manterá sistema de registro eletrônico centralizado das 

informações de saúde referentes aos orçamentos públicos – SIOPS. 

d) Os resultados de auditorias realizadas pelo SNA que constatem situações 

que contrariem o estabelecido na Lei Complementar nº 141/2012 deverão ser 

enviados ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. 

e) Os resultados de auditorias que constatem irregularidades não previstas na 

Lei Complementar nº 141/2012 continuarão sendo enviados ao Fundo de 

Saúde e ao Ministério Público. 

f) Que não deve mais ser celebrado o TAS, instituído pela Portaria MS/GM nº 

2046/2009, que é o compromisso firmado entre gestores com a finalidade de 

corrigir impropriedades decorrentes de obrigações previstas em normativos 

do Ministério da Saúde 

Encerrou informando os seguintes resultados alcançados até o momento 

com o uso dos TAS: celebrados 173 e valores decorrentes de celebração de TAS R$ 

161.343.268,91, ressaltando que o DENASUS acompanha todos os TAS que já 

foram celebrados pelo Gestor Federal. 

 
“Atuação do TCU na operacionalização da LC 141/12” 

Lucieni Pereira, Auditora Federal de Controle Externo da Secretaria de 

Macro Avaliação Governamental do Tribunal de Contas da União – TCU iniciou 
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informando que atualmente a operacionalização da LC 141/12 é objeto de um 

levantamento de auditoria que está sendo realizado no âmbito do TC 012.762-2012-

1 da relatoria do Ministro Walton Alencar. Discutem-se hoje, na esfera 

governamental e junto à sociedade civil, as bases para a elaboração de uma Lei de 

Responsabilidade Social, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, já em 

vigência, com abrangência nos três níveis de governo. Esse instrumento deverá 

instituir princípios de responsabilidade sobre a gestão das políticas sociais, por meio 

da aferição de resultados dos programas e do aperfeiçoamento de mecanismos de 

controle da população sobre o processo de planejamento e execução das ações 

governamentais. 

Lembrou que o Ministro Valmir Campelo, relator do Relatório e Pareceres 

Prévios sobre as contas do governo em 2005, relata que tal iniciativa encontra 

amparo na Constituição Federal, onde está consignado que reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, bem como alcançar o bem-estar e a justiça 

sociais, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A orientação 

adotada ao longo do texto constitucional sinaliza para a mudança requerida. Inovou-

se ao destacar a Ordem Social e ao garantir que as políticas sociais fossem 

fiscalizadas e gerenciadas pela sociedade civil, fixando também as diretrizes para a 

descentralização da execução das políticas públicas. Essa diretriz básica organizou 

o sistema de prestação de serviços na área social nos três níveis de governo, 

introduzindo, nas estruturas políticas, a participação da sociedade no processo de 

gestão. 

Com vistas a garantir a adequada gestão dessas políticas, a Emenda 

Constitucional nº 19, alterando o art. 37 da CF, insere o princípio da eficiência a 

orientar a Administração Pública. Os enfoques quanto a essa discussão vislumbram 

que a integração da eficiência entre os princípios constitucionais veio fortalecer os 

aspectos substantivos da atuação estatal, intenção já manifestada por meio dos 

princípios da legitimidade e da economicidade, previstos como vetores do controle 

externo. 

Ressaltou que os comandos constitucionais exigem o aperfeiçoamento da 

ordem estatal em direção aos seus ditames. A instauração de mecanismos que 
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submetem o gestor público a novos conceitos de gestão seria a finalidade de uma 

Lei de Responsabilidade Social, entendendo que a sensibilidade às necessidades da 

população e o respeito ao cidadão são os pilares de uma gestão responsável. 

Verifica-se que, em consonância aos paradigmas contemporâneos que devem 

orientar a gestão pública, a responsabilidade pela gestão social, assim como sobre a 

gestão fiscal, deve apresentar princípios com a transparência, o planejamento, o 

controle, a responsabilização, conforme explicitado na literatura que fundamenta o 

debate em causa. 

Considera que a LC 141/12 harmoniza os conceitos de saúde no país e 

menciona como avanços institucionais: 

Ø Padronização do conceito de ações e serviços públicos de saúde, tornando 

mais justa a aplicação da EC 29 na federação; 

Ø Instrumentos para melhoria da gestão de saúde; 

Ø Mais transparência e ações de controle articuladas. 

Ø Ganhos financeiros para o SUS 

Há necessidade de melhoria da base de cálculo dos recursos da União e 

considera que há problemas na utilização do PIB: 

Ø O PIB é divulgado no mês de março e ajustado ao longo do exercício; 

Ø Há um descompasso entre o PIB e a realidade orçamentário-fiscal do 

exercício de referencia (aplicação do mínimo federal); 

Ø Há uma assimetria metodológica em relação a estados e municípios. 

 

Apresentou o quadro abaixo sobre a alocação de recursos federais de 2000 

a 2010: 
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RECEITA / FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO 2000 2005 2010
Variação 

2000-2010

Receita Corrente Líquida (RCL) 145 303 500 261%

Previdência Social (INSS)* 93,4 188,5 323,5 246%

Encargos Especiais (Juros) 39 90 170 336%

Saúde 20,3 36,5 62 205%

Educação 10,6 16,2 48,5 358%

Assistência Social 4,4 15,8 39,1 789%

Defesa Nacional 10,6 15,4 32,3 205%

Trabalho 6,2 12,7 31,4 406%

Transporte 3,3 6,7 20,6 524%

Agricultura 5,1 8,3 14,7 188%

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária  da União. Valores em bilhões de reais. www.tesouro.fazenda.gov.br. 

 

Ressaltou que o Fundo de Saúde exerce um papel de coordenação 

importante na gestão dos recursos do SUS conforme o § 3º do artigo 77 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e deve haver uma ação coordenada e em 

parceria entre os órgãos da Saúde e da Fazenda em todos os níveis de gestão. 

O planejamento na saúde é importante e há desafios decorrentes dos 

modelos privado e público de gestão na área da saúde que devem ser considerados.  

Encerrou apresentando alguns desafios para a implantação da LC: ter 

cuidado com a aplicação dos recursos públicos em entidades de direito privado, pois 

tem que prestar contas dos gastos desses recursos que são públicos; o art. 28 não 

permite o contingenciamento dos recursos e isto deve ser negociado com a área de 

planejamento nos estados e municípios; o art. 24 que trata dos “restos a pagar” tem 

um erro e este instrumento é necessário para a nossa realidade, pois temos um 

orçamento anual e “os restos a pagar” garante recursos no próximo ano para o que 

não foi pago neste ano; o art. 26 que trata sobre o condicionamento constitucional 

para entrega dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios – FPE e FPM, e 
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Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI exportação no caso de não aplicação 

dos recursos mínimos em saúde é muito favorável para a área de saúde nos 

estados e é a aplicação do inciso II do parágrafo único do art. 160 da CF e do 

Acórdão 814-2006-TCU, MPF e Justiça Federal; outro desafio é a aplicação da regra 

de bloqueio do art. 160 da CF, pois não está claro como “desbloquear” os recursos, 

não sendo possível adotar o mesmo procedimento definido para o “desbloqueio” em 

caso de atraso do pagamento da dívida, já que apuração do limite da saúde se faz 

anualmente, não a qualquer tempo como ocorre com a dívida; a transparência e 

controle social com a realização de audiências públicas quadrimestrais; atuação 

articulada dos órgãos de controle dos recursos federais: Conselho Nacional de 

Saúde, Sistema Nacional de Auditoria do SUS, Controladoria Geral da União, 

Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Justiça Federal. 

 

Comentários sobre a situação atual de implantação da LC 141/12 
José Carlos Silva, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde explicou 

que tem coordenado os grupos internos do MS que estão estudando a viabilização 

da implantação da LC. Lembrou que o texto tem inconsistências e erros que 

dificultam a sua interpretação e implantação e precisará ser revista em cinco anos, 

mas é uma lei importante para a consolidação do SUS. 

A lei preconiza alguns itens que não são possíveis de viabilizar neste 

momento, pela falta de instrumentos que ainda precisam ser criados e por isso 

alguns sistemas que já existem precisam ser adaptados para dar conta neste 

momento. 

Destacou pontos importantes que estão sendo encaminhados para 

implantação da LC: 

- as determinações da LC precisam ser articuladas com os instrumentos 

administrativos e técnicos que existem hoje, como é o caso da Portaria 204/2007 

que precisa ser revista, pois define as transferências fundo a fundo por blocos de 

financiamento e tem outros problemas de redação que estão gerando interpretação 

diferenciada pelos órgãos de controle. O TCU está questionando a transferência dos 
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recursos fundo a fundo por bloco de financiamento. Precisa fazer uma revisão nos 

atos vigentes e revogar alguns para poder implantar a LC.  

- nas questões de saneamento no art. 3º da LC, precisa conversar com a Funasa, 

avaliar os projetos que estão sendo elaborados para considerar como ações e 

serviços de saúde; a Funasa elaborou um documento técnico e um parecer jurídico 

que deve ser discutido no Conselho Nacional de Saúde e este documento pode 

servir de referência para estados e municípios. 

- o Ministério da Saúde já tomou algumas decisões sobre a aplicação do mínimo 

para esse ano com base em parecer da AGU e está excluindo do cálculo, os valores 

transferidos ao Geap e a parte subsidiada dos medicamentos da farmácia popular, 

mas está mantendo como função saúde e despesa obrigatória. 

- Os fundos de saúde devem estar vinculados à administração direta, não têm 

personalidade jurídica apesar de ter CNPJ matriz e devem ser estruturados como 

unidade orçamentária e executora dos recursos da saúde; eles agregam todas as 

receitas da saúde e consolidam contabilmente; os estados e municípios têm que 

olhar para as leis que criam seus fundos para ver se não são limitadoras na sua 

operação e se necessário estes atos precisam ser revistos. A LC tratou de maneira 

discricionária o nível federal e os outros entes e as fundações, autarquias, empresas 

dos estados e municípios podem ser qualificadas ou tipificadas como unidades 

executoras do fundo ou pode ser feito o destaque. Como exemplo citou que a Caixa 

Econômica Federal e os hospitais universitários são unidades executoras do FNS. 

No município de Campinas o fundo de saúde está optando pelo destaque nesse 

momento e colocando na próxima LDO quais serão as unidades executoras. 

- O art 17 que trata da metodologia é um ponto importante e precisa fazer uma 

discussão interna no MS como, por exemplo, consolidar as portarias que tratam do 

assunto como a Portaria 204/2007 e deve ser elaborada uma nova metodologia, 

mas não é tarefa de curto prazo. Está prevista uma audiência com os ministros da 

Fazenda, Saúde e Planejamento com o Tribunal para definir como fazer nesse 

período de transição que não está previsto na LC e está gerando problemas na 

implantação. 
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- O art. 13 da LC foi vetado, mas os parágrafos foram mantidos o que está gerando 

dificuldades de interpretação. 

- Sobre a transferência de recursos de investimento fundo a fundo o entendimento é 

que é transferência obrigatória e de que deve constar nos planos; os condicionantes 

sistêmicos, que são o fundo, o plano de saúde e o conselho, são diferentes dos 

critérios técnicos e administrativos que precisam ser rediscutidos, pois pode ser que 

esteja havendo um excesso de exigências nos critérios técnicos. 

- Sobre o que é transferência regular e automática, mencionou que de forma simples 

o que é regular define o período e o que é automático não tem como mensurar; 

quando definir a metodologia tem que trabalhar com essas dimensões e também 

com os critérios que a LC estabelece que são cerca de 14 critérios.  

- No art. 21 tem um elemento importante para a regionalização que é a organização 

de consórcios e o termo cooperativismo está equivocado, pois deveria ser 

cooperação, que tem mais lógica. 

- No art. 24 sobre os “restos a pagar”, o decreto que está sendo elaborado deve 

esclarecer como fica a situação da despesa empenhada e não liquidada; a despesa 

liquidada e paga pressupõe que esteja empenhada; para esclarecer o assunto 

comentou sobre os estágios da despesa: empenho que é a obrigação de pagar; 

liquidação que verifica o direito do credor, o objeto e a importância a ser paga e o 

pagamento que é a determinação da autoridade competente para pagar. A Portaria 

Interministerial 163 de 04/05/01, que dispõe sobre normas gerais de consolidação 

das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios será 

atualizada, então haverá novidades na área da execução orçamentária e contábil, 

para contemplar a LC, com novas funcionais programáticas. Serão atualizados 

também os manuais fiscal e contábil da STN com especificidades da saúde. 

- No art. 32 que trata do RREO informou que está sendo elaborado um modelo de 

anexo especifico para cada ente que contemple a LC; ressaltou a importância do 

relatório quadrimestral que permite um acompanhamento mais próximo da 

execução, pela área de controle. 

Apresentou o seguinte cronograma de reuniões para o próximo semestre, 

com providências para a implantação da LC: 
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- GT que está discutindo a metodologia de transferência de recursos com a revisão 

de portarias inclusive da Portaria 204/07 e tem prazo de dois meses para apresentar 

sugestões para serem enviadas aos órgãos de controle e ao CNS; 

- GT que está tratando do Sargsus juntamente com o CNS para uniformizar os 

relatórios que estão na LC (o RREO que é um anexo de execução e o relatório 

quadrimestral deverão ser anexos do Relatório de Gestão); 

- GT que cuida da parte contábil e vai publicar manuais que devem estar disponíveis 

na internet nos próximos dias, para os estados e municípios organizarem a 

contabilidade para o próximo ano, no que se refere ao art. 32; 

- O decreto que vem sendo discutido no âmbito do governo está na Casa Civil da 

Presidência da República para fechar o consenso entre os órgãos de governo 

envolvidos e deverá ser publicado logo; 

- No dia 10 de agosto está marcada reunião com tribunais sobre estrutura do módulo 

do SIOPS; até 15 de janeiro de 2013 o módulo do SIOPS precisa estar pronto; 

- Estão acontecendo reuniões programadas com TCU sobre a implantação dos art. 

27, 37 e 42 que trata do controle e deverá haver proposta para mudança na norma 

da auditoria até outubro. 

 

 

 

III - CONCLUSÕES 
As apresentações e os debates trouxeram muitas informações importantes 

sobre os dois temas, apontadas ao longo do texto desta Nota Técnica. Para resumir 

os resultados do debate desses temas estão relacionados a seguir alguns pontos 

que devem ser ressaltados: 

 
I - Implantação dos dispositivos do Decreto 7.508/2011 para a assinatura do 
COAP  

A base do trabalho de assinatura do COAP deve ser o que os gestores do 

estado já acumularam com a experiência do Pacto pela Saúde, que resgatou a 

solidariedade entre os entes federativos. 
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É relevante a sensibilização dos atores para a importância da organização 

das regiões de saúde, com a realização de reuniões com o Cosems, com os 

prefeitos, com as regionais de saúde da SES, com o Ministério Público e assessores 

jurídicos. 

O processo de discussão com os municípios deve iniciar com a avaliação do 

funcionamento das atuais regiões de saúde em conformidade com o que preconiza o 

Decreto 7.508/11. 

Um passo importante no processo é a realização do planejamento regional 

integrado com a análise situacional e o diagnóstico das necessidades de saúde em 

cada município e na região, utilizando ferramentas como o mapa da saúde, para a 

elaboração do mapa de metas e a programação geral de ações e serviços de saúde 

na região, na lógica das redes prioritárias. 

Ainda há uma agenda que deve ser trabalhada de forma tripartite no 

segundo semestre de 2012, com a preparação de alguns instrumentos que 

colaborem para estruturar a implantação dos dispositivos do Decreto 7.508/11, 

principalmente no que se refere ao processo de elaboração do COAP nas regiões de 

saúde. 

 

II - Implantação dos dispositivos da LC 141/12. 
 
Fundos de Saúde 

Os Fundos de Saúde devem constituir-se em unidades orçamentárias e 

gestoras dos recursos destinados a ações e serviços de saúde, consolidando todo o 

recurso da saúde. 

Na movimentação dos recursos da União é necessário dar publicidade ao 

montante de recursos a serem transferidos para cada Estado e cada Município, de 

acordo com metodologia de rateio pactuada na CIT e aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde. Os critérios ainda precisam ser definidos. Da mesma forma os 

estados devem definir os critérios na CIB sobre os recursos que serão transferidos 

aos municípios. 
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A LC autoriza transferência de recursos de investimentos da União de forma 

regular e automática aos Estados e Municípios, dispensada a celebração de 

convênios ou outros instrumentos jurídicos (art. 18), desde que tenha plano de 

saúde onde conste essa transferência. 

Quanto à escrituração e consolidação das contas da saúde a Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN editará normas, com vistas a dar cumprimento ao disposto 

na Lei e no caso dos estados e municípios, a execução deverá ser integralmente 

apresentada no fundo de saúde. 

O decreto que está sendo elaborado deve esclarecer alguns pontos como: o 

art. 24 que trata dos “restos a pagar”, como fica a situação da despesa empenhada 

e não liquidada; o art. 26 que trata do condicionamento da entrega dos recursos e o 

art. 39 que trata do SIOPS. 

A Secretaria do Tesouro Nacional está atualizando os manuais fiscal e 

contábil incluindo as especificidades da área da saúde. 

A Portaria Interministerial 163 de 04/05/01, que dispõe sobre normas gerais 

de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios será atualizada, para contemplar a LC, com novas funcionais 

programáticas. 

 
Conselhos de Saúde 

A partir da publicação da LC 141/12 os conselhos de saúde devem assumir 

vários papéis tais como aprovar; apreciar; deliberar; avaliar; emitir parecer; auxiliar o 

legislativo; cobrar dos gestores, que não estão devidamente esclarecidos pela Lei e 

precisam de interpretação. 

Há muitas dúvidas sobre o papel dos conselhos e as responsabilidades que 

recaem sobre os conselheiros a partir de agora, inclusive de punição juntamente 

com os gestores públicos, em caso de irregularidades nos gastos dos recursos 

públicos. 
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Auditoria 
É competência do Tribunal de Contas verificar a aplicação dos recursos 

mínimos em ações e serviços públicos de saúde de cada ente da Federação sob 

sua jurisdição.  

Cabe também ao SNA verificar a aplicação dos recursos mínimos em ações 

e serviços de saúde e os resultados alcançados. 

O Ministério da Saúde manterá sistema de registro eletrônico centralizado 

das informações de saúde referentes aos orçamentos públicos – SIOPS. 

Os resultados de auditorias realizadas pelo SNA que constatem situações 

que contrariem o estabelecido na LC nº 141/12 deverão ser enviados ao Tribunal de 

Contas e ao Ministério Público. 

Os resultados de auditorias que constatem irregularidades não previstas na 

LC nº 141/12 continuarão sendo enviados ao Fundo de Saúde e ao Ministério 

Público. 

Não deve mais ser celebrado o TAS, instituído pela Portaria MS/GM nº 

2046/2009, que é o compromisso firmado entre gestores com a finalidade de corrigir 

impropriedades decorrentes de obrigações previstas em normativos do Ministério da 

Saúde 

 

Atuação do TCU 
Considera a LC 141/12 como uma Lei de Responsabilidade Social para a 

área da saúde, no mesmo patamar da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LC 

101/2000. 

Em consonância aos paradigmas contemporâneos que devem orientar a 

gestão pública, a responsabilidade pela gestão social, assim como sobre a gestão 

fiscal, deve apresentar princípios com a transparência, o planejamento, o controle e 

a responsabilização. 

Reconhece que há alguns pontos na lei, principalmente os artigos 24 e 26 

que precisam ser discutidos entre os órgãos do executivo e do controle externo, para 

acomodar a interpretação e permitir a implantação da LC. 
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Considera que a LC 141/12 harmoniza os conceitos de saúde no país e 

menciona como avanços institucionais: 

o Padronização do conceito de ações e serviços públicos de saúde, 

tornando mais justa a aplicação da EC 29 na federação; 

o Instrumentos para melhoria da gestão de saúde; 

o Mais transparência e ações de controle articuladas; 

o Ganhos financeiros para o SUS; 

 


