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1. Fatos estilizados: cenário 
macroeconômico para 2015 e 2016

O governo federal revisou as projeções 
para 2015 e 2016 após o encaminhamento da 
peça orçamentária de 2016 ao Congresso Na-
cional,1 prevendo para:

a) 2015: uma queda real do Produto Inter-
no Bruto (PIB) de 2,44% (recessão) e uma taxa de 
inflação (medida pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE) de 9,3%; e

b) 2016: um aumento real do PIB de 0,2% 
e uma taxa de inflação (medida pelo IPCA/
IBGE) de 5,4%.

Contudo, o mercado está mais pessimista 
tanto em relação à inflação, como em relação 
à recessão, especialmente para 2016, não acre-
ditando na expectativa de retomada do cres-
cimento econômico que tem sido anunciada 
pelo governo federal: o “Relatório Focus”2 de 
25/9/2015 projeta uma variação negativa do 
PIB real na ordem de 1,0%. A taxa de inflação 
poderá ficar em torno de 9,5% em 2015 e de 
5,5% em 2016.

O Brasil corre, assim, o risco de mergu-
lhar na mesma espiral da Europa, em que o 
ajuste fiscal aprofunda o baixo crescimento, 
que, por sua vez, gera menos receita. A arreca-
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1   Entretanto, o governo federal está preparando um novo Projeto de Lei Orçamentária 2016 (PLOA 2016) para encami-
nhar ao Congresso Nacional no início de novembro, que substituirá o encaminhado em agosto passado, o que deverá apre-
sentar alterações nos valores e referências para as despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS). Além disto, foi 
encaminhada um projeto de lei que altera a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015 (LDO 2015), que será votada em 
breve, considerando a nova projeção de déficit primário para este ano.

2   Banco Central do Brasil. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20150925.pdf>. Acesso em: 26 
set. 2015.
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3   Conforme informado pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Saúde na reunião da 
COFIN/CNS em 1º/10/2015.

dação é mais volátil que o comportamento da 
economia, caindo mais que o PIB em anos de 
contração econômica: se o PIB cair 1,0% em 
2016, a arrecadação cairá, por exemplo, mais 
que 1,0%, dificultando a retomada do cresci-
mento econômico.

Desse modo, a magnitude da Receita 
Corrente Líquida (estimada para 2016 em R$ 
759,4 bilhões pelo governo federal) depende-
rá da aprovação das medidas no contexto do 
ajuste fiscal e do desempenho da economia 
brasileira em 2016 (que, por sua vez, depende 
das expectativas dos agentes econômicos no 
bojo da crise política).

Nesse cenário, o SUS está ameaçado dian-
te do processo de subfinanciamento a que está 
submetido desde a promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988, especialmente após a vi-
gência da Emenda Constitucional n. 86/2015, 
cujas mudanças do critério de cálculo para a 
apuração da aplicação mínima combinada 
com a execução obrigatória das emendas par-
lamentares individuais representarão, a partir 
de 2016, uma redução de valores em compara-
ção ao que seria apurado pela regra anterior 
da Emenda Constitucional n. 29/2000 e da Lei 
Complementar n. 141/2012. Em outros termos, 
esse é mais um componente para agravar as 
situações de insuficiências orçamentária e fi-
nanceira em 2016, muito piores do que as veri-
ficadas em 2014 e estimadas para 2015. 

2. Insuficiência orçamentária e 
financeira para Ações e Serviços Públicos 
de Saúde (ASPS): 2014 e projeção 2015

A metodologia adotada ad hoc para ela-
borar este trabalho foi considerar o padrão de 
gasto com ASPS em 2014 para as projeções de 
despesas, isto é, a soma dos valores empenhados 
em ASPS no exercício com os valores dos com-
promissos de 2014 empenhados em 2015, evi-
denciando que o processo de subfinanciamento 
histórico do Sistema Único de Saúde (SUS) teve 

continuidade em 2014 e será ainda mais grave 
segundo as projeções de recursos alocados no 
orçamento federal para 2015 e 2016.

A deterioração desse processo pode ser ca-
racterizada pelo fato de que, até 2013, era pos-
sível empenhar todas as despesas compromis-
sadas para determinado exercício onerando os 
recursos orçamentários do mesmo exercício; 
porém, não havia disponibilidade financeira 
para realizar os respectivos pagamentos, situ-
ação que estamos denominando como insufi-
ciência financeira. Como decorrência, foi pos-
sível observar o crescimento dos restos a pagar 
inscritos e reinscritos nos últimos anos.

Entretanto, em 2014, o governo federal 
não empenhou todas as despesas compromis-
sadas para o exercício, talvez para tentar cum-
prir as exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal para o último ano de mandato, especial-
mente que as despesas assumidas nesse ano 
devem ter a correspondente disponibilidade 
financeira. Como consequência, houve atraso 
nas transferências fundo a fundo para estados 
e municípios referentes ao mês de dezembro, 
principalmente para os seguintes grupos de 
despesas:3 Média e Alta Complexidade (MAC, 
R$ 2,3 bilhões); Programa Agentes Comuni-
tários de Saúde/Programa Saúde da Família 
(PACS/PSF, R$ 651 milhões); Farmácia Básica/
Programa de Atenção Básica (PAB, R$ 76 mi-
lhões); e Farmácia Popular (R$ 129 milhões).

Não se trata aqui de avaliar qual seria o 
valor para atender às necessidades de saúde 
para cumprir com o SUS constitucional, uma 
das referências da reivindicação histórica por 
mais recursos e fontes estáveis, vinculadas e 
suficientes para o financiamento do SUS: a gra-
vidade da situação está no fato de que os baixos 
valores alocados no orçamento federal para 
atender à aplicação mínima constitucional 
não são mais suficientes para cumprir com as 
despesas pactuadas com estados e municípios. 

É isso que denominamos como insufi-
ciência orçamentária, algo mais grave que o 
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contingenciamento: de um lado, porque este 
último torna indisponível o recurso existente, 
enquanto, no caso da insuficiência orçamentá-
ria, os recursos não existem no orçamento; de 
outro lado, porque a insuficiência verificada 
em 2014 foi equacionada com a utilização par-
cial de recursos orçamentários do montante 
mínimo alocado para aplicação no exercício 
de 2015 – o que na prática exigiria uma amplia-
ção do valor necessário para o cumprimento 
da aplicação mínima constitucional em 20154  
(correspondente ao valor dessas despesas não 
empenhadas em 2014).

Para projetar a despesa para 2015 (Tabela 
1), decidimos adotar o ano de 2014 como pa-
drão de gasto para a aplicação em Ações e Ser-
viços Públicos de Saúde (ASPS). A escolha de 
2014 como ponto de partida da projeção não 
significa que o valor dessas despesas repre-
sentava um volume de recursos suficientes 

para cumprir com os princípios constitucio-
nais e legais do SUS em termos do atendimen-
to à população, pelo contrário: diante da insu-
ficiência de recursos verificada em 2014, esta 
escolha evidenciará o aprofundamento do 
quadro de asfixia orçamentária e financeira 
do SUS em 2015.

À guisa de ilustração, levantamos os prin-
cipais problemas que poderão ocorrer como de-
corrência da insuficiência orçamentária de 2015 
e que, na prática, representa não manter o pa-
drão de gasto de 2014: haverá atraso5 nas trans-
ferências fundo a fundo para estados e municí-
pios para MAC, PAB Variável e Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensações (FAEC); e, além 
disso, considerando o critério anteriormente 
adotado para a projeção de despesas, foram de-
tectadas insuficiências orçamentárias em várias 
ações, como, por exemplo, PAB FIXO, PACS/
PSF, Farmácia Básica-PAB e Farmácia Popular.

4   Neste caso, para efeito da apuração do valor da aplicação mínima em ASPS no ano “x”, a fórmula de cálculo para 
assegurar que expressa a exigência constitucional seria: [“piso” do ano “x” definido pela EC 29 ou pela EC 86] + [restos a 
pagar cancelados no ano “x-1”] + [despesas do ano “x-1” empenhadas no ano “x”].

5   Conforme consta do “Informe sobre a Reunião do CONASEMS com a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde 
e a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde”. Disponível em: <http://portal.conasems.org.br/
images/Nota_repasses_Federais.pdf>. Acesso em: 23 out. 2015.

Tabela 1: Insuficiência orçamentária para ASPS em 2014 e 2015

ASPS R$ 1,00
(A PREÇOS CORRENTES)

A. Empenhado¹ 2014 92.243.191.171

B. Insuficiência Orçamentária² 3.800.000.000

C. Valor das Despesas – Competência 2014 (A+B) 96.043.191.171

D. Valor Projetado das Despesas³ 2015 107.667.294.332

E. Valor da Disponibilidade Orçamentária4 2015 101.800.000.000

F. Insuficiência Orçamentária 2015 (D-E) 5.867.294.332

Notas:
(1) Conforme Relatório Anual de Gestão 2014 do MS.
(2) As dotações orçamentárias de 2015 estão sendo oneradas para cobrir estas despesas de 2014, considerando a análise da Comis-
são de Orçamento e Financiamento (Cofin/CNS) a respeito do Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2015 do MS 
e as informações prestadas pela SPO/MS na reunião da Cofin/CNS de 1º de outubro de 2015. 
(3) Variação de 9,5% sobre o valor da linha C somada aos incrementos do valor das emendas impositivas estabelecidas pela 
Emenda Constitucional 86/2015 em relação à média histórica de 2008-2013 e da necessidade de compensação dos restos a pagar 
cancelados em 2014 nos termos da Lei Complementar n. 141/2012.
(4) Piso 2015 de R$ 98,3 acrescidos de R$ 3,5 bilhões declarados pelo MPOG em 22/5/2015.
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3. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA PARA ASPS: PROJEÇÃO 2016

As despesas com ASPS projetadas para 
2016 totalizam R$ 117,0 bilhões,6 considerando 
a soma de: 

a) R$ 113,6 bilhões: valor referente à va-
riação de 5,5% (estimativa da taxa da inflação) 
sobre R$ 107,7 bilhões correspondente à proje-
ção das despesas de 2015 (que incorpora o valor 
das emendas impositivas estabelecidas pela 
Emenda Constitucional n. 86/2015); com 

b) R$ 3,4 bilhões: referente à soma da es-
timativa da compensação dos restos a pagar 
cancelados em 2015 (R$ 0,7 bilhão) com a esti-
mativa do saldo de valores a compensar corres-
pondentes aos cancelamentos dos exercícios 
de 2012, 2013 e 2014 (R$ 2,7 bilhões) nos termos 
da Lei Complementar n. 141/2012.

Com isso, o valor projetado da insuficiên-
cia orçamentária será de R$ 16,7 bilhões, con-
siderando o valor alocado para ASPS (R$ 100,3 
bilhões) no Projeto de Lei Orçamentária 2016 
da União. Em outros termos: (i) não será pos-
sível manter o padrão de gasto de 2014, tam-
pouco assumir a insuficiência orçamentária 
de 2015; (ii) poderá ocorrer atraso nas transfe-
rências fundo a fundo para estados e municí-
pios, ou seja, repetição do ocorrido em 2014 e 
do que ocorrerá em 2015; (iii) descumprirá da 
aplicação do valor integral das emendas par-
lamentares impositivas nos termos da Emen-
da Constitucional n. 86/2015; (iv) fragilizará a 
manutenção do programa “Farmácia Popular” 
(modalidade subsídio); (v) redução de recursos 

para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa); e (vi) haverá es-
tagnação dos recursos para a Atenção Básica, depois de um pro-
cesso de crescimento moderado verificado nos últimos anos. A 
situação é ainda mais grave se considerarmos que foi prevista 
no Projeto de Lei Orçamentária da União (PLOA) 2016 a utili-
zação de recursos oriundos de operação de crédito (fonte 144/
Emissão de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional) 
para o financiamento parcial dos R$100,3 bilhões destinados 
para ASPS.7

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidencia-se o crescimento acelerado do valor da insufici-
ência orçamentária, passando de R$ 3,8 bilhões em 2014 para R$ 
5,9 bilhões em 2015 e para R$ 16,6 bilhões em 2016, bem como o 
impacto negativo sobre as despesas que representam cerca de 2/3 
dos valores da aplicação em ASPS, especialmente as transferidas 
para estados e municípios na modalidade fundo a fundo, que re-
fletirão na qualidade do atendimento de saúde no Brasil.8

Na atual conjuntura histórica, esse quadro se aprofunda 
com a crise política e econômica, provocando a redução do or-
çamento da saúde no contexto do ajuste fiscal.  Considerando 
as incertezas do cenário macroeconômico e da própria estima-
tiva da Receita Corrente Líquida em 2016, e ainda às vésperas 
da 15ª Conferência Nacional de Saúde, precisamos construir 
expressiva base de apoio social e parlamentar em defesa do SUS 
e da qualidade de vida da população brasileira, que passa não 
somente pela necessidade de aprimoramento da gestão, mas 
principalmente pela incorporação de novas fontes de finan-
ciamento do SUS, no contexto da Seguridade Social. À guisa 
de ilustração, em 2014, o SUS destinou para todos R$ 1.063,00 
per capita/ano; comparativamente, os planos privados de saúde, 
beneficiados por isenções fiscais e empréstimos a juros subsi-
diados, gastaram o equivalente a R$ 2.818,00 per capita/ano para 
sua clientela quatro vezes menor.  

6   Este valor deverá ser acrescido de R$ 5,9 bilhões se for confirmada a insuficiência orçamentária estimada para 2015 (conforme linha F da Tabela 1).

7   Conforme página 70 da Nota Técnica Conjunta n. 9, de 2015 – Subsídios à apreciação do Projeto de Lei Orçamentária para 2016 (PL nº 
7/2015-CN, encaminhado por intermédio da Mensagem nº 325/2015), de autoria das Consultorias da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.

8   Esse quadro de deterioração do atendimento de saúde é agravado anualmente pelos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, que totalizam aproximada-
mente R$ 15 bilhões (desde o ano de 2003), que representavam no início de 2015 valores empenhados em exercícios anteriores, mas não pagos, situação 
observada há anos e também em outros ministérios, bem como compatível com a necessidade de cumprimento das metas de superávit primário.

9   Uma das medidas do ajuste fiscal em tramitação no Congresso Nacional pela PEC (Proposta de Emenda Constitucional) n. 87/2015 estabelece 
o aumento da alíquota da DRU (Desvinculações das Receitas da União) de 20% para 30% e a prorrogação da vigência até 2023, o que agrava 
ainda mais o quadro de dificuldades para o financiamento das políticas sociais tanto no curto prazo, no contexto da recessão econômica, como 
no longo prazo, especialmente em relação às necessidades orçamentárias e financeiras adicionais ao valor mínimo estabelecido pela Emenda 
Constitucional n. 86/2015 para a aplicação em ASPS.

7   Conforme consta no Manifesto do CONASEMS em Defesa do SUS. Disponível em: <http://portal.conasems.org.br/images/MANIFESTO_CO-
NASEMS_.pdf>. Acesso em: 23 out. 2015.


