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Competência dos Municípios 

na Saúde - Art. 30.– CF 1988 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

......... 

VII - prestar, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população; 

..... 

 



 

 
Diretrizes e Princípios Técnicos 

Assistenciais do SUS – CF 1988 
Universalidade 

Igualdade 

Equidade 

Integralidade 

Intersetorialidade 

Direito à informação 

Autonomia das pessoas 

Resolutividade 

Base epidemiológica 

 



 

 Diretrizes e Princípios Técnicos 

Gerenciais no SUS CF 1988 

Descentralização 

Regionalização 

Hierarquização 

Gestor único em cada esfera de governo 

Complementariedade do privado 

Suplementariedade do privado 

Financiamento 

Participação da comunidade 



Princípios Constitucionais na 

Administração Pública 

 Princípios básicos estabelecidos pela Constituição 
Federal (Artigo 37): 

 Legalidade: o administrador está sujeito ao mandamento da lei, dela 
não podendo se afastar. 

 Moralidade: obedecer a lei, a ética da própria instituição, e ao que é 
moral e socialmente aceito. 

 Impessoalidade: visar o público, é proibido de buscar outros 
objetivos ou de praticar atos visando interesse próprio ou de terceiros. 

 Publicidade: divulgar oficialmente todo ato administrativo para 
conhecimento público e para indicar seus efeitos externos.  

 Eficiência: dever de utilizar os recursos disponíveis de modo 
econômico e de forma que alcance, com os custos previstos, os maiores 
benefícios possíveis,atendendo aos requisitos da especificidade e 
qualidade. 



Administração Pública no SUS 
 A Lei 8.080/90, estabelece papéis institucionais de cada instância 

governamental no contexto do SUS: 

 UNIÃO: Papel de caráter normativo. Estabelecimento de políticas 
públicas nacionais de saúde pública. Controle e fiscalização. Promoção da 
descentralização para Estados e municípios dos serviços e ações de 
saúde de abrangência estadual e municipal. 

 ESTADOS: Descentralização para os municípios dos serviços e ações de 
saúde. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. Controlar, 
acompanhar, avaliar e executar ações do meio ambiente, saneamento 
básico, ambiente de trabalho, insumos e equipamentos, laboratórios e 
hemocentros, controle de qualidade para produtos e substâncias de 
consumo humano, vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
em colaboração com a União. Avaliar e divulgar os  indicadores de morbi-
mortalidade no âmbito estadual. 

 MUNICÍPIOS: Planejar, organizar, executar, controlar e avaliar ações e 
serviços de saúde. 



Administração Pública no SUS 

 Lei 8.142/90 dispõe sobre:  
 Participação da comunidade na gestão do SUS: Conselhos de Saúde 

e Conferências de Saúde  

 Transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 
da Saúde. 

 Plano Municipal de Saúde 

 Fundo Municipal de Saúde 

 Relatório de Gestão 

 Plano de Carreira, Cargos e Salários 

  

Transferência de recursos financeiros: 
 Repasse de forma regular e automática para municípios, estados e 

Distrito Federal, referentes à cobertura  das ações e dos serviços 
de saúde para investimentos na rede de serviços,cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar e demais ações de saúde. 

 



Gestão Administrativa 
 A gestão ou ação administrativa pressupõe o desenvolvimento de 

um processo que envolve as funções planejamento, execução, 
direção e controle .  

 PLANEJAMENTO:  

 Decisão sobre os objetivos; 

 Definição de planos para alcançá-los; 

 Programação de atividades; 

 ORGANIZAÇÃO 
  Recursos e atividades para atingir os objetivos, órgãos e cargos; 

  Atribuição de autoridade e responsabilidade; 

DIREÇÃO: 

  Preenchimento dos cargos; 

 Comunicação, liderança e motivação do pessoal; 

 Direção para os objetivos; 

 CONTROLE 
  Definição de padrões para medir desempenho, corrigir desvios ou 

discrepâncias e garantir que o planejamento seja realizado. 

 



Normas Orçamentárias  

 Constituição Federal:  
 Vigência: Permanente 

 Prerrogativas de cada poder, definição do sistema de 
planejamento e orçamento, vinculações, vedações e princípios. 

 

 Leis Complementares - Lei n. 4.320/64 e LC n. 
101/2000 – LRF:  
 Vigência: permanente 

 Normas gerais acerca de prazos, vigência, elaboração e organização 
das leis temporárias (PPA/LDO/LOA), gestão financeira e patrimonial e 
normas de gestão fiscal voltadas à responsabilidade fiscal. 

 

 Plano Plurianual:  
 Vigência:4 anos;  

 Diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e decorrentes 
e despesas correntes continuadas, projetos prioritários. 



Normas Orçamentárias 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias:  
 Vigência: 1 ano 

 Metas e prioridades, orientação para a elaboração e execução da lei 
orçamentária e previsão das alterações na legislação tributária, conteúdo 
determinado pela LRF (Anexo de Metas Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais, 
definição da reserva de contingência, etc.). 

 

 Lei Orçamentária Anual (orçamento fiscal, da seguridade social e de 
investimentos das empresas estatais). 

 Vigência:  1 ano 

 Estimativa da receita e fixação da despesa orçamentária - autoriza 
anualmente dotações orçamentárias para cada categoria de programação; 
projetos de lei de crédito suplementar e especial, além de medidas 
provisórias, podem alterar a lei orçamentária anual.  

 

 Atenção:cumprimento dos prazos para elaboração das peças  
integrante do ciclo orçamentário que devem ser coerentes com os 
prazos da tramitação legislativa conforme estabelecidos a 
Constituição de cada esfera administrativa. 

 





DIRETRIZES PARA A 

FORMULAÇÃO dos planos de saúde 

do ente 

GESTOR DO 

EXECUTIVO 

ANALISA  A SITUAÇÃO DE 

SAÚDE  frente ao desempenho de 

cada política de saúde instituída. 

Elabora o plano considerando as 

diretrizes do conselho,  o programa 

de governo e o planejamento 

participativo 

CONSELHO DE 

SAÚDE DE CADA 

ENTE 

APROVA o plano, programação 

anual, relatórios de gestão 

UNIVERSO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS DE 

SAÚDE - 52 

CONSELHO DE 

SAÚDE DE CADA 

ENTE 

Como devem ser produzidos o PLANOS DE SAÚDE no 

SUS  





PLANO DE SAÚDE (2014-2017) 

2 ºANO/PS 
(3º ano de gestão) 

3º ANO/PS 
(4º ano de gestão) 

4º ANO/PS 
(1º ano de gestão) 

1º ANO/PS 
(2º ano de gestão) 

PLANO DE SAÚDE 

4º ANO/PS 
(1º ano de gestão) 

Elaboração 

do PS 

Elaboração 

da PAS 

Programação 

Anual  

de Saúde 

Relatório  

Anual  

de Gestão 

Programação 

Anual  

de Saúde 

Programação 

Anual  

de Saúde 

Programação 

Anual  

de Saúde 

Relatório  

Anual  

de Gestão 

Relatório  

Anual  

de Gestão 

Relatório  

Anual  

de Gestão 

Avaliação 

preliminar do PS 

vigente 

Avaliação do Plano de Saúde 

Interdependência dos instrumentos de Planejamento em Saúde 

Fontes: Coordenação PlanejaSUS, 2009 



Fundo de Saúde 
Lei n° 8.080/ 90  art. 33 

“Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em 
conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização 
dos respectivos Conselhos de Saúde” 

Lei 8.142/90 – art. 4º 

“Para receberem os recursos de que trata o art. 3º desta Lei, os Municípios, os Estados 
e o Distrito Federal deverão contar com: 

    I  – Fundo de saúde; 

    II – Conselho de Saúde, com composição paritária...”   

Decreto 1.232/94 – art. 2º 

       “A transferência de que trata o artigo 1º fica condicionada à  existência de Fundo 
de saúde e à apresentação de Plano de saúde aprovado pelo respectivo Conselho 
de Saúde do qual conste a contrapartida de recursos no orçamento do estado do 
DF, Estado ou do Município.” 

EC 29 – art. 77 - III 

"§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às 
ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma 
finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e 
fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da 
Constituição Federal."  



Organização de Fundos de 

Saúde: O que organizar? 

 

 

 

 

ASPECTOS LEGAIS: 

 

ASPECTOS  

ORGANIZACIONAIS: 

 

 

ASPECTOS POLÍTICO- 

 ADMINISTRATIVOS: 

Inscrição do Fundo no CNPJ 

Forma de repasse de Recursos do 

Tesouro 

Autonomia administrativa e financeira 

Responsabilidades 

Contas Bancárias 

Cadastro de Prestadores de Serviços 

Logística 

Equipes de Trabalho 

 

Lei de Constituição e/ou Organização      

Decreto de Regulamentação 

Planejamento Orçamentário e Financeiro  

Execução Orçamentária e Financeira 

Contabilidade 

Controle e Avaliação 



Financiamento do SUS: EC 

29/00,  EC 86/15, EC 95/16 
 Até o exercício financeiro de 2004, os recursos 

mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de 
saúde serão equivalentes: 

 União: no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo 
exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por 
cento); (alteração da EC 86/2015 e validada pela EC 95/16. 
 A EC 86/2015 diz 1,2% da recita corrente líquida do ano anterior será aplicado 

por emendas parlamentares e que 50% deste valor será na saúde. 

 Estados e DF : 12% do produto da arrecadação de impostos 
(TCMD, ICMS, IPVA, IRRF) e transferências recebidas, deduzidas 
as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios;  

 

 Municípios e DF: 15% do produto da arrecadação de 
impostos (IPTU, ITBI, ISS, IRRF) e transferências recebidas da 
União (quotas parte: FPM, ITR, ICMS - Exportação) e do estado 
(quotas parte: ICMS, IPVA, IPI - exportação) e receitas de  
cobrança da dívida ativa. 

 



  

 Lei Complementar nº 141, de 13 

de janeiro de 2012 
Esta lei regulamenta  a EC 29.  

Seções da Lei: 

 Disposições preliminares 

 Ações e serviços públicos de saúde –ASPS 

 Recursos mínimos 

 Repasse e aplicação dos recursos mínimos 

 Movimentação dos recursos da união 

 Movimentação dos recursos dos estados 

 Disposições gerais da aplicação recursos 

 Transparência e visibilidade da gestão 

 Escrituração e consolidação de contas 

 Prestação de contas 

 Fiscalização da gestão 

 Disposições finais e transitórias 



  

 Lei Complementar nº 141, de 13 de 

janeiro de 2012 

De forma geral, essa lei: 

  - dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios em ações e serviços públicos de saúde;  

 - estabelece os critérios de rateio dos recursos de 
transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas 3 (três) esferas de governo; 

  - revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e 
dá outras providências.  



O que PODE ser gasto em saúde: 
 ASPS – SÃO AÇÕES SERVIÇOS SAÚDE – Lei Complementar 141 

Artigos 2 e 3:  

1.   Universal e gratuito 

2.   Presentes no plano 

3.   Vigilância em saúde 

4.   Atenção integral à saúde 

5.   capacitação pessoal 

6.   Desenvolvimento C & T 

7.   Insumos: medicamentos, vacinas, sangue 

8.   Saneamento básico: domicílio/pequenas comunidades;  comunidades     

 indígenas &  quilombolas 

9.   Meio ambiente: controle vetores 

10.   Investimento na rede física 

11.   Pagamento pessoal da área 

12.   Apoio administrativo 

13.   Gestão e operação unidades 

 



O quê NÃO É Gasto em Saúde: 

 ASPS – NÃO SÃO AÇÕES SERVIÇOS 

SAÚDE – Lei Complementar 141 - Artigo 4:  
1.  Condicionante/determinantes  mesmo se feitos pela saúde 

2.   Inativos (incluindo saúde) 

3.   Assistência não universal 

4.   Merenda Escolar / Nutrição 

5.   Assistência social 

6.   Saneamento Básico b tarifado  (limpeza urbana e remoção resíduos) 

7.   Meio ambiente de outras áreas 

8.   Obras de infraestrutura 

9.   Pagamento de pessoal fora área 

10.   ASPS – custeadas com recursos fora  da base ou fundos específicos 



Art. 30.  Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, as leis 

orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos de saúde 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão 

elaborados de modo a dar cumprimento ao disposto nesta Lei 

Complementar.  

§ 1o  O processo de planejamento e orçamento será ascendente e deverá 

partir das necessidades de saúde da população em cada região, com 

base no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir 

as metas anuais de atenção integral à saúde e estimar os respectivos 

custos.  

§ 2o  Os planos e metas regionais resultantes das pactuações 

intermunicipais constituirão a base para os planos e metas estaduais, 

que promoverão a equidade interregional.  

§ 3o  Os planos e metas estaduais constituirão a base para o plano e 

metas nacionais, que promoverão a equidade interestadual.  

  

 Lei Complementar nº 141, de 13 de 

janeiro de 2012 



PORTARIA Nº 204, DE 29 DE 

JANEIRO DE 2007 

 Regulamenta o financiamento e a 

transferência dos recursos federais para as 

ações e os serviços de saúde, na forma de 

blocos de financiamento, com o respectivo 

monitoramento e controle. 

 



Blocos de Financiamento no SUS 
 

 O financiamento e a transferência dos recursos 
federais para as ações e os serviços de saúde, na 
forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle, definidos no Regulamento. 

 Portaria 2004/2007 e suas alterações legais. 

 

 Blocos de Financiamento:   
I - Atenção Básica 

II - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; 

III - Vigilância em Saúde; 

IV - Assistência Farmacêutica; e 

V - Gestão do SUS. 

VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. (Redação dada pela PRT 

GM/MS nº 837 de 23.04.2009) 

 



PORTARIA Nº 412, DE 15/03/2013 
I - Bloco de Atenção Básica; 

II - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar; 

III - Bloco de Vigilância em Saúde; 

IV -  Bloco de Assistência Farmacêutica - Componente 

Básico; 

V -Bloco de Assistência Farmacêutica - Componente de 

Medicamentos de Dispensação Excepcional; 

VI - Bloco de Gestão do SUS; e 

VII - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de 

Saúde. 

 



Blocos de Financiamento 
Deverá ter: 

 conta única e específica para cada bloco de 
financiamento; 

 aplicados nas ações e serviços de saúde relacionados 
ao próprio bloco; 

 recursos federais provenientes de acordos de 
empréstimos internacionais devendo ser movimentados 
em conta específica; 

 Exceção: assistência farmacêutica que deverá ter conta 
específica para cada bloco; 



Portaria GM Nº. 204/07 

Suspensão dos RF: 
 

 I- Atenção Básica: falta de alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, por dois 
meses consecutivos ou três meses alternados, no prazo de um ano e para o bloco da 
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar quando se tratar dos 
Bancos de Dados Nacionais SIA, SIH e CNES; 

 II - Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar: quando do não-pagamento aos prestadores de serviços públicos ou 
privados, hospitalares e ambulatoriais, até o quinto dia útil, após o Ministério da Saúde 
creditar na conta bancária do Fundo Estadual/Distrito Federal/Municipal de Saúde; 

 III - Bloco de Vigilância em Saúde: quando os recursos nos estados, no Distrito 
Federal e nos Municípios estiverem sem movimentação bancária e com saldos 
correspondentes a seis meses de repasse, sem justificativa; 

 IV - Indicação de suspensão decorrente de relatório da Auditoria: realizada 
pelos componentes estadual ou nacional, respeitado o prazo de defesa do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município envolvido, para o bloco de Financiamento 
correspondente à ação da Auditoria. 

 V - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde: quando 
constatadas impropriedades e/ou irregularidades na execução dos projetos, conforme o 
previsto no art. 33 desta Portaria.(NR) (PORTARIA Nº 837, DE 23 DE ABRIL DE 2009)  



Limitações impostas pelos BLOCOS da portaria 204 

1. Atenção básica 

2. Media e alta 

3. Vigilância em saúde 

4. Assistência 

farmacêutica 

5. Gestão 

6. Capital  

Impedem o planejamento 

a partir das necessidades 

regionais 

induzem a 

fragmentação 

Impedem a aplicação 

dos critérios de rateio 

Impedem a 

ponderabilidade 

programática 



PROPOSTA - FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  

Alteração da portaria 42/1999 – SOF/MP 

301 – Atenção Básica 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 

304 – Vigilância Sanitária 

305 – Vigilância Epidemiológica 

306 – Alimentação e Nutrição 

301 – Atenção Básica 

302 – Atenção em Média e Alta Complexidade  

303 – Assistência Farmacêutica 

304 – Vigilância Sanitária 

305 – Vigilância Epidemiológica 

306 – Alimentação e Nutrição 

307 – Vigilância em Saúde 

308 – Rateio de Recursos para a Ações e Serviços 

Públicos de Saúde / Cooperação financeira para 

Ações e Serviços Públicos de Saúde 

MODELO ATUAL 

PROPOSTA 



PERSPECTIVAS PARA ADEQUAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

 

 Repasses federais, de acordo com as necessidades 

locais, passam a gerar efeitos positivos para a eficiência 

na saúde; 

 Implementa condições para uma programação regional 

entre estados e munícipios que gere eficiência no uso 

dos recursos; 

 Viabiliza condições para o repasse obedecendo aos 

critérios legais de rateio dos recursos federais, conforme 

a legislação. 



RESOLUÇÃO MS/CIT Nº 23, DE 17 DE 

AGOSTO DE 2017. 

Estabelece diretrizes para os processos de 

Regionalização, Planejamento Regional 

Integrado, elaborado de forma ascendente, e 

Governança das Redes de Atenção à Saúde 

no âmbito do SUS. 



 

 

Art. 1º Estabelecer diretrizes para os processos de 

Regionalização, Planejamento Regional Integrado, 

elaborado de forma ascendente, e Governança das 

Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS: 

 I - Compromisso dos três entes federados na implementação de 

modelo de atenção à saúde que atenda às políticas pactuadas e 

às necessidades de saúde da população brasileira; 

II - Implementação do processo de planejamento regional 

integrado visando a organização das RAS com a integração 

regional das ações e serviços de saúde, em conformidade 

com a Lei Complementar nº 141/2012; 

III - A organização das RAS poderá envolver uma ou mais 

regiões de saúde, inclusive em mais de um estado, na 

perspectiva de construção de um espaço regional, onde se 

complementam e compartilham a oferta de ações e serviços de 

saúde, integrados por Sistemas Logísticos; 



 

 

Art. 1º Estabelecer diretrizes para os processos de 

Regionalização, Planejamento Regional Integrado, 

elaborado de forma ascendente, e Governança das 

Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS: 

 IV - O espaço regional, onde se organiza a RAS, requer a definição dos 

limites geográficos e base populacional, bem como a definição do 

conjunto de ações e serviços, garantindo acessibilidade e 

sustentabilidade operacional; 

V - Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde como ordenadora das 

RAS e coordenadora do cuidado, considerando ainda os demais 

conceitos, fundamentos, atributos e elementos constitutivos das RAS 

descritos na Portaria GM/MS nº 4279/2010, sem prejuízo de outros que 

venham ser definidos pela CIT; 

VI - Estabelecimento e disponibilização de parâmetros nacionais e 

regionalizados para orientar o planejamento e a programação das ações 

e serviços de saúde, considerando a diversidade socioeconômica, 

geográfica, epidemiológica e sanitária das regiões de saúde brasileiras; 



 

 

Art. 1º Estabelecer diretrizes para os processos de 

Regionalização, Planejamento Regional Integrado, 

elaborado de forma ascendente, e Governança das 

Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS: 

 VII - Implementação de gestão de custos em saúde, como componente do 

processo de gestão e planejamento no SUS; 

VIII - O planejamento regional integrado, elaborado de forma ascendente, deve 

sistematizar a definição das responsabilidades de cada ente federado no 

âmbito das RAS e do financiamento compartilhado, sem prejuízo das demais 

definições presentes na legislação vigente; 

IX - A alocação de recursos de capital e custeio pelas três esferas de gestão deve 

respeitar a regionalização e a organização das RAS; 

X - A CIB deverá instituir, em espaços regionais onde se organizam as RAS, 

observadas as realidades locais, Comitês Executivos de Governança das RAS, 

de natureza técnica e operacional, com o objetivo de monitorar, acompanhar, 

avaliar e propor soluções para o adequado funcionamento das RAS, 

contemplando a participação dos diversos atores envolvidos no seu funcionamento 

e resultados, incluindo os prestadores de serviços, o controle social e 

representantes do Ministério da Saúde; 

 



 

 

Art. 1º Estabelecer diretrizes para os processos de 

Regionalização, Planejamento Regional Integrado, 

elaborado de forma ascendente, e Governança das 

Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS: 

 XI - A CIB definirá a composição, atribuições e funcionamento dos Comitês 

Executivos de Governança das RAS; 

 

XII Comitês Executivos de Governança das RAS deverão subsidiar a CIB 

nas tomadas de decisões acerca do seu espaço regional- Os, no que se 

refere à implementação das RAS, bem como contribuirão para a efetivação 

dos acordos pactuados na CIB e CIR; 

 

XIII - A Secretaria de Estado da Saúde fornecerá os meios necessários para 

o desenvolvimento das atividades dos comitês vinculados às CIB; 

 

XIV - Nos casos de espaços regionais, onde se organizam as RAS, que 

envolvam mais de um estado, os comitês instituídos pelas CIB terão sua 

coordenação compartilhada; 

 
 



 

 

Art. 1º Estabelecer diretrizes para os processos de 

Regionalização, Planejamento Regional Integrado, 

elaborado de forma ascendente, e Governança das 

Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS: 

 
 

 XV - As CIB garantirão mecanismos de comunicação, visando à 

transparência dos processos de Regionalização, Planejamento 

Regional Integrado e Governança das RAS; 

XVI - As CIB deverão fortalecer as CIR como espaço de governança 

regional e de gestão, envolvendo os três entes federados para a 

implementação do processo de planejamento regional integrado 

visando a organização das RAS; 

XVII - A CIT definirá diretrizes para a revisão das regiões de saúde 

com vistas à conformação de regiões resolutivas, que busquem 

assegurar acessibilidade, integralidade e sustentabilidade operacional 

das RAS. 



Resolução CIT 23 -2017 

Art. 2º As diretrizes definidas nesta resolução deverão ser 

observadas por todos os gestores do SUS. 

 

 

Art. 3º A implementação da estratégia de e-Saúde, a 

metodologia para aplicação dos critérios de rateio 

estabelecidos no art. 17 da Lei Complementar nº 141/2012 

e os mecanismos de transferência de recursos financeiros 

federais, serão formulados pelo Grupo de Trabalho de 

Gestão da Câmara Técnica da CIT e submetidos ao seu 

plenário para pactuação. 



Dimensões da gestão: 

1. Planejamento 

2. Execução  

3. Controle  

4. Correção  do plano 

DIMENSÕES DA GESTÃO/GOVERNANÇA 

Dimensões da governança 

1. Atores e desafios definidos 

2. Congruência entre regra e provisão 

3. Espaços de escolhas coletivas 

4. Monitoramento 

5. Sanções graduais 

6. Mecanismos de resolução de conflito 

7. Participação social 

8. Participação federativa 

(TCU,2016)  

1. Monitoramento 

2. Avaliação 

3. Direcionamento  



SUS 
legal 

rateio 

Planejamento 
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Monitoramento 
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e-saúde 
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Uma 
funcional 
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Revisão 
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REVISÃO 

NORMATIVA 

Arcabouço normativo do SUS 

 -Contradições normativas e vazios 

 normativos impedem monitoramento , 

 avaliação e controle 

 

 -44.000 portarias das secretarias 

 -17.000 portarias GM estruturantes do 

              sistema 

Construção de um CÓDIGO DO SUS 



ORÇAMENTO 

NACIONAL 

ORÇAMENT

O 

MUNICIPAL 

ORÇAMENTO 

ESTADUAL 

GOVERNANÇA MONITORA 

AVALIA 

PLANEJAMENTO 

ESTADUAL 

PLANEJAMENTO 

municipal/regional 

AGE 

EXECUTA 

CONTROLA 

GESTÃO 

e-saúde 

DESEMPENHO 

RATEIO 
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e-SUS 
Gestor 

(módulo 
planejamento

) 

Identificação: 

• Secretaria de Saúde 

• Fundo de Saúde 

• Conselho de Saúde 

Relatórios de 

Gestão: 

• DOMI 

• Resultado da Meta 

• Total executado 

• Demonstrativo 

Orçamentário 

Plano de Saúde: 

• Descrição 

Situacional 

(indicadores) 

• Diretrizes, Objetivos, 

Metas e Indicadores 

(DOMI) 

Programação Anual de Saúde: 

• DOMI 

• Meta anualizada 

• Ações e subfunções relacionadas 

• Estimativa de despesas por fonte 



Gestão financeira em Saúde 

 

 Os recursos financeiros aplicados em 

saúde em cada município, são suficientes 

para atender as necessidades de saúde 

da população? 

 



Gestão financeira em Saúde 

 

 Será que os recursos financeiros 

destinados à Saúde estão sendo 

aplicados da melhor forma? 

 



REFLEXÕES.... 

 ......“O nosso grande desafio, enquanto gestores, 
é buscar que as ações e projetos desenvolvidos 
visem alterar a lógica da produção de saúde por 
meio de procedimentos para a produção de 
cuidados na perspectiva do usuário cidadão.  

 Sabemos que alguns gestores de municípios de 
diferentes portes acabam “conformando-se” em 
manter o instituído, tendo em vista as enormes 
dificuldades para operar as mudanças nos 
processos de produção do cuidado em saúde. O 
modelo hegemônico tem sido forte o suficiente 
para resistir às tentativas de reforma das 
práticas sanitárias......”  

REFLEXÕES AOS NOVOS GESTORES  MUNICIPAIS DE SAÚDE 

CONASEMS/2009 

 


