
GESTÃO DA 

SAÚDE

FINANCIAMENTO DO SUS
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FINANCIAMENTO DO SUS

ORIGEM...



Financiamento do SUS

 Emenda Constitucional 29/2000 (EC/29):

Aplicação mínima em Ações e Serviços Públicos
de Saúde (ASPS) – Estados e Municípios iniciar
com 7% e atingir até 2004:

Estados: 12%,

Municípios: 15%

União: ampliar no primeiro ano em 5% o
orçamento do ano anterior e a partir daí, aplicar
o valor do ano anterior acrescido da variação do
Produto Interno Bruto (PIB)



Financiamento do SUS

 Lei Complementar 141/2012:

 Manutenção dos percentuais da EC 29/2000,
Estados 12%, Municípios 15% e União (valor do
ano anterior acrescido da variação do PIB)
esperava-se aqui a elevação deste patamar para
10% das receitas correntes brutas. (Movimento
Saúde + 10).



FINANCIAMENTO DO SUS
LEI COMPLEMENTAR 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012

O Financiamento do SUS é feito pelas três esferas de governo:

Federal, Estadual e Municipal



Emenda Constitucional (EC 86 - 17/03/2015)



Financiamento do SUS

 Emenda Constitucional (EC 95 - 15/12/2016):

 Com o objetivo de garantir o equilíbrio das contas públicas por
meio de um rígido mecanismo de controle de gastos, a PEC do
Teto dos Gastos determina que, a partir de 2018, as despesas
federais só poderão aumentar de acordo com a inflação
acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).

 A inflação a ser considerada para o cálculo dos gastos será a
medida nos últimos 12 meses, até junho do ano anterior. Assim,
em 2018, por exemplo, a inflação usada será a medida entre
julho de 2016 e junho de 2017.

 Para 2017, primeiro ano de vigência da PEC, o teto será definido
com base na despesa primária paga em 2016 (incluídos os
restos a pagar), com a correção de 7,2%, a inflação prevista para
este ano.



EC - Emenda Constitucional 
RCL - Receita Corrente Líquida da União
IPCA - Índice de Preços Consumido - Amplo

MUNICÍPIOS ESTADOS 

Desde 2000 Desde 2000 De 2000 a 2015
A partir de 

2018

EC 29/2000 EC 29/2000 EC 29/2000 EC 95/2016

Ano Base RCL Ano Base RCL
Base: gasto ano 

anterior

2016 13,20% - -

2017 13,70% 2017 15,00%

2018 14,10% - -

2019 14,50% - -

2020 15,00% - -

Valor gasto no 

ano anterior + 

IPCA

15% Transferências 

legais e 

constitucionais e 

impostos 

diretamente 

arrecadados 

12% Transferências 

legais e 

constitucionais e 

impostos 

diretamente 

arrecadados 

Valor 

empenhado no 

ano anterior + 

variação do PIB

2017

EC 95/2016

UNIÃO

A partir de 

2015 

EC 86/2015

Mínimo de recursos financeiros que devem ser aplicados em 
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

CONTEXTO
Regras do financiamento SUS   



CF/1988

EC 29/2000

LC 141/2012

EC 86/2015

EC 95/2016

CONTEXTO
Histórico normativo financiamento SUS   
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Planejamento e Financiamento 

Como é hoje?
Embora o Planejamento da saúde seja parte do

planejamento governamental, do orçamento e das

diretrizes municipais, na prática, quase sempre os

instrumentos são construídos de forma separada e em

tempos diferentes.

Como assim?
O PPA é feito sem as diretrizes do Plano Municipal de

Saúde que, por sua vez, é construído bem posterior a

elaboração do PPA;

 A Programação Anual de Saúde, geralmente é elaborada

sem consonância e com total descompasso de

temporalidade com a LDO e LOA;

 O Relatório de Gestão em geral não faz interface com a

Programação Anual e LOA.



PLANEJAMENTO DE 
GOVERNO

• PPA (Plano Plurianual)

• LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias)

• LOA (Lei Orçamentária 
Anual)

• Relatórios de Gestão 
Fiscal e de Execução 
Orçamentária e 
Financeira

PLANEJAMENTO DA 
SAÚDE

PS - Plano de Saúde

PAS - Programação Anual de 
Saúde (diretrizes – objetivos, 
metas, indicadores)

RAG – Relatório Anual de 
Gestão

RREO – Bimestral

SIOPS/Bimestral  

RDQA-Relatórios Quadrimestrais 
de Prestação de Contas

Relatório Anual de Gestão (RAG)



Planejamento em Saúde



Plano de Saúde 

Período:  2018 - 2021

Plano de 

Saúde 

2018 2019 2020 2021

Execução-SMS

2017

Conselho
Julho/agosto 

2017

Elaboração do Plano de Saúde pela Secretaria 

Municipal de Saúde e aprovação pelo Conselho 

Municipal de Saúde



PAS/2019

PAS/2019 Execução-SMS

2019

2018

abril/2018

Elaboração da Programação Anual de Saúde pela 

Secretaria Municipal de Saúde e aprovação pelo 

Conselho Municipal de Saúde

Conselho



Relatório Anual de Gestão 

RAG/2018

RAG/2018 SARGSUS
(DIGISUS)

Digisus gestor – módulo planejamento

– deve ser preenchido pelos

municípios quadrimestralmente e

encerrado anualmente pelo Conselho

Municipal de Saúde

2019

março/2019

Elaboração do Relatório Anual de Gestão pela 

Secretaria Municipal de Saúde e aprovação pelo 

Conselho Municipal de Saúde até 30 de março, com 

resolução para envio de prestação de contas ao 

Tribunal de Contas do Estado - TCE

Conselho



GESTÃO

DA 
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FINANCIAMENTO DO SUS

Pagamentos Federais - Cirurgia oncológica - Próstata - Ações Estratégicas

- Atendimento ambulatorial (MS) - Cirurgias eletivas - Ações Estratégicas - Queimados - Ações Estratégicas

- Internações hospitalares (MS) - Co-financiamento carga viral HIV e TCD4/CD8 - Reabilitação - Ações Estratégicas

Transferências - Média e Alta Complexidade - Co-financiamento assistência unid. próprias - Terapia renal substitutiva

- AIDS - Ações Estratégicas - Complemento teto financeiro – plena - Transferências extraordinárias

- Acomp. Pós Transplante - Ações Estratégicas - Câmara de compensação  alta complexidade - Transplantes

- Acomp. a Def. Auditivo - Ações Estratégicas - Câncer de Colo Uterino - Ações Estratégicas - Transplantes - Ações Estratégicas

- Antígeno HLA - Deformidade Crânio-Facial – Ações Estratég. - Tuberculose - Ações Estratégicas

- Assistência a municípios em calamidade - Fator de recomposição 25% (plena) - Urgência e emergência - extra teto

- Assistência hospitalar e ambulatorial (MAC) - Financiamento cadastro avaliação unidades - Varizes - Ações Estratégicas

- Campanha  Oftalmologia - Ações Estratégicas - Gestantes de alto risco - extra teto - Vistoria PNASCH - Ações Estratégicas

- Campanha de acomp. a paciente def. auditivo - Gestão plena sist.municipal alta complexidade Transferências - Atenção Básica

- Campanha de acomp. pós-transplantes - Gestão plena sist.munic. média complexidade - Apoio à população indígena

- Campanha de cirurgia cardiovascular - Histocompatibilidade - Ações Estratégicas - Cadastro nacional de usuários do SUS

- Campanha de cirurgia da catarata - Humanização do Parto - Ações Estratégicas - Epidemiologia e controle de doenças

- Campanha de cirurgia da próstata - Impacto da psiquiatria - Farmácia básica

- Campanha de cirurgia de hérnia inguinal - Incentivo (MAC) à população indígena - Incentivo Adicional. ao PITS

- Campanha de Epilepsia - Leitos de UTI - extra teto - Incentivo a ações básicas vigilância sanitária

- Campanha de pré-natal - MAC vigilância sanitária - Incentivo ações combate  carência nutricional

- Campanha de quimioterapia - Medicamentos excep. pacientes crônicos - Incentivo à descentralização unidades Funasa

- Campanha de radioterapia - Medicamentos excepcionais para transplantes - Incentivo à saúde bucal

- Campanha de retinopatia diabética - Neurocirurgia - extra teto - Medicamentos para saúde mental

- Campanha de vacinação - Ortodontia - Ações Estratégicas - Piso de atenção básica - fixo

- Campanha de vacinação anti-rábica - Plano nacional de controle tuberculose - Programa agentes comunitários de saúde

- Cirurgia de varizes - Programa  combate ao câncer de colo uterino - Programa de saúde da família

- Cirurgia de deformidade crânio-facial - Programa  humaniza. pré-natal-nascimentos - Projeto similar ao PSF

- Cirurgia de mama - Programa de radioterapia/quimioterapia - Vacinação poliomielite



Regulamentação dos Blocos
 PORTARIA/GM 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.

 PORTARIA/GM Nº 837, DE 23 DE ABRIL DE 2009

Altera e acrescenta dispositivos à Portaria n° 204/GM, de 29 de

janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede

de Serviços de Saúde na composição dos blocos de

financiamento relativos à transferência de recursos federais para

as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de

Saúde – SUS.



BLOCOS DE RECURSOS

 ATENÇÃO BÁSICA

 ATENÇÃO DE MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE 
(Ambulatorial e 
hospitalar)

 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

 ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

 GESTÃO DO SUS

 INVESTIMENTOS

PAB Fixo

PAB Variável

Limite Financeiro do MAC e 

FAEC 

Vigilância Epidemiológica,, 

Sanitária, Ambiental, Saúde 

do Trabalhador e Promoção 

Componente Básico

Componente Estratégico

Componente Especializado

Qualificação da Gestão

Implantação de Ações e 

Serviços 

BLOCOS DE FINANCIAMENTO COMPONENTES

Despesas de Capital –

Construção, ampliação, 

equipamentos, e outros



Financiamento  
do SUS

GESTÃO 

DA 

SAÚDE



Juntos, Estados, Municípios e DF acumulam saldos financeiros nas contas nos
blocos de financiamento utilizados pelo Fundo Nacional de Saúde, em
31/12/2016, de aproximadamente R$ 6,7 bilhões.

CONTEXTO 

Aproximadamente 70% dos recursos financeiros do Ministério da Saúde são
destinados a Estados, Distrito Federal e Municípios, transferidos por meio de seis
diferentes blocos de financiamento, com prestações de contas específicas, sem a
possibilidade de livre movimentação dos recursos.



A Comissão Intergestores Tripartite – CIT, em janeiro/2017 –
pactuou o FIM DOS BLOCOS - estabeleceu-se a partir de então, o
processo de organização da nova forma de repasse dos recursos
federais.



FINANCIAMENTO DO SUS

Base Legal:

 Constituição Federal

 Lei Complementar nº. 141/2012

 Lei nº. 8080/1990

 Lei nº. 8142/1990

 Lei nº. 4320/1964

 Lei Complementar nº. 101/2000

 Portaria de consolidação nº. 06/2017

 Portaria nº. 3992/2017



FINANCIAMENTO DO SUS

 Publicada a Portaria nº 3.992, de 28/12/2017 alterando a Portaria de Consolidação nº

6/GM/MS de 28/09/2017, que contemplava o conteúdo da portaria nº 204/2007 acerca do

financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos

de saúde.

 A nova normativa estabeleceu que a transferência dos recursos financeiros federais

destinados ao custeio de ações e serviços de saúde na modalidade fundo a fundo,

repassados em cinco blocos, passará a ser realizada em apenas uma conta financeira.

 Além disso, os recursos para investimentos serão transferidos para uma só conta

corrente específica para os investimentos.

http://portalfns.saude.gov.br/images/pdfs/Portaria_3.992_28-12-2017.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html


I.  Alimentação e atualização regular dos sistemas de 

informações que compõem a base nacional de 

informações do SUS.

II. Conselho de Saúde instituído e em funcionamento

III. Fundo de Saúde instituído por lei, categorizado 

como fundo público em funcionamento

IV. Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e 

Relatório de Gestão,  submetidos ao respectivo conselho 

de Saúde;

Condições para transferências dos recursos federais
para ações e serviços públicos em saúde:

Base Legal: Lei Complementar n. 141 - 2012



Portaria 3.992 – 28 de dezembro de 2017

Antigos Blocos Novo Bloco

Atenção Básica

Bloco de Custeio das Ações e
Serviços Públicos de Saúde

Média e Alta Complexidade

Vigilância em Saúde

Assistência Farmacêutica

Gestão do SUS

Antigo Bloco Novo Bloco

Investimento
Bloco de Investimento na Rede de
Serviços Públicos de Saúde

A partir de janeiro de 2018 os recursos do Ministério da Saúde, destinados a
despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, serão organizados e transferidos na forma
dos seguintes blocos de financiamento:



Os recursos que compõem cada Bloco serão transferidos, fundo a

fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica

e única para cada Bloco e mantidas em instituições financeiras

oficiais federais.

A memória de cálculo utilizada para repasse de recursos continuará

a mesma, não havendo nenhuma alteração no método de cálculo e

distribuição dos recursos federais.



Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio transferidos são destinados:

• Manutenção da prestação das ações e serviços públicos de saúde e;

• Funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações e

serviços públicos de saúde.

Fica vedada a utilização de recursos federais referentes ao Bloco de Custeio para o

pagamento de:

a) servidores inativos;

b) servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções

relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;

c) gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às

funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;

d) pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes

ao quadro do próprio município ou do estado; e

e) obras de construções novas, bem como de ampliações e adequações de imóveis já

existentes, ainda que utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde.

Bloco de Custeio



Bloco de Investimento

Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

também serão transferidos em conta corrente única, aplicados conforme definido no ato

normativo pactuado e publicado em portaria especifica, e destinar-se-ão, exclusivamente,

à:

I. aquisição de equipamentos;

II. obras de construções novas utilizadas para a realização de ações e serviços públicos de

saúde; e

III. obras de reforma e/ou adequações de imóveis já existentes utilizados para a realização

de ações e serviços públicos de saúde.

Fica vedada a utilização de recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimento em

órgãos e unidades voltados, exclusivamente, à realização de atividades administrativas.

Os recursos pendentes de repasse referentes a propostas e projetos de investimento com execução financeira 
iniciada em data anterior a entrada em vigor da portaria serão transferidos pelo FNS para as mesmas contas em 
que foram transferidas as parcelas anteriores. 
POR EXEMPLO: CONSTRUÇÃO DE UBS DA QUAL O MUNICÍPIO RECEBEU A 1ª PARCELA E FALTAM AS 
OUTRAS DUAS O RECURSO SERÁ RECEBIDO NA MESMA CONTA DO RECEBIMENTO DA 1ª PARCELA



REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações

relacionadas ao próprio bloco, observando também :

I. Que as ações devem constar no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de

Saúde do Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e

II. O cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos

normativos específicos, tais como as portarias e resoluções da CIT e das CIBs, expedidos pela

direção do SUS.

III. Vinculação com os programas de trabalho previstos no Orçamento Geral da

União, ao final do exercício financeiro.



O Fundo Nacional de Saúde divulgará, em seu sítio eletrônico, as informações sobre as

transferências de recursos federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para

o custeio e investimento de ações e serviços públicos de saúde, organizando-as e

identificando-as por grupos relacionados ao nível de atenção ou à área de atuação, tais

como:

I. Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

a) Atenção Básica;

b) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;

c) Assistência Farmacêutica;

d) Vigilância em Saúde; e

e) Gestão do SUS.

I. Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

a) Atenção Básica

b) Atenção Especializada

c) Vigilância em Saúde;

d) Gestão e desenvolvimento de tecnologias em Saúde no SUS; e

e) Gestão do SUS

INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS DO FNS



FINANCIAMENTO DO SUS

Fundos de Saúde

Nacional - Estadual - Municipal

Fundo Estadual

 Fundo Nacional Distrito Federal

(2 blocos) Fundos Municipais

 Fundo Estadual Fundos Municipais (HOSPSUS, 

COMSUS, IOAF, PQCM,Transporte Sanitário, APSUS: custeio, equipamentos, 
construção, ampliação, reforma e outros).

 Fundo Municipal               Fundo Municipal 



FINANCIAMENTO DO SUS

Fundos de Saúde: Nacional - Estaduais e 

Municipais



Bloco de Custeio: RECURSOS FEDERAIS

ATENÇÃO BÁSICA

Componentes:

 Piso de Atenção Básica – PAB Fixo  (per capita)

Destinado ao custeio de ações da  Atenção Básica.

 Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (incentivos 

por adesão)

Destinado ao custeio de estratégias específicas desenvolvidas na Atenção Básica:

I - Saúde da Família;

II - Agentes Comunitários de Saúde;

III - Saúde Bucal;

IV - Fator Incentivo Atenção Básica aos Povos Indígenas;

V - Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário;

VI - Política de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em conflito com a lei;

VII - Outros instituídos por ato normativo específico: NASF, PMAQ, PSE, etc



Bloco de Custeio: RECURSOS FEDERAIS

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental, Saúde do Trabalhador e 

Promoção em saúde

Dois componentes

 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 

Piso fixo de vigilância em saúde – PFVS

Piso variável de vigilância em saúde – PVVS

 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Piso FIXO de Vigilância Sanitária - PARTE – ANVISA - PARTE – FNS

Valor 0,60 habitantes ano e/ou limite mínimo de R$ 12.000,00/ano – LMRM.

PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 Incentivos financeiros específicos para implementação de estratégias nacionais
de interesse da vigilância sanitária, relativas à necessidade de saúde da
população, definidas de forma tripartite.



Bloco de Custeio: RECURSOS FEDERAIS

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1- Componente Básico:

 Portaria 1.555, de 30.07.2013 (Aprova as normas de

financiamento e execução do Componente Básico da

Assistência Farmacêutica).

Valores mínimos:

 UNIÃO: R$ 5,10 HAB/ANO (R$ 5,58 alt. Portaria nº. 2001/17)

 ESTADOS/DF: R$ 2,36 HAB/ANO (Paraná R$ 2,80, Del. CIB 103/2018)

 MUNICÍPIOS: R$ 2,36 HAB/ANO

2- Componente Estratégico

3- Componente Especializado



Bloco de Custeio: RECURSOS FEDERAIS

GESTÃO DO SUS
Componente para a Qualificação da Gestão do SUS

 I - Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Monitoramento;

 II - Planejamento e Orçamento;

 III - Programação;

 IV - Regionalização;

 V - Gestão do Trabalho;

 VI - Educação em Saúde;

 VII - Incentivo à Participação e Controle Social;

 VIII – Informação e Informática em Saúde;

 IX - Estruturação de serviços e organização de ações de assistência

farmacêutica; e

 X - outros que vierem a ser instituídos por meio de ato normativo
específico.

Componente para Implantação de Ações e Serviços de Saúde



Bloco de Custeio: RECURSOS FEDERAIS

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

 Limite Financeiro de MAC - Ambulatorial e Hospitalar (consultas

especializadas, exames laboratoriais, fisioterapias, tomografias, Internações

Hospitalares (AIHs), etc) - TABELA SUS.

I - Centro de Espec. Odontólogicas (CEO) - jan/2018 (AT. Básica), LOA/18

II - Laboratório de Prótese Dentária; jan/2018 (AT. Básica), LOA/18

III - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU – (Incentivos)

IV - Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador

V - Hospitais de Pequeno Porte, de Ensino, Filantrópicos

VI - Incentivo de Integração do SUS – INTEGRASUS; IGH (IAC)

VII - Fator de Incentivos ao Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa

Universitária em Saúde – FIDEPS

VIII - Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena

IX - Outros instituídos por ato normativo específico (UPA/CAPS)



Bloco de Custeio: RECURSOS FEDERAIS

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC

I - procedimentos regulados pela Central Nacional de Regulação da

Alta Complexidade - CNRAC;

II – transplantes e procedimentos vinculados;

III - ações estratégicas ou emergenciais, de caráter temporário e

implementadas com prazo pré-definido; (ex. Projetos de Cirurgias

Eletivas)

IV - novos procedimentos, não relacionados na tabela vigente

ou que não possuam parâmetros para permitir a definição de

limite de financiamento, (que serão custeados pelo FAEC por um

período de seis meses com vistas a permitir a formação de série

histórica necessária à sua agregação ao Componente MAC).



Bloco de Investimentos

 Construção, ampliação de Unidades Básicas, Caps,

Academias e outras edificações da área de saúde;

 Aquisição de equipamentos, veículos e material

permanente;

 Reformas e adequações de unidades;

 Os projetos devem passar por deliberação da CIR e/ou

CIB;

 Constar dos Planos de Saúde e Orçamentos e,

 Constar no Relatório Anual de Gestão – RAG.



Anexo da Portaria no. 1/SPO/SE/MS, de 11.01. 2018

Bloco de 
Financiamento

Programas de Trabalho
(Função/Subfunção/Programa/Ação) 

I – Bloco de Custeio
das Ações e Serviços
Públicos de Saúde

10.122.2015.4525 - Apoio à Manutenção de Unidades de
Saúde
10.128.2015.20YD - Educação e Formação em Saúde
10.301.2015.217U - Apoio à Manutenção dos Polos de
Academia da Saúde
10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde
10.302.2015.20SP - Operacionalização do Sistema
Nacional de Transplantes

10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para
Procedimentos em Média e Alta Complexidade

10.302.2015. 8721 - Implementação da Regulação,
Controle e Avaliação da Atenção à Saúde

10.303.2015.20AE - Promoção da Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica
em Saúde



Anexo da Portaria no. 1/SPO/SE/MS, de 11.01.2018 

Bloco de 
Financiamento

Programas de Trabalho
(Função/Subfunção/Programa/Ação) 

I – Bloco de Custeio
das Ações e Serviços
Públicos de Saúde

10.303.2015.20AH - Organização dos Serviços de
Assistência Farmacêutica no SUS

10.303.2015.20K5 - Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos no SUS

10.303.2015.4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e
Distribuição de Medicamentos do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica

10.304.2015.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados,
Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações
deVigilância Sanitária
10.305.2015.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados,
Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em
Saúde
10.306.2069.20QH – Implementação da Segurança
Alimentar e Nutricional na Saúde



Anexo da Portaria no. 1/SPO/SE/MS, de 11.01. 2018

Bloco de 
Financiamento

Programas de Trabalho
(Função/Subfunção/Programa/Ação) 

II– Bloco de 
Investimento na
Rede de Serviços
Públicos de Saúde

10.301.2015.12L5 - Construção e Ampliação de Unidades
Básicas de Saúde – UBS

10.301.2015.20YL – Estruturação de Academias da Saúde

10.301.2015.8581 - Estruturação da Rede de Serviços de
Atenção Básica de Saúde

10.302.2015.12L4 - Implantação, Construção e Ampliação
de Unidades de Pronto Atendimento – UPA

10.302.2015.20B0 - Estruturação da Atenção
Especializada em Saúde Mental

10.302.2015.20R4 - Apoio à Implementação da Rede
Cegonha



Anexo da Portaria no. 1/SPO/SE/MS, de 11.01. 2018

Bloco de 
Financiamento

Programas de Trabalho
(Função/Subfunção/Programa/Ação) 

II – Bloco de 
Investimento na
Rede de Serviços
Públicos de Saúde

10.302.2015.8535 - Estruturação de Unidades de Atenção
Especializada em Saúde

10.302.2015.8933 - Estruturação de Serviços de Atenção
às Urgências e Emergências na Rede Assistencial

10.303.2015.20AH - Organização dos Serviços de
Assistência Farmacêutica no SUS

10.303.2015.20K5 - Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos no SUS

10.306.2069.20QH – Implementação da Segurança
Alimentar e Nutricional na Saúde



O Fundo Nacional de Saúde divulgará, em seu sítio eletrônico, as informações sobre as

transferências de recursos federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para

o custeio e investimento de ações e serviços públicos de saúde, organizando-as e

identificando-as por grupos relacionados ao nível de atenção ou à área de atuação, tais

como:

I. Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

a) Atenção Básica;

b) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;

c) Assistência Farmacêutica;

d) Vigilância em Saúde; e

e) Gestão do SUS.

I. Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

a) Atenção Básica

b) Atenção Especializada

c) Vigilância em Saúde;

d) Gestão e desenvolvimento de tecnologias em Saúde no SUS; e

e) Gestão do SUS

INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS DO FNS



Da abertura da conta bancária do bloco custeio

Responsabilidade do Ministério da Saúde por meio da Diretoria Executiva do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

- Instituições financeiras oficiais:

- Banco do Brasil

- Caixa Econômica Federal

- As contas correntes dos blocos de custeio e de investimento foram abertas e os gestores deverão

comparecer à agencia bancária para regularizar o registro. A relação dos documentos encontra-se

disponível nas páginas do Fundo Nacional de Saúde e do CONASEMS.

- A conta do Bloco Custeio foi aberta no mesmo banco e agência bancária em que o município movimentava

os recursos do PAB FIXO.

- A conta aberta já está em aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da dívida pública

federal, com resgates automáticos. O Gestor poderá optar por caderneta de poupança.

- O FNS/SE/MS somente abrirá contas correntes vinculadas ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

próprio do respectivo fundo de saúde, nos termos do regulamento editado pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil.

- Cronograma de desembolso do FNS obedecerá a programação financeira da Secretaria do Tesouro Nacional



 Enquanto os recursos não forem utilizados, deverão ser

automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto

prazo, lastreados em títulos da dívida pública federal, com resgates

automáticos.

 Os rendimentos das aplicações financeiras deverão ser
obrigatoriamente aplicados na execução de ações e serviços públicos de
saúde relacionados ao respectivo Bloco de Financiamento, estando
sujeitos às mesmas finalidades e condições de prestação de contas
exigidas para os recursos transferidos.

 As despesas referentes ao recurso federal transferido fundo a fundo
devem ser efetuadas segundo as exigências legais requeridas a
quaisquer outras despesas da Administração Pública (processamento,
empenho, liquidação e efetivação do pagamento), mantendo a
respectiva documentação administrativa e fiscal pelo período mínimo
legal exigido.



Dos Saldos 

Sobre os saldos existentes nas contas correntes, vinculadas

aos antigos Blocos de Financiamento de Atenção Básica;

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e

Hospitalar; Gestão do SUS, Assistência Farmacêutica e

Vigilância em Saúde e transferidos até o exercício de 2017,

poderão ser remanejados para a conta corrente única do

Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde.



Monitoramento e controle dos recursos financeiros transferidos 
fundo a fundo

RELATÓRIO DE GESTÃO:

A comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo

Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde será feito por

meio do Relatório de Gestão que deverá ser elaborado e

submetido ao conselho de saúde e apresentado ao Ministério da

Saúde..

Segundo o Ministério da Saúde esta apresentação deverá

ser feita em sistema próprio que será disponibilizado no

ano de 2018. (ainda não está pronto).



CF/88: Art. 165. Leis de iniciativa do Poder

Executivo estabelecerão:

 I - o plano plurianual;

 II- as diretrizes orçamentárias;

 III- os orçamentos anuais.

LC 101/2.000 (LRF), CAP II: LDO, LOA...

PLANEJAMENTO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS



NA SAÚDE: Portaria 2.135/2013,

estabelece diretrizes para o processo

de planejamento no âmbito do Sistema

Único de Saúde (SUS).

Art. 2º Os instrumentos para o

planejamento no âmbito do SUS são o

Plano de Saúde, as respectivas

Programações Anuais e o Relatório de

Gestão.

PLANEJAMENTO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS



 Lei 141/2012... Art. 36. O gestor do SUS em cada

ente da Federação elaborará Relatório detalhado

referente ao quadrimestre anterior...

 Lei 141/2012.. Art. 36...§ 5º. O gestor do SUS

apresentará, até o final dos meses de maio,

setembro e fevereiro, em audiência pública na

Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o

Relatório de que trata o caput...

PLANEJAMENTO 

E PRESTAÇÃO DE CONTAS



PLANEJAMENTO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Lei 141/2012. Art. 36. § 1º. o Relatório de Gestão é o

documento oficial que comprovará as exigências... ...envio

do RAG ao Conselho de Saúde até o dia 30 de março do

ano seguinte ao da realização financeira, cabendo ao

conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento da

LC 141...

 Lei 141/2012. Art. 36 § 2º. Os entes da Federação

deverão encaminhar a Programação Anual do Plano de

Saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação

antes da data de encaminhamento da lei de diretrizes

orçamentárias do exercício correspondente...



 Lei 141/2012. Art. 38. 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 esta Lei Complementar,

fiscalizará o cumprimento das normas desta Lei

Complementar….

PLANEJAMENTO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS



 Lei 141/2012. 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...;

 Lei 141/2012. Art. 39, § 1º. O Sistema de Informação

sobre Orçamento Público em Saúde (Siops), ou outro
sistema que venha a substituí-lo, será desenvolvido.

PLANEJAMENTO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS



 Lei 141/2012, art. 39, § 6o O descumprimento do
disposto neste artigo implicará a suspensão das
transferências voluntárias entre os entes da
Federação…

 Decreto 7.827, de 16.10.12: Art. 7º. Parágrafo
único. A ausência de homologação das informações
de que trata o caput no prazo de até trinta dias após
o encerramento do último bimestre de cada
exercício será considerada, para todos os fins,
presunção de descumprimento de aplicação dos
percentuais mínimos em ações e serviços públicos
de saúde.

PLANEJAMENTO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS



 Lei 141/2012, Art. 41.

Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas

atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o

relatório consolidado do resultado da

execução orçamentária e financeira no

âmbito da saúde….

PLANEJAMENTO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS



 Recurso da Saúde não pode ser usado FORA DA SAÚDE.

 De FONTE FEDERAL: de acordo com o que estabelecem

os Blocos (Bloco de Custeio e Bloco de Investimento)

observando as portarias específicas.

 De FONTE ESTADUAL: de acordo com os programas e/ou

convênios que originaram o recurso.

 De FONTE MUNICIPAL: em todas as ações e serviços

públicos de saúde (ASPS), previstas na Lei Complementar

no. 141/2012, mantendo-se o equilíbrio com a aplicação

dos recursos recebidos das outras esferas.

Fundo Municipal de Saúde

Importante



Planejamento e 
Financiamento  

Desafios para a Gestão Municipal de Saúde:

• Entender o processo de planejamento de

governo e da saúde, assim como o

financiamento.

• Buscar uma aproximação com o

Planejamento Geral da Administração e

com o setor Contábil/Financeiro para alinhar

o Planejamento e o Financiamento da

Saúde.



 O alinhamento dos instrumentos de planejamento da

Saúde/SUS em sintonia com o planejamento

orçamentário do governo;

 O diálogo entre os instrumentos é fundamental

para o novo modelo de repasse dos recursos do

SUS que unifica os blocos de financiamento,

criando apenas duas formas de repasse: custeio e

investimento;

 A reorganização dos planos municipais, além de

mudanças estruturais nos processos da gestão, tais

como planejamento integrado, programação, sistema

de informação em saúde, monitoramento/avaliação e a

gestão dos fundos de saúde.

O que se propõe?



Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas 
levantam barreiras, outras constroem moinhos de 
vento.  

Érico Veríssimo
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