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RESUMO 
 

 

A Saúde Pública no Brasil é um tema frequentemente abordado na sociedade. Nos últimos 20 

anos, tem-se visto um misto de avanços e defasagens no sistema público de saúde. O que faz 

repercutir os resultados na ponta do sistema. Diversas são as razões. Entretanto, o estado 

brasileiro tem procurado reverter essa situação. A Constituição de 1988 foi um passo 

importante para a democratização do acesso igualitário e universal, com a criação de um novo 

modelo de assistência à saúde, construção de princípios fundamentais que o norteiam, e 

reforma tributária. As mudanças destacadas contidas na nova legislação é fruto de uma 

reivindicação social e política da sociedade brasileira. A primeira diz respeito a mudanças no 

modelo de assistência à saúde, onde o movimento sanitário teve um papel crucial, enquanto 

que no campo político, os entes sub-nacionais reivindicaram uma mudança na legislação 

tributária de forma a tornar menos desigual a distribuição de recursos tributários na federação. 

Assim, será visto nesse trabalho o impacto dessas reformas sanitária e tributária, mais 

especificamente as características e peculiaridades da descentralização da gestão do sistema 

único de saúde (SUS), no Município de Salvador (SSA) no período de 2003 à 2008. 

 
Palavras-Chave: Federalismo Fiscal. Descentralização. Sistema Único de Saúde. Salvador.        
                           Finanças Públicas 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A Saúde Pública no Brasil é um tema frequentemente abordado na sociedade. Nos últimos 20 

anos, tem-se visto um misto de avanços e defasagens no sistema público de saúde. O que faz 

repercutir os resultados na ponta do sistema, isto é, na prestação de serviço público, muitas 

vezes ineficiente para o usuário. Diversas são as razões. Entretanto, o estado brasileiro tem 

procurado reverter essa situação. 

 

 A Constituição de 1988 foi um passo importante para a democratização do acesso igualitário 

e universal, com a criação de um novo modelo de assistência à saúde, construção de 

princípios fundamentais que o norteiam, e reforma tributária. As mudanças destacadas 

contidas na nova legislação é fruto de uma reivindicação social e política da sociedade 

brasileira. A primeira diz respeito a mudanças no modelo de assistência à saúde, onde o 

movimento sanitário teve um papel crucial, enquanto que no campo político, os entes sub-

nacionais reivindicaram uma mudança na legislação tributária de forma a tornar menos 

desigual a distribuição de recursos tributários na federação.    

  

Assim, será visto nesse trabalho o impacto dessas reformas sanitária e tributária, mais 

especificamente as características e peculiaridades da descentralização da gestão do sistema 

único de saúde (SUS), no Município de Salvador (SSA) no período de 2003 à 2008. 

 

O estudo está compreendido entre duas áreas da economia: economia do setor público e 

economia da saúde. A primeira área está clara quando se trata do tema federalismo fiscal, nas 

inter-relações fiscais entre as três esferas de governo e na questão da autonomia fiscal. A 

segunda área entra quando dentro do federalismo, focamos na distribuição do encargo saúde. 

Mais especificamente, descentralização da saúde no Município de Salvador, o que é uma 

tarefa do estado, ou seja, do setor público. Portanto, foi procurado relacionar as duas áreas de 

estudo de modo a mostrar suas inter-relações e possibilidades. 

 
O capítulo 2 explica a metodologia utilizada para desenvolver o trabalho, assim como os 

elementos operacionais do projeto de pesquisa. 

 



 

 

 

O capítulo 3 é uma revisão da literatura. Primeiro se faz um resumo histórico do federalismo 

fiscal e depois se discute o federalismo fiscal na Constituição de 1988. Em seguida, descreve-

se o outro referencial teórico utilizado, de inicio com um breve histórico da saúde pública, 

passando pelas suas características até a delimitação do tema descentralização. 

 

No capítulo seguinte começam a ser trabalhados os resultados da pesquisa e uma discussão 

sobre eles. Inicia-se abordando a descentralização da saúde no Brasil e logo após em 

Salvador. Daí, o autor vai abrir espaço para trabalhar as variáveis de pesquisa dentro desse 

sub-capítulo, tratando-se do financiamento e despesas da saúde em Salvador, assim como suas 

características. Um detalhe muito importante deste trabalho, é que ele se propõe a estudar 

empiricamente o SUS na capital baiana e tirar conclusões acerca da política de saúde no 

Brasil.     

 

Utiliza-se gráficos e tabelas contendo dados referentes às finanças do Município de Salvador, 

os quais por sua vez auxiliam a identificar os caminhos percorridos e os efeitos dela durante a 

municipalização da saúde. 

 

No capítulo 5 estão as considerações finais. 

 

O Objetivo geral do trabalho consiste em analisar a descentralização do SUS no Município de 

Salvador no período compreendido entre 2003 à 2008, o qual compreende duas das gestões 

adotadas pelo Município, assim como a mais importante, ou seja, a gestão plena do sistema 

municipal de saúde no ano 2006. 

 

Os objetivos secundários surgiram da reflexão do autor durante o processo de investigação 

científica e do eixo central que é o objetivo principal da pesquisa. Assim, os objetivos 

específicos giram em torno de três eixos: financiamento, gastos e autonomia fiscal. A seguir, e 

na mesma ordem, cada um deles será devidamente explicado. 

 

Em relação ao financiamento cabem-se as seguintes perguntas: Como se comportaram as 

transferências do SUS durante a descentralização? Será que elas acompanharam o ritmo da 

descentralização dos encargos transferidos (refletido nos gastos de saúde efetuados)? As 

variáveis utilizadas são transferências do SUS e gastos totais com saúde. 

 



 

 

 

Já sobre os gastos, pergunta-se: Com a descentralização o Município aumentou seu gasto 

próprio com saúde? Quais são os percentuais de gasto próprio com Ações e Serviços públicos 

de saúde no período analisado?  A variável aqui utilizada é o gasto próprio com saúde. 

 

Por último, a autonomia fiscal tem a ver com as duas primeiras, mas muito mais como 

consequência da primeira, a saber: O financiamento é um fator preponderante para determinar 

a autonomia dos governos locais? Caso contrário, há indícios de dependência fiscal? As 

variáveis utilizadas são transferências de recursos do SUS e despesa total com ações e 

serviços de saúde.  

 

O problema de pesquisa consiste em saber como ocorreu a descentralização do SUS em 

Salvador. A hipótese adotada é de que é possível analisar a municipalização da saúde em 

Salvador através da política fiscal (financiamento e gastos). 

 

Os dados utilizados nesse trabalho foram recolhidos no site do Sistema de Informações em 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) durante o mês de maio do ano de 2009. 

 

O valor dos gastos com saúde realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador 

(SMS) exclui as despesas com inativos e pensionistas e amortização da dívida, por conta do 

efeito de cálculo do gasto do percentual mínimo a ser aplicado para ações e serviços públicos 

de saúde, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 29 (EC 

29).  

 

Os dados utilizados nesse trabalho foram enviados a partir do ano-base 2002, segundo o 

portal de acesso do SIOPS. A fase da receita utilizada é a realizada e da despesa é a liquidada. 

O motivo pelo qual foram utilizadas nessas fases é simples, a EC 29 utiliza as duas fases para 

o cálculo do percentual mínimo de gastos próprios com saúde, assim como quando se falar em 

receita realizada estará se considerando aquelas que servem de base para o cálculo do gasto 

próprio com saúde.   

 

Os dados utilizados nesse trabalho estão em valores nominais. Não foi preciso atualizar os 

valores, visto que durante os anos estudados não tivemos taxa de inflação considerável que 

pudesse disfarçar a análise dos mesmos. 

 



 

 

 

O tema SUS é muito vasto e interessante, porém a quantidade de estudos relacionando o 

federalismo fiscal e o SUS não está compatível com a sua importância. Esse abismo aumenta 

profundamente quando se pensa em produção científica sobre o SUS em Salvador, quanto 

mais sua junção com federalismo fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 FEDERALISMO FISCAL E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 

 

O federalismo fiscal é a principal questão relacionada com o objeto aqui exposto. Os governos 

divididos em federação passam por conflitos concernentes a política fiscal em âmbito 

nacional e local. Por um lado, temos a competência do governo central em cada vez mais 

concentrar a arrecadação de tributos e, por outro, a tendência de dividir os encargos entre os 

gestores locais, estados e municípios.  

 

A literatura aponta a eficiência e as escalas para concentração da arrecadação e, para a divisão 

dos encargos, “... seriam mais eficientes produzidos em nível local, face às condições de 

proximidade do mercado consumidor.” (REZENDE, 2006, p. 47). A descentralização da 

gestão tem por objetivo diminuir as desigualdades regionais em saúde por facilitar o acesso da 

aos serviços (ARRETCHE, 2005, p. 322). 

 

Para entender as nuances do recente federalismo fiscal brasileiro, faremos uma breve 

exposição de seu histórico, a fim de perceber como surgiu o atual modelo e as suas 

características. 

 

 

2.1 HISTÓRICO DO FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO 

 

 

O Federalismo Fiscal no Brasil: uma experiência histórica foi escrito por Dennis J. Mahar 

(1976) em forma de artigo com o propósito de apresentar um rápido resumo das suas 

principais tendências históricas. O autor selecionou quatro períodos distintos da história 

brasileira que representam momentos de transformação no desenvolvimento das modernas 

relações fiscais inter-governamentais. O primeiro período escolhido pelo estudioso foi a 

“Primeira república” ou “República Velha”, período chamado de Federalismo Dual.   

 

A Constituição promulgada de 1891, da “Primeira república”, basicamente centralizava no 

governo central as funções públicas e concedia um “poder residual” aos estados. Mas, por 

outro lado, os estados ganharam diretos até então não existentes, gerando assim conflitos de 



 

 

 

interesse constantes com o governo federal, especialmente no que diz respeito às fontes de 

receitas. O Federalismo Dual caracterizava-se pela situação de falta de cooperação entre os 

governos federal e estaduais no planejamento, financiamento e exercício das funções públicas.  

 

No entanto, durante esse período, observou-se uma tendência a descentralização das receitas e 

despesas governamentais; assim como a perda de relevância relativa das receitas provenientes 

do comércio exterior, devido a mudanças estruturais na economia – industrialização e 

crescimento do mercado interno, aspecto esse semelhante a análise feita por Hinrich1 (1972) 

durante o desenvolvimento econômico e evolução tributária. Podemos destacar quatro 

problemas fiscais durante a “República Velha”: 

 

• insuficiência das fontes de receita federal, provenientes da divisão constitucional que 

favoreceu aos estados e a uma acirrada competição entre eles;  

• tributos interestaduais, cobrança de tributos de exportação e importação entre os 

estados, provocado pela omissão da Constituição de 1891 e da indecisão federal sobre 

o assunto, acabando pela intervenção tardia;  

• débitos estaduais e municipais, pela falta de crédito no mercado interno os estados e 

Municípios buscaram créditos externamente, o que corroborou pelo aumento da dívida 

pública externa, já que eles chegavam ao ponto de não possuírem capacidade de 

pagamento;  

• desequilíbrio fiscal regional, pela existência de larga disparidade regional na 

distribuição da renda e riqueza, o governo federal utilizava de mecanismos 

(“consciente ou não”, como destaca o autor) de redistribuição de renda no qual, em 

resumo, arrecadava mais nos estados ricos e gastava mais nos pobres.  

 

Portanto, o primeiro período em análise, caracterizou-se basicamente pela descentralização das 

receitas e despesas entre os entes federativos e pelo crescimento da importância dos estados 

nas funções públicas.   

 

                                                 
1 Hinrich faz uma análise da importância da participação do estado no desenvolvimento econômico e investiga a 
fundo a mudança na estrutura tributária durante este processo. Assim, o processo ocorrido durante a fase do 
“federalismo dual” reflete o comportamento visto por Hinrich quando o país inicia um desenvolvimento e a uma 
mudança em sua estrutura tributária. Neste caso, o país perde receitas do comércio exterior, fonte de recursos 
característicos de países subdesenvolvidos. 
 



 

 

 

O segundo período analisado foi a era Vargas, de 1930 à 1945, e chamado de Governo Unitário 

Descentralizado. Duas constituições foram promulgadas no período, as de 1934 e 1937. O 

“dualismo” da Constituição de 1891 foi substituído pelo “centralismo” da Constituição de 

1934, a qual exibia mais fortemente características de “verdadeiro federalismo”. A nova 

Constituição teve influência marcante da Constituição Weimar da Alemanha de 1919 e 

mostrava um caráter paternalista da era Vargas. Apesar de ter atribuído ao governo federal um 

papel mais importante, definiu claramente a autonomia municipal e garantiu fontes exclusivas 

de receitas aos Municípios. Apesar de nova, a Constituição de 1934 foi em pouco tempo 

substituída por uma Constituição distintamente centralista e fascista, a de 1937.  

 

Por ser um governo ditatorial, as mudanças ocorridas no setor público basicamente consistiram 

nas transferências intergovernamentais de responsabilidades funcionais, da jurisdição estadual 

para federal, crescimento das receitas e despesas extra-orçamentárias – canalizadas por 

instituições controladas pelo governo federal – e, por último, um declínio da autonomia política 

e fiscal nos níveis estadual e municipal. O governo central assumiu novas responsabilidades e 

tomou para si algumas atribuições dos estados, como educação, saúde, política de mercado de 

produtos e emprego, além de diminuir a autonomia política dos estados e Municípios.  

 

Na Constituição de 1934, o governo federal conseguiu o direito exclusivo de impor tributos 

sobre vendas, ao mesmo tempo em que perdia o direito de tributar propriedades urbanas em 

favor dos Municípios. Mais ainda, os estados passaram a ser obrigados a repartir metade da 

arrecadação do imposto sobre indústria e profissões com os Municípios. Começava então a 

redistribuição tributária no Brasil, um método de cooperação fiscal intergovernamental que 

seria crescentemente utilizado nas futuras constituições. Na Constituição de 1937, a 

distribuição das fontes de receitas se deu de modo a centralizar no âmbito federal. As 

principais mudanças foram: transferência do direito do imposto sobre combustíveis dos estados 

para o governo federal, a extinção o imposto municipal sobre propriedade rural, a extinção do 

direito de participação dos Municípios em qualquer novo imposto criado e o alargamento da 

base do imposto federal do selo. Apesar de novas reformas serem elaboradas, os problemas 

fiscais diminuíram, mas não acabaram. Aliás, além das desigualdades regionais permanecerem, 

só faziam aumentar. E não é somente esse problema, surgiu uma nova questão: o impacto da 

inflação de preços na base das receitas públicas.    

 



 

 

 

Com o fim do estado novo, entramos no terceiro período analisado por Mahar: Federalismo 

cooperativista. Este é introduzido pela Constituição de 1946. Seu aspecto mais importante a 

respeito do federalismo fiscal foi à ênfase na cooperação financeira intergovernamental, 

principalmente no fortalecimento da posição fiscal dos Municípios. Os estados não foram, 

certamente, tão favorecidos quanto os Municípios. Além de perderem o direito de imposição de 

vários tributos para os Municípios, os governos estaduais foram também obrigados a repartir 

suas receitas tributárias com eles. Os problemas fiscais deste período tiveram duas possíveis 

soluções incumbidas pelo governo federal: os ajustamentos vertical e horizontal.  

 

O ajustamento fiscal vertical, entre as diferentes esferas da administração, proveu o sistema 

municipal com uma base financeira mais ampla, atribuindo novos tributos aos Municípios e 

fornecendo aos Municípios uma participação nas arrecadações federais e estaduais. Contudo, 

por um lado, os Municípios pobres tinham baixa capacidade de arrecadar tributos e faltavam 

meios eficientes de arrecadação. Pelo outro, obrigava os governos locais serem 

financeiramente dependentes dos demais níveis de governo. O ajustamento fiscal horizontal, 

entre as regiões de diferentes níveis de riqueza, tentou um maior equilíbrio regional visando 

um desenvolvimento e assistência especial e a compensação dos baixos padrões dos serviços 

prestados pelos governos locais mais pobres. Com esses objetivos, a Constituição de 1946 

previa vinculação de receita tributária para o Nordeste, o Vale do Amazonas e o Vale do São 

Francisco. Foram criadas agências de fomento para as regiões Norte e Nordeste, 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) e 

Superintendência de desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) respectivamente, sendo que a 

segunda obteve um êxito maior que a primeira.  

 

Ainda assim persistiam os problemas fiscais, mais que isso, houve um “nascimento de um 

moderno federalismo fiscal cooperativo” Mahar (1976). A expansão desproporcional do 

governo federal gerava déficit pelo descontrole dos dispêndios públicos, o que contribuíra para 

acelerar a inflação de preços. Isso se deveu principalmente a dispêndios desnecessários e mal 

administrados. A conseqüência foi uma tentativa de aumentar os tributos indiretos sobre o 

consumo que gerou distorções na produção e nas decisões de consumo privado. Assim foi 

patente a necessidade de se pensar uma nova reforma tributária. Além desse problema, houve o 

fracasso do sistema de repartição de receitas, já que os recursos transferidos para os Municípios 

tornaram-se limitados em seus efeitos em virtude do crescente número de novos Municípios, 

da inflação acelerada, bem como do não pagamento das cotas.  



 

 

 

 

Sendo assim, com a “revolução” de 1964 veio também uma nova experiência em federalismo 

fiscal: 1965/71. Depois dos sérios problemas fiscais advindos do período anterior, o governo 

militar implantou uma reforma tributária com o objetivo de tornar o sistema tributário mais 

produtivo. Procurou reestruturar alguns tributos considerados pouco eficientes e promover 

uma administração fiscal mais efetiva. A nível federal, o imposto de renda foi modificado a 

promover uma melhor produtividade e equidade, enquanto que a nível estadual o antigo 

Imposto sobre Venda e Consignações (IVC) foi substituído pelo ICM – imposto de circulação 

de mercadorias – incidindo sobre o valor adicionado. As relações fiscais de repartição de 

renda melhoraram depois da criação do “Fundo de Participação” e da cota municipal de 20 % 

sobre a arrecadação do ICM.  Os fundos de participação são divididos em estaduais (FPE) e 

municipais (FPM), oriundos do imposto de renda e consumo e são estimados 

proporcionalmente à área e população e inversamente à renda per capita respectiva.  

 

O impacto líquido total da reforma foi positivo, por um lado aumentou o fluxo de 

transferências intergovernamentais, melhorando quantitativamente e qualitativamente os 

serviços públicos locais. Por outro lado, os Municípios perderam autonomia fiscal. Outro 

impacto dos dispositivos de repartição de receitas foi a redistribuição regional de renda, através 

dos fundos de participação, o que gerou o fluxo de recursos de regiões mais ricas para mais 

pobres.      

 

2.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O ATUAL FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO 

  

No que tange ao período iniciado pela “Nova República”, 

 

A Constituição de 1988 inaugurou uma nova etapa do federalismo fiscal brasileiro 
que ainda não está, todavia, concluída. Nela, as demandas de estados e Municípios 
por descentralização das receitas públicas foram atendidas, mas as dificuldades 
encontradas para fazer com que a descentralização das receitas fosse acompanhada 
de uma concomitante descentralização das responsabilidades públicas, em especial 
no campo das políticas sociais, provocou desequilíbrios que ainda precisam ser 
corrigidos. (REZENDE, 2006, p.333) 

 

Resumindo, o novo momento de federalismo fiscal brasileiro contemplou os desejos dos entes 

subnacionais em descentralizar as receitas públicas e mostrou dificuldade em descentralizar as 

obrigações, principalmente no campo das políticas sociais, o que causou desequilíbrios. 



 

 

 

Assim, REZENDE (2006) defende que por conta de peculiaridades da época anterior, 

autoritarismo e centralização, a atenção se voltou com uma força descentralizadora para a área 

tributária. Entretanto, mais adiante o mesmo autor escreve: “A natureza da descentralização 

promovida pela Assembléia Constituinte não contribuiu, portanto, para a construção de um 

novo federalismo fiscal” (REZENDE, 2006, p.334). Pelo motivo de que confundiram 

autonomia financeira com liberdade para gastar “sem a equivalente responsabilidade de 

tributar” (REZENDE, 2006, p.334).. 

 

Ainda segundo REZENDE (2006), as características dessa nova etapa do federalismo fiscal 

consistem fundamentalmente em enormes disparidades regionais e a forte tradição 

municipalista. A primeira é observada pelo conflito dos estados mais desenvolvidos pela 

maior autonomia tributária e dos estados menos desenvolvidos por pressões por um aumento 

de transferências compensatórias. Já a segunda diz respeito ao poder conferido aos 

Municípios na Constituição de 1988 quando o coloca “em pé de igualdade com os estados no 

que diz respeito a direitos e deveres ditados pelo regime federativo” (REZENDE, 2006, 

p.335).. Os Municípios tornaram-se relativamente independentes em relação ao poder estadual 

pela posição no sistema tributário, o que implicou uma dificuldade maior de um novo 

equilíbrio fiscal. (REZENDE, 2006, p.335).        

 

A reforma tributária de 1988 foi um projeto eminentemente político e de reação contra a 

concentração do poder político na União vista nos anos anteriores. Seu objetivo era aumentar 

o grau de autonomia fiscal dos estados e Municípios, desconcentrar os recursos tributários 

disponíveis e transferir encargos da União para aquelas unidades. Porém, deixou de constar no 

seu texto a recuperação da carga tributária. Nesta reforma foi ampliado o grau de autonomia 

dos estados e Municípios, como a atribuição aos estados deu-se a competência de fixar as 

alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

(sucessor do ICM), eliminação da faculdade de conceder isenções de impostos estaduais e 

municipais – o que veio gerar posteriormente a guerra fiscal -, e vedou-se a imposição de 

condições para gastos dos recursos distribuídos. Os percentuais da arrecadação do Imposto de 

Renda (IR) e Imposto de Produtos Industrializados (IPI) repassados aos Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM) aumentaram 

chegando a 21,5% e 22,5% em 1993, respectivamente, assim como o repasse de verbas dos 

estados para os Municípios de 20% para 25% do ICMS. Inclusive, aumentou-se também o 



 

 

 

repasse de verbas para financiar as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No entanto, os 

aumentos de transferências e a limitação das bases tributárias colaboraram para redução dos 

recursos disponíveis para a União. (VARSANO, 1996, p.14)  

 

A reforma tributária da Constituição de 1988 concentrou a insuficiência de recursos na União 

e não proveu os meios de descentralização dos encargos. Em conseqüência o governo federal 

reagiu no intuito de recuperar receitas, piorando ainda mais a qualidade do sistema tributário 

e, além disso, sem equacionar definitivamente seu desequilíbrio fiscal financeiro. Um 

exemplo foi a criação de contribuições, como a Contribuição Provisória por Movimentação 

Financeira CPMF (antigo Imposto Provisório por Movimentação Financeira, IPMF) e 

aumento de alíquotas de impostos que não eram repartidos com estados e Municípios. 

(VARSANO, 1996, p.17)  

 

  

Em linhas gerais este é o resumo histórico dos principais pontos característicos do federalismo 

fiscal brasileiro, no qual, o debate central situa-se na determinação da competência sobre quem 

recolhe, quem gasta e o grau de autonomia entre os três entes federados.    

 

2.3 BREVE HISTÓRICO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

 

O atual modelo de saúde pública adotado no Brasil é produto do antigo modelo, iniciado no 

governo de Getúlio Vargas que se desenvolveu durante os governos do regime militar, e do 

movimento sanitário da década de 1980.  

 

O modelo de saúde pública implantado por Vargas era caracterizado pela assistência 

previdenciária, ou seja, tinha direito à saúde pública aquele que estivesse empregado e 

contribuísse para previdência social. Esse modelo foi ampliado e tornou-se mais concentrador 

à medida que correspondia aos interesses privados em detrimento do acesso dos cidadãos. A 

centralização do poder estava nas mãos do Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social (INAMPS), órgão executivo do governo federal responsável pela gestão da 

assistência médica e previdência social.  

 



 

 

 

A burocracia do INAMPS era composta basicamente por representantes das associações de 

hospitais e da indústria farmacêutica, o que garantia o interesse dos provedores privados de 

serviços. Por isso foi utilizado como instrumento político durante as décadas posteriores, até 

mesmo depois da implantação do SUS, para garantir o antigo modelo. Representava a 

unificação da Assistência Médica e da Previdência Social. Em outras palavras, ambas as 

políticas estavam dependentes uma da outra, ainda mais quando se falava no “rombo da 

previdência” – situação na qual os recursos da saúde era utilizados para sanar os déficits da 

previdência social. Outra característica marcante do antigo modelo foi o incentivo dado ao 

sistema hospitalar privado, estimulado com a migração da classe média descontente com o 

seguro público e por isenções fiscais do governo, e a falta de regulação específica das 

seguradoras.  

 

Sendo assim, as características do antigo modelo favoreciam aos grupos privados, 

particularmente ao sistema hospitalar privado e aos grupos e associações de médicos, em 

detrimento do cidadão brasileiro desiludido com a falta de qualidade da saúde pública, quando 

esse tinha direito ao acesso. Por essa razão e pela falta de poder político das classes menos 

favorecidas que o movimento sanitarista da época - também descontente, mas com barganha 

política e conhecimento técnico – tomou a frente nas discussões sobre um novo modelo de 

atenção a saúde.      

 

O movimento sanitário defendia uma reforma abrangente e de orientação redistributiva desde 

o final da década de 1970. Defendia a universalização da cobertura, a extensão dos programas 

preventivos e de atenção básica à população de baixa renda, o aumento do controle sobre os 

provedores privados e a descentralização. A descentralização era uma questão chave nessa 

demanda, isso pelo fato de a concentração do poder nas mãos do INAMPS favorecer uma 

significativa influência dos prestadores privados na formulação da política nacional de saúde. 

(ARRETCHE, 2005, p. 291).  

 

A instalação de Nacional Constituinte foi uma chance clara de incluir na nova Constituição os 

objetivos do movimento sanitário referentes à reforma no modelo assistencial de saúde. A 

Assembléia Constituinte foi uma oportunidade política de constitucionalizar os anseios do 

movimento sanitário. (ARRETCHE, 2005, p. 290) As principais mudanças foram a 

gratuidade e universalidade na oferta dos serviços de saúde em qualquer nível de atendimento, 

bem como a responsabilidade estatal para sua provisão; unificação da política de saúde em 



 

 

 

qualquer nível de governo, o que elimina a dualidade entre medicina preventiva e curativa; 

transferência do comando da política para o Ministério da Saúde, desvinculando a assistência 

médica da previdência social; e, por último, inclusão do principio da descentralização, 

transferência das responsabilidades de gestão da saúde pública em direção ao Município.  

 

 

2.4 ATUAL MODELO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

A Constituição de 1988 institucionalizou a criação de um novo modelo de saúde pública no 

Brasil: o Sistema Único de Saúde (SUS). A demanda histórica pela universalização e 

gratuidade da saúde pública foi institucionalizada em princípios gerais. Essas diretrizes vão 

direcionar todas as ações concernentes desde o planejamento até a prestação de serviço na 

ponta (ao cidadão).    

  

O SUS é dividido em princípios finalísticos e organizativos. Os princípios finalísticos são a 

universalidade, a integralidade e a eqüidade. A Universalidade garante o atendimento a todas 

as pessoas sem qualquer distinção social, econômica ou de raça.  A Eqüidade reconhece a 

igualdade no atendimento de todos os cidadãos perante o Sistema Único de Saúde, enquanto 

que a integralidade diz respeito à combinação das ações de saúde voltadas ao mesmo tempo 

para a prevenção e a cura. 

  

Para fazer valer o princípio finalístico, surge o princípio organizativo para arquitetar a 

organização do SUS. Eles estão divididos em regionalização e hierarquia, resolubilidade, 

controle social, complementaridade do setor privado e, por último, descentralização. 

 

A rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, 

permitindo um conhecimento maior dos problemas de saúde da população de uma área 

delimitada, favorecendo ações e serviços de saúde compatíveis com a realidade local, sendo 

os casos mais graves referenciados (transferidos) para níveis maiores de complexidade 

(exemplo, hospitais especializados ou até para outros Municípios).   

 



 

 

 

A regionalização do atendimento se baseia na idéia de que praticamente todos os Municípios 

não estão preparados para ofertar todos os serviços de saúde. Por isso, a divisão em regiões, 

nas quais são delimitadas como, onde e qual prioridade serão ofertados os serviços, resume a 

regionalização e hierarquização. A exigência do serviço de saúde em enfrentar e resolver 

problemas relacionados à saúde da população caracteriza a resolubilidade.  

 

O outro princípio finalístico a caracterizarmos é o controle social, compreendido 

fundamentalmente pela participação dos cidadãos. O Controle social é a garantia 

constitucional de que a população através de suas entidades representativas poderá participar 

do processo de formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os 

níveis desde o federal até o local - participação essa feita nos conselhos de saúde.   

  

Em seguida, a complementaridade do setor privado é uma garantia constitucional se houver 

insuficiência na oferta de serviços de saúde pelo setor público, deve seguir todos os requisitos 

previstos em lei. No caso de Salvador, só para ilustrar, a transferência da responsabilidade da 

gestão da saúde para o gestor local municipal, em 2006, foi feita trazendo todos os contratos 

estabelecidos com prestadores de serviços credenciados pelo antigo gestor, o Estado da Bahia. 

Uma peculiaridade da nossa lei, garantida pela Constituição, é a contratualização com os 

hospitais filantrópicos e universitários, o que significa a contratação de serviços através de 

convênios entre a entidade pública e fundações, entidades privadas, filantrópicas e etc.  

  

Por último, verificamos o que significa a descentralização. É entendida como uma 

redistribuição das responsabilidades das ações e serviços de saúde entre os vários níveis de 

governo, a partir da idéia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance 

haverá de acerto – idéia vista em Solla (2006) e já retratada em Arretche (2005) e Rezende 

(2006). Sendo assim, contempla uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis 

de governo, com a tendência ao processo de enfoque da gestão no Município, a chamada 

municipalização da saúde. 

 

 

 

 



 

 

 

2.5 A DESCENTRALIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO DO SUS 

 

 

Depois de explicar que a descentralização é um dos princípios do SUS, vamos discutir como a 

legislação teve um papel fundamental nesse processo. Além da Constituição de 1988 

estabelecer normas gerais, se destacam as Leis Orgânicas da Saúde – nº. 8.080/90 e nº. 

8.142/90 – e as normas operacionais básicas (NOB) como instrumento de operacionalização 

da descentralização. Portanto, as leis orgânicas que regulamentaram o SUS e as NOB’s têm 

sido instrumento de regulamentação das políticas de saúde no Brasil.   

 

O Ministério da Saúde teve um papel central nesse processo. Exerceu a prerrogativa 

constitucional de ser o principal agente descentralizador, financiador e emissor da legislação. 

Enquanto isso, os estados e Municípios iam se adequando às normas estabelecidas para 

assumir um tipo de gestão que se adequasse a sua realidade econômica e social. Pode-se 

destacar o papel subordinado dos Municípios, principalmente por serem dependentes das 

transferências federais e pela baixa capacidade de arrecadação de recursos próprios2. 

Consequentemente, essas nuances propiciaram um clima de conflito na operacionalização da 

descentralização. 

A primeira regulamentação estabelecida foi a NOB 01/93. Ela cria 3 alternativas de gestão - 

incipiente, parcial e semiplena – e as comissões intergestores tripartite (CIT) e comissões 

intergestores bipartite (CIB). Na gestão Incipiente o Município passou a assumir a gestão das 

unidades de saúde ambulatoriais paulatinamente; na Parcial, o Município passa a gerenciar o 

conjunto de unidades ambulatoriais da rede pública localizadas em seu território; e na Semi-

Plena, o Município passa a gerenciar o conjunto de rede pública e os contratos e convênios 

com a rede privada, localizadas em seu território. As CIT e CIB são espaços de negociação 

entre os gestores, a tripartite entre as três esferas e a bipartite entre o estado e Município. 

 

A lei nº. 8.689 foi criada em 27 de Julho de 1993 extinguindo o INAMPS e estabelecendo a 

transferência regular e automática do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e 

municipais de saúde. O INAMPS centralizava muita das funções passadas aos Municípios e 

sua extinção foi um passo importante para a municipalização. 

 

                                                 
2 Esta questão será discutida mais adiante. 



 

 

 

Em seguida, sistematizando as experiências das gestões semiplenas com discussões e 

negociação pública, a NOB 01/96 foi criada com as seguintes características: redefinição de 

responsabilidades e prerrogativas entre os entes federados, impulsão da descentralização com 

a criação de duas únicas alternativas de gestão, gestão plena da atenção básica e gestão plena 

do sistema municipal de saúde, além da criação do PAB – piso assistencial básico, o qual será 

explicado no próximo capítulo. 

 

As ofertas de serviços do SUS são representadas pela Atenção Integral da Saúde e divididas 

em: Atenção Básica, Média Complexidade e Alta Complexidade – aumentando a 

complexidade e o custo do procedimento a partir da primeira. A adesão as NOB’s de 1993 e 

1996 permitiu um avanço na gestão do SUS: ampliaram o acesso a população às ações e 

serviços de saúde; aumentaram a capacidade instalada pública; criaram capacidade de 

regulação, serviços de controle, avaliação e auditoria, sistemas informatizados de marcação de 

consultas, procedimentos especializados e internações hospitalares; desenvolveram a 

participação dos conselhos de saúde (municipais e locais); aumentaram a participação relativa 

dos gastos ambulatoriais em relação aos hospitalares; e reduziram as internações 

desnecessárias. (SOLLA, 2006, p.339).  

 

Já em 2001, foi criada a norma operacional de assistência à saúde (NOAS) com o intuito de 

avançar na descentralização, regionalização e hierarquização dos serviços de saúde, mas foi 

recebida com criticas pelos gestores. No ano seguinte, a NOAS 01/2002 foi aprovada para 

sanar as limitações, fragilidades e inadequações metodológicas da anterior. Seu avanço 

consistiu no fortalecimento das ações de regulação, controle e avaliação, da regionalização na 

pauta prioritária dos gestores do SUS nas três esferas de governo e a ampliação do emprego 

da programação pactuada integral (PPI). A PPI é um instrumento elaborado pela Secretaria 

Estadual de Saúde juntamente com os municípios no qual se permite, de acordo com contratos 

estabelecidos pelos Planos de Regionalização, que os atendimentos possam ser prestados por 

outros Municípios.  

 

Por isso Solla (2006) ressalva “que a descentralização da assistência, da vigilância sanitária e 

da vigilância em saúde tem sido efetivada em tempos e formatos diferentes” com 

descompasso entre os três processos, no âmbito da NOAS. Portanto, esse foi um pequeno 

histórico da contribuição da legislação para o processo de descentralização e vimos a 

importância da legislação para entender como o SUS avançou em quase 20 anos 



 

 

 

3 DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE  
 

 

Formulada a nova Constituição, o novo modelo de assistência a saúde continha novas regras e 

características próprias diferente do antigo modelo. Segundo Arretche (2005), uma das 

características que se destacam é a nova estrutural institucional e suas regras. A nova estrutura 

criada foi fruto da distribuição inter-governamental das funções, ou seja, o governo federal 

seria responsável pelo financiamento e coordenação inter-governamental, enquanto que os 

Municípios seriam responsáveis pelos programas locais e, por último, os governos estaduais 

auxiliariam os sistemas municipais.  

 

No entanto, a concentração da autoridade sobre o financiamento e coordenação nas mãos do 

Ministério da Saúde manteve por um longo tempo uma dependência dos Municípios às  regras 

e transferências estabelecidas para implantação dos programas locais. Mas apesar de o 

governo federal ser a principal arena decisória e ator político, a década de 1990 assistiu uma 

longa disputa entre os entes federados na disputa de, pelo lado federal, da maior dependência 

municipal e, pelo lado local, de uma maior autonomia municipal. O objeto em disputa está 

basicamente reduzido em duas regras: de descentralização e as decisórias. (ARRETCHE, 

2005, p. 294).  

 

As regras de descentralização são referentes aos mecanismos pelo quais os governos iriam 

assumir as gestões dos sistemas municipais. Envolvem basicamente os mecanismos de 

transferências dos recursos federais (transferências automáticas ou negociadas), o destino das 

transferências (para os provedores ou para as autoridades locais) e o modo de avaliação do 

gasto realizado pelos governos locais. 

 

As regras decisórias das políticas de saúde referem-se ao direito de participar da formulação 

das políticas de saúde e implantar políticas locais. Essa disputa aconteceu durante a década de 

1990 e, consequentemente, definiu o modelo institucional de gestão nacional da política de 

saúde.    

 

Como resultado do processo, percebe-se que o mecanismo de financiamento teve um papel 

decisivo na operacionalização da descentralização. Mais ainda, que apesar de serem 



 

 

 

independentes, tudo indica que as regras de descentralização tiveram um papel preponderante 

em relação as regras decisórias na formulação das políticas de saúde.  

 

Segundo Lima (2007) o modelo de federalismo fiscal adotado pelo Brasil causou um efeito 

centralizador sobre o financiamento do SUS na década de 1990, permitindo, portanto, um 

comando do governo federal frente aos outros entes na descentralização da saúde. 

 

Entretanto, apesar de o financiamento ser em grande parte do governo federal, um grande 

esforço foi operado para aumentar a participação dos recursos municipais ao longo dos 

últimos anos, como destacado por Médici (1994) apud Barros, Piola e Vianna (1996) em 

(MENDES, 2005) 

 

Um dos principais resultados da descentralização foi o maior comprometimento das 
esferas subnacionais com o financiamento da saúde, principalmente dos 
Municípios. Pode-se dizer que essa situação é algo típico dos anos 1990. Isto por 
que, no período 1980-1990, a participação do governo federal no financiamento foi, 
em média, de 75,9%.   
 
 

A política de saúde foi a responsável pelo alto percentual de financiamento federal, isso por 

ter como um princípio fundamental a centralização, como já foi dito. Além do mais, os 

tributos com maior incidência no país estavam sob o controle da União, assim como havia 

uma dependência enorme dos entes sub-nacionais desses recursos, o que refletia as 

desigualdades na estrutura tributária brasileira. (MENDES, 2005) 

 

A implantação do SUS foi responsável pela mudança ocorrida no financiamento dos gastos 

com saúde, a principal delas foi a maior participação relativa dos recursos municipais. Os 

Municípios tiveram de destinar uma participação maior nos gastos com saúde, enquanto que o 

governo federal diminuía a sua relativamente. Isso se deu por dois motivos: por um lado, a 

legislação “forçava” um aporte de recursos municipais maiores e, por outro, por uma redução 

dos gastos do governo federal para seguir a meta de diminuição do déficit público. 

(MENDES, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 1- Brasil – Gasto Público com Saúde, segundo a esfera de governo (1995-2001), em 
percentagem (%) 

Anos  União Estados Municípios Total Per Capita % do PIB 
1995 62,7 18,1 19,1 100 233 3,01 
1996 58,4 21,3 20,3 100 217 2,73 
1997 61,9 18,5 19,6 100 235 2,87 
1998 58,4 21,3 20,3 100 235 2,85 
1999 62,5 17,6 20 100 249 3,02 
2000 59,8 18,6 21,6 100 266 3,09 
2001 56,2 20,6 23,2 100 289 3,33 

Fonte: ELIAS; BENEVIDES e ABREU apud MENDES, 2005, P. 70 
Obs.: A base das informações foi extraída do SIOPS/SCTS/DES/MS. Nesse estudo foram 

consideradas apenas as despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS). Isto é, no caso das 

rubricas orçamentárias do Ministério da Saúde, não foram consideradas as despesas com juros e 

amortização da dívida, inativos e pensionistas e aquelas financiadas pelo Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza. Procedimento semelhante foi adotado para a contabilização dos estados e 

Municípios, utilizando-se os critérios definidos pela Resolução nº 322 do Conselho Nacional de 

Saúde. 
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Gráfico 1 - Brasil – Gasto Público com Saúde, segundo a esfera de governo (1995-2001), em percentagem (%) 
Fonte: MENDES, 2005  
 

Apesar de o governo federal diminuir sua participação relativa, o mesmo não aconteceu com a 

sua influência política nas diretrizes da política de saúde. Outra observação importante foi a 

menor arrecadação dos municípios em relação à arrecadação do governo federal.  

 



 

 

 

O comportamento da receita disponível municipal, que inclui a arrecadação própria 
(IPTU,ISS E ITBI, principalmente) mais as transferências (FPM, ICMS, IPVA, 
principalmente), revela que, entre 1995 e 1999, sua participação cresceu apenas 0,5 
ponto percentual em relação ao total da receita disponível das três esferas do 
governo (12,3 % e 12,8%, respectivamente). No mesmo período, a participação da 
receita disponível da União teve um incremento de 1,5 ponto percentual, passando 
de 61,7 % para 63,2 % (AFONSO ; ARAÚJO apud MENDES,2005)  

 

No gráfico 1 não é percebido uma grande mudança relativa na composição do financiamento 

entre os três entes federativos. No entanto, já que os Municípios, por razões desconhecidas 

pelo autor, não efetuaram gasto com recursos próprios relativamente maior com saúde, 

novamente o governo federal teve de intervir com a adequação do instrumento legal que 

regulamenta o financiamento forçando os governos locais a aumentarem seus dispêndios em 

saúde, via a Emenda Constitucional nº 29 (EC 29).   

 

 

3.1 DESCENTRALIZAÇÃO EM SALVADOR 

 

 

A descentralização da gestão da saúde pelo Município de Salvador se iniciou com a 

municipalização da gestão plena da atenção básica no ano de 1998. Em 2003, a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) aderiu a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada e, finalmente, 

à Gestão Plena do Sistema Municipal em 2006. Mais tarde, em 2008, assinou o pacto de 

gestão pela vida, pelo SUS e pela gestão. O pacto de gestão não é uma forma de gestão 

propriamente dito como as anteriores, apesar de estabelecer um conjunto de regras para a 

gestão. É uma forma de aperfeiçoar a gestão, um instrumento de planejamento, como explica 

o ex-ministro Saraiva Felipe:  

 

Esse Pacto apresenta mudanças significativas para a execução do SUS, dentre as 
quais ressaltamos: a substituição do atual processo de habilitação pela adesão 
solidária aos Termos de Compromisso de Gestão; a Regionalização solidária e 
cooperativa como eixo estruturante do processo de descentralização; a integração 
das várias formas de repasse dos recursos federais; e a Unificação dos vários pactos 
hoje existentes.(BRASIL, 2006a)     

 

Como salientou o ministro, o processo de adesão às gestões desde o inicio da descentralização 

foi operado de forma estimulada, ou até mesmo, “forçada”, já que os Municípios tinham que 

obrigatoriamente se enquadrarem nas condições de gestão estabelecidas e disponibilizadas 

pela legislação.  



 

 

 

 

O compromisso de assumir uma gestão de saúde pelo Município é uma tarefa árdua, lenta e 

gradual. Antes disso, o Município tem que adequar a sua capacidade aos requisitos 

estabelecidos pelas normas, as quais são diversos. Por exemplo, na adesão a gestão plena, o 

Município de SSA teve de criar o Fundo Municipal de Saúde e o Plano Municipal de Saúde, 

de acordo com a NOAS 01/2002, dentre outras exigências.  

 

 Como vimos no capítulo anterior, a gestão do SUS se iniciou de forma extremamente 

centralizada e ao passar dos anos a gestão foi sendo transferida em direção aos gestores locais. 

A trajetória de gestão caminha da atenção básica para a plena do sistema municipal. Então, 

analisar como ocorreu a descentralização do sistema de saúde em Salvador, focando o 

financiamento e gastos das finanças municipais dos anos 2003 à 2008, é o objetivo central 

dessa monografia. Esse período compreende o início da gestão da atenção básica ampliada, 

passando pela municipalização até a assinatura do pacto de gestão, com um enfoque maior 

sobre a gestão plena.   

 

 

3.1.1 Financiamento  
 

 

Como discutido na revisão de literatura, as fontes de financiamento dos Municípios após a 

Constituição de 1988 são muito dependentes de transferência do governo federal e estadual. 

Além disso, frequentemente se discute a capacidade dos Municípios em financiar suas ações e 

de suas reduzidas bases de arrecadação de impostos. Nesta seção, vamos discutir como é 

financiada a saúde no Município de Salvador, assim como suas características.     

 

A partir do ano 2000 os gastos com saúde tiveram de se adequar a uma nova legislação, a EC 

29. Um dos motivos principais para mudança na lei foram os insuficientes recursos das três 

esferas alocados nos anos anteriores. Assim, para a União, vinculou-se os montantes 

destinados a saúde ao crescimento do Produto interno Bruto (PIB). E para o Município, 

percebeu-se a oportunidade do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU) em aumentar os recursos destinados as ações de saúde com a mudança nas suas 

regras. (BRASIL, 2003) 



 

 

 

 

O texto tem como objetivo garantir o efetivo dispêndio federal, estadual, do distrito federal e 

do Município no financiamento público das ações e serviços de saúde. Além de disso, definir 

claramente o papel dos entes federados e garantir recursos adicionais para os gastos de saúde 

durante os anos seguintes. (Impacto da EC 29/2000 nas despesas públicas com saúde,2009) 

Esses recursos são aplicados através dos Fundos de Saúde, acompanhados pelos conselhos de 

saúde das três esferas e submetidos as sanções da lei de responsabilidade fiscal (LRF). 

(BRASIL, 2003) 

 

Ainda segundo Brasil (2003) a EC 29 é auto-aplicável, estabelece limites mínimos de 

aplicação em saúde e regras de adequação para o período de 2000 à 2004. Mesmo assim, a EC 

29 necessitou de complemento para estabelecer suas diretrizes operacionais e definir o 

conceito de ações e serviços de saúde, a saber: resolução nº 322 de 08 de maio de 2003. Além 

disso, neste instrumento também foram definidos quais seriam os impostos e transferências 

que seriam base para o cálculo do gasto mínimo com saúde. Abaixo estão listados todos eles.  

 

Sendo assim, os impostos recolhidos pelo Município de Salvador que financiam a saúde são 

os seguintes: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre 

os Rendimentos do Trabalho (IRRF), Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens 

Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI), Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS /ISSQN), Multa e juros de impostos, Multas e Juros de Mora da Divida Ativa e 

Dívida Ativa dos Impostos. 

 
Já as transferências da União são Cota-Parte da FPM, Cota-Parte ITR e os recursos referentes 

a Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir. Enquanto que as transferências do Estado Cota - 

Parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (100%), Cota - Parte do IPVA e Cota - 

Parte do IPI – Exportação (100%). 

 

A tabela 2 mostra a receita realizada pelo Município de Salvador durante os anos de 2003 à 

2008. Utilizando o gráfico 2 pode-se perceber que a evolução da receita realizada é 

acompanhada proporcionalmente pelos seus componentes. Mas, durante os anos de 2007 e 

2008, as transferências da união e dos estados tiveram uma participação maior na elevação 



 

 

 

das receitas municipais. Isso pode ser visto pela menor inclinação da receita de impostos e 

maior inclinação dos outros componentes.  



Quadro 1 - Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais de Salvador 
Receita Realizada 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Impostos (I) 382.189.447,37 414.434.270,31 470.173.975,90 569.479.634,39 693.162.929,08 730.345.281,11 
    ITR (incluso aqui a partir de 2006) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
    IPTU 103.106.429,86 111.780.023,19 115.000.164,30 124.486.709,31 141.519.111,76 148.554.616,58 
    IRRF 18.739.801,95 19.743.968,80 23.517.218,47 34.687.478,56 43.373.691,76 50.156.381,27 
    ITBI 26.602.650,14 30.068.299,67 36.368.203,00 47.519.059,04 67.280.341,99 86.696.342,34 
    ISS 209.687.627,41 227.806.508,29 261.219.930,24 321.221.236,14 343.930.519,86 395.857.563,48 
    Multas e Juros de Mora de 
Impostos 6.050.267,33 8.679.674,10 7.099.688,59 9.558.667,26 55.670.106,11 16.508.465,00 
    Multas e Juros de Mora da Divida 
Ativa 1.960.188,45 2.709.837,95 2.219.361,02 5.195.734,50 6.371.625,64 8.687.564,00 
    Dívida Ativa dos Impostos 16.042.482,23 13.645.958,31 24.749.410,28 26.810.749,58 35.017.531,96 23.884.348,44 
Transferências da União (II) 171.851.654,71 187.234.753,49 213.849.078,39 232.106.884,40 277.689.247,49 383.963.196,68 
    Cota - Parte FPM 164.857.882,52 182.040.218,55 209.040.198,08 229.580.523,10 275.186.103,87 381.296.470,03 
    Cota - Parte ITR 15.218,51 30.798,26 6.292,27 6.500,93 6.810,16 10.000,00 
    Lei Complementar nº 87/96 - Lei 
Kandir 6.978.553,68 5.163.736,68 4.802.588,04 2.519.860,37 2.496.333,46 3.139.000,00 
Transferências do Estado (III) 282.325.087,26 314.377.378,13 324.996.408,44 340.632.410,87 368.840.788,90 508.659.000,00 
    Cota - Parte do ICMS (100%) 234.501.792,67 258.459.127,42 258.996.059,80 264.846.027,41 282.905.555,34 388.970.000,00 
    Cota - Parte do IPVA 44.304.041,96 51.257.028,22 61.270.696,34 70.921.836,93 78.867.568,65 110.000.000,00 
    Cota - Parte do IPI – Exportação 
(100%) 3.519.252,63 4.661.222,49 4.729.652,30 4.864.546,53 7.067.664,91 9.689.000,00 
Receitas de Impostos e Transferências 
Constitucionais e Legais 
(IV=I+II+III) 836.366.189,34 916.046.401,93 1.009.019.462,73 1.142.218.929,66 1.339.692.965,47 1.699.094.000,00 

Fonte: BRASIL, 2009 
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Gráfico 2 – Evolução da composição da Receita Realizada do Município de Salvador de 2003 à 2008 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 
Como o comportamento das fontes de financiamento não sofre flutuações significativas e 

mantém uma tendência linear quase constante entre eles, tem-se que tirando uma média 

aritmética das componentes entre os anos estudados pode-se afirmar que os impostos 

recolhidos pelo Município constituem 48% das receitas, enquanto que 52% vêm das 

transferências governamentais, com 31% vindo do Estado e 21% vindo da União. A média 

aritmética foi utilizada apenas para saber a dependência do Município aos recursos que não 

são próprios e está descrita no gráfico 3.  

 
Ainda no gráfico 2, é possível observar como a participação das receitas de impostos 

aumentou de 2004 à 2007, e voltou ao patamar de 2003. No ano de 2003 os impostos 

correspondiam por 45%, seguido das transferências da união com 21% e transferências 

estaduais com 34%. Continuando na ordem, no ano de 2006, eram responsáveis por 50%, 

20% e 30%, respectivamente. Ou seja, o Município chegou a participar relativamente mais 

com seus recursos do que os transferidos. Entretanto, no ano de 2008 tem-se que os patamares 

voltaram ao nível de 2003 para o Município (45%), enquanto que União ficou com 24% e o 

Estado com 31%. 
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Gráfico 3 – Média Aritmética da Composição da Receita de Impostos e transferências constitucionais e legais 
para o Município de Salvador, de 2003 à 2008. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 

 
Analisando os recursos recolhidos pelo Município, tem-se que o ISS corresponde a mais da 

metade com uma participação de 54%. Logo em seguida, temos o IPTU com 23% da 

arrecadação. Em terceiro lugar, o ITBI com 9%. Com 6% o imposto de renda retido na fonte e 

com 4%, 3% e 1% estão respectivamente os recursos advindos da Dívida Ativa dos impostos, 

Multas e Juros de Mora de impostos e, por último, Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa. 

Portanto, o imposto que mais recolhe no Município é o ISS. 
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Gráfico 4 – Média Aritmética da Composição da Receita de Impostos para o Município de Salvador, 
de 2003 à 2008. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 



 

 

39 
 

Entretanto, o IPTU foi o principal imposto destacado pelo governo central pelo seguinte 

motivo: “...poderá ter um acréscimo relevante em decorrência das mudanças das regras 

aplicáveis...” (BRASIL, 2003, p.15). Mas, como visto no gráfico 5, nos anos de 2003 à 2008 

tem-se um tímido crescimento das receitas do IPTU e uma elevação considerável das receitas 

provenientes do ISS.  

 

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

450.000.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

    IPTU

    ISS

 

Gráfico 5 – Comparação entre crescimento das receitas realizadas dos impostos ISS e IPTU nos anos 
de 2003 à 2008 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 

 
Na composição das transferências da união, a Cota-Parte FPM é absolutamente preponderante 

com uma porcentagem de 98%. 
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Gráfico 6 – Média Aritmética da Composição da Transferências Constitucionais e Legais do União 
para o Município de Salvador, de 2003 à 2008. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
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Já na composição das transferências estaduais, a cota-parte do ICMS participa com 79%, logo 

atrás vem a cota-parte do IPVA com 19% e, por último, a cota-parte do IPI – Exportação, com 

2%. 
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Gráfico 7 – Média Aritmética da Composição da Transferências Constitucionais e Legais do Estado para o 
Município de Salvador, de 2003 à 2008. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 

 

3.1.2 Transferências de Recursos do SUS pela União 
 

 

O governo federal repassa recursos para os Municípios pelas transferências constitucionais e 

pelas transferências de recursos do SUS, essa última exatamente direcionadas para 

determinadas contas. Aqui iremos nos deter com o segundo tipo de repasse e de acordo com a 

receita realizada disponibilizada pelo SIOPS. Os recursos recebidos pelo Município de 

Salvador do governo federal para os gastos com saúde são transferidos do fundo nacional de 

saúde (FNS) para o fundo municipal de saúde (FMS) de forma regular e automática.    

 

As transferências são destinadas a cumprir um acordo legal realizado entre os entes por o 

Município ter se comprometido a realizar a gestão pretendida. Assim, por ter transferido a 

responsabilidade de gestão ao Município, a descentralização, o antigo gestor deixa de ter a 

obrigação de fazê-lo. Portanto, o repasse dos recursos é exatamente o custo de oportunidade 

em o Município assumir a responsabilidade de gestão.  
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O repasse de recursos do governo federal para o Município de Salvador teve uma estagnação 

entre os anos de 2003 e 2005. Mas entre os anos de 2005 e 2006 temos uma diferença enorme 

na quantidade de recursos repassados. Enquanto no ano de 2005 temos um valor de R$ 

65.401.457,57, no ano de 2006 temos R$ 279.319.223,28, um expressivo aumento. O fato é 

que em abril de 2006 a SMS assumiu a Gestão Plena do Município de Salvador, na qual as 

responsabilidades e despesas são muito maiores do que as executadas na gestão (anterior) da 

Atenção Básica Ampliada.  
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Gráfico 8 – Transferências de Recursos do SUS da União para o Município de Salvador, de 2003 à 
2008 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 

Os recursos transferidos da União para o Município de Salvador já vinham vinculado a uma 

conta específica, como pode ser visto no gráfico 9. No ano de 2005, temos uma 

predominância nos repasses do PAB Fixo com 51% e, logo em seguida, o PAB variável 

(40%), ambos são responsáveis por 91% do montante. Inclusive, essa composição é 

característica do ano de 2003 até 2005.   
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Gráfico 9 – Composição dos recursos transferidos da União no ano 2005 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 

 

O PAB significa Piso de Atenção Básica. A Atenção Básica está incluído no princípio do SUS 

de integralidade, assim como a Média e Alta Complexidade (MAC). Segundo Brasil (2003), o 

PAB “consiste em um montante de recursos financeiros destinados, exclusivamente, ao 

financiamento das ações de atenção básica à saúde”. A Atenção básica é o primeiro nível de 

atenção em saúde a ser ofertado por todos os Municípios. “Contempla o conjunto de ações 

estratégicas mínimas, necessárias para a atenção adequada aos problemas de saúde mais 

freqüentes na maior parte do território brasileiro” (BRASIL,2003, p. 37).   

 

O PAB foi ampliado pela NOAS em 2001, o PAB-A, o qual financia mais procedimentos 

integrados, visando atender as ações básicas, de prevenção de doenças, assistencial 

ambulatorial e ações vinculadas com o Ministério da Saúde (MS). O PAB é dividido em uma 

parte fixa e outra variável. O PAB fixo, como o nome já indica, é uma parte fixa na qual 

considera a remuneração per capita das ações de estratégia mínimas de atenção básica de 

acordo com o Anexo 1 da NOAS. Além das ações elencadas na NOB, contemplam: 

 

• controle de turbeculose; 

• eliminação de hanseníase; 

• controle de hipertensão; 



 

 

43 
 

• controle do diabetes melitus;  

• ações de saúde bucal; 

• ações de saúde da criança; 

• ações de saúde da mulher. 

 

Já o PAB variável executa programas e ações, desse nível de atenção, do MS, no qual contém: 

 

• Ações Básicas de Vigilância Sanitária;   

• Assistência Farmacêutica Básica; 

• Programa de Agentes Comunitários – PACS; 

• Programa de Saúde da Família. 

 

O repasse desses recursos predominantemente para a Atenção básica se deveu pelo simples 

fato de o Município de Salvador estar na condição de gestão plena da Atenção Básica 

Ampliado.   
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Gráfico 10 – Composição dos recursos transferidos da União no ano 2006 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 
 
O ano de 2006 foi um ano importante para o Município de Salvador, um ano de transição. Em 

abril de 2006, a SMS assumiu o compromisso de cuidar do sistema municipal aderindo à 

condição de gestão plena do sistema municipal de saúde. Recebeu do gestor estadual as 

responsabilidades de gestão do sistema de saúde no Município de Salvador, exceto a Atenção 
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Básica já gerida pela SMS. Foi um ano muito difícil para a SMS, porque a nova gestão 

contemplava uma gama de responsabilidades muito grande e uma inexperiência 

administrativa nessa área. 

 

O PAB fixo manteve o montante no mesmo nível, R$ 33.233.577,00 em 2006 e R$ 

33.261.621,00 em 2007, mas perdeu sua importância relativa (14%). Aliás, obviamente, o 

Município deixou de ser uma gestora de Atenção Básica e passou a ser gestora de todo o 

sistema municipal. O PAB variável (13%) teve o mesmo comportamento que o fixo. Os 

convênios têm uma participação relativa quase imperceptível, mas foi elevado 

substancialmente para quem estava zerado, R$ 413.191,00. Mas o destaque está mesmo com a 

conta MAC. Com uma participação de 66%, a MAC tem o maior repasse para o Município. 

Por último, “Outras Transferências Fundo a Fundo” ficam com 7% da participação.  

 

O MAC significa Média e Alta Complexidade e constitui um conjunto de procedimentos 

contidos numa rede assistencial mínima capaz de ser ofertada para a população local e 

referenciada de Municípios que possuem a estrutura de oferta limitada pela Atenção Básica 

Ampliada. A relação de procedimentos do MAC obrigados a serem disponibilizados pelo 

gestor pleno está contido no Anexo 3 da NOAS. 

 

Os convênios são contratos firmados com órgãos ou entidades filantrópicas, organizações 

não-governamentais, interessados em financiamento de projetos específicos na área de saúde 

e têm como objetivo realizar ações e programas de saúde de responsabilidade entre ambos, o 

concedente e o convenente. A transferência de recursos é feita de acordo com a programação 

físico-orçamentária aprovado como parte de plano de trabalho e recursos disponíveis pelo 

concedente. Entretanto, “os recursos repassados desta forma devem ser utilizados para o 

pagamento de despesas correntes e de capital”.(BRASIL, 2003, p. 14)  

 

O repasse de recursos no ano de 2007 já adota a sistemática de blocos de financiamento. São 

5 os blocos de financiamento: Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão do SUS. 

Os recursos de cada bloco só poderão ser gastos dentro do próprio bloco, e é permitido, em 

alguns casos, movimenta-los dentro do próprio bloco. São repassados do FNS para o FMS. 

Estão divididos da seguinte forma:  
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Bloco 1 - Atenção Básica:  

 

• Saúde da Família; 

• Agentes Comunitários de Saúde; 

• Saúde Bucal; 

• Compensação de Especificidades Regionais; 

• Fator de Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas; 

• Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário; 

• Incentivo para a Atenção Integral à Saúde do Adolescente em conflito com a lei, em 

regime de internação e internação provisória; e 

• outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico. 

 

Bloco 2 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

 

• Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

– MAC; e 

• Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC 

 

O MAC está subdividido nas seguintes partes: 

 

� Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; 

� Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; 

� Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; 

� Adesão à Contratualização dos Hospitais de Ensino, dos Hospitais de Pequeno Porte e dos 

Hospitais Filantrópicos; 

� Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária em Saúde – 

FIDEPS; 

� Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena – IAPI; 

� Incentivo de Integração do SUS – INTEGRASUS; e 

� outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo. 

 

Enquanto que o FAEC, 
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� procedimentos regulados pela Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade – 

CNRAC; 

� transplantes e procedimentos vinculados; 

� ações estratégicas ou emergenciais, de caráter temporário, e implementadas com prazo 

pré-definido; e 

� novos procedimentos, não relacionados aos constantes da tabela vigente ou que não 

possuam parâmetros para permitir a definição de limite de financiamento, por um período 

de seis meses, com vistas a permitir a formação de série histórica necessária à sua 

agregação ao Componente Limite Financeiro da Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar – MAC. 

 

Bloco 3 - Vigilância em Saúde 

 

• Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde; e 

• Componente da Vigilância Sanitária 

 
“O Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde refere-se aos recursos 

federais destinados às ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças, composto pelo 

atual Teto Financeiro de Vigilância em Saúde – TFVS e também pelos seguintes 

incentivos”(BRASIL, 2008, p.4): 

 

� Subsistema de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar; 

� Laboratórios de Saúde Pública; 

� Atividade de Promoção à Saúde; 

� Registro de Câncer de Base Populacional; 

� Serviço de Verificação de Óbito; 

� Campanhas de Vacinação; 

� Monitoramento de Resistência a Inseticidas para o Aedes aegypti; 

� Contratação dos Agentes de Campo; 

� DST/Aids; e 

� outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico. 

 

Bloco 4 - Assistência Farmacêutica 
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• Componente Básico da Assistência Farmacêutica; 

• Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; e 

• Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional. 

 

 

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é composto de uma Parte Financeira Fixa 

e de uma Parte Financeira Variável, é sub-dividido em: 

 

• A Parte Financeira Fixa do Componente Básico da Assistência Farmacêutica consiste “em 

um valor per capita, destinado à aquisição de medicamentos e insumos da assistência 

farmacêutica em atenção básica, transferido aos Estados, ao Distrito Federal e (ou) 

Municípios, conforme pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite – CIB”. (BRASIL, 

2008, p.4): 

 

• A Parte Financeira Variável do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

“consiste em valores per capita, destinados à aquisição de medicamentos e insumos da 

assistência farmacêutica dos Programas de Hipertensão e Diabetes, Asma e Rinite, Saúde 

Mental, Saúde da Mulher, Alimentação e Nutrição e Combate ao Tabagismo”.(BRASIL, 

2008, p.4): 

 

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica volta-se ao financiamento de ações 

de assistência farmacêutica dos programas de saúde listados abaixo: 

 

� controle de endemias, tais como a tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, a 

doençade chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; 

� anti-retrovirais do programa DST/Aids; 

� sangue e hemoderivados; e 

� imunobiológicos. 

 

Finalizando o Bloco de Assistência Farmacêutica, o Componente Medicamentos de 

Dispensação Excepcional – CMDE envolve a aquisição e distribuição do grupo de 

medicamentos, de acordo com critérios estabelecidos em portaria específica. 

 
Bloco 5 - Gestão do SUS 
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• Componente para a Qualificação da Gestão do SUS; e 

• Componente para a Implantação de Ações e Serviços de Saúde. 

 

O Componente para a Qualificação da Gestão do SUS está dividido da seguinte forma: 

 

� Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Monitoramento; 

� Planejamento e Orçamento; 

� Programação; 

� Regionalização; 

� Gestão do Trabalho; 

� Educação em Saúde; 

� Incentivo à Participação e Controle Social; 

� Informação e Informática em Saúde; 

� Estruturação de serviços e organização de ações de assistência farmacêutica; e 

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

 

Enquanto que o Componente para a Implantação de Ações e Serviços de Saúde: 

 

� Implantação de Centros de Atenção Psicossocial; 

� Qualificação de Centros de Atenção Psicossocial; 

� Implantação de Residências Terapêuticas em Saúde Mental; 

� Fomento para ações de redução de danos em CAPS AD; 

� Inclusão social pelo trabalho para pessoas portadoras de transtornos mentais e outros 

transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas; 

� Implantação de Centros de Especialidades Odontológicas – CEO; 

� Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; 

� Reestruturação dos Hospitais Colônias de Hanseníase; 

� Implantação de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador; 

� Adesão à Contratualização dos Hospitais de Ensino; e 

� Outros que vierem a ser instituídos por meio de ato normativo para fins de implantação de 

políticas específicas. 
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Gráfico 11 – Composição dos recursos transferidos da União no ano 2007 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 

Depois de expor como está dividido o bloco de financiamento, temos que no ano de 2007, o 

bloco Gestão do SUS recebeu o maior aporte de recursos com a cifra de R$ 199.254.560,64, 

como visto no gráfico 11. Em segundo lugar, a Atenção Básica ficou com 25% e um valor de 

R$ 95.667.374,50 ,enquanto que no ano anterior o valor recebido foi de R$ 65.059.640,08. A 

conta Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar foi a terceira maior 

com um valor de R$ 80.536.950,04 e uma participação de 21%. E em quarto e quinto lugar 

ficaram a Assistência Farmacêutica (quase 1%) e Vigilância em Saúde (menos que 1%, R$ 

858.212,78), respectivamente.  
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Gráfico 12 – Transferências de Recursos do SUS da União para o Município de Salvador nos anos 
2007 e 2008 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 
 

Já no ano de 2008, a conta MAC teve a maior participação (78,85%) com um valor de R$ 

322.364.336,95. De 2007 para 2008, essa conta aumentou 300,27%. Mas, o maior aumento 

relativo foi o da conta Vigilância em Saúde 1533,71%, de R$ 858.212,78 à R$ 14.020.706,15, 

mas uma pequena participação relativa de 3,43%. Outro destaque aconteceu na conta 

Assistência Farmacêutica, com uma variação de 209,10%, subindo de R$ 4.175.089,90 para 

R$ 12.905.128,36 e uma participação de 3,15% do total do repasse. As variações negativas 

aconteceram com os recursos disponibilizados para a Atenção Básica e para a Gestão do SUS, 

com 38,11% e 99,81% de variação entre os anos e uma participação de 14,48% e 0,09%, 

respectivamente.  
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Gráfico 13 – Variação Percentual da Transferência de Recursos de 2007 à 2008. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 

Agora vamos analisar as Despesas com saúde efetuadas pela SMS. 

 

 

3.1.3 Despesas 
 

 

Neste trabalho irá se utilizar das despesas na fase liquidada, como explicado no capítulo 

metodologia3. 

 

As Despesas totais com Ações e Serviços de Saúde são calculadas somando as despesas 

correntes e as despesas de capital, mais os Repasses Previdenciários e menos Transferências 

Intra-governamentais e Inativos e Pensionistas. 

 

Segundo Brasil (2008), as Despesas Correntes são destinadas à manutenção ou a 

transferências para manutenção de órgãos ou entidades da Administração Pública e as 

Despesas de Capital são decorrentes da formação, criação ou aquisição de um bem de capital. 

 

 

                                                 
3 Só para salientar, o motivo é porque o cálculo do percentual de despesas com recursos próprias com saúde é 
feito na fase despesas liquidadas. 
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Gráfico 14 - Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde no Município de Salvador de 2003 à 2008 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
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Quadro 2 – Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde 
Despesa Liquidada 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Despesas Correntes(I) 132.757.164,12 186.814.209,76 220.901.914,73 466.834.505,18 583.399.534,24 590.685.439,15 
    Pessoal e Encargos Sociais 27.780.257,00 29.417.058,20 35.523.708,73 63.388.567,76 78.546.201,14 108.264.051,70 
    Juros e Encargos da Dívida 0 0 0 0 0 0 
    Outras Despesas Correntes 104.976.907,12 157.397.151,56 185.378.206,00 403.445.937,42 504.853.333,10 482.421.387,45 
Despesas de Capital (II) 8.580.448,99 17.889.345,75 3.272.051,41 5.874.505,95 2.570.057,76 6.811.041,48 
    Investimentos 8.580.448,99 17.889.345,75 3.272.051,41 5.874.505,95 2.427.889,38 6.811.041,48 
    Inversões Financeiras 0 0 0 0 142.168,38 0 
    Amortização da Dívida 0 0 0 0 0 0 
Total (III = I + II) 141.337.613,11 204.703.555,51 224.173.966,14 472.709.011,13 585.969.592,00 597.496.480,63 
(+) Repasses Previdenciários - RPPS (IV)  0,00 0,00 3.272.604,52 3.934.168,15 0,00 0,00 
(-) Transferências Intragovernamentais (V) 0 0 0,00 0 0 0,00 
(-) Inativos e Pensionistas (VI) 0 0 0,00 0 0 0,00 
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde 
(VII=III+IV-V-VI) 141.337.613,11 204.703.555,51 227.446.570,66 476.643.179,28 585.969.592,00 597.496.480,63 

Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 

 
 



 

 

54 
 

Analisando os dados do Município de Salvador, temos um crescimento fraco nas 

despesas totais com saúde de 2003 à 2005. Nesta época, a gestão de saúde compreendia 

basicamente a Atenção Básica (ampliada). Já entre os anos de 2005 e 2006, vemos que 

ocorreu um crescimento substancial das despesas totais cujo motivo principal foi a 

mudança para a gestão plena, como já foi comentado. 
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Gráfico 15 – Crescimento das Despesas Correntes nos anos de 2005 e 2006 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
  

 

Um aspecto interessante a se observar é o de que o crescimento das despesas com saúde 

ocorreu mantendo quase fixa as proporções de participações de cada despesa. Isto é, em 

2005, “outras despesas correntes” obtinha 81,5% das despesas totais com saúde, 

enquanto em 2006 84,64%. O crescimento entre esses anos foi de 117,63%, mais que o 

dobro.  Já “Pessoal e Encargos Sociais” participava com 15,62% em 2005 e 13,3% em 

2006, e seu aumento foi de 78,44%. O aporte de recursos para a municipalização da 

gestão plena contemplou basicamente as despesas correntes, enquanto que as despesas 

de capital mantiveram uma participação com aportes menores de recursos, diminuindo 

sua participação relativa de 1,44% para 1,23% do total das despesas com saúde, entre os 

anos analisados. Como visto no quadro 2 que as despesas de capital são compostas 

fundamentalmente por investimentos, conclui-se que a implantação da gestão plena não 

priorizou o investimento de recursos. Aliás, durante os anos de 2003 à 2008 ocorreu 

uma redução na quantidade de dispêndio municipal em despesas de capital, como 

podemos ver no gráfico 15.  
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Gráfico 16 – Série histórica de dispêndio em investimentos, de 2003 à 2008 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 

Segundo Brasil (2008), os investimentos contemplam as despesas com o planejamento e 

a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas e com a aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente. No entanto, se por acaso tivéssemos um valor considerável em despesas de 

capital, mais especificamente em investimentos, no Município de SSA, daí dever-se-ia 

analisar com mais profundidade os tipos de investimentos contidos nessa conta, como 

foi dispendido o recurso e etc. Mas, como temos uma redução ao longo dos anos, pode-

se concluir que o Município não priorizou esse tipo de dispêndio, como descrito no 

gráfico 16. Mais detalhes sobre os componentes da conta investimentos no apêndice A. 
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Gráfico 17 – Participação da despesa com investimento na despesa total com saúde, de 2002 à 
2008. 
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Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 
Também podemos analisar as despesas pela visão da divisão por funções, mais 

especificamente pela subfunção saúde. Segundo Brasil (2008) essa despesas visam 

atender a Classificação Funcional que entrou em vigor a partir do exercício financeiro 

de 2002, através da Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento 

e Gestão.  

 

Está dividida em três subfunções: subfunções adminisrativas, subfunções vinculadas e 

informações complementares. Mas apenas as subfunções vinculadas nos interessam, 

porque dizem respeito as “ações típicas de serviços públicos de saúde” (BRASIL, 2008, 

p.61), e são divididas em Atenção Básica, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 

Vigilância Sanitária (VISA), Vigilância Epidemiológica (VIEP) e Alimentação e 

Nutrição. 

 

A Atenção Básica reúne todas as ações e procedimentos básicos de saúde. Se comporta 

com um crescimento das despesas de 2003 a 2006 e apresenta declínio nos anos 

posteriores. Enquanto que a Assistência Hospitalar e Ambulatorial consiste em 

prestação de serviços médicos através de internações hospitalares e atendimento 

ambulatorial em níveis mais complexos. Em média, essa duas ações corresponderam a 

um pouco mais de 70% das despesas.  

 

A Atenção Básica diminuiu sua participação durante os anos de 2003 à 2008. Logo em 

2003, participava com 61,42%, decaindo para 54,1% e 56,28% em 2004 e 2005, 

respectivamente, e descendo a escada em 2006 para 31,91% até chegar em 2008 com 

apenas 22,94%. A Assistência Hospitalar e ambulatorial faz um caminho inverso. Inicia 

em 2003 com apenas 7,63 % passando por 18,52% em 2004 e retraindo até 13,73% em 

2005. No entanto, na passagem em 2006, para a municipalização, sua participação 

elevou-se substancialmente para 42,85% com um crescimento líquido de 592,15%, 

refletido pela maior inclinação no gráfico 18. Nos anos posteriores, atingiu patamares na 

faixa de 52,11% em 2007 e 52,43% em 2008.  

 

A conta Outras Subfunções são exatamente as subfunções administrativas e 

informações complementares. A primeira garante o apoio logístico necessário à 
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execução de ações e serviços de saúde e a segunda diz respeito à ações que concorrem 

indireta e especificamente para a Saúde. (BRASIL, 2008, p.61) Pode-se ver no gráfico 

18 o crescimento contínuo dessa despesa durante o período analisado pelo simples 

motivo da operacionalização da descentralização administrativa. No entanto, sua 

participação relativa veio diminuindo durante os anos, 29,88% em 2005, 20,19% em 

2006 e 20,6% em 2007 e, pra finalizar, um aumento até 24,16 % em 2008. 

 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

    Atenção Básica     Assistência Hospitalar e Ambulatorial     Outras Subfunções

 

Gráfico 18 – 3 Despesas com saúde (98,9%) sob a ótica das subfunções vinculadas de 2003 à 
2008, valores por R$ mil 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 

 

As três contas analisadas até aqui corresponderam a quase totalidade dos gastos com 

despesas, 98,9%. Não existe nada de anormal nessa elevada porcentagem, considerando 

que a maior parte da organização e prestação de serviços são pagos por essa despesa. O 

restante dos 1,1% das despesas estão distribuídas nas contas da VISA, VIEP e alimento 

e nutrição. 
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A Vigilância Sanitária integra as “ações que busquem a garantia de qualidade, eficácia e 

segurança dos produtos que interferem na saúde humana, direta ou indiretamente, 

(drogas, medicamentos, alimentos, cosméticos, etc.). Assim como a verificação, através 

de fiscalização e outros meios disponíveis, das condições sanitárias de estabelecimentos 

de saúde, assim como a fiscalização da entrada de produtos no País para evitar o 

ingresso de agentes nocivos à saúde da população.” E a Vigilância Epidemiológica, 

“ações de investigação por meios estatísticos, de verificação direta e outros meios 

disponíveis da ocorrência de doenças e agravos à saúde que levem à sua prevenção, 

subsidiando o planejamento e a programação em saúde”. Por fim, alimento e nutrição 

correspondem a “ações de vigilância nutricional, controle de deficiências nutricionais, 

orientação alimentar e a segurança alimentar promovida no âmbito do SUS”. (BRASIL, 

2008) 

 

Os valores dispendidos com essa três despesas são irrisórias comparadas aos valores 

gastos com as outras categorias de despesa. Por isso, sua analise é separada, como pode 

ser vista no gráfico 19. 
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Gráfico 19 – 3 Despesas com saúde (1,1%) sob a ótica das subfunções vinculadas, valores por 
R$ mil. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
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Os dispêndios com a VISA é o destaque por ter flutuações na variação anual. Depois de 

decrescer bruscamente de 2004 para 2005 a patamares baixíssimos, elevou-se 

substancialmente 8.634,23% entre 2005 e 2006. Nos anos posteriores, voltou a cair 

49,08% e 11,3%, em 2007 e 2008, respectivamente. Passou de um dispêndio de R$ 

34.366,55 em 2005 para R$ 3.001.654,31 em 2006 e, finalmente, R$ 1.355.794,00 em 

2008. Os dispêndios com a VIEP tiveram um comportamento semelhante com o 

analisado anteriormente. Reduziram um pouco entre os anos de 2003 e 2005, mas na 

passagem para 2006 ocorreu um aumento no aporte de recursos de 1.897,19%, 

elevando-se para R$1.987.171,30. Nos anos seguintes, o dispêndio reduziu 

consideravelmente quase a metade e subiu logo em seguida, - 45,38% e 36,95%, 

respectivamente. Os dispêndios com Alimento e Nutrição foram irrisórios em 

comparação com os outros gastos. Entre os anos de 2003 e 2004 subiu 4.766,24%, 

alcançando um valor de R$ 5.352.889,76, quando representava cerca de 2,61% dos 

gastos com saúde. Porém, foi reduzido substancialmente até atingir o patamar de R$ 

115.594,02. Nos anos posteriores, o dispêndio nessa conta foi nulo, o que pode ter 

acontecido pelo remanejamento da competência para outra conta. 

 

No entanto, existe um outro indicador importantíssimo que retrata as despesas 

municipais, a saber: despesa própria com ações e serviços públicos de saúde. Foi 

instituído pela EC 29 e operado pela Resolução nº322. Possui regras de aplicação que 

assegura limites mínimos a partir de 2000 e vincula receitas para a base de cálculo. 

Desde sua implantação até 2004, as duas esferas de gestão tinham que adequar limites 

mínimos até completar 15% para os Municípios e 12% para os estados no ano de 2004. 

 

Agora vamos discutir quais são os resultados obtidos neste trabalho. 

  

Em relação ao financiamento fizeram-se as seguintes perguntas: Como se comportaram 

as transferências do SUS durante a descentralização? Será que elas acompanharam o 

ritmo da descentralização dos encargos transferidos (refletido nos gastos de saúde 

efetuados)?  
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Gráfico 20 – Despesas totais e repasse federal de 2003 à 2008. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 

Essa questão diz respeito aos montantes gastos com saúde e repasses federais 

direcionados diretamente ao SUS. A idéia básica é saber se à medida que SSA adere as 

gestões de saúde os gastos totais com saúde acompanham os recursos federais 

repassados, ou vice-versa. Assim, o gráfico 20 representa essas variáveis. Pode-se 

inferir que os gastos totais com saúde têm o mesmo comportamento da série de repasse 

federal, inclusive na passagem do ano de 2005 e 2006, acompanhando-o até 2008. 

Aliás, 2005 aparece como um ponto de inflexão e as duas séries convergem para 

estabilidade a partir de 2008. A linha amarela, representada pelas despesas totais com 

ações e serviços públicos de saúde exceto os repasses federais diretos e incluindo os 

outros parcos repasses (do estado e outros Municípios) para o SUS, manter-se-ia 

praticamente em inércia caso não houvesse esses repasses anuais, o que leva a crer que 

os acréscimos com os gastos com saúde só foram possíveis pelo aumento dos repasses 

federais direcionados. 
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Gráfico 21 – Composição inter-anual das despesas totais com ações e serviços públicos de 
saúde, de 2003 a 2008. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 

Já o gráfico 21 nos informa a composição inter-anual das duas variáveis do total das 

despesas totais com ações e serviços públicos de saúde. As duas séries seguem 

trajetórias distintas. Primeiro, a série de repasse federal mantém uma relativa 

estabilidade de 2003 à 2005 e na passagem dos anos de 2006 e 2007 reverte a tendência 

para participações maiores. Segundo, a outra série mantém-se relativamente estável nos 

anos de 2003 à 2005 e na passagem de 2006 a 2007 inverte a tendência com 

participações menores na composição total dos gastos com ações e serviços públicos de 

saúde. Ambas se cruzam nessa passagem, que se refere a municipalização plena da 

saúde e seguem tendências não convergentes. Isso significa dizer, que na composição 

dos gastos totais as transferências direcionadas do SUS permitem ainda mais o 

direcionamento dos gastos e uma menor autonomia da política local (não só fiscal) 

durante a descentralização do SUS, mais ainda na adoção da gestão do sistema 

municipal de saúde pela cidade de Salvador. Ou seja, como veremos adiante, a 

descentralização do SUS possui a característica de sobreposição de políticas, a adoção 

da política nacional em detrimento da política local, no que tange na oportunidade de 

decidir onde alocar os recursos em saúde e execução da definição de prioridades locais, 

refletido na diminuição de autonomia política e não só fiscal. Essa é uma tendência já 

que a descentralização é um dos princípios do SUS e todos os Municípios estão fadados 
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a municipalização, uma hora ou outra. Entretanto, os julgamentos de valor, se é bom ou 

ruim, eficiente ou não, não fazem parte do escopo deste trabalho.        
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Gráfico 22 – Variação anual de despesas totais e repasse federal de 2003 à 2008. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 

Por último, o gráfico 22 mostra as variações anuais das variáveis relacionadas. Então, 

tem-se que entre 2003 e 2004 as variações dos repasses eram menores do que os das 

despesas totais, modificando o quadro a partir de 2004/2005. Sendo assim, o destaque 

fica por conta da passagem dos anos de 2005/2006, no qual os repasses elevam-se 

327,08% e as despesas 109,56%. Nos anos seguintes, as proporções vão diminuindo, 

mas continuam distintas. O gráfico mostra que os repasses crescem substancialmente 

mais do que os gastos com saúde, o que responde a uma das perguntas e ajuda a 

entender o porquê dos repasses constituírem uma parcela maior do total dos dispêndios 

municipais com saúde. As variáveis elevam-se de um ano para o outro, porém com 

taxas marginais decrescentes. Convergem para o mesmo ponto porque cada vez mais os 

repasses são uma porcentagem maior das despesas totais.    

 

Um detalhe importante é que a medida que Salvador vai municipalizando a saúde as 

transferências diretas para o SUS ganham um peso maior nas despesas totais com ações 

e serviços públicos de saúde. Esse peso faz com que as variações inter-anuais entre as 
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duas variáveis analisadas tenham cada vez mais uma correlação maior, principalmente a 

partir do ano de 2006. Isso significa dizer que os repasses financeiros tem um papel 

relativamente maior em fazer as despesas totais com ações e serviços de saúde 

aumentarem, em detrimento das outras fontes de financiamento, inclusive as receitas de 

impostos e transferências constitucionais e legais. Esse resultado espúrio não é 

desejável porque esses repasses são obrigações determinadas por acordo de adesão à 

gestão e não fruto de recursos adicionais, como uma arrecadação maior do Município ou 

um aumento significativo das despesas próprias com saúde.  

 

Já sobre os gastos, perguntou-se: Com a descentralização o Município aumentou seu 

gasto próprio com saúde? Quais são os percentuais de gasto próprio com Ações e 

Serviços públicos de saúde no período analisado?   

 

O cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde considera a despesa 

total com saúde, transferências inter-governamentais SUS e receita de impostos e 

transferências constitucionais e legais. É calculado de acordo com a figura 1. 

   

 
Figura 1 – Percentual de recursos próprios aplicados em saúde 
Fonte: BRASIL, 2006 
 

As despesas consideradas estão na fase liquidadas. As despesas empenhadas e ainda não 

liquidadas devem ser consideradas liquidadas, se inscritas em restos a pagar. Se não, 

devem ser canceladas. 

 

Pode-se observar na tabela 4 os percentuais aplicados e os mínimos a aplicar para o 

Município de Salvador.  

Tabela 2 - Participação das despesas com ações e serviços públicos de saúde na receita líquida 
de impostos e transferências constitucionais e legais - limite constitucional (15%)4 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

                                                 
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício 
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% 
Aplicado 

5,61 7,96 11,07 10,71 15,14 16,50 15,77 15,83 16,08 

% 
Mínimo 

a 
Aplicar 

7,00 8,60 10,20 11,80 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 

Na tabela 4 verifica-se que nos anos de 2000, 2001 e 2003 os percentuais aplicados 

foram inferiores ao mínimo estabelecido.A partir de 2004 os valores foram superiores 

aos estabelecidos, o que indica um comprometimento maior da SMS. Entretanto, a EC 

29 estabeleceu a obrigatoriedade de aplicação de um mínimo de 7% das receitas de 

impostos e transferências constitucionais e legais, exceto transferências da União para o 

SUS, no ano 2000. E, a partir daí, acréscimos de 1/5 anualmente até completar 15% no 

ano de 2004. Assim, o Município deveria elevar desde 2001 os percentuais mínimos a 

cada ano, reduzindo a diferença entre os mínimos de 7% em 2000 e 15% em 2004. Em 

2002, o Município recuperou com um percentual de 11,07%, reduziu em 2003 e 

voltando a subir no ano de 2004.   
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Gráfico 23 - Evolução do percentual mínimo da despesa própria com saúde  receita líquida de 
impostos para o Município de Salvador, segundo Resolução 322/CNS de 08/05/03. 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: BRASIL, 2009 
 



 

 

65 
 

Portanto, durante a descentralização os gastos próprios do Município de Salvador com 

Ações e Serviços Públicos de saúde têm aumentado, porém fica a dúvida: se caso não 

existisse a obrigatoriedade da lei o Município alocaria acima do mínimo a aplicar?  

 

Último objetivo específico a ser respondido, é se a autonomia fiscal pode ser encarada 

como um reflexo do financiamento e das despesas. As seguintes perguntas foram feitas: 

O financiamento é um fator preponderante para determinar a autonomia fiscal dos 

governos locais? Caso contrário, há indícios de dependência fiscal?  

 

O financiamento do SUS em SSA é altamente dependente dos recursos advindos das 

transferências constitucionais e legais, 52%, o que retrata uma dependência considerável 

do Município aos recursos externos (da União e do Estado).  

 

Além disso, a transferência de recursos diretos para o SUS já vem com rúbricas 

determinadas, direcionadas a ações e serviços específicos. No financiamento por blocos, 

a partir de 2007, isso fica mais nítido. De uma forma ou de outra, isso diminui a 

autonomia da Secretaria em operar em sua cidade, já que os recursos já vêm destinados 

a áreas específicas.  

 

A analise feita no objetivo específico relacionado ao financiamento retrata a 

dependência do Município aos recursos diretos para o SUS, quando estes aumentam na 

porcentagem dos gastos totais com saúde em relação às outras fontes de financiamento. 

Ver gráfico 21.  

 

Por outro lado, os gastos próprios com saúde do Município aumentaram durante os 

últimos anos, levando a crer que a autonomia municipal cresceu. O que não deve ser 

verdade, ainda mais por esse aumento ter sido obrigado pela EC 29. Tudo indica que o 

financiamento é realmente um fator determinante da política de saúde. 

 

Entretanto, existe um fator que se destacou durante o decorrer deste trabalho. A 

legislação teve um papel fundamental na operacionalização da descentralização. Não 

somente pela descentralização dos encargos, mas também dos recursos. Seu papel foi 

importante por determinar todas as regras, de financiamento, de adesão as gestões e etc. 
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Quando os Municípios assumem uma gestão eles são obrigados a se adequarem as 

normas estabelecidas. Caso contrário, não recebem os recursos. Tudo gira em torno de 

se obedecer ou não a legislação. E quem emite a legislação? Quem é o principal agente 

descentralizador? A resposta é a União! O governo central obteve na Constituição de 

1988 o papel central na descentralização dos encargos, ou seja, o poder de coordenar 

todas as atividades referentes a operacionalização da descentralização dos encargos 

sociais, inclusive de emitir a regulamentação.  

 

Portanto, antes (e além) de ser o agente financiador, o Ministério da Saúde tem a 

prerrogativa constitucional de comandar o processo, o que faz com que possua o poder 

indireto de determinar ou não a dependência dos Municípios. Então, conclui-se que o 

instrumento que fornece poder ao governo central é, antes do financiamento, a 

legislação. Não é a lei em si, mas o poder que a união possui em emitir a 

regulamentação. 

 

As instâncias de Controle Social, conselhos de saúde nos três âmbitos de gestão, são 

instituições as quais tem representantes da sociedade civil como seus membros na 

gestão do SUS. Apesar de possuírem uma participação efetiva na política de saúde, 

ainda assim não possuem o poder constitucional do governo central.  

 

Apesar de a legislação exercer um papel predominante na determinação da política de 

saúde (nacional para municipal), existe uma possibilidade de haver uma diminuição 

dessa dependência, a saber, através do próprio financiamento. Depois de ter analisado o 

caso de Salvador, percebeu-se que existe a possibilidade de se gastar adicionalmente 

com uma maior autonomia e cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, que é com o 

aumento dos recursos próprios, por exemplo, com o aumento dos recursos do IPTU. De 

2003 a 2008,  o efeito esperado dos recursos advindos do IPTU não foi satisfatório, já 

que ele é o 2º imposto municipal financiador da saúde, quando deveria propiciar mais 

recursos. Por ter um caráter progressivo, esse imposto seria uma alternativa de 

diminuição da dependência fiscal dos repasses da União e da política nacional de saúde. 

Para isso, seria necessária uma mobilização dos vereadores e de uma coordenação de 

políticas entre as secretarias municipais para facilitar a expansão da base arrecadadora 

do imposto na capital baiana, e conseqüente aumento dos gastos próprios com saúde – o 

que seria um progresso social e uma vitória política. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atual modelo de federalismo fiscal, iniciado a partir da Constituição Federal de 1988, 

ainda pode não ter sido completado. Contudo, permitiu progressos a partir do momento 

em que a discussão foi colocada em pauta e as ações foram sendo promovidas, 

principalmente com efetiva participação dos entes locais.  

 

Os Municípios ocuparam lugar de destaque nesse processo devido à descentralização 

dos encargos sociais. Em contrapartida, a capacidade de arrecadação própria dos 

Municípios foi pouco alterada, apesar do avanço nos repasses de recursos federais.   

 

Em relação a descentralização do encargo social saúde, o avanço foi significativo. A 

gestão do Sistema Único de Saúde foi sendo transferida de forma lenta e gradual, 

primeiro aos estados e, logo em seguida, aos Municípios.  

 

A descentralização do SUS em Salvador no período de 2002 a 2008 possuiu 

características próprias e comuns com a descentralização no Brasil. O financiamento e 

os gastos mostraram sua importância na municipalização, principalmente quando se 

analisou qual o impacto deles na autonomia municipal. 

 

A SMS de Salvador passou por transformações profundas na sua estrutura durante a 

descentralização da saúde, mais ainda na adesão a gestão plena. As responsabilidades 

adquiridas da nova gestão fizeram com que Salvador mudasse sua estrutura 

organizacional, técnica e pessoal. A contratação de funcionários, muitos deles 

concursados, a criação e ampliação de departamentos, a relação com os prestadores de 

serviços, a informatização da Secretaria e das unidades, a cooperação técnica com o MS 

e SESAB, a participação dos Conselhos fazendo valer o controle social, dentre outras 

iniciativas que deram início ao comando da gestão plena. Foi preciso uma mudança de 

mentalidade para receber e executar esse novo intento.  

 

Portanto, a análise preocupou-se em levar em conta considerações acadêmicas e práticas 

de vivência da descentralização do SUS no Município de Salvador para tornar o 

trabalho o mais fidedigno possível. 
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Apêndice A – Subdivisões do investimento 
 
Transferências à União 
Transferências a Estados e ao DF 
Transferências a Municípios 
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 
Auxílios 
Outras Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos 
Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais 
Transferências ao Exterior 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
Equipamentos e Material Permanente 
Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, 
laboratorial e hospitalar 
Outros equipamentos e material permanente 
Aquisição de Imóveis 
Despesas de Exercícios Anteriores 
Indenizações e Restituições 
Outras Aplicações Diretas 

 

 

 

 


