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ANÁLISE1 DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DO CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE (COFIN/CNS) SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015 

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (RAG2015/MS). 

INTRODUÇÃO 

A COFIN/CNS realizou mais uma vez a tarefa de analisar o Relatório Anual de Gestão 

(RAG) do Ministério da Saúde (MS), desta vez, referente ao exercício de 2015 

(RAG2014/MS). Pelo oitavo ano consecutivo, a COFIN/CNS exerceu o seu papel legal de 

fiscalização, controle e proposição, bem como de avaliação dos encaminhamentos do 

gestor federal de saúde em relação às ressalvas apresentadas pelo CNS quando das 

deliberações sobre os RAG’s dos exercícios anteriores, as quais assumem caráter de 

recomendação para o aprimoramento da gestão do SUS pelo MS em respeito aos preceitos 

legais – Constituição Federal, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Lei Complementar 141/2012 

(LC141). Além disso, a COFIN/CNS resgatou a avaliação realizada pelo CNS sobre o 

Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral – 3º Quadrimestre/2015 do MS.  

A estrutura de apresentação desta análise e minuta de parecer sobre o RAG2015/MS 

manteve a sequência dos tópicos apresentados no próprio Relatório, com a identificação 

das páginas referentes aos comentários realizados. As considerações finais consolidam os 

aspectos analisados sob a forma de um parecer técnico preliminar para análise e 

deliberação final do plenário do Conselho Nacional de Saúde nos termos da Lei 

Complementar nº 141/2012. 

 

A. ANÁLISE DO RAG2015/MS 

 

1.1. Do Tópico “Introdução” 

A “Introdução” atende aos principais quesitos estabelecidos para esse tópico do 

RAG2015/MS.  

                                                 
1 Elaborado por Francisco R. Funcia, consultor técnico da COFIN/CNS, incorporando tanto as contribuições 

dos membros da COFIN/CNS durante as reuniões de abril e maio e/ou encaminhadas por e-mail até 23/06/2016, 

como a deliberação do Conselho Nacional de Saúde na reunião plenária de 07/07/2016. 
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1.2. Do Tópico I “Cumprimento da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de 

Saúde (LC nº 141/2012)” 

O RAG2015/MS evidencia que o valor aplicado em ASPS (R$ 100,055 bilhões) ficou 

acima do valor mínimo em R$ 1,746 bilhões, calculado segundo a LC141 (artigo 5º), 

conforme demonstrado na Tabela 1 (página 7).  

Porém, dois aspectos devem ser destacados a partir da análise desta tabela: 

 a recomposição de restos a pagar cancelados (R$ 405,47 milhões) não respeitou 

o que determina a LC141 (artigo 24, §2º), isto é, não houve a compensação 

em dotação específica, como aplicação adicional ao mínimo, do valor total 

dos cancelamentos de restos a pagar ocorridos em 2014 (R$ 903,24) na 

execução orçamentária de 2015. Entretanto, é importante destacar que o valor 

aplicado acima do mínimo em 2015 foi suficiente para compensar o total dos 

restos a pagar cancelados em 2014, o que atendeu o quesito legal.  

 

 diante do procedimento imposto pela área econômica do governo de considerar a 

aplicação mínima legal como aplicação máxima efetiva (popularmente 

denominada como a lógica “Piso=Teto”), o dispositivo da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2014, que estabeleceu a execução orçamentária obrigatória 

das emendas parlamentares individuais, equivalente a 0,6% das Receitas 

Correntes Líquidas, impôs ao Ministério da Saúde a necessidade de realocar 

recursos de outras programações para este fim. Por exemplo: foi possível 

observar que a aplicação na subfunção 301 – Atenção Básica apresentou um 

crescimento mais baixo em comparação ao que foi observado nas outras 

subfunções listadas na Tabela 3 da página 09 (R$ 18,906 bilhões em 2015 e R$ 

18,667 bilhões em 2014).  Assim sendo, seria importante que o MS informasse 

quais foram as ações que não foram executadas total ou parcialmente 

como decorrência dessa realocação orçamentária para cumprir a execução 

obrigatórias das emendas parlamentares individuais.  
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1.3. Do Tópico II “Demonstrativo das Despesas em 2015” 

A Tabela 2 apresentada na página 8 do RAG2015/MS compara a autorização da 

despesa com ASPS na Lei Orçamentária somada à abertura de créditos adicionais (LOA 

Atualizada), no valor de R$ 110,5 bilhões, com o valor disponibilizado para empenhos e 

pagamentos pelo Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, no valor de R$ 

100,9 bilhões, evidenciando um elevado contingenciamento (diferença de R$ 9,6 bilhões 

entre a LOA Atualizada e o valor disponibilizado para empenho). Com isso, ficou 

indisponível a utilização de recursos orçamentários para as Ações e Serviços 

Públicos de Saúde, com a seguinte composição: 

a) Programação própria: R$ 3,1 bilhões 

b) Emendas (Individuais e Coletivas): R$ 6,5 bilhões 

Conforme os dados da Tabela A.1, houve uma redução dos valores empenhados em 

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Total do Ministério da Saúde em termos 

reais. 

TABELA A.1: Valor Empenhado em ASPS e Total em 2014 e 2015 (em R$ milhões) 

Fonte: Elaboração Funcia. Adaptado de: MS/SE/SPO. Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas/ 3º 
Quadrimestres/2015 e 2014/MS. Páginas 6 e 6. 
Nota: (1) IPCA – fator utilizado para atualização do empenhado em 2014: 1,10673 



CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS  

PARECER CONCLUSIVO SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

4 

 

 

Com esse contingenciamento, foi disponibilizado um valor muito próximo da 

aplicação mínima, comprovando a adoção pela área econômica do governo 

federal da lógica “Piso=Teto”. 

O Ministério da Saúde foi mais uma vez prejudicado pelo contingenciamento 

orçamentário, mesmo o governo federal sabendo da necessidade de recursos adicionais 

para o financiamento adequado do SUS. Porém, o RAG2015/MS não detalhou quais 

foram as despesas classificadas como Programação Própria e Emendas que não 

puderam ser realizadas por causa do contingenciamento imposto pela área 

econômica do governo federal.  

Também não há no RAG2015/MS a indicação dos critérios para a escolha das 

despesas que não puderam ser executadas ou que foram executadas 

parcialmente, nem a classificação do que não foi executado por bloco de 

financiamento em decorrência desse contingenciamento. 

As informações da Tabela 3 (página 9 do RAG2015/MS) apresentam os valores 

empenhados na Função de Governo “Saúde” segundo as subfunções, evidenciando que 

os valores das despesas na “Assistência Hospitalar e Ambulatorial” representaram 

quase a metade do total.  

Do ponto de vista da execução orçamentária em ASPS, o valor empenhado em 2015 foi 

de R$ 100,460 bilhões, o que representou um nível de execução orçamentária de 91,0% 

da dotação atualizada (LOA + Créditos Adicionais). Segundo critério adotado pela 

COFIN/CNS, esse nível de execução orçamentária foi classificado como regular (faixa 

entre 90% e 98%).  

O nível de pagamento foi de 92,2% do valor empenhado, o que representou uma 

inscrição de restos a pagar equivalente a 7,8% (similar a 2014), mantendo a tendência 

de queda observada nos últimos anos, conforme Tabela A.2 a seguir. 
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TABELA A.2: Evolução do Nível de Saldo a Pagar 2008-2015 

  
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde/SPO/Consolidado Dezembro 2015 (fechado). 

A análise da execução orçamentária foi realizada a partir das informações 

disponibilizadas pela SPO/MS no RPCQ/3º/2015 (correspondente à Tabela 4 do 

RAG2015/MS na página 10), conforme segue: 
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Subclassificação do nível de liquidação “inadequado” como alerta: 

Intolerável (50%<x<65%) e Inaceitável (x<50%) 

 

Não há nenhuma justificativa no RAG sobre os motivos dos níveis de empenho 

classificados como inadequados e regular, com destaque para: 

a) página 10 – item 11 (INCA) 

b) página 11 – item 24 (REHUF) 

c) página 12 – itens 31 (SAMU), 32 (Saúde da Mulher, Criança, Adolescente 

e Jovem) e 37 (Ações de Vigilância Epidemiológica) 

d) página 13 – item 41 (Reaparelhamento da Unidades do SUS) 

e) página 14 – item 58 (Saneamento Básico – Demais Ações) 

Todos estes itens apresentaram um preocupante nível baixo de empenho e de 

liquidação no ano de 2015, proporcionando graves e até irreversíveis problemas nas 

respectivas áreas 
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As figuras a seguir foram elaboradas a partir das informações da Tabela 4 do 

RAG2015/MS (página 10), com o objetivo de identificar as despesas que representaram 

a maior parte da execução orçamentária do MS em termos de valor, bem como verificar 

a variação dos valores empenhados em 2015 comparados a 2014: 
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O RAG2015/MS (na Tabela 5 da página 18) apresenta os valores do Apoio Financeiro 

para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica, no exercício de 2015 por Estado, bem como os decorrentes 

de sentença judicial, que superou R$ 1,0 bilhão e representou aproximadamente 20% 

do total. Considerando os dados da Tabela 5, de todo o orçamento do Ministério da 

Saúde 14% está sendo destinado para medicamentos, 35% está sendo destinado para 

a ação 4705 – CEAF (R$ 5 bilhões) e, deste, 20% está sendo destinado para ações 

judiciais. 

A Tabela 6 do RAG2015/MS (página 21) apresenta os valores transferidos para Estados 

e Municípios, divididos segundo a modalidade convenial e fundo-a-fundo. A partir dessas 

informações, foi possível apurar as participações percentuais dessas transferências 

para Estados e Municípios: os valores transferidos fundo a fundo foram de 26,76% para 

Estados, e 73,24% para os municípios, a maior parte na modalidade Fundo a Fundo, 

nos termos da LC 141. 
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O detalhamento dessa transferência por Unidade da Federação e por bloco de 

financiamento encontra-se nas Tabelas 7, 8 e 9 do RAG2015/MS (páginas 22 a 28). Foi 

possível observar que a diferença entre os valores empenhados e liquidados em 2015 

foi menor nas transferências para os Estados em comparação às transferências para os 

Municípios. Essa diferença entre valor empenhado e valor liquidado evidencia que 

restaram valores de transferências para Estados e Municípios da competência de 2015 

para serem realizadas em 2016. 

Em termos per capita, foi observada uma grande variação entre os valores mínimo e 

máximo de empenho e liquidação por Unidade da Federação, bem como ainda não 

houve definição dos critérios de transferência de recursos pela Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), considerando a necessidade de deliberação pelo CNS nos termos da 

Lei Complementar nº 141/2012. 

 

Não há no RAG a indicação clara do que se caracteriza como transferência fundo-

a-fundo, mais precisamente, se a transferência classificada como fundo-a-fundo 

obedeceu ao critério de ser direta, regular e automática, conforme legalmente 

estabelecida. O fato de depositar de um fundo (federal) para outro fundo (municipal ou 

estadual) não assume a característica de ser transferência direta, regular e automática 

nos termos da LC 141. 

1.4. Do Tópico III “Restos a Pagar do Ministério da Saúde” 

 A Figura a seguir apresenta a execução dos Restos a Pagar em 2015, considerando os 

cancelamentos e os pagamentos efetuados. 
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Em 2015, os cancelamentos totalizaram R$ 926,1 milhões, equivalente a 6,2% do valor 

total inscrito e reinscrito. Os pagamentos representaram menos da metade (42,8%) do 

valor total inscrito e reinscrito, restando em 31/12/2015 um saldo a pagar de R$ 7,6 

bilhões (equivalente a 51,0% do total inscrito e reinscrito).  

Deste saldo a pagar, R$ 6,9 bilhões são “não processados” (ou não liquidados), 

sem nenhuma explicação a respeito da real possibilidade de execução desses 

Restos a Pagar em 2016, fator preocupante tanto por se tratarem de despesas do 

período 2003 a 2014. 

É importante reforçar que o caput do artigo 24 e seus incisos I e II da LC141 estabeleceu 

que o cálculo da aplicação mínima em ações e serviços de saúde considerará as 

despesas empenhadas, liquidadas ou não no exercício, sendo que as despesas 

empenhadas e não liquidadas no exercício, a serem inscritas em restos a pagar, serão 
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consideradas até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, desde que 

consolidadas no respectivo Fundo de Saúde. No caso de cancelamento ou prescrição 

dos Restos a Pagar, deverá ocorrer compensação no exercício seguinte por meio de 

consignação em dotação orçamentária específica, conforme disposto nos parágrafos 1º 

e 2º desse artigo. 

Sob a ótica deste dispositivo legal, o RAG 2015/MS não evidenciou a existência de 

recursos financeiros vinculados às contas do Fundo Nacional de Saúde e das 

demais unidades da administração indireta do MS no valor de aproximadamente 

R$ 15,4 bilhões para que se comprove a efetiva aplicação mínima legalmente 

estabelecida para 2015. Após o advento da LC 141, o empenhamento da despesa 

é condição necessária, mas não suficiente para que se comprove a aplicação 

mínima em ASPS: é preciso que as contas do Fundo Nacional de Saúde e das unidades 

da administração indireta do MS tenham recursos em caixa correspondentes ao saldo a 

pagar dos empenhos do exercício e ao saldo a pagar dos Restos a Pagar apurados em 

31 de dezembro de 2015. Essa condição legal não está comprovada no RAG 

2015/MS. A justificativa apresentada pela SPO/MS é o entendimento da área econômica 

do governo de que a Constituição Federal estabeleceu o “caixa único” na esfera federal 

e, por isso, esses valores não estão depositados no Fundo Nacional de Saúde; mas, 

estão disponíveis para a utilização do Ministério da Saúde diante das necessidades de 

pagamento de despesas. 

1.5. Do Tópico IV “Demonstrativo das Receitas Próprias do Ministério da Saúde”  

O RAG2015/MS (na Tabela 13 da página 33 e Tabela 14 da página 36) apresentou o 

demonstrativo das receitas próprias do Ministério da Saúde; foi possível observar que a 

maior arrecadação foi do DPVAT no valor de R$ 3,805 bilhões, menor que a estimada 

na Lei Orçamentária (o que representou uma frustração de receita de R$ 476,9 milhões) 

e bem similar a de 2014 (no valor de R$ 3,723 bilhões). As despesas financiadas com 

o valor total das receitas próprias do MS não deveriam ser consideradas para o 

cômputo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde tanto porque estas 

receitas caracterizam em vários casos um processo de retroalimentação financeira ou 

“dupla contagem”, como por exemplo, restituições de convênios, cujos valores serviram 

para computar a aplicação em saúde nos anos anteriores, quanto porque assim exige a 

LC141 (art.4º, Inciso X), a saber: 
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Art. 4º Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para 

fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, 

aquelas decorrentes de:  

(...) 

X - ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos 

especificados na base de cálculo definida nesta Lei Complementar ou 

vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde.    

Este dispositivo legal valeria também para a União, ainda que a metodologia de cálculo 

para apuração da aplicação mínima deste Ente da Federação não tenha a receita como 

base de cálculo até 2015: na verdade, disciplina que as despesas da União, Distrito 

Federal, Estados e Municípios, financiadas pelas receitas não especificadas nesta 

LC141, não podem ser consideradas para o cômputo da aplicação mínima. As receitas 

próprias do Ministério da Saúde financiam despesas especificadas nas respectivas leis 

de criação. Entretanto, trata-se de questão interpretativa do citado dispositivo 

legal, cujo entendimento do Ministério da Saúde é diferente. 

Por fim, nas páginas 36 e 37, o ressarcimento por operadoras de seguros privados de 

assistência à saúde foi enviado ao Município e/ou Estado em que ocorreu o fato gerador, 

ou foi utilizado pelo Fundo Nacional de Saúde ou pelo “caixa único” do governo federal?  

 

B. Considerações Finais 

A análise do RAG2015/MS permitiu à COFIN/CNS avaliar a gestão do Ministério da 

Saúde sob a ótica orçamentária e financeira, procurando verificar o cumprimento da 

LC141, bem como avaliar a execução das metas e indicadores do Plano Nacional de 

Saúde e da Programação Anual de Saúde referente a 2015. Em termos gerais, quanto 

à estrutura, o RAG2015/MS atende aos requisitos legais e infralegais estabelecidos para 

esse documento. Quanto ao conteúdo analisado, alguns aspectos puderam ser 

destacados, conforme seguem. 

B.1)  A Emenda Constitucional nº 86/2015 estabeleceu que as emendas individuais 

parlamentares são de execução orçamentária obrigatória no montante de 0,6% das 

Receitas Correntes Líquidas, sem a destinação de recursos adicionais para este fim. 

Diante da lógica imposta pela área econômica do governo de considerar a aplicação 

mínima legal como aplicação máxima efetiva (popularmente denominada como a lógica 

“Piso=Teto”), seria importante que o MS informasse nas próximas edições do RAG 
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quais foram as ações que não foram executadas total ou parcialmente como 

decorrência desta exigência, o que não ocorreu na presente edição. 

B.2) O Ministério da Saúde cumpriu o valor da aplicação mínima em Ações e Serviços 

Públicos de Saúde, aplicando adicionalmente ao “piso” um valor maior que o necessário 

para a compensação dos restos a pagar cancelados em 2014; entretanto, foram 

utilizadas dotações específicas para evidenciar somente uma parte dessa 

compensação, como decorrência do entendimento equivocado da área econômica 

de que somente devem ser compensados restos a pagar cancelados decorrentes 

de empenhos emitidos a partir de 2013 (após a vigência da LC 141). 

B.3) Considerando a análise da despesa empenhada por subfunção de governo 

diretamente vinculada à Função Saúde, é possível inferir que a restrição 

orçamentária e financeira “sacrificou” principalmente a Atenção Básica, cuja 

variação anual foi baixa em 2015, comparada a 2014.  

B.4) Do ponto de vista da execução orçamentária em ASPS, o valor empenhado 

em 2015 foi classificado como um nível de empenhamento regular, evidenciando 

que cerca de 9% do valor autorizado na Lei Orçamentária não foi disponibilizado para 

empenho pela área econômica do governo federal. Não há nenhuma justificativa no RAG 

sobre os motivos dos níveis de empenho classificados como inadequados e regular para 

vários itens de despesas analisados, especialmente para os: 

B.4.1)  Que foram destacados a seguir: página 10 – item 11 (INCA); página 11 – 

item 24 (REHUF – Reestruturação dos Hospitais Universitários); página 12 – itens 

31 (SAMU), 32 (Saúde da Mulher, Criança, Adolescente e Jovem) e 37 (Ações de 

Vigilância Epidemiológica); página 13 – item 41 (Reaparelhamento da Unidades do 

SUS); e página 14 – item 58 (Saneamento Básico – Demais Ações); e 

B.4.2) Que ficaram com níveis de liquidação entre 50% e 65%, que dentro da 

classificação “inadequado” foi definida como situação “intolerável”, e abaixo de 

50%, cuja situação foi definida como inaceitável, devendo o CNS ficar alerta 

quando da análise dos próximos relatórios quadrimestrais de prestação de 

contas; 
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B.5) Os valores transferidos fundo a fundo foram de 26,76% para Estados e 73,24% 

para os municípios, a maior parte na modalidade Fundo a Fundo, nos termos da LC 141 

municípios, o que está de acordo com a LC 141/2012. Porém, há que se ressaltar que 

o conceito legal de “Transferências Fundo-a-Fundo” como sendo a “transferência 

direta, regular e automática” não está sendo respeitada, pois, na prática, 

considera-se “fundo a fundo” quaisquer transferências financeiras do FNS para 

os fundos estaduais e municipais, mesmo aquelas que envolvem “vontades entre 

as partes”, como são os convênios. Foi possível observar que a diferença entre os 

valores empenhados e liquidados em 2015 foi menor nas transferências para os Estados 

em comparação às transferências para os Municípios. Essa diferença entre valor 

empenhado e valor liquidado evidencia que restaram valores de transferências 

para Estados e Municípios da competência de 2015 para serem realizadas em 2016 

B.6) Em 2015, houve a compensação, como aplicação adicional ao mínimo, dos Restos 

a Pagar cancelados em 2014 conforme disciplina a LC 141, mas a aplicação adicional 

ao “piso” de 2015 não foi suficiente para compensar integralmente as pendências 

dos cancelamentos de 2012 e 2013: sob a vigência da LC 141, foram cancelados 

Restos a Pagar em 2012 (R$ 1,2 bilhão) e 2013 (R$ 1,3 bilhão), valor que deveria 

ter sido compensado como aplicação adicional na execução orçamentária de 

2014; porém, a compensação foi de apenas R$ 344,7 milhões, restando ainda 

pendente R$ 2,2 bilhões. Os pagamentos de Restos a Pagar em 2015 representaram 

menos da metade do valor total inscrito e reinscrito, restando um saldo a pagar de R$ 

7,6 bilhões (equivalente a 51,0% do total inscrito e reinscrito), dos quais a maioria é não 

processado (despesas não liquidadas), sem que o RAG2015/MS avalie a real 

possibilidade de execução em 2016, fator preocupante por se tratarem de 

despesas do período 2003 a 2013. 

B.7) Sob a ótica do artigo 24 e seus incisos I e II da Lei Complementar nº 141/2012, 

o RAG 2015/MS não evidenciou a existência de recursos financeiros vinculados 

às contas do Fundo Nacional de Saúde e das demais unidades da administração 

indireta do MS (em torno de R$ 15,4 bilhões). Após o advento da LC 141, o 

empenhamento da despesa é condição necessária, mas não suficiente para que se 

comprove a aplicação mínima em ASPS: é preciso que as contas do Fundo Nacional de 

Saúde e das unidades da administração indireta do MS tenham recursos em caixa 

correspondentes ao saldo a pagar dos empenhos do exercício e ao saldo a pagar dos 
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Restos a Pagar apurados em 31 de dezembro de 2015. A justificativa apresentada foi 

a exigência constitucional do “caixa único” do governo federal, sendo que tais 

valores estão disponíveis para a realização de pagamento por parte do Ministério 

da Saúde sempre que requisitado.  

B.8) As despesas financiadas com as receitas próprias do Ministério da Saúde não 

poderiam ser computadas no cálculo da aplicação mínima legal em ações e 

serviços públicos de saúde, tanto porque assim exige a Lei Complementar nº 

141/2012 (art.4º, Inciso X), como pelo fato de caracterizar em vários casos um processo 

de retroalimentação financeira ou “dupla contagem”, como por exemplo, restituições de 

convênios, cujos valores serviram para computar a aplicação em saúde nos anos 

anteriores. Porém, se o Ministério da Saúde adotasse essa interpretação, não teria como 

empenhar despesas adicionais pelo fato da área econômica não disponibilizar 

orçamentariamente. Há uma divergência de interpretação entre o Conselho 

Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde em relação ao citado dispositivo legal. 

B.9) A transferência de recursos financeiros para Estados, DF e Municípios foi 

realizada sem aprovação dos critérios pelo CNS, conforme estabelece a LC141, 

tendo em vista que a Comissão Intergestores Tripartite ainda não concluiu os estudos 

para submeter à deliberação do CNS. As transferências continuam obedecendo os 

critérios das portarias editadas para essa finalidade. 

B.10) A execução orçamentária não pode ser considerada um indicador automático da 

gestão do Ministério da Saúde, mas é imprescindível para avaliar essa gestão. Mas, 

seria importante também acompanhar a execução orçamentária das três esferas 

de governo, pois o CNS é um conselho “nacional”, e não “federal”. Além disto, as 

receitas correntes (bruta e líquida) e total da União deveriam ser apresentadas 

tanto no RAG, como nos relatórios de prestação de contas quadrimestrais, pois é 

ferramenta para o debate do conselho sobre a alocação dos recursos arrecadados 

pela União. 

B.11) Não ficou evidenciada no RAG2015/MS a forma como a União está prestando 

cooperação técnica aos municípios nos termos da LC141. A Comissão Intergestores 

Tripartite está com um Grupo de Trabalho que ainda não concluiu a discussão sobre o 

novo critério de rateio dos recursos para os Estados e Municípios, que deverá ser 
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submetido para aprovação do CNS. É preciso superar a lógica vigente da produção 

e/ou capacidade instalada. 

B.12) Não foram apresentados no RAG aspectos da gestão de compras de 

medicamentos, materiais e outros insumos, como por exemplo, comparação entre 

os preços adquiridos e os praticados no mercado (por exemplo, por meio do Banco de 

Preços do Ministério da Saúde coordenado pelo DESID/MS), bem como os impactos da 

variação cambial para a gestão orçamentária e financeira. O RAG não apresentou uma 

avaliação de impacto regional sobre as condições de saúde da população 

decorrentes das transferências de recursos do Ministério da Saúde aos Estados e 

Municípios para custeio e investimento, bem como não apresentou um resumo 

executivo das obras concluídas e em andamento. 

B.13) A questão das “demandas judiciais” e de seus impactos no orçamento, tanto de 

medicamentos, quanto total do Ministério da Saúde, é altamente relevante, mas o RAG 

não demonstrou as informações detalhadas do acompanhamento existente para 

evitar a duplicação de pagamentos entre os entes federados. Houve queda de 

recursos alocados para farmácia popular e os demais componentes ficaram 

praticamente estáveis, sem uma avaliação específica no RAG sobre as consequências 

disto na garantia do direito à saúde e acesso a medicamentos para a grande parcela da 

população. 

B.14) Em relação ao cumprimento das metas, segue um resumo dos principais 

aspectos analisados com as ressalvas: 

a) Páginas 54 e 55, Diretriz 1, tivemos as metas 12 (transplantes), 13 (tratamento de 

Câncer e quimioterapia), 15 (novo complexo do INCA) e 18 (Plano de Expansão 

em Radioterapia) 

b) Páginas 58 e 59, Diretriz 2, tivemos as metas 1 (número de ambulâncias entregues, 

sendo que o número de unidades entregues superou a meta proposta, mas não 

há informação sobre a manutenção delas, já que temos conhecimento de 

inúmeras unidades móveis paradas com problemas técnicos), 2 (centrais de 

regulação do SAMU), 4 (Implantação de número de leitos hospitalares, apesar de 

ter sido alcançada e superada a meta para o período, houve o fechamento de leitos 

hospitalares em um número bem maior do que foi credenciado, incluindo o número 

insuficiente de leitos de terapia intensiva no setor público) e 5 (Implantação de 
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UPAs, que além de não cumprir a meta proposta, há um número muito grande de 

unidades construídas no país, mas que não estão em funcionamento, não 

colaborando para desafogar o atendimento às urgências e emergências. 

c) Páginas 62 e 63, Diretriz 3, tivemos as metas 7 (leitos de UCI Neonatal), 8 (Número 

de Mamografias), 9 (Exames de Citopatologia), 11 (Teste Rápido para Sífilis), 12 

(Serviços de Diagnóstico de Ca de Mama) e 13 (Serviços para Diagnóstico de Ca 

de Colo de Útero). 

d) Páginas 67, Diretriz 4, tivemos dúvidas se realmente as metas 2 (Leitos para 

atenção integral em saúde mental) e 4 (Unidades de Acolhimento) foram 

cumpridas de acordo com o que foi explanado no RAG 2015. 

e) Página 78 - ampliar a confirmação laboratorial dos casos de Hepatite C, passando 

de 17 Unidades Federadas em 2010 para as 27 até 2015: esta meta causa 

preocupação em relação ao tratamento, pois com ela cumprida na testagem 

não está garantido o pleno tratamento para estes casos haja vista a 

dificuldade na compra de medicamentos. 

f) Página 79 - reduzir a incidência de Aids de  20,2 /100.000 hab. em2011 para 

18,9/100.000 hab. até 2015: falta informações de quais tecnologias estão 

sendo adotadas para que de fato seja feita esta redução. Percebe-se que houve 

aumento de 2013 para 2014, provavelmente, pelo aumento na oferta de testagem, 

mas sem a garantia de um acompanhamento satisfatório. Preocupa também para 

atingir a meta que não se acompanhe as ações em relação à prevenção, que 

são muito pontuais e pouco eficazes. 

g) Página 79 - ampliar a taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar 

bacilífera, passando de 74,3% em 2009 para 85% até 2015: dificilmente esta meta 

será atingida com o enfraquecimento do PNCT e principalmente a relação do 

PNCT com a sociedade cívil organizada. Não fica claro como o 

acompanhamento domiciliar tem sido realizado. 

h) Página 81 - ampliar o percentual de Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (Cerest) que desenvolvem ações de vigilância em saúde do 

trabalhador, passando de 12% em 2010 para 100% até 2015 e ampliar a Renast, 

com a instalação de 10 novos Cerest voltados prioritariamente para a população 

trabalhadora rural: dos recursos descentralizados paras os Cerests, como está a 

aplicação e destinação nos Munícipios e o acompanhamento de recursos 

sem movimentação nas contas bancárias vinculadas? 
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i) Página 89 – Diretriz 8 – Assistência Farmacêutica: todas as metas não foram 

atingidas. 

j) Página 92 - ampliar o processo de ressarcimento das operadoras ao SUS, 

aumentando em 4 vezes o número de processos concluídos até 2015: desses 

processos concluídos em 2015, quantos resultaram em restituição efetiva aos 

cofres públicos? Não há informação dos valores totais a serem ressarcidos. 

k) Página 118 – auditorias referentes a assistência farmacêutica: não há 

informação das ações adotadas em relação às não conformidades apuradas. 

B.14.1) Não houve a alocação e execução  de recursos  específicos para a PNPIC 

nos 3 níveis de atenção à saúde, cerceando o direito constitucional de 

integralidade, universalidade e equidade da população brasileira materializado no  

acesso aos serviços e ações de saúde efetivas, eficazes e eficientes, em 

cumprimento às prerrogativas legais e de responsabilidade social do CNS, no uso de 

suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pelo Decreto nº 

5.839, de 11 de julho de 2006, que reforçam e amparam legalmente  as decisões 

deliberadas na 14° Conferência Nacional de Saúde, assim como também as diretrizes  

similares que foram aprovadas na 15°Conferência Nacional de Saúde. Outrossim, 

enfatizamos que caso a mesma negligência ao pleito, o seu não atendimento e 

inconsistência na elaboração da peça orçamentária se repitam ao longo de 2016, 

serão apontados nas avaliações do CNS sobre os Relatórios Quadrimestrais de 

Prestação de Contas do Ministério da Saúde e, mantido o descumprimento por 

parte do gestor, será proposta a não aprovação do próximo RAG, dada a 

reincidência no ato e no conjunto de outras ressalvas relacionadas. 

B.15) A questão do subfinanciamento do SUS foi agravada pela restrição orçamentária 

e financeira imposta ao Ministério da Saúde pela área econômica do governo pelos 

seguintes motivos: 

15.1) Pela não liberação de todos os recursos autorizados na lei orçamentária, 

limitando a aplicação em ações e serviços de saúde a um valor muito próximo da 

aplicação mínima estabelecida pela Lei Complementar nº 141, caracterizando uma 

situação que se observa nos últimos 15 anos (exceto para o ano da epidemia da 

Influenza) de que o valor mínimo tornou-se o valor máximo, fazendo com que a aplicação 
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federal ficasse estagnada em torno de 1,7% do PIB neste período, diferentemente do 

que ocorreu nos Estados e, principalmente, nos Municípios. 

15.2) Pela não incorporação, no orçamento de 2015, do saldo dos valores ainda 

não compensados dos Restos a Pagar cancelados em 2012 e 2013. 

15.3) Por não estar disponível nas contas do Fundo Nacional de Saúde os valores 

correspondentes aos empenhos não pagos em 2015 e ao saldo de restos a pagar de 

exercícios anteriores, conforme preconiza a Lei Complementar nº 141/2012: não basta 

empenhar a despesa para verificar o cumprimento da aplicação mínima; é preciso 

que os valores empenhados, mas que não foram pagos até o final do exercício 

fiquem depositados nas contas do Fundo Nacional de Saúde.  

B.16) Este é o parecer técnico conclusivo da COFIN/CNS referente tanto à análise dos 

aspectos orçamentários e financeiros, como à avaliação preliminar da Execução das 

Diretrizes do Ministério da Saúde – Indicadores e Metas para subsidiar a análise e 

deliberação final do Conselho Nacional de Saúde em relação ao RAG 2015 do MS.  

B.17) Dessa análise, foram apresentadas ressalvas conforme assinalado em negrito e 

sublinhado nesta seção “B” (Considerações Finais) que deverão ser entendidas como 

indicação de medidas corretivas a serem encaminhadas pelo CNS para o Sr. 

Presidente interino da República nos termos previstos pela LC 141/2012, como 

decorrência das providências referentes à análise da prestação de contas do 3º 

Quadrimestre/2015, feita conjuntamente com a análise do RAG 2015 nos termos 

da deliberação do CNS.  

B.18) Assim sendo, o plenário do CNS aprova com ressalvas o RAG 2015 do 

Ministério da Saúde, ressalvas entendidas como medidas corretivas de gestão com 

prazo de 60 dias para o Ministério da Saúde apresentar ao CNS os encaminhamentos 

adotados para a revisão de procedimentos delas decorrentes. 
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