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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar se o município de Cocalzinho de Goiás, entre 

2013 e 2016, atendeu aos critérios estabelecidos pela Lei Complementar 141/2012 na saúde 

pública, analisando se o mesmo atingiu o percentual mínimo de recursos exigidos, se ouve 

mais despesas com ASPS ou com outras despesas da saúde não computadas para tal fim, se há 

mais contribuição de tributos municipais ou de transferências constitucionais e legais 

provenientes dos outros entes federativos e, ainda, uma breve averiguação dos resultados 

obtidos no RAG. Para o desenvolvimento do estudo, foi realizada uma pesquisa exploratória e 

bibliográfica, para proporcionar um maior entendimento do assunto tratado. As informações 

utilizadas para responder os objetivos propostos foram extraídas do SIOPS, TCM e 

SARGSUS, todos disponíveis em sites eletrônicos, através de uma pesquisa documental e sua 

análise foi realizada por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa. Com isso, o estudo 

atingiu seus objetivos e constatou que o percentual mínimo aplicado em ASPS do referido 

município, durante o período considerado, foi superior ao exigido, porém ainda não é 

suficiente para suprir as necessidades da população, os maiores dispêndios é com despesas 

não consideradas como ASPS e as maiores contribuições são provenientes da União. 

 

Palavras-chave: Planejamento e Financiamento da Saúde; Sistema Único de Saúde; Lei 

Complementar 141. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to verify if the municipality of Cocalzinho de Goiás, between 2013 

and 2016, met the criteria established by Complementary Law 141/2012 in public health, 

analyzing whether it reached the minimum percentage of resources required, if it hears more 

expenses with ASPS or other health expenses not computed for this purpose, if there is more 

contribution of municipal taxes or constitutional and legal transfers from other federal entities, 

and also a brief investigation of the results obtained in the RAG. For the development of the 

study, an exploratory and bibliographic research was conducted to provide a better 

understanding of the subject. The information used to answer the proposed objectives were 

extracted from the SIOPS, TCM and SARGSUS, all available on electronic websites, through 

a documentary research and its analysis was carried out through quantitative and qualitative 

research. As a result, the study reached its objectives and found that the minimum percentage 

applied in ASPS of said municipality during the period considered was higher than required, 

but is not yet sufficient to meet the needs of the population, the largest expenditures are non-

expenditures considered as ASPS and the largest contributions come from the Union. 

 

Keywords: Health Planning and Financing; Health Unic System; Complementary Law 141. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade pública é um campo das Ciências Contábeis que tem a finalidade de 

registrar, prestar informações, controlar e analisar o patrimônio público, dos entes federativos 

– União, Estados, Municípios e Distrito Federal – levando em consideração os atos e fatos 

administrativos e os resultados auferidos durante todos os estágios da gestão, mantendo a 

transparência de suas ações na prestação de serviços públicos à população, almejando o lucro 

social, ou seja, o bem-estar da população.  

As informações obtidas são utilizadas por seus usuários como uma ferramenta de 

auxilio nas tomadas de decisão e supervisão, tanto pelo controle interno, Poder Executivo, 

quanto pelo controle externo, Poder Legislativo, tribunais de contas, comissões e conselhos 

especiais, sendo este último representante da população. O controle interno utilizará tais 

dados para auxiliá-los em planejamentos futuros, permitindo a avaliação e correção das 

práticas executadas; já o controle externo usará como meio para monitorar se a gestão dos 

recursos públicos está condizente com a lei e promovendo a satisfação coletiva dos cidadãos.  

A administração pública poderá somente executar suas políticas públicas – serviços, 

programas, entre outros – para atender os anseios da população se estiverem conforme a lei, 

atendendo as normas, pronunciamentos e princípios vigentes e, ainda, estar previsto ou 

autorizado durante o exercício no orçamento, ou seja, de acordo com o Plano Plurianual 

(PPA) e, consequentemente, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA).  

Devido a isso, no processo de planejamento do orçamento público é necessário 

evidenciar as receitas previstas, advindas dos tributos e transferências legais; e as despesas a 

realizar, devendo esta ser menor que aquela para então, no momento de execução, suprir os 

dispêndios e manter a máquina pública com funcionamento satisfatório, ou seja, os recursos 

precisam custear os direitos sociais e atender as necessidades da maioria da população. 

Os serviços públicos prestados pela saúde é um dos principais direitos sociais 

previstos pela Constituição Federal de 1988, sendo o mesmo essencial para manter a 

sobrevivência e bem-estar da população.  
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Frente à importância desse serviço e de outros para o bem estar social, existem 

percentuais mínimos e máximos previstos pela legislação, também denominados de limites 

constitucionais que, são condições imposta a nível federal para que os entes federativos 

transfiram recursos para determinados fins e, também, delimitem suas despesas atingindo a 

população em geral.  

No que se refere à saúde pública, o limite mínimo de recursos a ser aplicados em 

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) foi instituído pela Emenda Constitucional nº 29, 

de 13 de setembro de 2000 e, mais tarde, aprovada pela Lei Complementar nº 141, em 13 de 

janeiro de 2012. Atualmente a Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015 alterou 

o critério do percentual mínimo de recursos aplicado na saúde pela União. Anteriormente não 

havia legislação federal que exigisse uma aplicação mínima, somente na Lei Orgânica de 

alguns municípios, sendo essa determinação fundamental para assegurar o financiamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

A referida pesquisa utilizará para analise a verificação das divulgações 

disponibilizadas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), 

no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão 

(SARGSUS), referente ao município de Cocalzinho de Goiás, entre 2013 e 2016, relacionado 

ao cumprimento da LC 141/2012.  

Quanto à estrutura, o mesmo foi dividido em três capítulos, além das considerações 

finais, das referências e dos anexos. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, que objetiva 

fundamentar o desenvolvimento desta pesquisa, esclarecendo alguns aspectos do orçamento 

público; do financiamento da saúde, no que se refere à LC 141/2012; e algumas normas dos 

serviços públicos de saúde no município de Cocalzinho de Goiás presentes na sua Lei 

Orgânica. O Capítulo 3 expõe a metodologia de pesquisa que, por sua vez, foi exploratória e 

realizada mediante pesquisa bibliográfica e documental. O Capítulo 4 evidencia os resultados 

e as análises suscitadas nos objetivos gerais e específicos.  

1.1. Justificativa e Problematização 

Este estudo é relevante devido à importância do acesso aos serviços e programas 

prestados pela saúde para população em geral, sendo o mesmo um direito previsto e 

assegurado pela constituição que deve ser oferecido com qualidade com a finalidade de 

oferecer o bem-estar social aos cidadãos. 
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Os principais campos que mostram a relevância da referida pesquisa são: 

governamental, pois auxilia a administração pública a obter informações para planejar o 

orçamento de maneira mais assertiva futuramente, promovendo a autoavaliação e 

autocorreção dando a devida importância aos serviços da saúde; e também social, visto que 

serve como um meio informativo, fazendo com que os detentores do controle externo, 

principalmente a população através dos Conselhos de Saúde, manifestem e reivindiquem mais 

de seus representantes o uso correto dos recursos obtidos com a intenção de atender a maioria 

que anseia pelos serviços públicos. 

Diante da importância de verificação dos recursos para custear as ASPS observando o 

cumprimento do limite mínimo estabelecido, a problemática que o mencionado trabalho 

pretende responder é: O município de Cocalzinho de Goiás, no período de 2013 a 2016, 

atendeu as exigências instituídas pela Lei Complementar 141/2012? 

1.2. Objetivos 

Os objetivos do presente trabalho se dividem em: geral e específicos. 

1.2.1. Objetivo Geral 

Verificar se o município de Cocalzinho de Goiás, no período de 2013 a 2016, atendeu 

as exigências instituídas pela Lei Complementar 141/2012. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Verificar se houve o cumprimento da aplicação mínima em ações e serviços públicos 

de saúde; 

b) Analisar as despesas com saúde verificando se houve mais despesas com ASPS ou 

despesas não computadas para fins de apuração do percentual mínimo; 

c) Verificar as receitas utilizadas para apurar a aplicação em ASPS analisando se houve 

mais tributos municipais ou transferências constitucionais e legais provenientes de 

outros entes federativos; 

d) Analisar os Relatórios Anuais da Gestão (RAG). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo visa elaborar e fundamentar um referencial teórico que tem a finalidade 

de apresentar alguns conceitos e leis sobre o assunto tratado, que contribuirá nas análises 

abordadas. O mesmo foi classificado da seguinte forma: planejamento orçamentário, que 

tratará também do planejamento nos serviços da saúde; financiamento da saúde no setor 

público, referente à Lei Complementar 141/2012; e por fim uma análise de algumas normas 

de saúde pública presentes na Lei Orgânica do município de Cocalzinho de Goiás.  

2.1. Planejamento Orçamentário no Setor Público 

Teixeira (2010) declara que, “o ato de planejar consiste em desenhar, executar e 

acompanhar um conjunto de propostas de ação com vistas à intervenção sobre um 

determinado recorte da realidade”, em outras palavras, o planejamento está presente em todos 

os estágios de uma referida ação com a finalidade de conduzir esta ao longo de um período 

com a intenção de obter resultados satisfatórios. 

Segundo Andrade et al (2005, p. 01, apud Castro e Lima, 2007, p.13) “a prática do 

planejamento tem por objetivo corrigir distorções administrativas, alterar condições 

indesejáveis para a coletividade, remover empecilhos constitucionais e assegurar a 

viabilização de objetivos e metas que se pretende alcançar”. Além disso, o planejamento é 

usado como meio de auxilio no processo decisório e um mecanismo fundamental para a 

prestação de contas e controle social. 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) afirma que, o 

orçamento é uma ferramenta essencial de planejamento, tanto para as entidades públicas como 

para as privadas, e reflete os recursos previstos e a aplicação destes em um referido período, 

sendo tal ferramenta obrigatória no setor público.  

O orçamento público, conforme Castro e Lima (2007, p. 16), “é o planejamento feito 

pela Administração Pública para atender, durante determinado período, aos planos e 

programas de trabalho por ela desenvolvidos, [...], objetivando a continuidade e a melhoria 

quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à sociedade”. Além disso, na Lei n° 4.320, de 

17 de março de 1964, que regulamenta os orçamentos e balanços dos entes federativos – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios – em seu art. 2º estabelece que “a lei do 
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orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecendo os princípios de 

unidade, universalidade e anualidade”, ou seja, o orçamento público é um ato administrativo, 

resguardado pela lei, que tem a finalidade de indicar um conjunto de ações a ser 

desempenhado pelas instituições públicas, ao longo de um determinado período, prevendo as 

receitas a serem arrecadadas e fixando as despesas a serem aplicadas pelos mesmos na 

execução de ações e serviços públicos que atendam os anseios da população. 

Segundo Kohama (2014, p. 40) “o governo tem como responsabilidade fundamental o 

melhor nível dinâmico de bem-estar à coletividade. Para tanto, utiliza-se de técnicas de 

planejamento e programação de ações que são condensadas no chamado sistema de 

planejamento integrado” e, ainda, em consonância com referido autor o sistema de 

planejamento integrado procura analisar a situação atual, realizando um diagnóstico, 

identificando as ações ou alterações a serem realizadas buscando alcançar o propósito 

almejado por meio da seleção de alternativas prioritárias e o uso correto dos recursos 

disponíveis para diminuir os problemas socioeconômicos.  

De acordo com o art. 165 da Constituição Federal de 1988, a estrutura do processo de 

planejamento do orçamento ou planejamento integrado se organiza da seguinte forma: Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento Anual (LOA). O 

primeiro é elaborado no início do mandato, com duração de quatro anos, a contar a partir do 

exercício financeiro posterior ao da posse, e designa as diretrizes, os objetivos e as metas para 

as despesas de capital e para as referentes aos programas de duração continuada; o segundo 

apresenta as metas e prioridades para orientar a elaboração da lei de orçamento anual; e o 

terceiro demonstra a previsão de receitas e a fixação de despesas, abrangendo os programas 

governamentais e as despesas necessárias para a realização destes.  

Figura 01 – Instrumento de Planejamento Público 

 

Fonte: Adaptado de Vieira (2009, apud Rezende, 2013). 

Plano Plurianual 
(PPA) 

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 
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Lei Orçamentária 
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Apresenta diretrizes, 

objetivos e metas. 

Explicita as metas e 

as prioridades para 

cada ano. 

Prevê os recursos 

para a sua execução. 
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Ainda, conforme a CF/88 em seu inciso I do art. 167, são vedados à abertura de 

programas ou projetos não previstos na Lei Orçamentária Anual. Porém, o § 3º do art. 166, 

dessa mesma Constituição, é estabelecido que as emendas ao projeto de lei do orçamento 

anual ou aos projetos que alterem o mesmo só serão aprovados se atenderem aos seguintes 

requisitos: 

§ 3º [...]: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e 

com a lei de diretrizes orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos 

apenas os provenientes de anulação de despesa, 

excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para 

Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

(BRASIL, 1988) 

  

A Lei Orçamentária Anual é composta por três esferas orçamentárias, conforme o § 5º 

do art. 165 da CF/88, sendo elas: orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento de 

seguridade social. Em seu art. 194, também da Constituição Federal, é estabelecido às áreas 

de atuação do orçamento de seguridade social que, “[...] compreende um conjunto integrado 

de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social”, porém, cada um dos direitos 

mencionados possuem características e fins específicos. 

Segundo Kohama (2014, p. 49) “o orçamento, embora seja anual, não pode ser 

concebido ou executado isoladamente do período imediatamente anterior e do posterior, pois 

sofre influências condicionantes daquele que o procede, assim como constitui uma base 

informativa para os futuros exercícios”. O orçamento público passa por muitos estágios, 

denominado de ciclo orçamentário, que compreende desde a apresentação de uma proposta 

até sua conversão em projeto de lei que, por sua vez, será apreciado, emendado, aprovado, 

sancionado e publicado, logo depois é executado, sendo este o momento de constatar a 

arrecadação de receitas e a realização de despesas, dentro do exercício financeiro e, 

finalmente o acompanhamento e avaliação da execução pelos controles internos e externos.  
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Figura 02 – Ciclo Orçamentário 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Mota, Castro e Lima [s. d.] 

Castro, Lima e Mota [s. d.] e Kohama (2014) classificam o ciclo orçamentário da 

seguinte forma: 

 Elaboração do orçamento: apresenta a definição dos objetivos concretos para o 

período considerado e os recursos necessários para a sua execução, observando o que 

foi determinado na LDO, devendo ser enviado pelo Poder Executivo ao Poder 

Legislativo, no caso dos municípios, observando o prazo estabelecido na sua Lei 

Orgânica;  

 Apreciação, aprovação, sanção e publicação: as duas primeiras são atribuídas ao Poder 

Legislativo que, por sua vez, analisará a proposta enviada e caso seja aprovado é 

encaminhado ao chefe do Poder Executivo para sanção e publicação ou, ainda, poderá 

propor vetos;  

 Execução orçamentária: é colocado em prática os objetivos e metas definidos na LOA, 

devendo ser observadas as funções necessárias para atingir os objetivos e o uso correto 

dos recursos; e  

 Acompanhamento e avaliação: é analisado frequentemente a execução do orçamento, 

sendo que o primeiro analisa os atos antes de se concretizarem e o segundo os fatos já 

realizados, promovendo a identificação de falhas antes do evento ou evitando erros 

futuros, as informações obtidas devem orientar os planejamentos posteriores e estar 

disponíveis quando necessário para controle, seja ele interno ou externo. 

O orçamento público quando formulado de forma correta torna-se uma ferramenta de 

planejamento, facilita a execução do mesmo, possibilita a transparência dos lançamentos a 

I - Elaboração do Projeto 

IV - Acompanhamento e 

Avaliação 

II - Apreciação, Aprovação, 

Sanção e Publicação 

III - Execução 

CICLO 

ORÇAMENTÁRIO 
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seus usuários e melhora os controles, realizados pelos órgãos específicos, dos recursos que 

serão utilizados para custear as ações e serviços públicos ofertados para a população.  

2.1.1. Planejamento nos Serviços da Saúde 

Conforme Teixeira (2010) o planejamento das ações e serviços públicos de saúde 

passou a ser relevante devido à complexidade crescente dos procedimentos de trabalho na 

área, sendo estes decorrentes das mudanças nas condições de vida e saúde da população. 

Devido a estas condições houve o surgimento e agravamento de algumas doenças que, por sua 

vez, exigem métodos de tratamento mais complexos, sendo indispensável um planejamento 

mais fundamentado que forneça todos os objetivos e metas definidas na verificação das 

necessidades de cada setor da saúde.  

Rezende (2013) refere que a necessidade de se fazer o planejamento nessa área é 

admitida desde a idealização do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo este consequência do 

movimento que reivindicava a reforma sanitária que, por sua vez, exigia o aumento das 

responsabilidades do Estado frente às necessidades da saúde e a orientação das ações para 

responder a tais exigências. 

Assim sendo, a Constituição Federal de 1988 foi fundamental para a transformação de 

tal realidade e garantiu aos cidadãos o direito em obter serviços ofertados a saúde, conforme 

seu art. 196 “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”, 

sendo tais ação e serviços direcionados e disponibilizados através do SUS.  

Santos (2012) declara que o direito a saúde, conforme o artigo supra citado, estabelece 

a utilização de políticas sociais e econômicas que objetivem: a) à diminuição do risco de 

doenças e outros agravos; e b) ao acesso universal e igualitário das ações e serviços de saúde, 

visando a sua promoção, proteção e recuperação. Ainda, a referida autora afirma que, para 

uma maior compreensão do que está descrito acima e no art. 196 da CF/88 é preciso segrega-

lo em duas partes, sendo elas: 

a) a primeira de linguagem mais difusa que 

corresponde a programas sociais e econômicos que 

visem à redução coletiva de doenças e seus 

agravos, com melhoria da qualidade de vida do 

cidadão. [...]; e 
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b) a segunda parte, de dicção mais objetiva, obriga o 

Estado a manter, na forma do disposto nos arts. 

198 e 200 da Constituição e na lei 8.080/90, ações 

e serviços públicos de saúde que possam promover 

a saúde e prevenir, de modo mais direto, mediante 

uma rede de serviços regionalizados e 

hierarquizados, os riscos de adoecer (assistência 

preventiva) e recuperar o indivíduo das doenças 

que o acometem (assistência curativa). (SANTOS, 

2012, p. 60) 

 

Conforme já mencionado, o art. 198 da CF/88 estabelece que, as ações e serviços 

públicos de saúde integram um sistema com direção única, organizado de forma regionalizada 

e hierarquizada, devendo atender as seguintes normas: 

I - descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; 

III - participação da comunidade.  (BRASIL, 1988) 

 

Atendendo ao disposto no inciso I do artigo tratado acima, a Lei nº 8.080/90, em seu 

art. 9º, estabelece os órgãos que exercem a direção do SUS em cada esfera governamental, 

sendo elas:  

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 

pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 

equivalente; e 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

(BRASIL, 1990) 

 

Esses são responsáveis por elaborar e planejar os gastos necessários para o 

desempenho das ações e serviços públicos da saúde, fixando as despesas e os recursos 

necessários para atender as necessidades coletivas dos usuários de tal serviço, observando as 

exigências e considerações desenvolvidas pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 

composta pelos gestores municipais, estaduais e federais; Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB), composta pelos gestores estaduais e municipais; e Comissão Intergestores Regional 

(CIR), compostas pelo gestor estadual e municipais a nível regional, sendo a finalidade de 

todas planejar, implementar e avaliar as políticas e planos de saúde.  
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O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS, 2015) apoiado no Decreto 

nº 7.508, de 28 de junho de 2011; na Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que 

será tratada mais adiante; e na Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, designa as 

diretrizes para o planejamento da saúde e estabelece algumas exigências, como:  

1. configurar como responsabilidade individual dos 

três Entes federados a ser desenvolvido de forma 

contínua, articulada, integrada e solidária entre as 

três esferas de governo;  

2. respeitar os resultados das pactuações entre os 

gestores nas Comissões Intergestores Regionais, 

Bipartite e Tripartite;  

3. contemplar o monitoramento e a avaliação e 

integrar a gestão do SUS;  

4. ser ascendente e integrado, do nível local até o 

federal, orientado por problemas e necessidades de 

saúde para a construção de Diretrizes, Objetivos e 

Metas;  

5. compatibilizar os instrumentos de planejamento 

da saúde (Plano de Saúde e respectivas 

Programações Anuais, Relatório de Gestão com 

instrumentos de planejamento e orçamento de 

governo – Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA), em cada esfera de 

gestão);  

6. assegurar a transparência e a visibilidade da 

gestão da saúde, mediante incentivo à participação 

da comunidade;  

7. partir das necessidades de saúde da população 

em cada região; e  

8. ser elaborado de forma integrada. (CONASS, 

2015, p. 36) 

 

Os instrumentos de planejamento da saúde são: o Plano de Saúde (PS), no caso dos 

municípios, o Plano Municipal de Saúde (PMS); as Programações Anuais de Saúde (PAS); e 

também, os Relatórios Anuais da Gestão (RAG).  

Esses possuem ligação entre si, devendo a União, os Estados, os Municípios e, 

também, o Distrito Federal elaborar o seu específico de forma integrada e ascendente, ou seja, 

cada ente federativo deve elaborar o seu Plano de Saúde observando as instruções dos seus 

respectivos Conselhos de Saúde, porém os Estados, os Municípios e o Distrito Federal 

precisam levar em consideração as diretrizes nacionais determinadas pelo Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) em tal processo e, ainda, os entes federativos tem a responsabilidade de 

proporcionar a equidade regional e interestadual, através do planejamento ascendente 
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integrado e da distribuição dos recursos a nível federal e estaduais, observando as 

necessidades da população para diminuir as desigualdades regionais. (SANTOS, 2012) 

Para compreender o processo de integração dos instrumentos de planejamento do SUS, 

o CONASS (2015) exemplifica os mesmos da seguinte forma: 

 Plano de Saúde (PS): apresenta, durante o período de quatro anos, os programas do 

governo no âmbito da saúde, retratando as necessidades da população no que diz 

respeito a tais serviços e as particularidades específicas de cada região, com base na 

avaliação situacional. Sua elaboração é realizada observando os prazos do PPA, 

estabelecidos, no caso dos municípios, na sua Lei Orgânica e, ainda, considerando as 

diretrizes definidas pelos Conselhos e Conferências de Saúde, devendo ser avaliado e 

aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde; 

 Programações Anuais de Saúde (PAS): instrumentalizam anualmente, conforme 

exercício financeiro, as metas apontadas no PS e pressupõe a aplicação dos recursos 

orçamentários que serão efetuados. Sua elaboração e envio para aprovação no 

Conselho de Saúde específico deve ser feito antes do encaminhamento da LDO do 

exercício correspondente e sua execução no ano consecutivo e, ainda, deverá ser 

divulgado, inclusive em meios eletrônicos de acesso público; 

 Relatórios Anuais da Gestão (RAG): possibilitam que o gestor apresente os resultados 

obtidos durante a execução da PAS e orienta possíveis redirecionamentos necessários 

no PS. 

Figura 03 - Integração entre os instrumentos de planejamento do SUS. 

 
Fonte: CONASEMS (2009). 
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O Ministério de Saúde (BRASIL, 2009) declara que os instrumentos de planejamento 

da saúde devem ser claros e objetivos, favorecendo a compreensão de seus usuários, como: 

gestores, técnicos da saúde e a sociedade, sendo este representado pelos Conselhos de Saúde.  

2.2. Financiamento da Saúde no Setor Público 

Há pouco tempo, o financiamento das ações e serviços da saúde tem se sobressaído 

economicamente, isto se deu primeiramente com a instituição do SUS pela Constituição 

Federal em 1988 e, logo depois, com as suas regulamentações, que promoveram mudanças 

significativas na execução dos serviços públicos da saúde.  

Entre tais mudanças podem ser mencionadas as seguintes: o aumento da 

responsabilidade do Estado perante a saúde, a ampliação da definição do direito a saúde, a 

exigência da atuação conjunta e ordenada entre os entes federativos, a determinação de 

diminuir as desigualdades regionais, entre outros.  

Com a instituição da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000 e, mais 

tarde, com a sanção da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e as exigências da 

Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, foram definidas algumas normas que 

modificaram ou revogaram leis já existentes e, também, houve a instituição de novas, entre 

elas o percentual mínimo a ser aplicado em serviços e programas da saúde, sendo estes 

fundamentais para promover regras que assegurem o financiamento do SUS. 

2.2.1. Evolução da Saúde Pública no Brasil e do seu Financiamento 

Segundo Aguiar (2015, p. 17) “o sistema de saúde brasileiro adquiriu, ao longo de sua 

evolução, características marcantes que acompanharam as tendências políticas e econômicas 

de cada momento histórico”. Ainda segundo a autora, algumas características são resultantes 

de acontecimentos passados que refletem suas consequências até os dias de hoje, como:  

 O aumento de doenças transmissíveis, doenças causadas pelas condições impróprias 

de moradia e trabalho, entre outras, devido à intensa exploração comercial, 

principalmente entre o período Colonial e Primeira República;  

 O crescimento populacional nas áreas urbanas durante a Segunda República ou Era 

Vargas, principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em 

virtude da mudança do polo econômico para o setor industrial, provocando o êxodo 
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rural, a urbanização precária e desordenada dos centros econômicos do país e, 

consequentemente, os desequilíbrios regionais;  

 A falta de priorização da saúde pública pelo Estado durante boa parte da história do 

país, sendo tal realidade amenizada devido às manifestações populares, no final da 

ditadura militar, que desejavam a reforma sanitária;  

 A disponibilização desigual de tratamento médico para a população, sendo que, 

durante um longo período, a maioria era atendida pelos escassos serviços públicos e 

hospitais filantrópicos ou pela prática popular. Enquanto as classes com maior poder 

aquisitivo e trabalhadores que contribuíam com a Previdência Social dispunham de 

serviços privados; entre outras características.  

Figueiredo (2008, p. 259) atesta que “a saúde pública evoluiu através dos anos, de 

simples agência de luta contra doenças transmissíveis até integrar-se ao plano de 

desenvolvimento socioeconômico da sociedade moderna [...]”, sendo essa realidade recente, 

através da instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988, 

que assegurou o direito a saúde a toda população e atribuiu ao Estado o dever de oferecer o 

acesso a tais direitos, mediante políticas econômicas e sociais uniformes em todo território 

nacional, com o objetivo de proporcionar a prevenção e recuperação da saúde, sob o cuidado 

de cada esfera governamental – federal, estadual e municipal. 

Em vista disso, Médici (1994, apud Pereira, 2013) estabelece três pontos considerados 

significativos no processo de mudança da saúde pública no Brasil, sendo eles: 

I. A política nacional de saúde pública, desde 1988, passou a ser dirigida com direção 

única pelo SUS, transferindo para o Ministério de Saúde, em 1990, o Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), sendo este extinto 

em 1993;  

II. Descentralização das responsabilidades da gestão de cada ente federativo perante o 

SUS, ou seja, as ações de saúde passaram a ser atribuição da União, Estados e 

Municípios, competindo a estes dois últimos a prestação de serviços e ao primeiro a 

determinação da política nacional e a regulamentação das normas e regras gerais; 

III. O financiamento das políticas de saúde que passou a ser de responsabilidade de cada 

esfera governamental.  
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Os recursos para o financiamento do SUS foi assegurado através da Emenda 

Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000. A referida Emenda Constitucional, alterou 

os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e inseriu artigo no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com a finalidade de assegurar os recursos 

mínimos para o financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).  

Andrade (2013) afirma que anteriormente não havia legislação federal que exigisse 

uma aplicação mínima em ASPS, somente na Lei Orgânica de alguns municípios. 

A EC 29/2000 não apresentava alguns requisitos necessários, pois eram considerados 

matéria a ser regulamentada por lei complementar, como: os valores percentuais mínimos que 

seriam aplicados na saúde; a definição do que era considerado ASPS para o desempenho da 

emenda; as orientações de rateio entre os entes federativos; e as normas de fiscalização, 

avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas governamentais. Porém, tais assuntos 

já vinham sendo cumpridos parcialmente através de outros instrumentos, por exemplo: na 

Constituição Federal, na Resolução 322 do CNS; nas Leis Orgânicas da Saúde, sendo estas as 

leis 8.080/90 e 8.142/90; nas Portarias do Ministério de Saúde; entre outros. 

O art. 77 do ADCT, por ser de natureza transitória, tinha a função de estabelecer os 

valores percentuais mínimos aplicados em ações e serviços de saúde até o exercício financeiro 

de 2004 e, no caso de ausência de regulamentação, até o exercício financeiro de 2005, porém 

continuou em vigência até a instituição da lei complementar, como resguardava o seu § 4º.  

A regulamentação da mencionada Emenda se deu através da Lei Complementar nº 

141, em 13 de janeiro de 2012. Atualmente, a Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março 

de 2015, alterou e acrescentou alguns parágrafos e incisos nos artigos 165 e 166 e, também, 

alterou o artigo 198, todos da Constituição Federal, sendo que este último refere-se ao 

percentual mínimo federal que já vinha sendo discutido desde o período de tramitação da 

proposta de regulamentação da EC 29/2000.  

2.2.2. Lei Complementar nº 141 

Após anos de tramitação no Congresso Nacional, a Lei Complementar 141 foi 

aprovada e, então, houve a regulamentação do § 3º do artigo 198 da Constituição Federal que 

definiu os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos entes federativos em ações e 

serviços públicos de saúde; estabeleceu os critérios de rateio dos recursos de transferências 

para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três 
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esferas de governo. Além disso, as regulamentações da referida lei revogou alguns 

dispositivos tratados de forma diferente ou semelhante nas leis ordinárias 8.080/90, 8.142/90 

e 8.689/93; o art. 77 do ADCT; e algumas Portarias do Ministério de Saúde.  

Art. 198 [...]: 

 § 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo 

menos a cada cinco anos, estabelecerá: 

I – os percentuais de que tratam os incisos II e III 

do § 2º;  
II –

 
os critérios de rateio dos recursos da União 

vinculados à saúde destinados aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 

destinados a seus respectivos Municípios, 

objetivando a progressiva redução das disparidades 

regionais; 

III -
 
as normas de fiscalização, avaliação e controle 

das despesas com saúde nas esferas federal, 

estadual, distrital e municipal. (BRASIL, 1988) 

 

Mendes (2012, apud Pereira, 2013) declara que devido ao longo período para a 

regulamentação da EC 29/2000, entre 2003 e 2011, ocasionou prejuízos para o SUS, como: a 

perda de recursos e o enfraquecimento da aceitação adquirida na ocasião em que foi aprovado.  

Em vista disso, Santos (2012) afirma que a instituição dessa lei complementar foi 

importante para a saúde pública, pois atribuiu normas que asseguram os percentuais mínimos 

para o financiamento das ASPS, determinou a distribuição de recursos e a cooperação entre os 

entes federativos, sendo uma das suas finalidades mais importantes possibilitar a equidade 

orçamentárias entre estes, devido às diferenças econômicas, populacionais e sociais, 

contribuindo para o fortalecimento do SUS.  

As regulamentações da LC 141/2012 envolvem principalmente questões orçamentárias 

e financeiras que, iniciam-se a partir da vinculação de recursos, partilhas federativas, 

execução orçamentária e financeira da saúde, transparência dos gastos e consequentemente de 

fiscalização, avaliação e controle, além de determinar o que são ações e serviços públicos de 

saúde para o propósito de utilização dos percentuais mínimos fixados para a saúde. 

(SANTOS, 2012) 
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2.2.2.1. Ações e Serviços Públicos de Saúde 

A Lei Complementar nº 141 em seu art. 2ª define que os recursos mínimos serão 

aplicados em despesas com ASPS direcionados para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, devendo ser observado os princípios instituídos no art. 7º da Lei 8.080/90 e as 

seguintes normas:  

I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de 

saúde de acesso universal, igualitário e gratuito;  

II - estejam em conformidade com objetivos e 

metas explicitados nos Planos de Saúde de cada 

ente da Federação; e  

III - sejam de responsabilidade específica do setor 

da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas 

a outras políticas públicas que atuam sobre 

determinantes sociais e econômicos, ainda que 

incidentes sobre as condições de saúde da 

população.  (BRASIL, 2012) 

 

Em seu parágrafo único do mesmo artigo citado é determinado que as mencionadas 

despesas sejam custeadas com recursos movimentados através de fundos de saúde 

correspondentes em cada ente federativo. 

Assim sendo, para serem classificadas como ações e serviços públicos de saúde, as 

mesmas devem ser acessíveis para toda a população, estar compreendidas no plano de saúde, 

ser atribuição do referido setor, devendo ser executadas por meio de recursos movimentados 

pelos fundos de saúde e, ainda, precisam ser verificadas e aprovadas pelo Conselho de Saúde 

correspondente. 

O art. 3º da mencionada Lei Complementar designa o que são consideradas despesas 

com ações e serviços públicos de saúde, sendo elas resultantes de: 

I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica 

e a sanitária;  

II - atenção integral e universal à saúde em todos 

os níveis de complexidade, incluindo assistência 

terapêutica e recuperação de deficiências 

nutricionais;  

III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS);  

IV - desenvolvimento científico e tecnológico e 

controle de qualidade promovidos por instituições 

do SUS;  

V - produção, aquisição e distribuição de insumos 

específicos dos serviços de saúde do SUS, tais 
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como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, 

medicamentos e equipamentos médico-

odontológicos;  

VI - saneamento básico de domicílios ou de 

pequenas comunidades, desde que seja aprovado 

pelo Conselho de Saúde do ente da Federação 

financiador da ação e esteja de acordo com as 

diretrizes das demais determinações previstas nesta 

Lei Complementar;  

VII - saneamento básico dos distritos sanitários 

especiais indígenas e de comunidades 

remanescentes de quilombos;  

VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao 

controle de vetores de doenças;  

IX - investimento na rede física do SUS, incluindo 

a execução de obras de recuperação, reforma, 

ampliação e construção de estabelecimentos 

públicos de saúde;  

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde 

em atividade nas ações de que trata este artigo, 

incluindo os encargos sociais;  

XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas 

instituições públicas do SUS e imprescindíveis à 

execução das ações e serviços públicos de saúde; e  

XII - gestão do sistema público de saúde e 

operação de unidades prestadoras de serviços 

públicos de saúde.  (BRASIL, 2012) 

 

Também, conforme o seu § 3º do art. 24, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, considerarão para efeitos de apuração dos percentuais mínimos as despesas 

incorridas no período referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros 

decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 1º de janeiro de 2000, tendo em 

vista o financiamento de ações e serviços públicos de saúde. 

De acordo com Santos (2012) devido ao fato do novo conceito de saúde considerar 

este não só como um evento biológico, mas também oriundo de condições socioeconômicas e 

ambientais – alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, entre outros – a Lei 

Complementar 141 colaborou para definir o direito à saúde que compete ao SUS e o que é 

atribuído ao Estado como um todo, sendo função do primeiro identificar os fatos sociais e 

ambientais que não compete ao mesmo e não de desempenha-los, pois é responsabilidade do 

segundo, em conjunto, formular políticas apropriadas para atender os anseios da população.  

A partir da publicação dessa lei complementar passaram a ser consideradas, para 

utilização dos percentuais mínimos, as ações e serviços públicos de saúde especificadas nos 

seus arts. 2º e 3º. 
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No entanto, o art. 4º da LC 141/2012, estabelece o que não são consideradas despesas 

com ASPS para uso do percentual mínimo, estando assim disposto: 

I - pagamento de aposentadorias e pensões, 

inclusive dos servidores da saúde;  

II - pessoal ativo da área de saúde quando em 

atividade alheia à referida área;  

III - assistência à saúde que não atenda ao 

princípio de acesso universal;  

IV - merenda escolar e outros programas de 

alimentação, ainda que executados em unidades do 

SUS, ressalvando-se o disposto no inciso II do art. 

3
o
;  

V - saneamento básico, inclusive quanto às ações 

financiadas e mantidas com recursos provenientes 

de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para 

essa finalidade; 

VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;  

VII - preservação e correção do meio ambiente, 

realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes 

da Federação ou por entidades não 

governamentais;  

VIII - ações de assistência social;  

IX - obras de infraestrutura, ainda que realizadas 

para beneficiar direta ou indiretamente a rede de 

saúde; e  

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. (BRASIL, 2012) 

 

Ainda, em seu inciso I, § 4º, art. 24 não serão considerados para efeito de apuração dos 

percentuais mínimos as despesas com ASPS financiadas com receitas oriundas de operações 

de crédito contratadas para essa finalidade ou com quaisquer outros recursos não considerados 

na base de cálculo da receita. 

2.2.2.2. Aplicação dos Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde 

A Lei Complementar 141 manteve os percentuais mínimos estipulados no art. 77 do 

ADCT, sendo tais percentuais descritos do art. 5º ao art. 8º dessa Lei Complementar.  

Art. 5º A União aplicará, anualmente, em ações e 

serviços públicos de saúde, o montante 

correspondente ao valor empenhado no exercício 

financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei 

Complementar, acrescido de, no mínimo, o 

percentual correspondente à variação nominal do 
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Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano 

anterior ao da lei orçamentária anual. 

[...] 

Art. 6° Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de 

saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o ar. 155 

e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” 

do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos 

da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que 

forem transferidas aos respectivos Municípios. 

[...] 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal 

aplicarão anualmente em ações e serviços públicos 

de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 

e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea 

“b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos 

da Constituição Federal. 

[...] 

Art. 8º O Distrito Federal aplicará, anualmente, em 

ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 

12% (doze por cento) do produto da arrecadação 

direta dos impostos que não possam ser segregados 

em base estadual e em base municipal. (BRASIL, 

2012) 
 

Entretanto, em 2015, a Emenda Constitucional 86 estabeleceu que a União passasse a 

contribuir com no mínimo 15% da vinculação da Receita Corrente Líquida federal para 

custear as ações e serviços públicos de saúde. Para cumprimento de tal determinação foram 

incluídos nesse montante, conforme art. 3º da EC 86/2015, as parcelas das emendas 

parlamentares destinadas para financiar as ASPS e os valores apurados referentes à 

exploração de petróleo e gás natural.  

A EC 86/2015 entrou em vigência a partir da sua data de publicação, revogando o art. 

5º da Lei Complementar 141 e, resultou efeitos a partir da execução orçamentária do exercício 

financeiro de 2014, conforme previsto em seu art. 4º. 

Os arts. 9º e 10 da LC 141/2012, estabelece que deve ser incluso na base de cálculo 

dos percentuais mínimos dos entes federativos as compensações financeiras provenientes de 

impostos e transferências constitucionais, dívida ativa, multa e juros de mora decorrentes de 

impostos. 
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As esferas governamentais devem cumprir o que está determinado em suas leis 

orgânicas municipais e em suas constituições estaduais e federais, no caso das mesmas 

possuírem percentuais superiores ao determinado por essa Lei Complementar.  

Quadro 01 - Percentuais Mínimos Aplicados em ASPS conforme LC 141 e EC 86. 

União 

15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Incluídos as 

parcelas das emendas parlamentares destinadas para as ASPS e os valores 

apurados referentes à exploração de petróleo e gás natural. 

Estados e 

Distrito federal* 

12% da arrecadação dos impostos referidos no art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e 

dos recursos mencionados no art. 157, na alínea “a” do inciso I e o inciso II do 

caput do art. 159 todos da CF/88 e, ainda, compensação financeira resultante 

de impostos e transferências constitucionais, dívida ativa, multa e juros de 

mora decorrentes de impostos. 

Municípios e 

Distrito Federal* 

15% da arrecadação dos impostos referidos no art. 156 (IPTU, ITBI e ISS), dos 

recursos mencionados no art. 158 (IRRF, ITR, IPVA, ICMS) e na alínea “b” do 

inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da CF/88 e, ainda, compensação 

financeira resultante de impostos e transferências constitucionais, dívida ativa, 

multa e juros de mora decorrentes de impostos. 

*Aplicará no mínimo 12% quando não for possível segregar os impostos em base estadual e 

municipal.  

Fonte: Adaptado de CONASEMS (2015). 

Para obter o percentual aplicado em ASPS nos municípios é necessário dividir os 

valores das despesas com recursos próprios, excluídas as despesas que os mesmos realizarem 

com recursos vinculados e recebidos da União ou dos Estados por já possuírem destino 

específico, pelos valores da receita de impostos e transferências constitucionais e legais 

vinculada à saúde.  

O parágrafo único do art. 23 da LC 141/2012 determina que as diferenças entre a 

receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento 

dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada quadrimestre do 

exercício financeiro. 

Serão consideradas para efeito de cálculo dos recursos mínimos como aplicadas em 

ações e serviços públicos, conforme o art. 24 dessa Lei Complementar, as despesas liquidadas 

e pagas no exercício e as despesas empenhadas e não liquidadas, registradas em restos a pagar 

até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no fundo de 

saúde, do respectivo ente federativo. 

A apuração de gastos com a saúde é anual, porém, a referida Lei Complementar em 

seu art. 25, possibilita que a eventual diferença que implique o não atendimento, em um 
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determinado exercício, dos recursos mínimos previstos para a saúde deverá ser acrescida ao 

montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, sem prejuízo do 

montante mínimo do exercício de referência e das sanções cabíveis. 

2.2.2.3. Repasse dos Recursos Mínimos da Saúde 

De acordo com Andrade (2013, p. 208) “os fundos são a centralização de recursos com 

a finalidade de desenvolver ou consolidar, por financiamento ou negociação, uma atividade 

pública específica”. Os fundos possuem natureza financeira e contábil e não possui 

personalidade jurídica, mesmo sendo exigido pela Instrução Normativa da Receita Federal do 

Brasil nº 1.634, de 06 de maio de 2016, a abertura de um CNPJ na condição de matriz, para 

receber as transferências intergovernamentais.  

No caso da saúde é denominado Fundo de Saúde que deve ser instituído por lei e 

composto em unidade orçamentária e gestora dos recursos repassados entre os entes 

governamentais, conforme veremos adiante, concentrando todos os recursos destinados para a 

execução dessa atividade em contas específicas, sendo proibido a sua destinação para outras 

áreas que não sejam destinadas à saúde. A fiscalização da sua gestão fica a encargo do 

conselho de saúde do respectivo ente federativo. 

Segundo Pereira (2013, p. 30) “os fundos de saúde podem ser entendidos como contas 

especiais com funções específicas, suas receitas são provenientes de transferências previstas 

constitucionalmente e devem contar com recursos provenientes das três esferas de governo”, 

sendo essa exigência constitucional imposta a partir da edição da Emenda Constitucional 29 e 

logo depois com a sua regulamentação pela Lei Complementar 141, que atribuiu novos 

atributos aos fundos de saúde.  

O art. 14 da LC 141 estabelece que, o Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em 

funcionamento pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a 

ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às 

unidades vinculadas ao Ministério da Saúde, sendo estas as autarquias e fundações.  

O Tesouro Nacional em seu glossário disponível em site eletrônico conceitua unidade 

gestora como “unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos 

orçamentários e financeiros, próprios ou sobre descentralização” e define unidade 

orçamentária como “segmento da administração direta a que o orçamento consigna dotações 
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específicas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de 

disposição”. Essas novas determinações impõem aos entes federativos transformar os seus 

fundos de saúde para atender a tais exigências. 

A Lei Complementar 141 estabelece que os recursos da União utilizados para custear 

as ASPS serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), sendo tais recursos 

transferidos aos outros entes da Federação e movimentados, até a sua destinação final, em 

contas específicas mantidas em instituição financeira oficial federal através de cheque 

nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque 

autorizada pelo Banco Central do Brasil, devendo ser identificado a sua destinação e, no caso 

de pagamento, o credor.  

Os recursos previstos nos art. 6º a 8º dessa mesma Lei Complementar será feito 

diretamente ao Fundo de Saúde do respectivo ente federativo e, no caso da União, também às 

demais unidades orçamentárias do Ministério da Saúde. 

2.2.2.4. Critérios de Rateio dos Recursos entre os Entes Federativos 

De acordo com Santos (2012, p. 92) “a cooperação federativa no SUS é um 

imperativo, uma imposição, uma obrigação constitucional”, ou seja, todos os membros das 

esferas de governo devem colaborar uns com os outros, integrando seus serviços em uma rede 

regionalizada, atendendo assim os dispostos estabelecidos no § 3º do art. 198, regulamentado 

por essa Lei Complementar. 

Conforme previsto no art. 35 da lei 8.080/90 e as novas medidas estabelecidas pela LC 

141/2012, os critérios de rateio dos recursos da saúde intergovernamentais, ou seja, da União 

para os Estados e Municípios e dos Estados para seus respectivos Municípios, tem o 

fundamento de assegurar a equidade orçamentária regional para reduzir as desigualdades 

socioeconômicas existentes entre os mesmos.  

Desta forma, devem ser observadas as necessidades de saúde da população, as 

dimensões epidemiológicas, demográficas, socioeconômica, espacial e de capacidade de 

oferta de ações e de serviços de saúde, sendo alguns desses critérios analisados 

frequentemente e outros anualmente, como o desempenho técnico, econômico e financeiro.  

Art. 35, da lei 8.080/90: 
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Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem 

transferidos a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, será utilizada a combinação dos 

seguintes critérios, segundo análise técnica de 

programas e projetos: 

I - perfil demográfico da região; 

II - perfil epidemiológico da população a ser 

coberta; 

III - características quantitativas e qualitativas da 

rede de saúde na área; 

IV - desempenho técnico, econômico e financeiro 

no período anterior; 

V - níveis de participação do setor saúde nos 

orçamentos estaduais e municipais; 

VI - previsão do plano quinquenal de 

investimentos da rede; 

VII - ressarcimento do atendimento a serviços 

prestados para outras esferas de governo. 

[...] 

§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a 

notório processo de migração, os critérios 

demográficos mencionados nesta lei serão 

ponderados por outros indicadores de crescimento 

populacional, em especial o número de eleitores 

registrados. (BRASIL, 1990) 

 

Art. 17, da Lei Complementar 141/2012: 

Art. 17.  O rateio dos recursos da União vinculados 

a ações e serviços públicos de saúde e repassados 

na forma do caput dos arts. 18 e 22 aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios observará as 

necessidades de saúde da população, as dimensões 

epidemiológica, demográfica, socioeconômica, 

espacial e de capacidade de oferta de ações e de 

serviços de saúde e, ainda, o disposto no art. 35 da 

Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, de forma 

a atender os objetivos do inciso II do § 3
o
 do art. 

198 da Constituição Federal. (BRASIL, 2012) 

 

A metodologia de cálculo deve determinar como esses critérios serão analisados e 

como os recursos serão aplicados na saúde. No caso do rateio da União para os Estados e 

Municípios a metodologia é estabelecida, através de consenso, pela Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Já no caso do rateio 

entre Estados e seus respectivos Municípios é definida pela Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB) e deverá ser aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art198§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art198§3ii
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Santos (2012) afirma que para adquirir o equilíbrio regional é necessário que o 

orçamento cumpra a determinação constitucional imposta pela Lei Complementar 141, 

através da legislação tributária, da elaboração do Plano Plurianual (PPA) e dos planos e 

programas nacionais.  

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

orçamentárias, as leis orçamentárias e os planos de 

aplicação dos recursos dos fundos de saúde da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios serão elaborados de modo a dar 

cumprimento ao disposto nesta Lei 

Complementar.  

§ 1
o
  O processo de planejamento e orçamento será 

ascendente e deverá partir das necessidades de 

saúde da população em cada região, com base no 

perfil epidemiológico, demográfico e 

socioeconômico, para definir as metas anuais de 

atenção integral à saúde e estimar os respectivos 

custos.  

§ 2
o
  Os planos e metas regionais resultantes das 

pactuações intermunicipais constituirão a base para 

os planos e metas estaduais, que promoverão a 

equidade interregional.  

§ 3
o
  Os planos e metas estaduais constituirão a 

base para o plano e metas nacionais, que 

promoverão a equidade interestadual.  

§ 4
o
  Caberá aos Conselhos de Saúde deliberar 

sobre as diretrizes para o estabelecimento de 

prioridades. (BRASIL, 2012) 

 

Segundo o art. 18 dessa Lei Complementar “os recursos do Fundo Nacional de Saúde, 

destinados a despesa com ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital, a serem 

executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos 

diretamente aos respectivos fundos de saúde”. A transferência será realizada de forma regular 

e automática, sendo dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos, 

podendo ocorrer transferência voluntária para algumas situações especificas. 

No que se refere às transferências dos Estados para os Municípios para custeio das 

ações e serviços públicos da saúde, conforme o art. 20 da Lei Complementar 141, também, 

serão feitas de forma regular e automática, de acordo com os critérios de transferência 

aprovados pelo Conselho de Saúde do respectivo ente, podendo haver transferência voluntária 

para certas situações. 
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Ainda, o art. 21 da mencionada Lei Complementar determina a possibilidade de 

remanejamento de parcelas dos recursos dos Fundos de Saúde decorrentes tanto de receitas 

próprias como de transferências obrigatórias entre os Estados e Municípios que estabelecerem 

consórcios ou outras formas legais de cooperativismo, para desempenhar conjuntamente ações 

e serviços de saúde, ou seja, praticando a regionalização e hierarquização da rede de serviços 

da saúde, sendo tais transferências administradas conforme modalidade gerencial pactuada 

pelos entes envolvidos. 

Conforme § 3º do art. 17 e § 2º do art. 19 da LC 141/2012 cabe ao Poder Executivo da 

União e dos Estados manter informados os Conselhos de Saúde e Tribunais de Contas de cada 

ente da federação os montantes de recursos previstos para transferência, no caso da União 

para os Estados, Distrito Federal e Municípios com base no Plano Nacional de Saúde, no 

termo de compromisso de gestão firmado entre a União, Estados e Municípios e, no caso do 

Estado para os Municípios com base no Plano Estadual de Saúde. 

A União e os Estados podem restringir os repasses de recursos para os Municípios que 

não elaborarem o Plano de Saúde e não instituírem e permanecerem em funcionamento o 

Fundo e o Conselho de Saúde na área do ente federativo. 

2.2.2.5. Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle  

Rezende (2013, p. 39) afirma que “a Contabilidade tem como função precípua, o 

controle e a mensuração do patrimônio de uma entidade, sendo que o exercício dessa função 

sustenta-se na comunicação dos eventos ocorridos aos diversos usuários dessa informação”. 

Por isso é necessário à disponibilização das informações contábeis aos seus usuários, 

principalmente no setor público, devendo a mesma ser apresentada de forma clara e evidente 

para cumprir o seu papel social e auxiliar a tomada de decisões. 

Segundo Andrade (2013, p. 239) “a prestação de contas públicas é um direito do 

cidadão e uma forma de exercício da democracia”, visto que, a população é a maior 

interessada nas ações e serviços públicos e deve participar e manifestar seus interesses, 

cobrando de seus representantes à transparência de suas ações e a forma com que os recursos 

públicos estão sendo aplicados. 

Santos (2012, p. 142) declara que “as ações de transparência são as que visam 

publicizar o gasto com a saúde, o cumprimento da LC 141, em especial no tocante à aplicação 

dos percentuais mínimos em saúde, tanto para o controle interno quanto externo, bem como 
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para a população”. A Lei Complementar 141 menciona que a divulgação de tais ações seja 

disponibilizada e acessível por todos os meios, até mesmo pelos eletrônicos de acesso 

público, para a população e instituições da sociedade para fins de consulta e avaliação.  

Para tanto, a referida autora retrata de forma sucinta os critérios previstos nos arts. 31 

e 36 dessa Lei Complementar para haver o cumprimento das exigências de prestação de 

contas e, consequentemente, a transparência e visibilidade da gestão da saúde, da seguinte 

forma: 

Art. 31: comprovar o cumprimento do disposto na 

LC 141; elaborar o relatório sobre a gestão do 

SUS; apresentar parecer emitindo pelo conselho de 

saúde sobre o relatório de gestão. 

Art. 36: os relatórios de gestão deverão conter: 

montante e fonte dos recursos aplicados no período 

(quadrimestral); auditorias realizadas ou em fase 

de execução no período e suas recomendações e 

determinações; oferta e produção de serviços 

públicos na rede de assistência, próprios, 

contratados e conveniados, cotejando-se os dados 

com os indicadores de saúde da população no 

âmbito de atuação. (SANTOS, 2012 p. 143) 

 

Além disso, de acordo com o parágrafo único do art. 31 da LC 141/2012, para obter a 

transparência no setor público é necessário estimular a participação popular e a realização de 

audiências públicas, principalmente durante o processo de elaboração e discussão do plano de 

saúde. 

Os relatórios de gestão para prestação de contas devem ser elaborados pelo gestor da 

saúde de cada ente federativo, ou seja, pelo secretário do Estado ou do Município e Ministro 

da Saúde. O RAG deve ser enviado ao Conselho de Saúde do respectivo ente federativo até o 

dia 30 de março do ano seguinte ao exercício financeiro, cabendo ao conselho emitir parecer 

conclusivo sobre o cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 141 e divulga-

lo por todos os meios, inclusive o eletrônico.  

O § 4º do art. 36 dessa Lei Complementar estabelece que o relatório anual de gestão 

seja elaborado conforme modelo padronizado pelo Ministério de Saúde, aprovado pelo 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), devendo os Municípios com população inferior a 

cinquenta mil habitantes aplicarem o modelo simplificado. Ainda, como previsto nessa Lei 

Complementar, ocorrerão à prestação de contas dos relatórios parciais de gestão a cada 
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quadrimestre, nos meses de maio, setembro e fevereiro, mediante audiência pública na casa 

legislativa do respectivo ente federativo, obedecendo aos modelos apresentados acima.  

Em relação à escrituração das contas da saúde, caberá aos órgãos do setor do 

respectivo ente federativo manter registro contábil relativo às despesas efetuadas com ASPS, 

conforme o art. 32 da LC 141. Sendo previsto em seu art. 33, dessa mesma Lei 

Complementar, a responsabilidade do gestor de saúde em promover a consolidação das contas 

referentes às despesas com tais práticas públicas executadas tanto pelas entidades de 

administração direta quanto pelas de administração indireta do referente ente federativo. 

A prestação de contas para controle interno e externo deverá ser apresentada com os 

demonstrativos das despesas com saúde integrantes do Relatório Resumido de Execuções 

Orçamentárias (RREO), com a finalidade de subsidiar a emissão do parecer prévio de que 

trata o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.  

O RREO, conforme o § 3º do art. 165 da CF/88, é elaborado e publicado pelo Poder 

Executivo dos entes federativos até trinta dias após o encerramento de cada bimestre com a 

finalidade de possibilitar o conhecimento, acompanhamento e análise da execução 

orçamentária do Governo pela sociedade, sendo esta representada pelos órgãos de controle.  

A fiscalização do cumprimento das normas da Lei Complementar 141, segundo o art. 

38 dessa mesma lei, fica a encargo do Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos 

Tribunais de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do 

Conselho de Saúde de cada ente da Federação, devendo ser observado: 

Art. 38 [...] 

I - à elaboração e execução do Plano de Saúde 

Plurianual;  

II - ao cumprimento das metas para a saúde 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;  

III - à aplicação dos recursos mínimos em ações e 

serviços públicos de saúde, observadas as regras 

previstas nesta Lei Complementar;  

IV - às transferências dos recursos aos Fundos de 

Saúde;  

V - à aplicação dos recursos vinculados ao SUS;  

VI - à destinação dos recursos obtidos com a 

alienação de ativos adquiridos com recursos 

vinculados à saúde. (BRASIL, 2012) 
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Além disso, ainda em consonância com essa Lei Complementar no seu art. 39, é 

atribuído ao Ministério de Saúde manter o sistema de registro eletrônico centralizado das 

informações de saúde referentes aos orçamentos públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, bem como a sua execução, assegurando o acesso público às 

informações exigidas.  

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) deve 

obedecer aos seguintes requisitos mínimos, além de outros que poderão ser estabelecidos 

através de regulamento pelo Ministério de Saúde: 

Art. 39 [...] 

§ 1
o
  [...]:  

I - obrigatoriedade de registro e atualização 

permanente dos dados pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios;  

II - processos informatizados de declaração, 

armazenamento e exportação dos dados;  

III - disponibilização do programa de declaração 

aos gestores do SUS no âmbito de cada ente da 

Federação, preferencialmente em meio eletrônico 

de acesso público;  

IV - realização de cálculo automático dos recursos 

mínimos aplicados em ações e serviços públicos de 

saúde previstos nesta Lei Complementar, que deve 

constituir fonte de informação para elaboração dos 

demonstrativos contábeis e extracontábeis;  

V - previsão de módulo específico de controle 

externo, para registro, por parte do Tribunal de 

Contas com jurisdição no território de cada ente da 

Federação, das informações sobre a aplicação dos 

recursos em ações e serviços públicos de saúde 

consideradas para fins de emissão do parecer 

prévio divulgado nos termos dos arts. 48 e 56 da 

Lei Complementar n
o
 101, de 4 de maio de 2000, 

sem prejuízo das informações declaradas e 

homologadas pelos gestores do SUS;  

VI - integração, mediante processamento 

automático, das informações do Siops ao sistema 

eletrônico centralizado de controle das 

transferências da União aos demais entes da 

Federação mantido pelo Ministério da Fazenda, 

para fins de controle das disposições do inciso II 

do parágrafo único do art. 160 da Constituição 

Federal e do art. 25 da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000. (BRASIL, 2012) 
 

O § 2º do art. 39 da LC 141/2012 atribui ao gestor da saúde “a responsabilidade pelo 

registro dos dados no Siops nos prazos definidos, assim como pela fidedignidade dos dados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art160pii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art160pii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art160pii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm#art25
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homologados, aos quais se conferirá fé pública para todos os fins previstos nesta Lei 

Complementar e na legislação concernente”, ou seja, é atribuição do gestor da saúde prestar 

contas do referido setor, cabendo ao mesmo responder pelas práticas executadas.   

No caso de descumprimento da Lei Complementar 141, compete ao Ministério da 

Saúde informar à direção local do SUS e ao conselho de saúde do respectivo ente e, também, 

aos órgãos de auditoria do SUS, ao Ministério Público e aos órgãos de controle interno e 

externo do mesmo, sendo necessário observar a origem do recurso para tomar as providências 

adequadas, como: a restituição de recursos ao seu próprio fundo de saúde pelo ente que não 

aplicar os recursos transferidos pela União e, no caso dos Municípios, também pelos Estados; 

a suspensão dos recursos transferidos pela União e Estados, sendo este último referente aos 

Municípios, e a restituição dos recursos dos fundos de participação ao fundo da saúde do 

referido ente até a sua realização na hipótese da não aplicação dos recursos mínimos da saúde; 

e a suspensão das transferências voluntárias entre os entes da Federação. 

Os Poderes Executivos dos entes federativos devem disponibilizar aos seus respectivos 

Tribunais de Contas, informações referentes ao cumprimento da LC 141, para fins de controle 

e fiscalização. Caso sejam constatadas divergências entre os dados disponibilizados pelo 

Poder Executivo e os obtidos pelos Tribunais de Contas durante a fiscalização, será informado 

ao Poder Executivo e a direção local do SUS para que sejam tomadas as determinações 

adequadas.  

 O Conselho de Saúde da União, Estados, Distrito Federal e Municípios são 

responsáveis de avaliar a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução 

orçamentária e financeira do referido setor e o relatório do gestor da saúde pertinente aos 

resultados da execução dessa Lei Complementar, observando as condições da saúde e a 

qualidade dos serviços prestados para a população, competindo aos mesmos encaminhar ao 

chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as orientações reparadoras 

necessárias. 

 Compete aos órgãos do sistema de auditoria, controle e avaliação do SUS, dos entes 

federativos, verificar por amostragem o cumprimento da Lei Complementar 141 e a 

autenticidade das informações mencionadas no Relatório de Gestão, com ênfase na 

verificação presencial dos resultados obtidos, sem prejudicar o acompanhamento realizado 

pelos órgãos de controle externo e pelo Ministério Público competente. 
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2.3. Saúde Pública no Município de Cocalzinho de Goiás 

O referido município faz parte do Estado de Goiás e anteriormente era distrito de 

Corumbá de Goiás, sendo o mesmo emancipado no dia 03 de julho de 1990 pela lei estadual 

nº 11.262. Atualmente, o município é composto pela sede e por dois distritos: Edilândia e 

Girassol. 

No último senso realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2010 foi constatado que o município de Cocalzinho de Goiás compreendia uma população 

com 17.407 pessoas. No entanto, de acordo com o RAG do referido município entre 2013 a 

2016, foi estimado um crescimento populacional de 18.623, 18.871, 19.115 e 19.352 pessoas, 

respectivamente. 

Quanto à saúde pública, assim como previsto pela Constituição Federal de 1988, a Lei 

Orgânica do município de Cocalzinho de Goiás, de 27 de novembro de 1994, estabelece em 

seu art. 148 que: 

Art. 148 – A Saúde é direito de todos os moradores 

do Município e dever do Poder Público assegurada 

mediante políticas sociais e econômicas que visem 

a eliminação do risco de doenças e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário as ações 

e serviços para a sua promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação. (COCALZINHO DE 

GOIÁS, 1994) 

 

Sendo que as ações e serviços de saúde executadas no município, conforme o art. 151 

também da mencionada Lei Orgânica, compõem uma rede regionalizada e constituem o SUS, 

estruturado conforme as diretrizes a seguir: 

Art. 151 – [...]  

I – A Secretaria Municipal de Saúde é gestora e 

coordenadora do Sistema de Saúde ao nível do 

Município; 

II – Integralidade na prestação das ações de saúde 

adequadas às realidades epidemiológicas; 

III – Participação em nível de decisão de entidades 

representativas dos usuários, dos trabalhadores de 

saúde e dos representantes governamentais na 

formulação, gestão, controle e avaliação da política 

municipal e das ações de saúde, através da 

constituição da Comissão Municipal de Saúde, 

paritária e de caráter deliberativo. (COCALZINHO 

DE GOIÁS, 1994) 
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Ainda, consonância a Lei Orgânica do referido município no seu art. 152 determina 

que o Sistema Único Municipal de Saúde é composto de recursos federais, estaduais e 

municipais, além de outras fontes, conforme previsto constitucionalmente, sendo 

estabelecidos em seus parágrafos: 

§ 1º - O Município destinará, anualmente, no seu 

orçamento, os recursos necessários para assegurar 

a sua participação na manutenção do Sistema 

Único Municipal de Saúde.  

§ 2º - Os recursos financeiros do Sistema Único 

Municipal de Saúde serão vinculados a Secretaria 

Municipal de Saúde e subordinados aos 

planejamento, controle e avaliação de Comissão 

Municipal de Saúde.  

§ 3º - É vedada a destinação de recursos públicos 

para auxílios ou subvenções a instituições privadas 

com fins lucrativos.  

§ 4º - As instituições privadas poderão participar 

de forma suplementar do Sistema Único Municipal 

de Saúde, mediante contrato ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos.  

§ 5º - As instituições privadas de saúde ficarão sob 

o controle do setor público nas questões de 

controle de qualidade e de informação e registros 

de atendimento conforme os códigos sanitários 

(Nacional, Estadual e Municipal) e as normas do 

S.U.S.  

§ 6º - A instalação de quaisquer novos serviços 

públicos ou privados de saúde deve ser discutida e 

aprovada no âmbito do Sistema Único Municipal 

de Saúde e da Comissão Municipal de Saúde 

levando-se em consideração a demanda, cobertura, 

distribuição geográfica, grau de complexidade e 

articulação no sistema. (COCALZINHO DE 

GOIÁS, 1994) 

 

 Na Lei Orgânica de Cocalzinho de Goiás não há a determinação sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pelo município em ASPS, cabendo ao mesmo seguir 

as determinações estabelecidas na Constituição Federal e Estadual.  
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3. METODOLOGIA 

 

A referida pesquisa é exploratória e de acordo com Gil (2010) o objetivo da pesquisa 

exploratória é possibilitar maior proximidade com o tema a ser tratado.  

Frente a isso, primeiramente foi realizado um levantamento bibliográfico. Fonseca 

(2002, p. 32) descreve que a mesma “é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites”. Isto posto, foram apresentados alguns conceitos e procedimentos 

fundamentais para uma maior compreensão do tema e da realidade do município a ser 

estudado, sendo utilizadas as legislações especificas a Contabilidade Pública, principalmente 

ao que se refere aos serviços da saúde e, também, através de publicações de autores sobre o 

mencionado assunto. 

Em seguida, foi realizada uma análise documental utilizando os dados econômicos, 

financeiros e orçamentários publicados com o intuito de conhecer as receitas e despesas do 

município durante o período a ser pesquisado. 

A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento 

analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, 

revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 

filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios 

de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

 

De acordo com Gil (2010) um dos documentos mais utilizados são: documentos 

institucionais, mantidos em arquivos de empresas, órgãos públicos e outras organizações, 

entre outros. 

Para obter os valores e alcançar as informações necessárias para responder os três 

primeiros objetivos específicos do trabalho foi feito uma pesquisa quantitativa, que aproveitou 

as informações extraídas durante o processo de análise documental.  

Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 33) “a pesquisa quantitativa, que tem suas raízes 

no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e 
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os atributos mensuráveis da experiência humana”, ou seja, tem como finalidade a 

objetividade.  

Normalmente abrange uma amostra significativa da população e seus resultados são 

considerados comuns para todo o público-alvo da pesquisa. (FONSECA, 2002)   

Com a finalidade de obter informações necessárias para responder o último tópico dos 

objetivos específico, foi realizada uma pesquisa qualitativa que, também, teve como base a 

análise documental. 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 31) “a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão 

de um grupo social, de uma organização, etc.”, isto é, apresenta resultados mais específicos. 

Os pesquisadores que utilizam os métodos 

qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, 

exprimindo o que convém ser feito, mas não 

quantificam os valores e as trocas simbólicas nem 

se submetem à prova de fatos, pois os dados 

analisados são não-métricos (suscitados e de 

interação) e se valem de diferentes abordagens. 

(GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 32) 

 

Dessa forma, foi possível obter os resultados necessários para responder os objetivos 

geral e específico deste trabalho.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa em questão, verificando se 

foi atendido pelo município de Cocalzinho de Goiás as exigências estabelecidas pela Lei 

Complementar 141/2012, no período de 2013 a 2016, como: o cumprimento do percentual 

mínimo determinado aos municípios em ASPS, a analise das despesas com saúde verificando 

se ouve mais despesas com ASPS ou despesas não computadas para fins de apuração do 

percentual mínimo, a verificação das receitas utilizadas para apurar a aplicação em ASPS 

analisando se houve mais tributos municipais ou transferências constitucionais e legais e, por 

fim, a análise dos Relatórios Anuais da Gestão (RAG). 

Para isso, foram utilizadas as informações disponíveis no Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) 

e no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS). 

4.1. Verificação do Cumprimento da Aplicação Mínima Constitucional em ASPS 

Esta subseção demonstra os resultados alcançados com relação ao percentual aplicado 

em ASPS, proveniente das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais 

Vinculadas à Saúde no município de Cocalzinho de Goiás, entre 2013 e 2016 segundo dados 

disponibilizados no SIOPS e TCM. 

Para esse fim, a Tabela 01 expõem os percentuais obtidos durante o período analisado, 

segundo os dados disponibilizados no SIOPS. 

Tabela 01 – Apuração do percentual aplicado em ASPS no município de Cocalzinho de Goiás, entre 

2013 e 2016, segundo dados obtidos no SIOPS. 

Exercício Financeiro Percentual Aplicado 

2013 19,12 % 

2014 19,49 % 

2015 21,32 % 

2016 21,49 % 

Fonte: Adaptado do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

No entanto, a Tabela 02 indica os dados disponibilizados pelo TCM referente ao 

mínimo constitucional aplicado em saúde segundo os valores certificados pelo mesmo.  



51 

 

Tabela 02 - Apuração do percentual aplicado em ASPS no município de Cocalzinho de Goiás, entre 

2013 e 2016, segundo dados obtidos no TCM. 

Exercício Financeiro Percentual Aplicado 

2013 18,36 % 

2014 16,22 % 

2015 19,40 % 

2016 20,92 % 

Fonte: Adaptado do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). 

Frente aos resultados obtidos observa-se que tanto os dados apresentados no SIOPS 

quanto no TCM mostram que o município de Cocalzinho de Goiás atingiu o percentual 

mínimo exigido pela LC 141/2012, sendo superior em ambos nos quatro anos analisados. 

Assim sendo, o Gráfico 01 faz uma comparação entre os percentuais disponibilizados 

no SIOPS e TCM com o percentual mínimo exigido por essa Lei Complementar aos 

municípios. 

Gráfico 01 - Comparação entre o percentual mínimo exigido pela LC 141/2012 para aplicação em 

ASPS nos municípios com os percentuais de recursos próprios aplicados em ASPS no município de 

Cocalzinho de Goiás segundo dados do SIOPS e TCM.  

 

Fonte: Adaptado do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e Tribunal 

de Contas dos Municípios (TCM). 

De acordo com as informações do SIOPS o percentual de recursos próprios aplicados 

em ASPS no município de Cocalzinho de Goiás foi superior ao percentual mínimo 

estabelecido pela LC 141/2012, entre 2013 e 2016, respectivamente: 4,12% (quatro vírgula 

doze por cento); 4,49% (quatro vírgula quarenta e nove por cento); 6,32% (seis vírgula trinta e 
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dois por cento); e 6,49% (seis vírgula quarenta e nove por cento). Além disso, pode-se 

concluir que houve um aumento de 2,37% (dois vírgula trinta e sete por cento) ao longo do 

período analisado. 

Por outro lado, conforme as informações do TCM, em todos os anos pesquisados o 

percentual de recursos próprios foram superiores ao percentual mínimo estabelecido pela LC 

141/2012, respectivamente: 3,36% (três vírgula trinta e seis por cento); 1,22% (um virgula 

vinte e dois por cento); 4,40% (quatro virgula quarenta por cento); e 5,92% (cinco virgula 

noventa e dois por cento). Sendo que entre 2013 e 2014 houve um declínio de 2,14% (dois 

vírgula quatorze por cento). Em contrapartida, houve um aumento de 2,56% (dois vírgula 

cinquenta e seis por cento) entre o primeiro e o último ano analisado. 

4.2. Análise das Despesas com Saúde 

Esta subseção verificará as despesas com saúde no município de Cocalzinho de Goiás 

durante o período considerado. As informações dessa análise foram obtidas através dos 

Relatórios Resumido da Execução Orçamentária (RREO) disponibilizados no SIOPS. 

O Gráfico 02, faz uma comparação entre as despesas com ASPS e as despesas com 

saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo entre 2013 e 2016. 

Gráfico 02 - Despesas com saúde no município de Cocalzinho de Goiás entre 2013 e 2016. 

 

Fonte: Adaptado do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

Em vista disso, constata-se que houve mais despesas com saúde não computadas para 

fins de apuração do percentual mínimo do que as despesas com ASPS durante os quatro anos 

pesquisados. 
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Entretanto, o Gráfico 03 apresenta o desempenho dessas despesas durante cada ano 

analisado. 

Gráfico 03 - Comparação entre as despesas com ASPS e as despesas com saúde não computadas para 

fins de apuração do percentual mínimo no município de Cocalzinho de Goiás, entre 2013 e 2016. 

 

Fonte: Adaptado do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

As despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo e 

as despesas com ASPS foram, respectivamente: 53% (cinquenta e três por cento) e 47% 

(quarenta e sete por cento) em 2013; 55% (cinquenta e cinco por cento) e 45% (quarenta e 

cinco por cento) em 2014; 49% (quarenta e nove por cento) e 51% (cinquenta e um por cento) 

em 2015; e 54% (cinquenta e quatro por cento) e 46% (quarenta e seis por cento) em 2016. 

Frente a isso, verifica-se que apenas em 2015 as despesas com ASPS foi mais elevada 

do que as despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo. 

4.3. Analise das Receitas para apuração da aplicação em ASPS 

Nesta subseção será feita uma verificação das Receitas de Impostos e Transferências 

Constitucionais e Legais Vinculados à Saúde no município de Cocalzinho de Goiás utilizadas 

no processo de apuração da aplicação em ASPS, entre 2013 e 2016. Os dados utilizados foram 

obtidos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) no SIOPS. 

 Para isso, o Gráfico 04 faz uma comparação entre a contribuição para a apuração das 

Receitas de Impostos Líquidas e das Receitas de Transferências Constitucionais e Legais no 

custeio das ASPS durante o período considerado. 
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Gráfico 04 - Contribuição das receitas de impostos líquidas e das receitas de transferências 

constitucionais e legais no custeio das ASPS no município de Cocalzinho de Goiás, entre 2013 e 2016. 

 

Fonte: Adaptado do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

Frente a isso, pode-se concluir que as Receitas de Transferências Constitucionais e 

Legais Provenientes da União e Estado tem contribuído mais no custeio das ASPS do que as 

Receitas de Impostos Líquida do próprio município.  

Além disso, o Gráfico 05 demonstra quais Receitas de Transferências Constitucionais 

e Legais tem contribuído mais para a apuração da aplicação em ASPS. 

Gráfico 05 - Receitas de transferências constitucionais e legais que mais contribuíram para a apuração 

da aplicação em ASPS no município de Cocalzinho de Goiás, entre 2013 e 2016. 

 

Fonte: Adaptado do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 
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Verifica-se que a transferência da União que mais contribuiu para a apuração da 

aplicação em ASPS foi a Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a 

transferência do Estado que mais contribuiu foi a Cota-Parte do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS). Em ambas houve um aumento entre 2013 e 2015, porém em 

2016 houve um declínio comparado ao ano anterior. 

Por sua vez, o Gráfico 06 demonstra quais Receitas de Impostos Líquida tem 

contribuído mais para a apuração da aplicação em ASPS. 

Gráfico 06 - Receitas de impostos líquidas que mais contribuíram para a apuração da aplicação em 

ASPS no município de Cocalzinho de Goiás, entre 2013 e 2016. 

 

Fonte: Adaptado do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

Deste modo, nota-se que durante 2013 e 2014 o imposto municipal mais relevante foi 

o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF). Contudo, em 2015 e 2016 o Imposto sobre 

Serviço (ISS) foi mais considerável, tendo o mesmo um avanço significativo em 2016. Foram 

desconsiderados o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), a Dívida Ativa dos 

Impostos e as Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos por não possuir valores. 

4.4. Verificação do Relatório Anual da Gestão (RAG) 

Nesta subseção serão analisados os resultados da execução da LC 141/2012 no 

município de Cocalzinho de Goiás, segundo o RAG dos períodos considerados, sendo o 

mesmo obtido através do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS).  

Para isso, será observada a execução do PAS e pactuações da saúde e, ainda, a 

verificação da utilização dos recursos, os indicadores financeiros e os demonstrativos 
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orçamentários, bem como as considerações gerais e as recomendações para os próximos PAS 

e/ou redirecionamentos para o PMS, observando as condições da saúde e a qualidade dos 

serviços prestados para a população.  

A execução do PAS e pactuações da saúde, de acordo com o RAG dos períodos 

analisados, verifica-se que a maioria dos indicadores foram alcançados em comparação com 

as metas preestabelecidas. Porém, percebe-se a necessidade de investimentos e práticas de 

ações que tenha a finalidade de proporcionar o desempenho dos indicadores não alcançados. 

Foi possível observar a similaridade entre os anos considerados ao analisar a utilização 

dos recursos, os indicadores financeiros e os demonstrativos orçamentários contidos no RAG. 

Os recursos federais contribuíram consideravelmente para o custeio das ASPS, porém não 

foram suficientes para atender as necessidades da população do município que, por sua vez, 

possuem poucos recursos próprios, sendo que a cada ano há o aumento da demanda da 

população e a redução dos recursos. Mesmo com essa realidade o município conseguiu 

investir a mais que o mínimo exigido constitucionalmente em ASPS em todos os anos 

analisados. Entretanto, a despesa com saúde por habitante ainda é insuficiente para assegurar 

a qualidade dos serviços de saúde. 

As considerações gerais do RAG nos quatro anos analisados mostram que o município 

de Cocalzinho de Goiás vem desempenhando significativamente suas ações. Porém, a 

insuficiência financeira é a causa de muitas ações não serem executadas. Entre 2014 e 2016 

houve muitas interferências do Poder Judiciário, através de Mandados de Segurança que 

obrigaram a gestão municipal a transgredir os procedimentos impostos pelo SUS, 

sobrecarregando ainda mais os gastos financeiros. 

As recomendações e/ou redirecionamento para a PAS e PMS, respectivamente, 

considerados no RAG entre 2013 e 2016 foram de requerer junto aos órgãos federais e 

estaduais equipamentos, materiais e cursos de aperfeiçoamento com o objetivo de melhorar os 

conhecimentos dos profissionais da saúde no município, bem como mais recursos financeiros 

para aplicação em saúde, para ampliar a rede de serviços e, consequentemente, melhorar a 

qualidade de vida da população do município. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

A instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988, foi 

fundamental para estabelecer a saúde como um direito dos cidadãos, com o objetivo de 

reduzir o risco de doenças e outros agravos através de serviços regionalizados e 

hierarquizados com acesso universal e igualitário com a finalidade de garantir o bem-estar 

social dos mesmos. Anteriormente o direito a saúde não era uma determinação constitucional 

e não era dever do Estado promover o acesso a tais direitos. 

A Lei Complementar 141 foi importante para a saúde pública pelo fato de ter 

estabelecido as seguintes normas: os percentuais mínimos de recursos para custear as ASPS; a 

determinação do que são ASPS para o propósito de utilização dos percentuais mínimos 

fixados, definindo o direito a saúde que é atribuição do SUS; a distribuição de recursos e a 

cooperação entre os entes federativos, visando à equidade orçamentária entre os mesmos; e a 

transparência dos gastos, a fiscalização, a avaliação e o controle dos mesmos. 

Os recursos do percentual mínimo devem ser aplicados, somente, em ações e serviços 

públicos de saúde definidas nos arts. 2º e 3º da referida lei complementar, sendo o seu 

financiamento realizado por meio dos tributos e transferências constitucionais e legais 

movimentados através de fundos de saúde e, ainda, devem ser verificados e aprovados pelo 

Conselho de Saúde de cada ente federativo, cabendo a estes financiar suas políticas de saúde e 

cooperar uns com os outros buscando reduzir as desigualdades socioeconômicas existentes 

entre os mesmos.  

No município de Cocalzinho de Goiás não há uma determinação em sua Lei Orgânica 

que estabeleça um percentual de recursos mínimos para custear ASPS, cabendo ao mesmo 

cumprir as determinações presentes na Constituição Federal e Estadual. 

A presente pesquisa foi relevante pelo fato de ter possibilitado fazer um comparativo 

no município de Cocalzinho, durante um período de quatro anos, referente ao valor do 

percentual mínimo de recursos aplicados em ASPS, se houve mais ou menos despesas com 

essas ações e serviços do que as outras despesas com saúde não computadas para fins de 

apuração do percentual mínimo, se ocorreu mais ou menos contribuição dos tributos 

municipais do que dos provenientes das transferências constitucionais e legais dos outros 
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entes federativos para apuração do percentual mínimo e, ainda, uma análise de alguns pontos 

do RAG que retrata o desempenho dos planejamentos de saúde, do cumprimento da 

LC/141/2012 e as possíveis recomendações para a PAS e/ou redirecionamento para o PMS. 

Podendo todas as analises ser realizadas em qualquer outro ente federativo. 

Quanto aos objetivos da presente pesquisa constata-se que o município de Cocalzinho 

de Goiás, entre 2013 e 2016, cumpriu os requisitos da LC 141/2012 conforme suas 

publicações disponibilizadas no SIOPS, no TCM e no SARGSUS. O percentual de recursos 

mínimos exigido pela mencionada Lei Complementar aos municípios foi cumprido, sendo 

superior em todos os anos analisados. Porém, mesmo com a aplicação de recursos sendo 

superior ao exigido observa-se que tais recursos não são suficientes para suprir as 

necessidades da população quem vem aumentando ao longo dos anos, ao contrário dos 

recursos que não são proporcionais a tal realidade. A grande parte das contribuições é a nível 

federal, sendo que os municípios dispõem de poucos recursos próprios para custear seus 

dispêndios. 

Percebe-se também que as interferências do Poder Judiciário, através de mandatos de 

segurança, têm contribuído para aumentar as despesas com saúde no referido municípios, pois 

obrigam o gestor municipal a descumprir os processos determinados pelo SUS. 

Portanto, para reverter tal realidade deveria haver o aumento de recursos financeiros 

para custear as ASPS, principalmente para os municípios devido ao fato do mesmo ter mais 

proximidade e conhecimento das necessidades da população, bem como, uma maior 

conscientização dos operadores do direito, profissionais, estudiosos, especialistas em saúde e, 

até mesmo, da população referente ao funcionamento e atribuição de cada esfera 

governamental nos serviços prestados pelo SUS. 
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ANEXO A – Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a 

Lei Complementar 141/2012 no ano de 2013 segundo o SIOPS. 

 

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a 
Lei Complementar 141 / 2012 

 

Ano / Período: 2013 / 6º Bimestre 

UF: Goiás 

Município: Cocalzinho de Goiás 

 

Quadro A - Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde 

Receita 
Previsão Atualizada 

2013 

Receita Realizada 

Até 6º Bimestre 

Receita Orçada 

2014 

Impostos (I) 1.322.237,96 2.050.196,06 1.579.413,25 

ITR 0,00 0,00 0,00 

IPTU 337.679,43 317.665,52 403.358,08 

IRRF 242.717,48 728.759,87 289.926,03 

ITBI 379.366,88 400.885,47 453.153,74 

ISS 362.474,17 602.885,20 432.975,40 

Multas e Juros de Mora de Impostos 0,00 0,00 0,00 

Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 

Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 0,00 

Transferências da União (II) 8.861.333,03 11.904.870,44 10.584.862,30 

Cota-Parte FPM 8.808.715,07 11.848.828,14 10.522.010,15 

Cota-Parte FPM - adic. (Art.159 - I -alín. D CF/88) 0,00 0,00 0,00 

Cota - Parte ITR 43.117,60 45.335,89 51.503,97 

Lei Comp. Nº 87/96 - Lei Kandir 9.500,36 10.706,41 11.348,18 

Transferências do Estado (III) 2.865.395,35 5.110.432,88 3.422.714,75 

Cota - Parte do ICMS (100%) 2.779.168,00 4.925.574,00 3.319.716,18 

Cota - Parte do IPVA 67.180,64 151.962,45 80.247,27 

Cota - Parte do IPI - Exportação (100%) 19.046,71 32.896,43 22.751,30 

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à 
Saúde (IV = I + II + III) 

13.048.966,34 19.065.499,38 15.586.990,30 

 

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Despesas 
Dotação  

Atualizada 2013 

Despesa Empenhada 

Até  

6º Bimestre 

Despesa Liquidada  

Até 6º Bimestre 

Despesa Paga  Até  

6º Bimestre 

Despesa  

Orçada 2014 

Despesas Correntes(V) 7.354.510,15 7.354.510,15 7.328.510,15 7.327.692,15 5.663.890,42 

Pessoal e Encargos Sociais 4.150.445,04 4.150.445,04 4.150.445,04 4.150.445,04 2.877.001,03 

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas Correntes 3.204.065,11 3.204.065,11 3.178.065,11 3.177.247,11 2.786.889,39 

Despesas de Capital (VI) 437.169,68 437.169,68 271.166,57 138.909,38 428.128,60 

Investimentos 437.169,68 437.169,68 271.166,57 138.909,38 428.128,60 

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (VII = V + VI) 7.791.679,83 7.791.679,83 7.599.676,72 7.466.601,53 6.092.019,02 

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 
141/2012) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO 
ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO 

UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 
(X) (Art 4º, LC 141/2012) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total com Ações e Serviços Publicos de Saúde 
(XI=VII-VIII-IX-X) 

7.791.679,83 7.791.679,83 7.599.676,72 7.466.601,53 6.092.019,02 
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Quadro C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios) 

Transferências de Recursos do SUS 
Previsão Atualizada 

2013 

Receita Realizada 

Até 6º Bimestre 

Receita Orçada 

2014 

União (XII) 2.382.918,94 3.802.678,59 2.846.396,66 

Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH) 0,00 0,00 0,00 

Atenção Básica 1.131.616,82 1.775.423,34 1.351.716,28 

Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar 

806.458,97 749.099,72 963.315,24 

Vigilância em Sáude 268.798,55 241.418,49 321.079,87 

Assistência Farmacêutica 99.769,31 112.874,30 119.174,44 

Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 

Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 419.200,00 0,00 

Outras Transferências Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 

Convênios 76.275,29 504.662,74 91.110,83 

Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00 

Estado(XIII) 26.132,73 0,00 31.215,55 

Receita de Prest. Serv. ao Estado 0,00 0,00 0,00 

Convênios 26.132,73 0,00 31.215,55 

Outras Transferências do Estado 0,00 0,00 0,00 

Municípios (XIV) 0,00 0,00 0,00 

Receita de Prest.Serv. a Municípios 0,00 0,00 0,00 

Convênios 0,00 0,00 0,00 

Transferências de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 

Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde 0,00 0,00 0,00 

Outras Receitas do SUS (XV) 0,00 0,00 0,00 

Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00 

Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 

Receita de Outros Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00 

Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV) 2.409.051,67 3.802.678,59 2.877.612,21 

 

 

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012 

Itens 
Cálculo das Desp. Próprias 

em Ações e Serv. Púb. de Saúde 

Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVII)* 3.645.145,78 

(-) RP's não processados inscritos em 2013 sem disponibilidade financeira (XVIII) 0,00 

Disponibilidade Financeira em Saúde - 2013 19.920,11 

Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2013 0,00 

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIX) 0,00 

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 
Anteriores (XX) 

0,00 

(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - XVIII - XIX - XX) 3.645.145,78 

% de Recursos Próprios aplicados em ASPS* Fonte (XXII = XXI / IV) ¹ 19,12 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIII = IV x 15% LC 141) 2.859.824,91 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV x % Lei Orgânica ou Constituições) N/A 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV) 2.859.824,91 

Limite não cumprido (XXVI) 0,00 

(*) Informado na pasta de Despesa 

por Fonte e Restos a Pagar (**) 

ASPS: Ações e Serviços Públicos 

em Saúde 

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - 

XVIII - XIX - XX)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100. 

 

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa 

Exercício INSCRITOS 
CANCELADOS/ 

PRESCRITOS 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS  

OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES) 

CANCELADOS/PRESCRITOS COM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
PAGOS 

A 

PAGAR 

Inscritos em 

2013 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Inscritos em 

2012 0,00 0,00 5.380,19 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 5.380,19 0,00 0,00 0,00 
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QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual minimo em ASPS*. 

Exercício 
Despesa aplicada com 

recursos próprios 

Despesa mínima a  

ser aplicada com recursos 

próprios 

Saldo 

Disponibilidade de  

Caixa (EXCLUÍDOS OS 

RP's INSCRITOS  

EX. ANTERIORES) 

RP's Não 

Processados 

RP's Não 

Processados com   

disponibilidade de caixa 

Parcela de RP's 

considerada no 

percentual minimo 

Inscritos 

em 2013 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Inscritos 

em 2012 3.006.454,03 2.573.605,18 432.848,85 5.380,19 0,00 0,00 0,00 

Total 3.006.454,03 2.573.605,18 432.848,85 5.380,19 0,00 0,00 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

 

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual minimo em ASPS*. 

Exercício 
RP's Cancelados considerados 

para o percentual minimo (exercicio de referência) 

Despesas Custeadas no exercicio 

de referência para compesação de RP's cancelados 
Saldo 

Cancelados em 
2013 

0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 
2012 

N/A N/A N/A 

Total 0,00 0,00 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

 

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS*. 

Exercício 
Despesa aplicada com recursos 

próprios 

Despesa mínima a ser aplicada  

com recursos próprios 

Valor não 

cumprido 

Despesas custeadas no exercício de referência 

para compesação de  

valor não cumprido 

Saldo Final (Não 

Aplicado) 

2012 3.006.454,03 2.573.605,18 0,00 0,00 0,00 

Total 3.006.454,03 2.573.605,18 0,00 0,00 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012. 
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ANEXO B – Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a 

Lei Complementar 141/2012 no ano de 2014 segundo o SIOPS. 

 

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a 
Lei Complementar 141 / 2012 

 

 
Ano / Período: 2014 / 6º Bimestre 

UF: Goiás 

Município: Cocalzinho de Goiás 

 

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde 

Receitas Previsão Atualizada 2014 
Receita Realizada Até 6º 

Bim/2014 

Receita Orçada 

2015 

Impostos (I) 1.579.413,25 2.814.958,09 1.903.824,76 

ITR 0,00 0,00 0,00 

IPTU 403.358,08 363.762,01 486.207,86 

IRRF 289.926,03 977.103,08 349.476,83 

ITBI 453.153,74 623.932,12 546.231,52 

ISS 432.975,40 850.160,88 521.908,55 

Multas e Juros de Mora de Impostos 0,00 0,00 0,00 

Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 

Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 0,00 

Transferências da União (II) 10.584.862,30 12.802.513,96 12.758.993,02 

Cota-Parte FPM (100%) 10.522.010,15 12.729.491,72 12.683.231,03 

(-) Cota-Parte do FPM¿adic. (Art.159 - I -alín. D CF/88) 0,00 0,00 0,00 

Cota-Parte ITR (100%) 51.503,97 59.457,56 62.082,89 

Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%) 11.348,18 13.564,68 13.679,10 

Transferências do Estado (III) 3.422.714,75 6.865.783,44 0,00 

Cota - Parte do ICMS (100%) 3.319.716,18 6.569.170,22 0,00 

Cota-Parte do IPVA (100%) 80.247,27 240.937,50 0,00 

Cota - Parte do IPI - Exportação (100%) 22.751,30 55.675,72 0,00 

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à 
Saúde (IV = I + II + III) 

15.586.990,30 22.483.255,49 14.662.817,78 

 

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Despesas 
Dotação 

Atualizada 2014 

Despesa Empenhada 

Até  

6º Bim/2014 

Despesa Liquidada Até 

6º Bim/2014 

Despesa Paga Até  

6º Bim/2014 

Despesa 

Orçada 2015 

Despesas Correntes(V) 7.900.466,22 7.956.131,60 7.695.132,36 7.463.972,84 6.807.589,66 

Pessoal e Encargos Sociais 4.267.527,38 4.323.192,76 4.323.192,76 4.136.030,29 3.446.596,69 

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas Correntes 3.632.938,84 3.632.938,84 3.371.939,60 3.327.942,55 3.360.992,97 

Despesas de Capital (VI) 1.736.217,52 1.736.217,52 819.378,71 819.378,71 535.730,06 

Investimentos 1.736.217,52 1.736.217,52 819.378,71 819.378,71 535.730,06 

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (VII = V + VI) 9.636.683,74 9.692.349,12 8.514.511,07 8.283.351,55 7.343.319,72 

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 
141/2012) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO 
ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) 
(Art 4º, LC 141/2012) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 
(X) (Art 4º, LC 141/2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total com Ações e Serviços Publicos de Saúde 
(XI=VII-VIII-IX-X) 

9.636.683,74 9.692.349,12 8.514.511,07 8.283.351,55 7.343.319,72 

 

Quadro C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios) 

Transferências de Recursos do SUS Previsão Atualizada 2014 
Receita Realizada Até 6º 

Bim/2014 

Receita Orçada 

2015 

União (XII) 2.846.396,66 3.977.358,40 3.431.046,53 
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Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH) 0,00 0,00 0,00 

Atenção Básica 1.274.339,44 1.316.915,96 1.536.088,76 

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 963.315,24 834.572,77 1.161.180,19 

Vigilância em Sáude 321.079,87 156.187,49 387.029,68 

Assistência Farmacêutica 119.174,44 101.871,83 143.652,87 

Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 

Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 1.224.000,00 0,00 

Outras Transferências Fundo a Fundo 77.376,84 230.610,35 93.270,04 

Convênios 91.110,83 0,00 109.824,99 

Outras Transferências da União 0,00 113.200,00 0,00 

Estado(XIII) 31.215,55 218.758,79 37.627,22 

Receita de Prest. Serv. ao Estado 0,00 0,00 0,00 

Convênios 31.215,55 201.461,69 37.627,22 

Outras Transferências do Estado 0,00 17.297,10 0,00 

Municípios (XIV) 0,00 0,00 0,00 

Receita de Prest.Serv. a Municípios 0,00 0,00 0,00 

Convênios 0,00 0,00 0,00 

Transferências de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 

Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde 0,00 0,00 0,00 

Outras Receitas do SUS (XV) 0,00 0,00 0,00 

Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00 

Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 

Receita de Outros Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00 

Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV) 2.877.612,21 4.196.117,19 3.468.673,75 

   

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012 

Itens 

Cálculo das Despesas Próprias em Ações e 

Serv. Pub. 

de Saúde 

Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVII)* 4.677.359,88 

(-) RP's não processados inscritos em 2014 sem disponibilidade financeira (XVIII) 296.098,19 

Disponibilidade Financeira em Saúde - 2014 71.221,61 

Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2014 367.319,80 

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIX) 0,00 

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em 

Exercícios Anteriores (XX) 0,00 

(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - XVIII - XIX - XX) 4.381.261,69 

% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXII = XXI / IV) ¹ 19,49 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIII = IV x 15% LC 141) 3.372.488,32 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV x % Lei Orgânica ou Constituições) N/A 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV) 3.372.488,32 

Limite não cumprido (XXVI) 0,00 

(*) Informado na pasta de Despesa 

por Fonte e Restos a Pagar (**) 

ASPS: Ações e Serviços Públicos 

em Saúde 

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - 

XVIII - XIX - XX)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100. 

 

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa 

Exercício INSCRITOS 
CANCELADOS/ 

PRESCRITOS 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS  

OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES) 

CANCELADOS/PRESCRITOS COM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
PAGOS 

A 

PAGAR 

Inscritos em 

2014 70.543,61 N/A 70.543,61 N/A N/A N/A 

Inscritos em 

2013 0,00 0,00 19.920,11 0,00 0,00 0,00 

Inscritos em 

2012 0,00 0,00 5.380,19 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 25.300,30 0,00 0,00 0,00 

 

 
QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual minimo em ASPS* 

Exercício 

Despesa aplicada 

com recursos 

próprios 

Despesa mínima a 

ser aplicada com 

recursos próprios 
Saldo 

Disponibilidade de 

Caixa (EXCLUÍDOS 

OS RP's INSCRITOS 

EX. ANTERIORES) 

RP's Não 

Processados 

RP's Não  
Processados com 

disponibilidade  
de caixa 

Parcela de RP's 

considerada no 

percentual 

minimo 

Inscritos 

em 2014 4.381.261,69 3.372.488,32 1.008.773,37 70.543,61 367.319,80 70.543,61 0,00 
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Inscritos 

em 2013 3.645.145,78 2.859.824,91 785.320,87 19.920,11 0,00 0,00 0,00 

Inscritos 

em 2012 3.006.454,03 2.573.605,18 432.848,85 5.380,19 0,00 0,00 0,00 

Total 11.032.861,50 8.805.918,41 2.226.943,09 95.843,91 367.319,80 70.543,61 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

 

 

 
QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS* 

Exercício 
RP's Cancelados considerados para o percentual 

minimo (exercicio de referência) 
Despesas Custeadas no exercicio de referência para 

compensação de RP's cancelados Saldo 

Cancelados em 

2014 0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 

2013 0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 

2012 N/A N/A N/A 

Total 0,00 0,00 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

 
 

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS* 

Exercício 
Despesa aplicada com 

recursos próprios 
Despesa mínima a ser aplicada  

com recursos próprios 
Valor não 
cumprido 

Despesas custeadas no exercício 
de referência para 

compensação de valor não 
cumprido 

Saldo Final (Não 

Aplicado) 

2013 3.645.145,78 2.859.824,91 0,00 0,00 0,00 

Total 3.645.145,78 2.859.824,91 0,00 0,00 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012. 
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ANEXO C – Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a 

Lei Complementar 141/2012 no ano de 2015 segundo o SIOPS. 

 

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a 
Lei Complementar 141 / 2012 

 

Ano / Período: 2015 / 6º Bimestre 

UF: Goiás 

Município: Cocalzinho de Goiás 

 

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde 

Receitas Previsão Atualizada 2015 
Receita Realizada Até 6º 

Bim/2015 

Receita Orçada 

2015 

Impostos (I) 1.903.824,76 2.830.879,25 2.030.809,88 

ITR 0,00 0,00 0,00 

IPTU 486.207,86 455.070,53 518.637,92 

IRRF 349.476,83 820.190,80 372.786,94 

ITBI 546.231,52 660.775,87 582.665,17 

ISS 521.908,55 894.842,05 556.719,85 

Multas e Juros de Mora de Impostos 0,00 0,00 0,00 

Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 

Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 0,00 

Transferências da União (II) 12.758.993,02 13.586.205,94 13.610.017,86 

Cota-Parte FPM (100%) 12.683.231,03 13.491.780,97 13.529.202,54 

(-) Cota-Parte do FPM¿adic. (Art.159 - I -alín. D CF/88) 0,00 0,00 0,00 

Cota-Parte ITR (100%) 62.082,89 80.656,18 66.223,82 

Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%) 13.679,10 13.768,79 14.591,50 

Transferências do Estado (III) 0,00 7.681.403,93 0,00 

Cota - Parte do ICMS (100%) 0,00 7.276.690,40 0,00 

Cota-Parte do IPVA (100%) 0,00 343.341,59 0,00 

Cota - Parte do IPI - Exportação (100%) 0,00 61.371,94 0,00 

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à 
Saúde (IV = I + II + III) 

14.662.817,78 24.098.489,12 15.640.827,74 

 

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Despesas 
Dotação 

Atualizada 2015 

Despesa Empenhada 

Até 

6º Bim/2015 

Despesa Liquidada Até 

6º Bim/2015 

Despesa Paga Até  

6º Bim/2015 

Despesa 

Orçada 2015 

Despesas Correntes(V) 9.311.581,93 9.311.581,93 9.304.081,93 8.977.363,34 7.664.048,28 

Pessoal e Encargos Sociais 5.263.780,79 5.263.780,79 5.263.780,79 4.952.090,51 3.676.484,68 

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas Correntes 4.047.801,14 4.047.801,14 4.040.301,14 4.025.272,83 3.987.563,60 

Despesas de Capital (VI) 711.119,21 711.119,21 689.728,98 689.728,98 790.785,68 

Investimentos 711.119,21 711.119,21 689.728,98 689.728,98 790.785,68 

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (VII = V + VI) 10.022.701,14 10.022.701,14 9.993.810,91 9.667.092,32 8.454.833,96 

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 
141/2012) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO 
ATENDE AO 

PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 
141/2012) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 
(X) (Art 4º, LC 

141/2012) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total com Ações e Serviços Publicos de Saúde 
(XI=VII-VIII-IX-X) 

10.022.701,14 10.022.701,14 9.993.810,91 9.667.092,32 8.454.833,96 
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Quadro C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios) 

Transferências de Recursos do SUS Previsão Atualizada 2015 
Receita Realizada Até 6º 

Bim/2015 

Receita Orçada 

2015 

União (XII) 3.881.046,53 3.518.822,86 3.659.897,34 

Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH) 0,00 0,00 0,00 

Atenção Básica 1.536.088,76 1.777.497,96 1.638.545,88 

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.161.180,19 820.583,69 1.238.630,91 

Vigilância em Sáude 387.029,68 159.762,98 412.844,56 

Assistência Farmacêutica 143.652,87 112.378,23 153.234,52 

Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 

Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 450.000,00 450.000,00 0,00 

Outras Transferências Fundo a Fundo 93.270,04 198.600,00 99.491,15 

Convênios 109.824,99 0,00 117.150,32 

Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00 

Estado(XIII) 37.627,22 390.476,00 40.136,96 

Receita de Prest. Serv. ao Estado 0,00 0,00 0,00 

Convênios 37.627,22 390.476,00 40.136,96 

Outras Transferências do Estado 0,00 0,00 0,00 

Municípios (XIV) 0,00 0,00 0,00 

Receita de Prest.Serv. a Municípios 0,00 0,00 0,00 

Convênios 0,00 0,00 0,00 

Transferências de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 

Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde 0,00 0,00 0,00 

Outras Receitas do SUS (XV) 0,00 0,00 0,00 

Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00 

Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 

Receita de Outros Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00 

Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV) 3.918.673,75 3.909.298,86 3.700.034,30 

 

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012 

Itens 

Cálculo das Despesas Próprias em Ações e 

Serv. Pub. 

de Saúde 

Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVII)* 5.137.451,65 

(-) RP's não processados inscritos em 2015 sem disponibilidade financeira (XVIII) 0,00 

Disponibilidade Financeira em Saúde - 2015 61.210,87 

Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2015 7.500,00 

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIX) 0,00 

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em 

Exercícios Anteriores (XX) 0,00 

(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - XVIII - XIX - XX) 5.137.451,65 

% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXII = XXI / IV) ¹ 21,32 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIII = IV x 15% LC 141) 3.614.773,37 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV x % Lei Orgânica ou Constituições) N/A 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV) 3.614.773,37 

Limite não cumprido (XXVI) 0,00 

(*) Informado na pasta de Despesa 

por Fonte e Restos a Pagar (**) 

ASPS: Ações e Serviços Públicos 

em Saúde 

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - 

XVIII - XIX - XX)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100. 

 

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa 

Exercício INSCRITOS 
CANCELADOS/ 

PRESCRITOS 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS  

OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES) 

CANCELADOS/PRESCRITOS COM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
PAGOS 

A 

PAGAR 

Inscritos em 

2015 0,00 N/A 0,00 N/A N/A N/A 

Inscritos em 

2014 71.221,61 86.976,66 71.221,61 71.221,61 0,00 0,00 

Inscritos em 

2013 0,00 0,00 19.920,11 0,00 0,00 0,00 

Inscritos em 

2012 0,00 0,00 5.380,19 0,00 0,00 0,00 

Total 71.221,61 86.976,66 96.521,91 71.221,61 0,00 0,00 
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QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual minimo em ASPS* 

Exercício 
Despesa aplicada com 

recursos próprios 

Despesa mínima a  

ser aplicada com recursos 

próprios 

Saldo 

Disponibilidade de  

Caixa (EXCLUÍDOS OS 

RP's INSCRITOS  

EX. ANTERIORES) 

RP's Não 

Processados 

RP's Não 

Processados com 

disponibilidade de caixa 

Parcela de RP's 

considerada no 

percentual minimo 

Inscritos em 

2015 5.137.451,65 3.614.773,37 1.522.678,28 0,00 7.500,00 0,00 0,00 

Inscritos em 

2014 4.381.261,69 3.372.488,32 1.008.773,37 71.221,61 367.319,80 71.221,61 0,00 

Inscritos em 

2012 3.006.454,03 2.573.605,18 432.848,85 5.380,19 0,00 0,00 0,00 

Inscritos 

em 2013 3.645.145,78 2.859.824,91 785.320,87 19.920,11 0,00 0,00 0,00 

Total 16.170.313,15 12.420.691,78 3.749.621,37 96.521,91 367.319,80 71.221,61 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

 

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS* 

Exercício 
RP's Cancelados considerados para o percentual  

minimo (exercicio de referência) 

Despesas Custeadas no exercicio de referência para  

compensação de RP's cancelados 
Saldo 

Cancelados em 

2015 0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 

2014 0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 

2013 0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 

2012 N/A N/A N/A 

Total 0,00 0,00 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

 

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS* 

Exercício 
Despesa aplicada com 

recursos próprios 

Despesa mínima a ser aplicada  

com recursos próprios 

Valor não 

cumprido 

Despesas custeadas no exercício de referência 

para compensação de  

valor não cumprido 

Saldo Final (Não 

Aplicado) 

2013 3.645.145,78 2.859.824,91 0,00 0,00 0,00 

 2014 4.381.261,69 3.372.488,32 0,00 0,00 0,00 

Total 8.026.407,47 6.232.313,23 0,00 0,00 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012. 
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ANEXO D – Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a 

Lei Complementar 141/2012 no ano de 2016 segundo o SIOPS. 

 

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a 
Lei Complementar 141 / 2012 

 

Ano / Período: 2016 / 6º Bimestre 

UF: Goiás 

Município: Cocalzinho de Goiás 

 

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde 

Receitas Previsão Atualizada 2016 
Receita Realizada Até 6º 

Bim/2016 

Receita Orçada 

2017 

Impostos (I) 2.030.809,88 4.412.027,98 2.245.060,33 

ITR 0,00 0,00 0,00 

IPTU 518.637,92 512.019,18 573.354,22 

IRRF 372.786,94 1.075.503,86 412.115,96 

ITBI 582.665,17 880.182,58 644.136,35 

ISS 556.719,85 1.944.322,36 615.453,80 

Multas e Juros de Mora de Impostos 0,00 0,00 0,00 

Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 

Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 0,00 

Transferências da União (II) 10.898.340,63 13.008.488,52 15.045.874,73 

Cota-Parte FPM (100%) 10.823.362,37 12.836.678,69 14.956.533,40 

Cota-Parte ITR (100%) 63.305,05 160.014,79 73.210,43 

Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%) 11.673,21 11.795,04 16.130,90 

Transferências do Estado (III) 3.520.741,77 6.754.815,48 4.865.225,05 

Cota - Parte do ICMS (100%) 3.414.793,32 6.304.504,43 4.718.817,53 

Cota-Parte do IPVA (100%) 82.545,55 403.908,41 114.067,65 

Cota - Parte do IPI - Exportação (100%) 23.402,90 46.402,64 32.339,87 

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à 
Saúde (IV = I + II + III) 

16.449.892,28 24.175.331,98 22.156.160,11 

 

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Despesas 
Dotação 

Atualizada 2016 

Despesa Empenhada 

Até  

6º Bim/2016 

Despesa Liquidada Até 

6º Bim/2016 

Despesa Paga Até  

6º Bim/2016 

Despesa 

Orçada 2017 

Despesas Correntes(V) 11.060.815,25 11.060.815,25 11.060.815,25 11.060.815,25 0,00 

Pessoal e Encargos Sociais 5.884.914,21 5.884.914,21 5.884.914,21 5.884.914,21 0,00 

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas Correntes 5.175.901,04 5.175.901,04 5.175.901,04 5.175.901,04 0,00 

Despesas de Capital (VI) 314.176,07 314.176,07 314.176,07 314.176,07 0,00 

Investimentos 314.176,07 314.176,07 314.176,07 314.176,07 0,00 

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (VII = V + VI) 11.374.991,32 11.374.991,32 11.374.991,32 11.374.991,32 0,00 

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 
141/2012) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO 
ATENDE AO 

PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 
141/2012) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 
(X) (Art 4º, LC 

141/2012) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total com Ações e Serviços Publicos de Saúde 
(XI=VII-VIII-IX-X) 

11.374.991,32 11.374.991,32 11.374.991,32 11.374.991,32 0,00 
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Quadro C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS 

Transferências de Recursos do SUS Previsão Atualizada 2016 
Receita Realizada Até 6º 

Bim/2016 

Receita Orçada 

2017 

União (XII) 3.659.897,34 5.012.418,25 4.046.016,52 

Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH) 0,00 0,00 0,00 

Atenção Básica 1.633.731,79 1.692.056,76 1.806.090,50 

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.238.630,91 753.308,62 1.369.306,47 

Vigilância em Sáude 412.844,56 211.861,78 456.399,66 

Assistência Farmacêutica 153.234,52 121.356,09 169.400,76 

Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 

Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 1.710.135,00 0,00 

Outras Transferências Fundo a Fundo 104.305,24 523.700,00 115.309,45 

Convênios 117.150,32 0,00 129.509,68 

Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00 

Estado(XIII) 40.136,96 825.049,84 44.371,41 

Receita de Prest. Serv. ao Estado 0,00 0,00 0,00 

Convênios 40.136,96 825.049,84 44.371,41 

Outras Transferências do Estado 0,00 0,00 0,00 

Municípios (XIV) 0,00 0,00 0,00 

Receita de Prest.Serv. a Municípios 0,00 0,00 0,00 

Convênios 0,00 0,00 0,00 

Transferências de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 

Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde 0,00 0,00 0,00 

Outras Receitas do SUS (XV) 0,00 0,00 0,00 

Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00 

Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 

Receita de Outros Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00 

Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI) 0,00 0,00 0,00 

Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI) 3.700.034,30 5.837.468,09 4.090.387,93 

  

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012 

Itens 
Cálculo das Despesas Próprias  

em Ações e Serv. Pub. de Saúde 

Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)* 5.195.278,84 

(-) RP's não processados inscritos em 2016 sem disponibilidade financeira (XIX) 0,00 

Disponibilidade Financeira em saúde - 2016 98.949,72 

Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2016 0,00 

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX) 0,00 

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em 

Exercícios Anteriores (XXI) 0,00 

(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI) 5.195.278,84 

% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIII = XXII / IV) ¹ 21,48 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * 15% LC 141) 3.626.299,80 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições) N/A 

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI) 3.626.299,80 

Limite não cumprido (XXVII) 0,00 

(*) Informado na pasta de Despesa 

por Fonte e Restos a Pagar (**) 

ASPS: Ações e Serviços Públicos 

em Saúde 

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - 

XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100. 

 

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa 

Exercício INSCRITOS 
CANCELADOS/ 

PRESCRITOS 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS  

OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES) 

CANCELADOS/PRESCRITOS COM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
PAGOS 

A 

PAGAR 

Inscritos em 

2016 0,00 N/A 0,00 N/A N/A N/A 

Inscritos em 

2015 7.500,00 7.500,00 61.210,87 7.500,00 0,00 0,00 

Inscritos em 

2014 71.221,61 86.976,66 71.221,61 71.221,61 0,00 0,00 

Inscritos em 

2013 0,00 0,00 19.920,11 0,00 0,00 0,00 
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Inscritos em 

2012 0,00 0,00 5.380,19 0,00 0,00 0,00 

Total 78.721,61 94.476,66 157.732,78 78.721,61 0,00 0,00 

 

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual minimo em ASPS* 

Exercício 
Despesa aplicada com 

recursos próprios 

Despesa mínima a  

ser aplicada com recursos 

próprios 

Saldo 

Disponibilidade de  

Caixa (EXCLUÍDOS OS 

RP's INSCRITOS  

EX. ANTERIORES) 

RP's Não 

Processados 

RP's Não 

Processados com 

disponibilidade de caixa 

Parcela de RP's 

considerada no 

percentual minimo 

Inscritos 

em 2016 5.195.278,84 3.626.299,80 1.568.979,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inscritos 

em 2015 5.137.451,65 3.614.773,37 1.522.678,28 61.210,87 7.500,00 7.500,00 0,00 

Inscritos 

em 2014 4.381.261,69 3.372.488,32 1.008.773,37 71.221,61 367.319,80 71.221,61 0,00 

Inscritos 

em 2013 3.645.145,78 2.859.824,91 785.320,87 19.920,11 0,00 0,00 0,00 

Inscritos 

em 2012 3.006.454,03 2.573.605,18 432.848,85 5.380,19 0,00 0,00 0,00 

Total 21.365.591,99 16.046.991,58 5.318.600,41 157.732,78 374.819,80 78.721,61 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

 

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS* 

Exercício 

RP's Cancelados considerados para o percentual minimo 

(exercicio de 

referência) 

Despesas Custeadas no exercicio de referência para compensação de RP's 

cancelados 
Saldo 

Cancelados em 

2016 0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 

2015 0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 

2014 0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 

2013 0,00 0,00 0,00 

Cancelados em 

2012 N/A N/A N/A 

Total 0,00 0,00 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

 

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS* 

Exercício 
Despesa aplicada com 

recursos próprios 

Despesa mínima a ser aplicada com 

recursos próprios 

Valor não 

cumprido 

Despesas custeadas no exercício de referência 

para 

compensação de valor não cumprido 

Saldo Final (Não 

Aplicado) 
 

2015 5.137.451,65 3.614.773,37 0,00 0,00 0,00 

2014 4.381.261,69 3.372.488,32 0,00 0,00 0,00 

2013 3.645.145,78 2.859.824,91 0,00 0,00 0,00 

Total 13.163.859,12 9.847.086,60 0,00 0,00 0,00 

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012. 
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ANEXO E – Mínimo Constitucional Aplicado em Saúde segundo o TCM. 

 

Mínimo Constitucional Aplicado em Saúde 

Valores Certificados pelo TCM 

 
 

Município 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CAIAPONIA 17,77 16,60 20,89 18,98 24,34 22,51 

CALDAS NOVAS 20,17 22,49 20,57 19,41 15,88 16,38 

CALDAZINHA 17,46 18,04 15,45 15,51 15,27 16,27 

CAMPESTRE 15,10 15,62 15,20 19,02 17,34 15,03 

CAMPINACU 28,20 29,40 25,19 20,40 16,07 14,47 

CAMPINORTE 18,20 0,00 15,97 25,65 15,67 18,58 

CAMPO ALEGRE 

GOIAS 
17,00 19,76 17,22 18,71 22,14 24,17 

CAMPO LIMPO GOIAS 15,00 14,86 16,00 18,87 16,81 16,05 

CAMPOS BELOS 22,75 18,57 17,45 20,33 20,72 22,82 

CAMPOS VERDES 18,43 22,02 17,86 18,20 16,99 15,33 

CARMO RIO VERDE   16,13 20,94 21,21 18,43 

CASTELANDIA 17,22 18,75 18,71 18,11 17,15 16,17 

CATALAO 16,10 19,24 16,48 16,70 18,39 16,12 

CATURAI 17,11 16,70 15,72 16,14 18,64 20,15 

CAVALCANTE 19,49 18,89 19,15 24,08 19,68 21,44 

CERES 20,96 22,94 19,26 17,89 17,54 17,50 

CEZARINA 16,21 15,33 16,18 21,58 16,11 16,13 

CHAPADAO CEU 19,38 19,44 23,41 20,91 21,03 21,53 

CIDADE OCIDENTAL 16,85 15,30 0,00 15,04 16,93 17,78 

COCALZINHO GOIAS 18,62 16,98 18,36 16,22 19,40 20,92 

COLINAS SUL 21,46 22,16 22,76 30,45 31,82 21,36 

CORREGO OURO 18,76 17,81 19,98 19,59 19,04 19,54 

CORUMBA GOIAS 16,57 17,95 18,48 16,36 18,49 18,90 

CORUMBAIBA 23,18 23,76 22,13 25,87 22,93 16,94 

CRISTALINA 17,48 15,98 17,26 20,46 17,19 22,46 

CRISTIANOPOLIS 21,40 18,70 16,10 23,13 23,07 17,70 

CRIXAS 19,25 18,08 15,47 24,60 10,82 17,42 

CROMINIA 19,82 19,51 26,50 33,63 24,37 26,90 

CUMARI 22,80 25,88 16,44 17,44 15,91 18,02 

DAMIANOPOLIS 18,49 21,32 15,01 17,74 18,46 18,93 

DAMOLANDIA 15,71 17,30 16,14 18,30 17,66 17,77 

DAVINOPOLIS 13,54 14,54 14,85 13,23 15,33 15,12 

DIORAMA 24,45 17,16 24,33 25,98 18,98 21,79 
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ANEXO F – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do ano de 2013. 
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ANEXO G – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do ano de 2014. 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 



79 

 

ANEXO H – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do ano de 2015. 
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ANEXO I – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do ano de 2016. 
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ANEXO J – Relatório Anual da Gestão (RAG) do ano de 2013. 
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ANEXO K – Relatório Anual da Gestão (RAG) do ano de 2014. 
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ANEXO L – Relatório Anual da Gestão (RAG) do ano de 2015. 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 



143 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 



157 

 

ANEXO M – Relatório Anual da Gestão (RAG) do ano de 2016. 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

 

 



167 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 

 



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 



173 

 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 


