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Atributos do Sistema Único de Saúde

• CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
– Capítulo da Seguridade Social 
– Caráter federativo e intergovernamental
– Competências governamentais



 

Assistenciais (ano) Econômicas (R$/ano)

1,8Mi Transplantes de órgãos, tecidos e células 127,5Bi Orçamento SUS União (42%)

7,5Mi Órteses, próteses e materiais especiais 80,3Bi Orçamento SUS Estados (26%)

12,3Mi Internações hospitalares 95,5Bi Orçamento SUS Municípios  (32%)

38,4Mi Ações complementares da atenção à saúde

43,6Mi Procedimentos cirúrgicos

185,7Mi Vacinas 303,3Bi Orçamento SUS total (100%)

285,5Mi Ações de promoção e prevenção em saúde

981,7Mi Procedimentos com finalidade diagnóstica

1,1Bi Medicamentos de alto custo 1,4Mil Per capita Brasil (R$/ano)

1,4Bi Procedimentos clínicos 3,97Reais Per capita Brasil (R$/dia)

SIA/SIH 2019 completo SIOPS 2019 completo

População total 209.426.540 habitantes

Extensão territorial 8.516.000 km2

Secretários Municipais de Saúde 5.570

Conquistas



Normas de aplicação da União para 
financiamento ASPS ao longo dos anos
 Norma Método de cálculo

1988 ADCT Determinação de que 30% do Orçamento da Seguridade Social 

(OSS), excluído o seguro-desemprego, fossem alocados ao SUS até 

que a lei de diretrizes orçamentárias fosse aprovada. (regra não 

cumprida)

2000-2015 EC 29/2000 valor empenhado no ano anterior, acrescido da variação nominal do 

PIB

2015-2016 EC 86/2015 Aplicar em ASPS percentuais escalonados de sua Receita Corrente 

Líquida (RCL), partindo de 13,2% em 2016 para 15% em 2020

2016-2021 EC 95/2016 Em 2017 _ 15% RCL

Exercício pós 2017_ 15% RCL de 2017 acrescido IPCA (acumulado _ 

índice medido entre julho do ano anterior e junho do ano da 

elaboração da peça orçamentária )

2021 – em diante EC 113/21 Em 2017 _ 15% RCL

Exercício pós 2017_ 15% RCL de 2017 acrescido IPCA (acumulado _ 

índice medido/estimado entre janeiro-dezembro do ano da elaboração 

da peça orçamentária )



 

Impacto orçamentário

• Média de aplicação gasto em ASPS Estadual em 2020: 13%
• Média de aplicação gasto em ASPS MUNICIPAL em 2020: 23%
• Gastos acima do mínimo constitucional municipal: 35,7 bilhões _ 80% de 

todo IPTU arrecadado
• IPTU arrecadado em 2020: 43 bilhões  

Fonte: SIOPS/SE/MS



• Os recursos destinados para a Assistência Ambulatorial e 
Hospitalar não atende a estas despesas que está impactando 
os cofres públicos neste ano de 2022.

• Acrescentando além disso a demanda dos procedimentos que 
deveriam ser realizados neste ano e que certamente não será 
atendida ainda em função da pandemia em curso. 

Financiamento média e alta complexidade
Defasagem de procedimentos 2021 - Brasil



• Crise econômica e queda da arrecadação em contrapartida 
ampliação das necessidades de saúde e da demanda por serviços 
assistenciais

• Manutenção e ampliação dos padrões atuais de serviços do MAC, 
considerando o efeito Covid e o desfinanciamento federal

• Ampliação da atenção básica considerando manutenção dos 
valores alocados pela União no programa Previne Brasil.

Desafios



Saúde e vínculo com Prestadores
Constituição Federal

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. (grifo nosso)

Lei nº 8.080/90 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será 
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as 
normas de direito público. (grifo nosso)



Contrato ou Convênio

Preferência: Filantrópicos e sem fins 
Lucrativos

Licitação

Inexigibilidade Dispensa

Convênio

Art. 199. §1º da Constituição Federal

Art. 132 da PRC 01/2017

Saúde e vínculo com Prestadores



O Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde 
(2017)¹ aponta a necessidade de estabelecimento de vínculos formais 
(observância da Lei n°8.666/93) e destaca que:

“O TCU nos autos do TC 019.179/2010-3 em acordão do Ministro Aroldo 
Cedraz (Acórdão 1.215/2013 – TCU Plenário ) tratou da preferência a ser 
respeitada em relação às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 
nos seguintes termos:

36. De fato, o CONVÊNIO não é o instrumento adequado para regular a relação entre 
o Estado e as entidades sem fins lucrativos na prestação de serviços de saúde no 
SUS.
37. A natureza jurídica da entidade privada, por si só, não justifica a realização de 
convênio, é essencial que exista a convergência de interesses ente as duas partes que 
celebram a parceria. São vários os julgados desta Corte no sentido de desconsiderar a 
figura jurídica do convênio em compra de bens e serviços (...).”
¹ Disponível em: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/conjur/biblioteca-eletronica/manuais/manual-de-orientacoes-para-contratac
ao-de-servicos-de-saude.pdf/view 

Orientação do Ministério da 
Saúde sobre o tema: 

https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/conjur/biblioteca-eletronica/manuais/manual-de-orientacoes-para-contratacao-de-servicos-de-saude.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/conjur/biblioteca-eletronica/manuais/manual-de-orientacoes-para-contratacao-de-servicos-de-saude.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/conjur/biblioteca-eletronica/manuais/manual-de-orientacoes-para-contratacao-de-servicos-de-saude.pdf/view


Contrato x Convênio

• No convênio o objeto é a realização de interesses comuns dos 
partícipes. A transferência de recurso visa o alcance de metas de 
desempenho institucional.

• No contrato os interesses das partes são opostos e podem resultar 
em algum benefício. Há pagamento por serviços prestados.

• Na SUS o vínculo com os prestadores por meio de convênio ou 
contrato é possível e lícito. Assim, para estabelecer vínculo com 
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos na relação de saúde 
complementar caberá ao gestor avaliar o caso concreto e optar pela 
eleição do instrumento que for adequado à natureza da atividade 
que será realizada pela entidade privada.



Subvenções sociais

Requisitos para concessão pelo município: 

•Existência de autorização em lei específica; 
•Atendimento de condições estabelecidas na LDO; 
•Existência de dotação na LOA ou em seus créditos adicionais; 
•Formalização através de contrato ou convênio; 
•Não ser a atuação direta do município mais econômica; e
•Fiscalização da aplicação dos recursos repassados. 



Subvenções sociais

Atenção: 

•Para repasse de subvenção, é necessária a formalização através de 
instrumento adequado, onde estejam estipuladas as atribuições, 
responsabilidades e obrigações a serem cumpridas por ambas as 
partes, município e entidade.

•Não é necessário que seja feito um instrumento apartado, pois todos 
os recursos públicos que compõem o orçamento da entidade 
contratada, inclusive subvenções, devem estar inseridos no 
instrumento contratual.

•Sempre que possível, o valor da subvenção social será calculado com 
base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à 
disposição dos interessados (Lei nº 4.320/1964, art. 16, § único).



Muito obrigado!

Mauro Junqueira
conasems@conasems.org.br

Atibaia-SP, junho de 2022.

 


