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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ, por meio da 

Superintendência de Administração Financeira - SAF e a Universidade Federal 

da Bahia através da Escola de Administração promoveram o Curso de 

Especialização em Administração Financeira Governamental tendo como 

requisito para obtenção do grau de Especialista a elaboração, por cada 

aluno/especializando, de um projeto de intervenção organização – PIO, voltado 

para melhoria do serviço público em sua área de atuação profissional, no caso 

especifico, na Secretaria Estadual de Saúde – SESAB. 

 

Na condição de discente do referido curso e com atuação profissional nos 

últimos quatro anos na Diretoria Financeira do FESBA – Fundo Estadual de 

Saúde, órgão da SESAB responsável pela administração financeira do SUS no 

Estado, lidando com as variáveis orçamentárias nesse momento de transição 

do modelo tradicional (caixa único) para a gestão da receita por fundo de 

saúde, verificamos na prática algumas discrepâncias e pontos de 

estrangulamentos em relação à legislação do SUS que impedem o avanço 

desse processo, dentre eles está a constatação de que na Bahia o FESBA não 

recebe regularmente as receitas estaduais vinculadas à saúde. 

 

Conceitualmente o fundo de saúde é um fundo especial, uma modalidade de 

gestão de receitas concebida pela Lei Federal 4.320/64,1 Artigo 71, como “... 

produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de 

determinados objetivos ou serviços...”. No âmbito do SUS a existência de fundo 

de saúde é condição indispensável à participação da União, estados e 

municípios nesse Sistema, inclusive para recebimento de receitas da saúde 

                                                
1

  BRASIL. (leis etc) Constituição Federal. Lei Federal 4320 de 17 de março de 1964. Coleção de Leis de 

Direito Administrativo/(organização editoria jurídica da Edição). – Bauru, SP: ed. Manole Ltda. 2004.  
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conforme se depreende da leitura dos artigos 4º e 33º das Leis Federais 8.142 

e 8.080/902 respectivamente.  

Com a edição do Decreto Federal 1.232/943 os recursos financeiros da União 

destinados ao financiamento de ações e serviços de saúde prestados pelo SUS 

nos estados, no Distrito Federal e nos municípios são repassados 

mensalmente para contas bancárias dos respectivos fundos de saúde; no 

entanto, as receitas do Estado destinadas constitucionalmente para essa 

mesma finalidade ainda permanecem na conta única do Tesouro sob gestão da 

SEFAZ. 

     

O suprimento irregular de recursos fiscais do Estado vinculados à saúde (fonte 

30), em desacordo com o cronograma de repasse financeiro mensal pré-

estabelecido conforme determina a Lei Estadual 2.322/19664 que disciplina a 

administração financeira e patrimonial do Estado, combinado com a legislação 

do SUS, impossibilita o cumprimento de contratos de suprimento de insumos 

em saúde firmados pelo gestor, tendo como conseqüência suspensão de 

fornecimento de bens e serviços com riscos à vida humana.  

 

As receitas da contrapartida Estadual do SUS (fonte 30) que atualmente 

permanecem na conta única do tesouro Estadual desde a arrecadação, até o 

pagamento das obrigações do FESBA, acarretam frustração de receita 

patrimonial para o SUS, agravando ainda mais a questão do sub-financiamento 

da saúde. O Sistema de Contabilidade do Estado – SICOF evidencia essa 

afirmação em relatórios contábeis ao demonstrar o montante da despesa 

liquidada a pagar (vencida e pronta para pagamento), mas não paga pelo 

FESBA por indisponibilidade de recurso financeiro da referida fonte. 

                                                
2
  BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Coletânea de Normas para o Controle Social no 

Sistema Único de Saúde/Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. – 2. Ed. – Brasília: Editora do Ministério da 

Saúde,2006. 208p. – (Série E. Legislação de Saúde).  
3
 BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. Decreto 1.232, de 30 de agosto de 1994. Publicada 

DOU de 31.08.1994.  
4
 BAHIA. Palácio do Governo do Estado da Bahia. Lei Estadual 2.322 de 11 de abril de 1966. Publicada DOE 

de 12.04.1966. 
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Com o repasse mensal das receitas da fonte 30 para o FESBA, evitar-se-ia o 

atraso no pagamento das despesas, conferir-se-ia mais autonomia ao Gestor 

do SUS no Estado; atender-se-ia aos questionamentos de inconformidades 

apontados nas resoluções do CES - Conselho Estadual de Saúde e nos 

relatórios de auditorias do DENASUS – Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS/Ministério da Saúde, do TCE – Tribunal de Contas do Estado da Bahia e 

da Câmara Técnica do SIOPS. 

 

Ante as argumentações apresentadas esse trabalho tem por objetivo geral 

promover mudanças no atual fluxo de recursos financeiros da Conta Única do 

Tesouro do Estado para garantir o repasse regular e automático das receitas 

da contrapartida estadual para o SUS à unidade Orçamentária/Gestora FESBA 

de acordo com a legislação e especificidades do SUS. 

 

Para alcance do objetivo geral acima descrito propomos estrategicamente a 

realização nas seguintes etapas:  

 

a) uniformizar conhecimento entre técnicos da SEFAZ e da SESAB sobre as 

peculiaridades da legislação do SUS concernentes à administração financeira 

para equalizar de entendimento e construir fluxo financeiro adequado à 

realidade do SUS; 

 

b) Elaborar novo fluxo financeiro entre a SEFAZ/SAF/DEPAT e a 

SESAB/FESBA considerando as disposições da legislação e às demandas do 

SUS no Estado; 

 

c) Normatizar, implantar e monitorar novo fluxo de repasse financeiro do caixa 

único do Estado para o Fundo Estadual de Saúde - FESBA; 

 

Nesse sentido, este documento contempla um breve relato do processo de 

formação social do País para evidenciar as causas das paridades sociais 
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existentes e a amplitude dos serviços de saúde antes e após a sua existência 

como direito constitucional; resgatar a luta do movimento social por reforma 

sanitária; reconhecer a saúde como direito social e dever do Estado e 

compreender o Sistema Único de Saúde - SUS na Constituição Federal de 

1988 – CF/88, como instrumento para assegurar esse direito à população. 

 

Em breve diagnóstico descreve a composição do financiamento do SUS e o 

modelo de gestão financeira por fundo na área da saúde em comparação com 

os paradigmas da administração financeira tradicional demonstrando os pontos 

de conflitos que impedem o avanço no cumprimento da legislação do SUS, no 

que concerne a descentralização das receitas vinculadas à saúde no Estado 

fundamentando-os com dados da realidade atual os problemas decorrentes 

desse processo. 

 

No Marco Técnico, além de descrever o modelo/experiência de gestão de 

receita por fundo, vivenciada na União, através do Fundo Nacional de Saúde e 

citar experiências exitosas do Estado de Sergipe e de municípios baianos que 

adotaram o repasse automático das receitas para a gestão por fundo de saúde 

evidencia os entendimentos, as opiniões e criticas de órgãos de controle 

encarregados da analise das contas do SUS no Estado, como TCE, CES, 

DENASUS explicitados em relatórios de auditorias que apontam 

inconformidades na gestão das receitas da saúde no Estado em relação às 

diretrizes do SUS. 

 

Prognosticamente estabelece as etapas de execução do Projeto, a metodologia 

utilizada, os atores relevantes que serão mobilizados, o cronograma de ações e 

recursos e a situação esperada após a implantação do mesmo. Finalmente nas 

considerações finais prevê desafios e obstáculos a serem removidos no curso 

de implantação/implementação das ações desse Projeto, reafirma a clareza da 

legislação em relação à forma de gestão de receita no SUS, a crença no 

compromisso dos órgãos de controle e a convicção da contribuição deste PIO 

na melhoria da Gestão financeira do SUS no Estado. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Contextualização do Problema 

 

Um olhar crítico sobre a realidade social brasileira revelará para o observador 

uma multiplicidade de contrastes de natureza ambiental, étnico, religioso e 

sócio-econômico que justificam a diversidade cultural, a riqueza e a 

grandiosidade do País; mas mostrará, também, profundas desigualdades e 

problemas sociais, seguramente decorrentes do seu processo de construção, 

cuja resolução desafia governo e sociedade a efetivarem políticas públicas de 

inclusão e promoção sociais compatíveis com o desenvolvimento humano. 

 

Esse processo tem início com a presença dos colonizadores, nos primórdios da 

formação da Nação, estabelecendo formas agressivas de dominação cultural 

dos povos indígenas, africanos e afro-brasileiros, voltadas à domesticação e 

escravização na produção de riquezas, que durou até final do século dezenove, 

e continuando na fase pré-capitalista da primeira metade do século vinte. 

 

Durante todo esse período de construção social do Brasil, as condições sociais 

e econômicas a que eram submetidos os trabalhadores, os tornavam 

vulneráveis a riscos de doenças e outros agravos, reduzindo-se sua 

expectativa de vida há níveis alarmantes. O trabalho em situação precária na 

extração mineral e nos canaviais do nordeste e sudeste, na extração da 

borracha nos seringais da região norte e no começo da industrialização não 

contava com a devida atenção à saúde.  

 
As condições de trabalho do operariado na Velha República eram 
subumanas... Não havia salário mínimo, direito de férias, pagamento 
de horas extras, jornada máxima de trabalho. Sem direito a aviso 
prévio ou a qualquer indenização, o trabalhador podia ser demitido em 
qualquer momento, quando o patrão quisesse. Além disso, as 
instalações das fábricas geralmente eram ruins. O ambiente era mal-
iluminado, quente, sem ventilação. Os donos das fábricas não tinham 
nenhum cuidado com a higiene dos locais de serviço. Tudo isso 
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favorecia a ocorrência de muitos acidentes de trabalho, cujas 
principais vítimas eram as crianças operárias.5 
 

Os problemas de saúde eram tratados por meio de conhecimentos empíricos 

existentes nas comunidades; as endemias eram tratadas por meio de 

campanhas de vacinação realizadas por iniciativa da União e voltadas para 

atender o interesse da produção; a assistência à saúde quando existia, era 

ofertada por entidades filantrópicas como as “Santas Casas de Misericórdia” 

para as pessoas consideradas indigentes, e para algumas categorias de 

trabalhadores do mercado formal por institutos privados. Essa situação começa 

a mudar a partir de 1923 com a criação da Previdência Social no Brasil.  

 
A primeira cooperativa de que se tem notícia no Brasil, se organizou 
no século XIX, em Vila Rica, atual Ouro Preto-MG, visava assegurar 
aos cooperados, o caixão e o velório. Buscava-se dignidade na hora 
de morrer. Somente em 1923 foi criada a Previdência Social no Brasil, 
buscando garantir dignidade na hora de viver, a aposentadoria e 
pensão à família do segurado – contribuinte direto.6 

 

Apesar da criação da Previdência, em 1923, poucas mudanças aconteceram 

no panorama da saúde pública do Brasil. 

 
Até a Constituição de 1988 imperou o conceito de seguro, vale dizer, 
cobertura do Estado apenas para aqueles que tivessem vínculo direto 
e formal com o processo econômico e com a produção de bens e 
serviços. Aos excluídos desse processo, uma dupla punição, o 
desemprego e a exclusão da cobertura do Estado. A Saúde era 
tratada como questão de misericórdia; a grande rede de assistência à 
saúde da população era formada pelas Santas Casas de Misericórdia. 
7 

 

Com a República persistem novas relações de dominação e exploração, da 

fase pré-capitalista à moderna industrialização, perpassando por ações de 

regulamentação das relações de produção, por períodos de restrições políticas 

até a redemocratização do País em meados dos anos oitenta do século 

passado.  

                                                
5

  Cotrim, Gilberto. História e Consciência do Brasil: Barra Funda - SP. 1999. Ed. Saraiva. 7ª Ed. p. 249-250  

 
6  Jorge, Antonio Elias. Conferencista da XII Jornada Internacional de Economia da Saúde: Buenos Aires: 2004 
7
  Idem 
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A estratégia de desenvolvimento econômico adotado pelos militares 
gerou, como se sabe, o chamado “milagre brasileiro”, caracterizado 
pelo crescimento industrial, rápida urbanização a partir das migrações 
internas, e deterioração das condições de vida de grande parte da 
população, efeitos que se apresentaram, inclusive, nos indicadores 
sociais e de saúde, em particular. 8 
 

A partir da segunda metade do século XX, a realização de conferências de 

saúde potencializou a articulação de um movimento social com amplitude 

nacional de luta por uma reforma sanitária no Brasil, que floresceu e no qual 

foram construídos os pressupostos para uma política de saúde de abrangência 

nacional, visando atender interesses da coletividade. Esses pressupostos 

foram aprovados na oitava conferência de saúde e apresentados à Assembléia 

Nacional Constituinte de 1988.  

 

Com a Constituição Federal de 19889
 se inicia um novo momento das relações 

sociais em que dados estatísticos produzidos por agências oficiais são 

utilizados para diagnosticar as profundas desigualdades sociais e para orientar 

um planejamento e desenvolvimento com conceitos de cidadania, direitos 

sociais e sustentabilidade. 

 

A Saúde é tratada na Constituição Federal de 1988 como direito social, inserida 

no Capítulo II, sendo assegurados no artigo 6º os direitos à educação, à saúde, 

ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados. No artigo 196, 

impõe ao Estado o dever de garantir a saúde a todos os cidadãos: “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. 

 

Cria-se então no Brasil, a partir da CF/88, um Sistema Único de Saúde - SUS, 

integrando todas as ações e serviços de saúde em uma rede regionalizada e 

hierarquizada, organizada de forma descentralizada, com direção única em 

                                                
8 TEIXEIRA, C. F. Planejamento em Saúde: conceitos, métodos e experiências, EDUFBA, Salvador, Bahia, 
2010. 161p. 
9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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cada esfera de governo, com atendimento integral, com prioridade para a 

prevenção, sem prejuízo à assistência, e com a participação da comunidade, 

tendo por objetivo assegurar o acesso a ações e serviços de saúde a toda a 

população do País. 

 

Instituído o SUS, novos desafios se impuseram para o movimento social que o 

engendrou, para o poder público e para toda a sociedade no sentido de 

transformá-lo em realidade; ou seja, substituir as velhas práticas da 

fragmentação e exclusão pela garantia da oferta regular de ações e serviços de 

saúde de forma universal, integral e igualitária, como direito de todos e dever 

do Estado. 

   

Para regulamentar os princípios, diretrizes, formas de organização e 

funcionamento do SUS são criadas as Leis Federais 8.080/90, 8.142/90, 

Decreto Federal 1.232/94, Portarias do Ministério da Saúde, Resoluções dos 

Conselhos de Saúde, dos Tribunais de Contas, dentre outros instrumentos 

normativos e espaços deliberativos colegiados, a exemplo de conferências e 

conselhos de saúde em cada esfera governamental.  

 

Criado o SUS e seu arcabouço jurídico complementar o desafio de fazer 

cumprir a lei tornou-se o objetivo principal da sociedade, ou seja, colocar em 

prática os princípios, procedimentos e diretrizes insculpidos no texto 

constitucional e na legislação complementar do SUS para nortear a construção 

e o funcionamento do Sistema. 

 

2.2. Análise dos Dados 

 

2.2.1 Perfil do Financiamento do SUS 

 

A legislação que instituiu o SUS fixou critérios para o seu financiamento 

mediante fontes estáveis, base diversificada, gestão democrática (participação 

de usuários, gestores, trabalhadores e prestadores) e descentralizada (União, 
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estados e municípios) comando único (gestor do SUS), participação da 

comunidade através de conselhos e conferências de saúde, planejamento 

ascendente do nível local para o nacional, bem como partilha de 

responsabilidade entre os entres federados. 

   

Como garantir recursos para financiar um sistema público de saúde que se 

propõe atender com qualidade, equidade e integralidade a toda a população 

em um País com quase cento e noventa milhões de habitantes e dimensão 

geográfica continental? 

 

Como estruturar um sistema de saúde dessa magnitude articulado 

nacionalmente, com estabilidade no financiamento, controle social efetivo, 

comando único, gestão descentralizada e responsabilidades compartilhadas 

entre poder público (União, estados e municípios) e sociedade?  

 

Integrando a seguridade social juntamente com a previdência e assistência 

social a Carta Magna de 1988 determina que o SUS seja financiado mediante 

recursos dos orçamentos da União dos estados e dos municípios sem, 

entretanto, estabelecer originalmente critérios objetivos para mensuração 

dessa participação e partilha de responsabilidade causando instabilidade 

financeira no Sistema. Diferentemente do tratamento dispensado na 

constituinte de 1988, à educação, que teve vinculação constitucional de receita, 

o financiamento da saúde ficou dependente das prioridades estabelecidas 

dentro do orçamento da seguridade social. 

 

Somente dezoito anos depois é que essa questão fora parcialmente 

equacionada com a edição da Emenda Constitucional 29/2000 – EC 29 que 

estabeleceu a vinculação de receitas para financiamento da saúde e fixou 

percentuais mínimos das receitas dos estados e dos municípios a serem 

aplicados no SUS, deixando para ser definido em lei complementar o 

percentual mínimo das receitas da União a ser aplicado em ações e serviços 

públicos de saúde. 
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Respeitado um período de transição e ajuste gradual para cumprimento da 

nova determinação constitucional, compreendido entre a publicação da EC/29 

e o exercício de 2004, o SUS passou a ser financiado com recursos da União, 

correspondente ao montante empenhado no ano anterior corrigido pela 

variação do PIB - Produto Interno Bruto. Saliente-se que proposta de 

regulamentação da EC/29 que tramitava no Congresso Nacional propondo a 

fixação em 10%, o percentual mínimo das receitas da União a ser aplicado em 

ações e serviços públicos de saúde fora rejeitada, mantendo-se o critério atual. 

 

Para os estados o montante mínimo de recursos a ser destinado anualmente á 

saúde é o correspondente ao montante de 12% do total das receitas de ICMS, 

IPVA, IPI Exportação, IRRF, ITMCD, FPE, Lei Kandir, Divida ativa, multas juros 

de mora e correção monetária de impostos; subtraindo-se as transferências 

constitucionais aos municípios. Apesar de cumprir a determinação de 

vinculação das receitas de impostos e transferências, na Bahia questiona-se a 

inconstitucionalidade da Lei Estadual que instituiu o Fundo de Combate à 

Pobreza por ser composto de recursos fiscais do ICMS excluído da base de 

calculo do montante de recursos mínimos de saúde normatizada pela EC 29.     

 

Os municípios estão obrigados a participar do financiamento da saúde com 

recursos mínimos correspondentes ao montante anual de 15% do total das 

receitas de ISS, IPTU, ITBI, FPM, ITR, Lei Kandir, IRRF, ICMS, IPVA, IPI 

Exportação, Divida ativa, multas, juros de mora e correção monetária de 

impostos. 

 

2.2.2  Aspectos da Gestão Financeira Tradicional  

 

Em geral, de acordo com o princípio de unidade de tesouraria inscrito na Lei 

Federal 4320 de 23 de março de 1964, União, estados e municípios adotam 

igualmente sistemas centralizados de contabilização e gestão de suas receitas 
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por meio de conta única, vinculada a um órgão fazendário centralizador desses 

recursos.  

 

Para possibilitar a execução descentralizada de dotações fixadas na lei do 

orçamento anual, vinculadas a poderes, órgãos, fundos e ou entidades 

responsáveis pela realização de planos de trabalho, nas áreas de atuação do 

Estado, a legislação prevê abertura de sub-contas, vinculadas a conta única, 

por unidade orçamentária, para recebimento mensal de cotas financeiras 

mensais destinadas custeio dos respectivos planos. 

 

Na Bahia, o sistema de caixa único, implantado pela Lei Estadual 2.322 de 11 

de Abril de 1966 disciplina a administração financeira, patrimonial e de material 

do Estado. Esta Lei determina nos artigos 27º e 28º a aprovação por decreto do 

Poder Executivo, no prazo de quinze dias após a publicação da lei do 

orçamento, de um quadro de cotas trimestrais de despesas que cada unidade 

orçamentária utilizaria, autorizando o banco gestor da conta única a creditar 

mensalmente os valores respectivos, em conta especifica de cada unidade 

orçamentária. 

 

A fixação de cotas e autorização de créditos, previstos nos artigos 27, 28 29 e 

30 de Lei Estadual 2.322/66, tem por objetivo assegurar às unidades 

orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficientes à 

melhor execução de seu plano anual de trabalho, e manter, durante o 

exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada de 

modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de caixa. 

 

Na prática, os procedimentos legais referidos no parágrafo anterior são 

observados e seguidos parcialmente. A SEFAZ – Secretaria da Fazenda do 

Estado, através do seu Departamento do Tesouro que é o setor encarregado 

da gestão da conta única do tesouro, pelo menos no caso da Saúde, não 

efetua os repasses mensais determinados na legislação para que a secretaria 

cumpra pontualmente os pagamentos com seus credores o que evitaria risco 
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de desabastecimento, pagamento de multas e juros por atraso na quitação de 

despesas e utilização de tempo de trabalho de servidores e gestores em longas 

negociações e ou explicações presenciais, por meio de carta e ou processos 

administrativos tendo por objeto cobrança de fornecedores/credores. 

 

Reforçando essa idéia de cotas financeiras e de preservação do princípio do 

equilíbrio fiscal, a Lei Complementar 101/2000, conhecida como “Lei de 

Responsabilidade Fiscal” estabelece, no artigo 8º, a programação financeira e 

o cronograma mensal de desembolso, e no artigo 9º determina ao gestor 

público, em caso de frustração de receita, a limitação de despesa e 

movimentação financeira, nos montantes necessários, nos trinta dias 

subseqüentes e sua recomposição quando verificado o restabelecimento da 

receita prevista. 

 

2.2.3 Aspectos da Gestão Financeira por Fundo Especial 

 

A Lei Federal 4.320/64 – Norma Geral de Direito Financeiro da União, Estados 

e Municípios prevê, nos artigos 71 a 74, excepcionalmente a constituição de 

fundos especiais, criados por lei, formados por receitas especificadas, com 

aplicação vinculada à realização de determinados objetivos ou serviços e 

mediante dotações consignadas na lei do orçamento ou em créditos adicionais, 

cujos saldos positivos apurados em balanço poderão, a critério da lei de 

criação, ser aplicados no exercício seguinte. 

 

Da mesma forma que a Lei Federal 4.320/64, a Lei Estadual 2.322/66 – 

Administração Financeira e Patrimonial do Estado nos artigos 140 a 145 

também trata da constituição de fundos especiais como produtos de receitas 

especificadas, movimentadas em contas bancárias especiais pelos seus 

responsáveis. 

 

Esse modelo de gestão de recurso financeiro, por fundo especial, fora adotado 

para o SUS nas Leis Federais 8.080/90, 8.142/90 e posteriormente na 
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Constituição Federal, através da Emenda 29/2000, ao tornar obrigatória, em 

cada ente federado, a gestão desse recurso por fundo de saúde, como critério 

de participação no Sistema. 

 

2.2.4 Aspectos da Gestão Financeira por Fundo no SUS 

 

O SUS conforma uma política de saúde que integra a administração pública e 

como tal subordina-se aos princípios fundamentais da moralidade, da 

transparência, da probidade administrativa, da impessoalidade, da publicidade, 

da eficiência e da legalidade, dentre outros.   

  

A Constituição Federal de 1988, no parágrafo 3º do Artigo 77 – Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT estabelece que os recursos 

da União, dos estados e dos municípios destinados às ações e serviços 

públicos de saúde sejam aplicados, pelo respectivo gestor da saúde, por meio 

de Fundo de Saúde, acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde em 

cada nível governamental.  

 

Nesse mesmo sentido o artigo 33º da Lei Federal 8.080/90 estabelece que “os 

recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada 

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos 

Conselhos de saúde”, confirmando no parágrafo 1º que na esfera Federal, 

esses recursos sejam administrados pelo Fundo Nacional de Saúde.  

 

Seguindo a orientação nacional é criado na Bahia pela Lei Estadual 6.581/94 o 

Fundo Estadual de Saúde – FESBA, com a finalidade de gerir as receitas do 

SUS no Estado; no entanto, a fração dessas receitas do Estado, vinculada 

constitucionalmente para a saúde, ainda não é repassada à conta do FESBA 

para ser aplicada, como manda a Carta Magna do País, a Lei Federal 8.142/90 

e toda a legislação complementar do SUS. 

 



17 
 

Essa inconformidade além de está em desacordo com o princípio da legalidade 

acarreta para o gestor do SUS obstáculos à execução das ações do Plano 

Estadual de Saúde, com comprometimento da capacidade do Fundo para 

honrar seus compromissos financeiros decorrentes da aquisição de insumos 

para saúde, agravado pela perda de rentabilidade financeira dos recursos que 

poderiam estar sendo aplicados pelo Fundo, caso a legislação estivesse sendo 

cumprida.  

 

No Estado da Bahia a gestão de receitas vinculadas à saúde, agregada ao 

sistema de caixa único do tesouro; contraria a legislação do SUS; fragiliza a 

autonomia do gestor; agrava a escassez de recursos financeiros e não 

contribui com o exercício da cidadania por demandas sociais, impondo 

mudanças desses paradigmas na administração pública estadual e 

conseqüentemente, nas relações de trabalho entre as duas secretarias: SEFAZ 

e SESAB, em busca de maior transparência, racionalidade e efetividade na 

gestão financeira do SUS 

 

2. 2.5 As Transferências Fundo a Fundo 

 

Outra grande conquista do SUS foi à adoção do repasse regular e automático 

de recurso financeiro, ou seja, as transferências fundo a fundo regulamentadas 

da União para estados e municípios pelo Decreto Federal 1.232 de 30 de 

Agosto de 1994, como forma preferencial de repasse financeiro. 

 

Na Bahia, o Fundo Estadual de Saúde foi criado pela Lei Estadual 6.581 de 04 

de Maio de 1994; todavia a transferência financeira fundo a fundo (do FESBA 

para os fundos de saúde dos municipais) somente fora regulamentada treze 

anos depois, com a publicação do Decreto Estadual 10.334 de 04 de Abril de 

2007. Todavia, o FESBA por não gerir plenamente os recursos financeiros da 

contrapartida Estadual para a saúde como determina a Constituição Federal e 

a legislação do SUS, também não consegue atender plenamente o fluxo das 

transferências fundo a fundo do Estado para municípios. 



18 
 

 

Essa situação compromete o custeio de importantes programas de prevenção 

e assistência à saúde da população, co-financiados pela União, Estado e 

municípios, como o PSF – Programa de Saúde da Família e SAMU 192 – 

Serviço de Assistência Médica de Urgência, HPP – Hospitais de Pequeno Porte 

dentre outros, em razão dos freqüentes atrasos no repasse do incentivo 

estadual, utilizado para complementar remuneração das equipes que trabalham 

nos referidos Programas, que podem chegar a mais de sessenta dias. 

 

Em desacordo com a CF/88 e com a legislação complementar do SUS que 

determinam a gestão dos recursos financeiros da saúde, por fundos de saúde, 

e diferentemente da rotina estabelecida há mais de dezesseis anos pelo 

Ministério da Saúde/FNS que realiza transferências, regular e automática para 

o FESBA e para os fundos municipais de saúde de todo o País, no quinto dia 

útil de cada mês, na Bahia os recursos da contrapartida estadual para o SUS 

ainda permanece sob a gestão da Secretaria da Fazenda - SEFAZ. 

 

O FESBA, que por lei deveria gerir também o recurso financeiro da 

contrapartida do Estado para o SUS, executa apenas as despesas 

orçamentárias até a fase da liquidação e aguarda a inclusão do pagamento, a 

critério da SEFAZ, para posteriormente efetuar sua confirmação; ou seja, as 

receitas do Estado vinculadas à saúde permanecem no Caixa Único do Estado, 

do momento da arrecadação até que o pagamento das despesas 

orçamentárias  sejam realizadas enquanto que as receitas da União são 

repassadas pelo FNS ao FESBA até o quinto dia útil de cada mês.  

 

TABELA 1: Demonstrativo das Receitas do SUS Bahia no período 2007/2010 
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Fonte: SICOF/SEFAZ 

Conforme se observa na tabela acima, o fato das receitas da União para 

financiamento da saúde serem repassadas fundo a fundo, do Fundo Nacional 

de Saúde – FNS para o FESBA, religiosamente até o 5º dia útil de cada mês 

proporcionou a geração de receita patrimonial (derivada de aplicações 

financeira) média de 2% ao ano alcançando, no período de 2007/2010, o 

montante R$ 69,7 (sessenta e nove virgula sete milhões de reais). 

 

Considerando que o aporte financeiro Estadual para o SUS, fontes 00 e 30, 

nesse mesmo período alcançou a cifra de mais de R$ 6,5 (seis virgula cinco) 

bilhões de reais, aplicando-se sobre esse valor o percentual de 2% ter-se-ia 

arrecadado para o SUS um adicional de receita de aproximadamente R$ 132, 9 

(centos e trinta e dois virgula nove) milhões de reais; montante esse que daria 

para custear por exemplo, por um ano os Hospitais de Subúrbio Ferroviários de 

Salvador e o Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus localizado no 

Recôncavo Baiano. 

 

2.3. Definição do Problema  

 

Com efeito, esse procedimento acarreta para a operacionalização do SUS na 

Bahia descumprimento da legislação; perda de receita financeira pela não 

aplicação de saldos dos recursos da saúde, mantidos na conta única; 

inadimplência com credores e conseqüentemente desabastecimento de 

hospitais e de demais unidades de saúde da rede estadual, insatisfação de 

fornecedores e usuários de insumos utilizados na produção de serviços, 

inclusive de urgência e emergência em saúde; comprometimento da autonomia 

ANO UNIÃO APLIC. FIN. % UNIÃO+APL FIN % ESTADO % TOTAL
2007 672.309.729,01 13.203.422,30 1,96 685.513.151,31 34,06 1.327.398.899,23 65,94 2.012.912.050,54
2008 716.496.638,25 20.795.262,53 2,90 737.291.900,78 32,19 1.553.140.692,94 67,81 2.290.432.593,72
2009 989.955.720,57 19.984.164,06 2,02 1.009.939.884,63 37,39 1.690.917.333,06 62,61 2.700.857.217,69
2010 1.042.528.173,33 15.703.244,41 1,51 1.058.231.417,74 35,27 1.941.894.129,79 64,73 3.000.125.547,53

TOTAL 3.421.290.261,16 69.686.093,30 2,04 3.490.976.354,46 6.513.351.055,02 10.004.327.409,48
Rendimento médio (2,04%) 132.872.361,52  
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do gestor da saúde sobre os recursos financeiros do SUS; falta de liquidez na 

aplicação dos recursos no âmbito do Sistema; entre outros. 

 

Citando alguns exemplos desse falta de liquidez registra-se que mediante 

requerimento protocolado na SESAB sob número: 0300100512819/2010, 

0300100512800/2010, 0300110111472/2010 as empresas Atmã Onco 

Hospitalar Ltda; Elfa Medicamentos Ltda e Novartis Biociências S.A. pedem ao 

Gestor da Secretaria esclarecimentos por atrasos superiores a 90 (noventa) 

dias no recebimento de seus créditos por medicamentos fornecidos à 

Secretaria com pagamento pela fonte 30 (receitas do Estado com vinculadas à 

saúde) argüindo que a própria Lei Estadual 9.433/2005 (Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos do Estado da Bahia) estabelece prazo de 08 (oito) 

dias para pagamento de despesas liquidadas (quando verificado por preposto 

do Estado, o direito do credor por fornecimento de materiais e ou serviços 

prestados conforme contratados). 

 

O fato do FESBA ainda não gerir plenamente os recursos financeiros 

referentes à contrapartida das receitas do Estado para o SUS na Bahia tem 

sido alvo de debates e críticas formais e fundamentadas pelo Conselho 

Estadual de Saúde nos relatórios trimestrais de análise da prestação de contas 

da Secretaria de Saúde, motivando aprovação com ressalvas, com 

conseqüências negativas quando da apreciação pelo Tribunal de Contas do 

Estado que já se manifestou no relatório de auditoria de 2009, citando esse 

procedimento como: descumprimento à diretriz do SUS e ao artigo 77 do 

ADCT, que estabelece que a forma de movimentação e aplicação de recursos 

da saúde dar-se-á por intermédio de fundo de saúde.  

 

De igual modo, técnicos do Departamento de Auditoria do Ministério da Saúde - 

DENASUS tem reiteradamente apontado essa mesma inconformidade em 

relatórios de auditorias realizadas in loco na SESAB com conseqüências 

negativas para o Gestor e dificuldades para captação de recursos voluntários 

para o Setor, junto ao governo federal. 
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Sintonizado com o SUS, no vizinho Estado de Sergipe a Lei Estadual 

6.303/2007, estabelece que as receitas da saúde, inclusive os 12% do Estado, 

vinculadas à saúde, devem ser obrigatoriamente depositadas e movimentadas 

em conta especial do Fundo de Saúde e as liberações devem ser realizadas 

pelo Tesouro Estadual, conforme cronograma estabelecido, conjuntamente 

entre Secretaria da Saúde e SEFAZ. Seguindo esse critério as receitas são 

transferidas regularmente, da conta única da SEFAZ para conta específica do 

Fundo Estadual nos dias dez, vinte e trinta de cada mês.  

 

Nos Municípios Baianos de Paulo Afonso, Juazeiro, Vera Cruz entre outros, os 

bancos arrecadadores, autorizados por ato do poder executivo, transferem, no 

ato do ingresso das receitas vinculadas à saúde, nas contas da prefeitura, a 

parcela de recursos determinada pela EC 29/00, ou seja, 15% dessas receitas 

são transferidos da conta única do tesouro municipal para a conta específica do 

fundo municipal de saúde – FMS para serem aplicadas pelo Secretário de 

Saúde sob fiscalização do conselho Municipal de Saúde, conforme determinam 

as Leis Federais 8.080/90, 8.142/90 e Resolução 1.277/08 do Tribunal de 

Contas dos Municípios. 

   

A autonomia requerida para o gestor do SUS na legislação federal mencionada 

pode ser perfeitamente compatível com o sistema de caixa único vigente no 

Estado da Bahia, cumprindo-se os parâmetros estabelecidos nos artigos 27 a 

30 da Lei Estadual 2.322/1966 relativos a repasses mensais de cotas 

financeiras à sub-contas, por unidades orçamentárias, desde que, no caso da 

SESAB, sejam conservados os saldos financeiros, no encerramento de cada 

exercício, nas “sub-contas” vinculadas à unidade orçamentária FESBA, visto 

que o referido Fundo figura na lei do orçamento anual como a unidade 

orçamentária da SESAB e foi criado por lei estadual, como determina a CF/88, 

para gerir a totalidade dos recursos financeiros do SUS na Bahia. Essa seria 

uma hipótese, que se posta em prática, poderia atender às necessidades do 

setor saúde. 
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3. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO 

 

Tratando-se de assunto inerente a administração pública as argumentações e 

pressupostos descritos neste trabalho foram construídos a partir da leitura dos 

instrumentos jurídicos que tratam da matéria em debate e de observação das 

experiências de financiamento e gestão financeira da saúde na União, estados 

e municípios. 

    

No caso da União, os recursos do Ministério da Saúde são totalmente geridos 

pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS o qual recebe do Tesouro Nacional e 

repassa, mensalmente, até o 5º dia útil, fundo a fundo, para os fundos 

estaduais, inclusive para o FESBA e fundos municipais de saúde em todo o 

Brasil, os recursos financeiros devidos, de acordo com o Teto Financeiro do 

Estado, cumprindo-se a programação financeira estabelecida sob a forma de 

repasse por bloco de financiamento, nos termos da Portaria MS 204/2007. 

 

A experiência do Estado de Sergipe se assemelha ao modelo praticado pela 

União. Nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, o Tesouro Estadual repassa da 

Conta Única para a conta específica do Fundo Estadual de Saúde à 

contrapartida estadual do SUS para ser aplicado, em ações e serviços de 

saúde pelo Secretário da Saúde, sob fiscalização do respectivo Conselho de 

Saúde. 

 

Em vários municípios do Estado, a exemplo de Juazeiro, Vera Cruz e Paulo 

Afonso, as receitas da contrapartida municipal para o SUS são transferidas, 

regularmente da conta única para conta bancária específica do Fundo 

Municipal de Saúde, no momento da arrecadação das receitas de impostos e 

transferências, conferindo ao Secretário de Saúde autonomia para financiar as 

ações do Plano de Saúde com acompanhamento e fiscalização do Conselho 

de Saúde conforme determinam as leis 8.080 e 8.142/90. 
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3.1. Referenciais Teóricos: 

 

Título Tipo Contribuição 

Constituição República 

Federativa Brasil 1988 

Lei Magna do País Cria o Sistema Único de 

Saúde 

Leis Federais 8.080 e 8.142 

de 1990  

Federal Regulamentam o Sistema 

Único de Saúde 

Lei Federal 4.320/1964 Federal Respalda administração 

financeira por fundo 

Lei Estadual 2.322/1966 Estadual Disciplina Administração 

Financeira do Estado  

Leis 6.581/94, 7.942/01 e 

8.888/2007  

Estadual Criam o Fundo Estadual 

de Saúde da Bahia 

Lei estadual 6.303/2007 Estadual Cria o Fundo Estadual de 

Saúde de Sergipe 

Decreto 1.232/1994 Federal Repasse fundo a fundo 

Decretos 5.102/1995, 

11.243/2008 e 12.583/2011 

Estadual Sistema de Caixa Único 

da Bahia 

Decreto 10.334/2007 Estadual Dispõe s/ transferência  

fundo a fundo na Bahia 

Resolução TCM- BA 

1.277/2008 

Resolução Disciplina aplicação de 

recursos em saúde 

Coletânea de Normas p/ 

Controle Social no SUS 

Livro Reúne vasta legislação 

sobre o SUS 
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4. PROGNÓSTICO 

 

Espera-se ao final das ações/metas descritas nesse trabalho que um novo 

fluxo financeiro seja implantado e monitorado, e assim superados os problemas 

operacionais e as inconformidades legais atualmente existentes na relação 

SEFAZ/SESAB; que o FESBA exerça plenamente a gestão das receitas do 

Estado vinculadas à saúde; e por fim, que ações de saúde sejam financiadas 

com recursos do FUNCEP – Fundo Estadual de Combate a Pobreza conforme 

admite a Lei que criou o referido Fundo. 

 

O FESBA recebendo do Tesouro Estadual as receitas vinculadas à saúde, 

imediatamente após a arrecadação, elaborando sua programação financeira e 

desembolso, cumprindo os compromissos com seus credores, gerando receita 

patrimonial com aplicação de eventuais saldos financeiros, com as prestações 

de contas aprovadas e recomendações do TCE, CES e DENASUS/MS 

atendidas. 

 

Cumprindo pontualmente suas obrigações financeiras o FESBA estará 

adimplente com o mercado, criando condições para obtenção de melhores 

preços, prazos e qualidade nas licitações para contratação de materiais e 

serviços em saúde, além de cumprir sua parte no custeio de programas como 

PSF, SAMU 192, HPP e outros realizados em parceria com os municípios. 

 

4.1. Percurso/ Trilha Metodológica 

 

A implantação desse projeto passa necessariamente por uma estratégia de 

sensibilização e construção de consenso, em um processo que se inicia com a 

formação de um grupo coordenador de trabalho, composto por representante 

dos principais atores envolvidos; seguido pela realização de oficina e seminário 

para equalização do conhecimento sobre o tema; alterações nos instrumentos 

normativos, implantação, monitoramento, avaliação e ajustes. 
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4.1.1 Constituir grupo de trabalho composto por técnicos da SAF/SEFAZ e do 

FESBA/SESAB para organizar as atividades de sensibilização e construção de 

entendimentos; 

 

4.1.2 Realizar oficina de trabalho envolvendo equipes do FESBA/SESAB; 

SAF/SEFAZ; Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Estadual de 

Saúde; representações da AGE e da Auditoria do SUS; 

 

4.1.3 Promover seminário sobre Administração Financeira no SUS Bahia: 

Adequação do atual fluxo financeiro do Tesouro Estadual para o FESBA com 

apresentação do tema, discussão e construção de entendimentos.  

 

4.1.4 Implantar novo fluxo financeiro no âmbito da SEFAZ/SAF/DICOP/DEPAT 

e da SESAB/FESBA. 

 

4.2 ATORES RELEVANTES  

 

4.2.1 Conselho Estadual de Saúde - CES: Órgão colegiado de caráter 

permanente e deliberativo, composto por representantes dos usuários, 

profissionais de saúde, governo e prestadores de serviços responsáveis pela 

formulação de estratégias e no controle da execução da política estadual de 

saúde, inclusive nos aspectos econômico e financeiro e exerce a fiscalização e 

controle social no âmbito do SUS;  

  

4.2.2 Câmara Técnica de Apoio ao SIOPS – Sistema de Informação sobre 

Orçamento Público em Saúde, criado pela Portaria Interministerial nº 

1.163/2000 para ser instrumento de acompanhamento, fiscalização e controle 

da aplicação dos recursos vinculados em ações e serviços públicos de saúde; 

 

4.2.3 Auditoria do SUS\SESAB: Monitora e avalia tecnicamente os 

procedimentos realizados nas unidades públicas, filantrópicas e ou privadas 
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integrantes do SUS no Estado, propondo medidas preventivas e ou corretivas 

saneadoras; 

 

4.2.4 Tribunal de Contas do Estado: Órgão auxiliar do poder legislativo 

responsável pela apreciação, realização de auditorias e emissão de parecer 

técnico sobre as contas do Estado, inclusive da saúde; 

 

4.2.5 Auditoria Geral do Estado – AGE: Tem a função de monitorar por meio de 

auditorias técnicas de conformidade a execução das políticas públicas no 

Estado; 

 

4.2.6 Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ: Gestora da conta 

única do Estado e responsável pela inclusão de pagamento das despesas 

realizadas pelo FESBA; 

 

4.2.7 Fundo Estadual de Saúde – FESBA: Fundo especial criado por lei 

estadual para gerir as receitas vinculadas às ações e serviços de saúde no 

Estado. 
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5. CRONOGRAMA E RECURSOS 

 

5.1 Ações/ Metas a Atingir 

Ação Meta Objetivo Prazo 
Formação de grupo GT criado Articular implantação de ações 06/11 

Realização de oficina Oficina realizada Equalizar conhecimento sobre o 

SUS  

07/11 

Promoção 

Seminários 

Seminário 

realizado 

Equalizar conhecimento sobre o 

SUS 

08/11 

Implantação de 

Fluxos 

Fluxo implantado Atender legislação do SUS 09/11 

Monitoramento/ajust

es 

Fluxo monitorado Corrigir eventuais distorções 10/11 

Captação de receitas 

financeiras  

Fluxo definido Aumentar a aplicação em saúde 11/11 

 

5.2 Recursos 

 

As ações propostas para alcance dos objetivos gerais e específicos deste 

Projeto não geraram custos adicionais para a Administração porquanto serem 

desenvolvidas por servidores/técnicos pertencentes aos quadros das 

Secretarias de Saúde, Fazenda e de outros órgãos integrantes da estrutura do 

Estado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quem acompanha mais de perto a luta política pela criação e implementação 

do SUS sabe que ainda há um longo caminho a se percorrer até que os seus 

objetivos sejam plenamente alcançados; ou seja, que o direito à saúde da 

população seja garantido com equidade, integralidade e universalidade pelo 

Sistema. 

 

Muitos obstáculos haverão de ser removidos nesse final de percurso dentre 

eles o descumprimento da legislação no tocante a gestão das receitas 

vinculadas ao SUS nos estados e municípios, por desconhecimento ou mesmo 

por resistência a mudanças em alguns setores da maquina pública com 

posição ideológica divergente em relação às diretrizes do SUS. 

 

A Constituição Federal e a legislação complementar não deixam dúvida quando 

diz que as receitas do SUS deverão ser repassadas para os fundos de saúde 

para serem geridas pelo Secretário de saúde no financiamento do plano de 

saúde, sob fiscalização do conselho de saúde, em cada esfera governamental, 

entretanto em nosso Estado essa receita ainda permanece sob gestão da 

conta único do Tesouro. 

 

Acreditamos que essa situação seja transitória; pois, conforme citamos na fase 

diagnóstica desse trabalho, a pressão que começa a ser exercida por órgãos 

de controle como TCE, CES, DENASUS, Câmara Técnica do SIOPS – Sistema 

de Informações Sobre Orçamento Público em Saúde e Ministério Público se 

constituem em elementos estratégicos para que a legislação do SUS seja 

considerada e conseqüentemente o objetivo proposto neste trabalho seja 

atingido. 
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ANEXO A - Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

 
Estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra "b", da 
Constituição Federal. 
 

TÍTULO I 
DA LEI DE ORÇAMENTO 

 
CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de 
forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do 
Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade. 
§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento: 
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo; 
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias 
Econômicas, na forma do Anexo nº 1; 
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 
§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento: 
I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos 
especiais; 
II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs. 6 a 9; 
III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em 
termos de realização de obras e de prestação de serviços. 
Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de 
operações de crédito autorizadas em lei. 
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Parágrafo único. (Vetado). 
Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos 
órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio 
deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. 
Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a 
atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de 
terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 
20 e seu parágrafo único. 
Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pêlos 
seus totais, vedadas quaisquer deduções. 
§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra 
incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a 
transferência e como receita, no orçamento da que as deva receber. 
§ 2º (Vetado). 
Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 
I - Abrir créditos suplementares até determinada importância. (Vetado); 
II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por 
antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. 
§ 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos 
que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. 
§ 2º O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens 
imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem 
especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente 
possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. 
§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a 
operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento. 
Art. 8º A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do 
Governo ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, § 1º, incisos III 
e IV obedecerá à forma do Anexo nº 2. 
§ 1º Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos 
artigos 11, § 4º, e 13, serão identificados por números de códigos decimal. na 
forma dos Anexos nºs 3 e 4. 
§ 2º Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior 
os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, 
conforme estabelece o Anexo nº 5. 
§ 3º O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos 
locais. 

 
CAPÍTULO II 
DA RECEITA 
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Art. 9º (Vetado) 
Art. 10. (Vetado) 
Art. 11. A Receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
§ 1º São Receitas Correntes as receitas tributária, patrimonial, industrial e 
diversas e, ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes. 
§ 2º São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão em espécie, de 
bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou 
privado destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital 
e. ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 
§ 3º O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos 
totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se 
refere o Anexo nº I, não constituirá item da receita orçamentária. 
§ 4º A classificação da receita por fontes obedecerá ao seguinte esquema: 
 
RECEITAS CORRENTES 
 
Receita Tributária 
Impostos. 
Taxas. 
Contribuições de Melhoria. 
 
Receita Patrimonial 
 
Receitas Imobiliárias. 
Receitas de Valores Mobiliários. 
Participações e Dividendos. 
Outras Receitas Patrimoniais. 
 
Receita Industrial 
 
Receita de Serviços Industriais. 
Outras Receitas Industriais. 
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Transferências Correntes 
Receitas Diversas 
 
Multas. 
Cobrança da Dívida Ativa. 
Outras Receitas Diversas. 

 
RECEITAS DE CAPITAL 

 
Operações de Crédito. 
Alienação de Bens Móveis e Imóveis. 
Amortização de Empréstimos Concedidos. 
Transferências de Capital 
Outras Receitas de Capital. 

 
CAPÍTULO III  
DA DESPESA 

 
 
Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 
 
DESPESAS CORRENTES 

 
Despesas de Custeio. 
 
Transferências Correntes. 

 
DESPESAS DE CAPITAL  

 
Investimentos. 
Inversões Financeiras. 
Transferências de Capital. 
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§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção 
de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis. 
§ 2º Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas 
as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, 
inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação 
de outras entidades de direito público ou privado, 
§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências 
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, 
distinguindo se como: 
 
I - subvenções sociais, a que se destinem a instituições públicas ou privadas de 
caráter assistência  ou cultural sem finalidade lucrativa; 
II - subvenções econômicas, as que se destinam a empresas públicas ou 
privadas de caráter industrial, comercial, agrária ou pastoril. 
 
§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e 
execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição imóveis considerados 
necessários à realização destas últimas, bem como programas especiais de 
trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e 
constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter 
comercial ou financeiro. 
§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 
I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 
II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de 
qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do 
capital; 
III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a 
objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de 
seguros. 
§ 6º São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou 
inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam 
realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem 
diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como 
as dotações para amortização da dívida pública. 
Art. 13. As categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou especificação 
da despesa por elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de 
governo, obedecerá ao seguinte esquema. 

 
DESPESAS CORRENTES 
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Despesas de Custeio 
 
Pessoa Civil. 
Pessoal Militar. 
Material de Consumo. 
Serviços de Terceiros. 
Encargos Diversos. 
Transferências Correntes 
 
Subvenções Sociais. 
Subvenções Econômicas. 
Inativos. 
Pensionistas. 
Salário Família e Abono Familiar. 
Juros da Dívida Pública. 
Contribuições de Previdência Social. 
Diversas Transferências Correntes. 

 
DESPESAS DE CAPITAL 
 
Investimentos 
 
Obras Públicas. 
Serviços em Regime de Programação Especial. 
Equipamentos e Instalações. 
Material Permanente. 
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou 
Entidades Industriais ou Agrícolas. 
 
Inversões Financeiras 
 
Aquisição de Imóveis. 
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Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou 
Entidades Comerciais ou Financeiras. 
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em 
Funcionamento. 
Constituição de Fundos Rotativos. 
Concessão de Empréstimos. 
Diversas Inversões Financeiras. 
 
Transferências de Capital 
 
Amortização da Dívida Pública. 
Auxílios para Obras Públicas. 
Auxílios para Equipamentos e Instalações. 
Auxílios para Inversões Financeiras. 
Outras Contribuições. 
 
Art. 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços (Vetado) 
que serão consignadas dotações próprias. 
Parágrafo único: Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a 
unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. 
Art. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á (Vetado) por 
elementos. 
§ 1º Vetado. 
§ 2º Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente 
o de duração superior a dois anos. 

SEÇÃO I  
DAS DESPESAS CORRENTES 

SUBSEÇÃO ÚNICA 
DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

I - Das Subvenções Sociais 
Art. 16. Fundamentalmente nos limites das possibilidades financeiras a 
concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de 
assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de 
recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais 
econômica. 
Parágrafo único: O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado 
com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à 
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disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência 
previamente fixados. 
Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem 
julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas 
subvenções. 

 
II - Das Subvenções Econômicas 

 
Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de 
natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas 
expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do 
Estado, do Município ou do Distrito Federal. 
Parágrafo único: Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas: 
a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os 
preços de revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais; 
b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de 
terminados gêneros ou materiais. 
Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, 
a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja 
concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. 

 
SEÇÃO II   

DAS DESPESAS DE CAPITAL 
 

SUBSEÇÃO PRIMEIRA   
DOS INVESTIMENTOS 

 
Art. 20. Os Investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os 
projetos de obras e de outras aplicações. 
Parágrafo único: Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, 
não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da 
despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as 
Despesas de Capital. 

 
SUBSEÇÃO SEGUNDA  

DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
 

Art. 21. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que  se 
devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica, se às transferências de capital 
à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. 

 
TÍTULO II 

DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
 

CAPÍTULO I -  
CONTEÚDO E FORMA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
 

Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder 
Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas 
dos Municípios, compor-se-á: 
I - Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação econômico-
financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, 
saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros 
exigíveis; exposição e justificação da política econômica-financeira do Governo; 
justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de 
capital; 
II - Projeto de Lei de Orçamento; 
III - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, 
constarão, em colunas distintas e para fins de comparação: 
 
a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se 
elaborou a proposta; 
b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; 
c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta; 
d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 
e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e 
f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. 
IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por 
dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do 
custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de 
justificação econômica, financeira, social e administrativa. 
Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade 
administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com 
indicação da respectiva legislação. 
 

CAPÍTULO II 
DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
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SEÇÃO PRIMEIRA  
DAS PREVISÕES PLURIENAIS 

 
Art. 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de 
Recursos e  de Aplicação de Capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, 
abrangendo, no mínimo um triênio. 
Parágrafo único. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será 
anualmente reajustado acrescentando-se-lhe as previsões de mais um ano, de 
todo a assegurar a projeção contínua dos períodos. 
Art. 24. O Quadro de Recursos e de Aplicação de capital abrangerá: 
I - as despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos 
especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da 
administração ou da economia; 
II - as despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que 
os constituam; 
III - em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no Título X 
desta lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem previstas 
transferências de capital. 
Art. 25. Os Programas constantes do Quadro de Recursos e de Aplicação de 
Capital sempre que possível serão correlacionados a metas objetivas em 
termos de realização de obras e de prestação de serviços. 
Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter 
com a realização de cada programa. 
Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos 
investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no Quadro de 
Recursos e de Aplicação de Capital. 

 
SEÇÃO SEGUNDA 

DAS PREVISÕES ANUAIS 
 

Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade 
com a política econômica-financeira, o programa anual de trabalho do Governo 
e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade 
administrativa. 
Art. 28. As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em 
formulário próprio, serão acompanhadas de: 
I - tabelas explicativas da despesa, sob a forma estabelecida no artigo 22, 
inciso III, letras "d", "e" e "f"; 
II - justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos 
atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início 
ou prosseguimento ela se destina. 
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Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar 
demonstrações mensais da receita arrecadadas segundo as rubricas, para 
servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária. 
Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas 
demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente. 
Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere 
o artigo anterior à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem 
como as circunstâncias de ordem conjuntural outras, que possam afetar a 
produtividade da cada fonte de receita. 
Art. 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na 
proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias. 

 
TÍTULO III 

DA ELABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO 
 

Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no, prazo fixado nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo 
considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. 
Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que 
visem a: 
a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando 
provada, nesse ponto a inexatidão da proposta; 
b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja 
aprovado pelos órgãos competentes; 
c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que 
não esteja anteriormente criado; 
d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em 
resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. 

 
TÍTULO IV -  

DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
 

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 
I - as receitas nele arrecadadas; 
II - as despesas nele legalmente empenhadas. 
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não 
pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não 
processadas. 
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Parágrafo único Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência 
plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos 
a Pagar no último ano de vigência do crédito. 
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento 
respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, 
que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a 
Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o 
encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de 
dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, 
obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 
Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício: 
quando a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se-á receita 
do ano em que se efetivar. 
Art. 39. As importâncias relativas a tributo, multas e créditos da Fazenda 
Pública, lançados mas não cobrados ou não recolhidos no exercício de origem, 
constituem Dívida Ativa a partir da data de sua inscrição. 
Parágrafo único. As importâncias dos tributos e demais rendas não sujeitas a 
lançamentos ou não lançadas, serão escrituradas como receita do exercício em 
que forem arrecadas nas respectivas rubricas orçamentárias, desde que até o 
ato do recebimento não tenham sido inscritas como Dívida Ativa. 

 
TÍTULO V 

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 
 

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas 
insuficientemente dotadas na  Lei de Orçamento. 
Art. 41. Os Créditos adicionais classificam-se em: 
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica; 
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso 
de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

 
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto executivo. 
Art. 43. Vetado. 
§ 1º Vetado. 
I - Vetado. 
II - Vetado. 
III - Vetado. 
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IV - Vetado. 
§ 2º Vetado. 
§ 3º Vetado. 
§ 4º Vetado. 
Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder 
Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. 
Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em 
que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos 
especiais e extraordinários. 
Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do 
mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível. 

 
TÍTULO VI -  

DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
 

CAPÍTULO I -  
DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA 

 
Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base 
nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas 
trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. 
Art. 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos 
seguintes objetivos: 
a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma de recursos 
necessários e suficientes a melhor execução do seu programa anual de 
trabalho; 
b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a 
receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo 
eventuais insuficiências de tesouraria. 
Art. 49. A programação da despesa orçamentária, para feito do disposto no 
artigo anterior, levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-
orçamentárias. 
Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, 
observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária. 

 
CAPÍTULO II -  
DA RECEITA 
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Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, 
nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, 
ressalvados a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por motivo de guerra. 
Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras 
rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. 
Art. 53. O lançamento da receita, o ato da repartição competente, que verifica a 
procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito 
desta. 
Art. 54. Não será admitida a compensação da observação de recolher rendas 
ou receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública. 
Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias 
que arrecadarem. 
§ 1º Vetado. 
§ 2º Os recibos serão fornecidos em uma única via. 
Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao 
princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação 
de caixas especiais. 
Art. 57. (Vetado) serão classificadas como receita orçamentária, sob as 
rubricas próprias, todas as receitas arrecadas, inclusive as provenientes de 
operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento. 

 
CAPÍTULO III 
DA DESPESA 

 
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente 
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente (Vetado) de 
implemento de condição. 
Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos 
concedidos. 
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a 
emissão da nota de empenho. 
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se 
possa determinar. 
§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outra, 
sujeitas a parcelamento. 
Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado 
"nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a 
importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação 
própria. 
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Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado 
após sua regular liquidação. 
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar: 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
II - a importância exata a pagar; 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados 
terá por base: 
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade 
competente, determinando que a despesa seja paga. 
Parágrafo único. Vetado. 
Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria 
regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em 
casos excepcionais, por meio de adiantamento. 
Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão 
quando expressamente determinado na Lei de Orçamento ser movimentadas 
por órgãos centrais de administração geral. 
Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de 
pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada 
indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros 
comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação 
específica. 
Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos 
créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas 
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. 
Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas 
expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, 
sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar 
despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 
Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance (Vetado). 
Art. 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e 
serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência. 
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TÍTULO VII  
DOS FUNDOS ESPECIAIS 

 
Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei 
se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação. 
Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a turnos especiais 
far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos 
adicionais. 
Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituir o saldo positivo 
do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do mesmo fundo. 
Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares 
de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir a 
competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

 
TÍTULO VIII  

DO CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens 
e valores públicos; 
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e 
em termos de realização de obras e prestação de serviços. 

 
CAPÍTULO II   

DO CONTROLE INTERNO 
Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o 
artigo 75, sem prejuízo das atribuições do tribunal de Contas, ou órgão 
equivalente 
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será 
prévia, concomitante e subseqüente. 
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em 
lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, 
prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores 
públicos. 
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Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a 
outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do 
artigo 75. 
Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em temos de 
unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade. 
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar 
a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada 
unidade  orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim. 

 
CAPÍTULO III  

DO CONTROLE EXTERNO 
 

Art. 81. O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por 
objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos 
dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. 
Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, 
no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. 
§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com 
parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 
 

TÍTULO IX   
DA CONTABILIDADE 

 
CAPÍTULO I   

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de 
todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesa, 
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 
Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou 
dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de 
contabilidade. 
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem 
o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da 
composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais. o 
levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros. 
Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais 
efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. 
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Art. 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes 
ou contratos em que a administração pública for parte. 
Art. 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor 
ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento, 
quando fixada. 
Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração 
orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. 

 
CAPÍTULO II -  

DA CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

Art. 90. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos 
créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, 
à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis. 
Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as 
especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais. 
Art. 92. A dívida flutuante compreende: 
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;  
II - os serviços da dívida a pagar; 
III - os depósitos; 
IV - os débitos de tesouraria. 
Parágrafo único O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por 
credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. 
Art. 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza 
financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também 
objeto de registro, individuação e controle contábil. 

 
CAPÍTULO III  

DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL E INDUSTRIAL 
 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, 
com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de 
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 
Art. 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o 
inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da 
escrituração sintética na contabilidade. 
Art. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o 
registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. 



51 
 

Art. 98. Vetado. 
Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e 
especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos 
empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. 
Art. 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como 
empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para 
determinação dos Custos ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração 
patrimonial e financeira comum. 
Art. 100. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os 
resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes 
dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, 
constituirão elementos da conta patrimonial. 

 
CAPÍTULO IV   

DOS BALANÇOS 
 

Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço 
Orçamentário, no balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na 
Demonstração das Variações Patrimôniais, segundo os Anexos números 12, 
13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17. 
Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas 
previstas em confronto com as realizadas. 
Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-
orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício 
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 
Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita 
extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 
Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará  as 
alterações verificadas  no patrimônio, resultantes ou independentes da 
execução orçamentária, e indicará  o resultado patrimonial do exercício. 
Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 
I - O Ativo Financeiro; 
II - O Ativo Permanente; 
III - O Passivo Financeiro; 
IV - O Passivo Permanente; 
V - O Saldo Patrimonial; 
VI - As Contas de Compensação. 
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§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis 
independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. 
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja 
mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. 
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras, cujo 
pagamento independa de autorização orçamentária. 
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que  
dependam  de autorização legislativa para amortização ou resgate. 
§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, 
obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, 
Imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. 
Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas 
seguintes: 
I - os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, 
feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na 
data do balanço; 
II - os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de 
produção ou de construção; 
III - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras. 
§ 1º Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em 
moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias 
em moeda nacional. 
§ 2º As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em 
espécie serão levadas à conta patrimonial. 
§ 3º Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. 

 
TÍTULO X 

DAS AUTARQUIAS E OUTRAS ENTIDADES 
 

Art. 107. As entidades autárquicas ou para estatais, inclusive de previdência 
social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições 
parafiscais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal terão 
seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se 
disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. 
Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as empresas com 
autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer, integralmente, ao 
Poder Público. 
Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-
ão ao orçamento da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 
pela inclusão: 
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I - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto 
entre os totais das receitas e despesas; 
II - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo 
disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das 
receitas e despesas. 
§ 1º Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, do 
Municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades 
aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e 
despesa de transferência de capital daqueles. 
§ 2º As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração 
do saldo líquido das mencionadas entidades. 
Art. 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 
107 serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a que estejam 
vinculados. 
Art. 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas, obedecerão aos 
padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas 
peculiaridades. 
Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão 
remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, 
salvo disposição legal em contrário. 

 
TÍTULO XI  

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da 
Fazenda, além de outras apurações, para fins estatísticos, de interesse 
nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, 
bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados 
orçamentários. 
§ 1º Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do Anexo nº 1. 
§ 2º O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do 
primeiro semestre do próprio exercício e o baseado nos balanços, até o último 
dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referirem. 
Art. 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os 
Estados, os Municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão, 
até 30 de abril, os orçamentos do exercício, e até 30 de junho, os balanços do 
exercício anterior. 
Parágrafo único. O pagamento, pela União, de auxílio ou contribuição a 
Estados, Municípios ou Distrito Federal, cuja concessão não decorra de 
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imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se 
determina neste artigo. 
Art. 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho 
Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a 
consultas, coligirão elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, 
expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizará sempre que 
julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. 
Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, 
quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, com a participação de 
representantes das entidades abrangidas por estas normas. 
Art. 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1 de janeiro de 1964. 
Art. 115. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, em 17 de março de 1964; 143º da Independência e 76º da República. 
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ANEXO B - Lei nº 8.142, de 25 de dezembro de 1990. 

 

 

Dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 I - a Conferência de Saúde; e 
 II - o Conselho de Saúde. 
 § 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde 
e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por 
esta ou pelo Conselho de Saúde. 
 § 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 
 § 3° O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação 
no Conselho Nacional de Saúde. 
 § 4° A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências 
será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 § 5° As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua 
organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, 
aprovadas pelo respectivo conselho. 
 Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
 I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta; 
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 II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 
Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional; 
 III - investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde; 
 IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. 
 Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão 
a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e 
hospitalar e às demais ações de saúde. 
 Art. 3° Os recursos referidos no inciso IV do art. 2° desta lei serão repassados 
de forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, 
de acordo com os critérios previstos no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 
 § 1° Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no art. 
35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, será utilizado, para o repasse 
de recursos, exclusivamente o critério estabelecido no § 1° do mesmo artigo. 
 § 2° Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos setenta 
por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados. 
 § 3° Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e 
serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos no 
inciso IV do art. 2° desta lei. 
 Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com: 
 I - Fundo de Saúde; 
 II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 
99.438, de 7 de agosto de 1990; 
 III - plano de saúde; 
 IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 
da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990; 
 V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; 
 VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
previsto o prazo de dois anos para sua implantação. 
 Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou 
pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em 
que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos 
Estados ou pela União. 
 Art. 5° É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, 
autorizado a estabelecer condições para aplicação desta lei. 
 Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 



57 
 

 Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169° da Independência e 102° da 
República. 
FERNANDO COLLOR  
Alceni Guerra  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.12.1990 
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ANEXO C - Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

 

Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras 
providências. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 § 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e 
da sociedade. 
 Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País. 
 Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do 
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social. 

TÍTULO II 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 
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indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, 
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de 
insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de 
equipamentos para saúde. 
 § 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em caráter complementar. 

CAPÍTULO I 
Dos Objetivos e 

Atribuições 

 Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 
 I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde; 
 II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 
econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
 III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e 
das atividades preventivas. 
 Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 
 I - a execução de ações: 
 a) de vigilância sanitária; 
 b) de vigilância epidemiológica; 
 c) de saúde do trabalhador; e 
 d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 
 II - a participação na formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico; 
 III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 
 IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 
 V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho; 
 VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação 
na sua produção; 
 VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde; 
 VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo 
humano; 
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 IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 
 X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
 XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 
 § 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: 
 I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; e 
 II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 
 § 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos. 
 § 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo: 
 I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de 
doença profissional e do trabalho; 
 II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde existentes no processo de trabalho; 
 III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 
(SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, 
extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, 
de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde 
do trabalhador; 
 IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 
 V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às 
empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do 
trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os 
preceitos da ética profissional; 
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 VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de 
saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 
 VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo 
de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e 
 VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão 
competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente 
de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde 
dos trabalhadores. 

CAPÍTULO II 
Dos Princípios e Diretrizes 

 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
 I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 
 II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
 III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral; 
 IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; 
 V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
 VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 
sua utilização pelo usuário; 
 VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação programática; 
 VIII - participação da comunidade; 
 IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera 
de governo: 
 a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
 b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
 X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; 
 XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população; 
 XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; 
e 
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 XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios 
para fins idênticos. 

CAPÍTULO III 
Da Organização, da 
Direção e da Gestão 

 Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada 
em níveis de complexidade crescente. 
 Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o 
inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seguintes órgãos: 
 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. 
 Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em 
conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. 
 § 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da 
direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua 
observância. 
 § 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se 
em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
Art. 11. (Vetado). 
Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e 
órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. 
 Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas 
não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 
 I - alimentação e nutrição; 
 II - saneamento e meio ambiente; 
 III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 
IV - recursos humanos; 
 V - ciência e tecnologia; e 
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 VI - saúde do trabalhador. 
Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os 
serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. 
Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor 
prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos 
recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera 
correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica 
entre essas instituições. 

CAPÍTULO IV 
Da Competência e das Atribuições 

Seção I 
Das Atribuições Comuns 

 Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em 
seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: 
 I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de 
fiscalização das ações e serviços de saúde; 
 II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em 
cada ano, à saúde; 
 III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população 
e das condições ambientais; 
 IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde; 
 V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade 
e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde; 
 VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de 
qualidade para promoção da saúde do trabalhador; 
 VII - participação de formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio 
ambiente; 
 VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde; 
 IX - participação na formulação e na execução da política de formação e 
desenvolvimento de recursos humanos para a saúde; 
 X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), 
de conformidade com o plano de saúde; 
 XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de 
saúde, tendo em vista a sua relevância pública; 
 XII - realização de operações externas de natureza financeira de interesse da 
saúde, autorizadas pelo Senado Federal; 
XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, 
decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de 
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irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa 
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais 
como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização; 
 XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 
 XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais 
relativos à saúde, saneamento e meio ambiente; 
 XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e 
recuperação da saúde; 
 XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício 
profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a 
definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de 
saúde; 
XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde; 
 XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 
 XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao 
poder de polícia sanitária; 
 XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de 
atendimento emergencial. 

Seção II 
Da Competência 

 Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 
 II - participar na formulação e na implementação das políticas: 
a) de controle das agressões ao meio ambiente; 
b) de saneamento básico; e 
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho; 
 III - definir e coordenar os sistemas: 
 a) de redes integradas de assistência de alta complexidade; 
 b) de rede de laboratórios de saúde pública; 
 c) de vigilância epidemiológica; e 
 d) vigilância sanitária; 
 IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão 
afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham 
repercussão na saúde humana; 
 V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das 
condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do 
trabalhador; 
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 VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância 
epidemiológica; 
 VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos 
e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios; 
 VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade 
sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano; 
 IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do 
exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação 
de recursos humanos na área de saúde; 
 X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política 
nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação 
com os demais órgãos governamentais; 
 XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o 
estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde; 
 XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde; 
 XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 
 XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde; 
 XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os 
Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência 
estadual e municipal; 
 XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados; 
 XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, 
respeitadas as competências estaduais e municipais; 
 XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em 
cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal; 
 XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação 
técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal. (Vide Decreto nº 1.651, 
de 1995) 
 Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica 
e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos 
inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação 
nacional. 
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
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 I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações 
de saúde; 
 II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único 
de Saúde (SUS); 
 III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde; 
 IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 
 a) de vigilância epidemiológica; 
 b) de vigilância sanitária; 
 c) de alimentação e nutrição; e 
 d) de saúde do trabalhador; 
 V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio 
ambiente que tenham repercussão na saúde humana; 
 VI - participar da formulação da política e da execução de ações de 
saneamento básico; 
 VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos 
ambientes de trabalho; 
 VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a 
política de insumos e equipamentos para a saúde; 
 IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas 
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional; 
 X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, 
e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa; 
 XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação 
das ações e serviços de saúde; 
 XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de 
procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de 
consumo humano; 
 XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras; 
 XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de 
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. 
 Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
 I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e 
gerir e executar os serviços públicos de saúde; 
 II - participar do planejamento, programação e organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
articulação com sua direção estadual; 
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 III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho; 
 IV - executar serviços: 
 a) de vigilância epidemiológica; 
 b) vigilância sanitária; 
 c) de alimentação e nutrição; 
 d) de saneamento básico; e 
 e) de saúde do trabalhador; 
 V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos 
para a saúde; 
 VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, 
estaduais e federais competentes, para controlá-las; 
 VII - formar consórcios administrativos intermunicipais; 
 VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 
 IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras; 
 X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios 
com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar 
e avaliar sua execução; 
 XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 
 XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no 
seu âmbito de atuação. 
Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e 
aos Municípios. 

CAPÍTULO V 
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 
 Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das 
populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou 
individualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.836, 
de 1999) 
 Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
componente do Sistema Único de Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, 
e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em 
perfeita integração.  (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 
 Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 
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 Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta 
Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela 
Lei nº 9.836, de 1999) 
 Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-
governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das 
ações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 
 Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local 
e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado 
para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem 
diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, 
saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, 
educação sanitária e integração institucional. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 
1999) 
 Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o 
SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.(Incluído pela Lei nº 
9.836, de 1999) 

 § 1o O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

 § 2o O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e 
organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para 
propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem 
discriminações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

 § 3o As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito 
local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, 
compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. (Incluído 
pela Lei nº 9.836, de 1999) 
 Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos 
colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de 
saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde, quando for o caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

CAPÍTULO VI 
DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 
 Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento domiciliar e a internação domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, 
de 2002) 

 § 1o Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares 
incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários 
ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 
10.424, de 2002) 
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 § 2o O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes 
multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

 § 3o O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por 
indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. 
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

CAPÍTULO VII 
DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O 

TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO 
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

 Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede 
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

 § 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela 
parturiente. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

 § 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que 
trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão 
competente do Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 
 Art. 19-L. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

TÍTULO III 
DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÙDE 

CAPÍTULO I 
Do Funcionamento 

 Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela 
atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, 
e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 
 Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão 
observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção 
do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu 
funcionamento. 
 Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais 
estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 
 § 1° Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), submetendo-se a seu controle as 
atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 
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 § 2° Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, 
sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados 
e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social. 

CAPÍTULO II 
Da Participação 
Complementar 

 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. 
 Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros 
de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema 
Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
 § 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da 
remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de 
Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-
financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços 
contratados. 
 § 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e 
administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 
mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 
 § 3° (Vetado). 
 § 4° Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços 
contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

TÍTULO IV 

DOS RECURSOS HUMANOS 

 Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e 
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em 
cumprimento dos seguintes objetivos: 
 I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os 
níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de 
programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal; 
 II - (Vetado) 
 III - (Vetado) 
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 IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
 Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas 
específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. 
 Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de 
tempo integral. 
 § 1° Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos 
poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 § 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em 
regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de 
chefia, direção ou assessoramento. 
 Art. 29. (Vetado). 
 Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob 
supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo 
com o art. 12 desta Lei, garantida a participação das entidades profissionais 
correspondentes. 

TÍTULO V 
DO FINANCIAMENTO 

CAPÍTULO I 
Dos Recursos 

 Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à 
realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua 
direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da 
Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 
 Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: 
 I - (Vetado) 
 II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde; 
 III - ajuda, contribuições, doações e donativos; 
 IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital; 
 V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS); e 
 VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 
 § 1° Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da receita de que trata 
o inciso I deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à 
recuperação de viciados. 
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 § 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 
creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, 
na esfera de poder onde forem arrecadadas. 
 § 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários 
específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em 
particular, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 
 § 4º (Vetado). 
 § 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em 
saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas 
universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de 
fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições 
executoras. 
 § 6º (Vetado). 

CAPÍTULO II 
Da Gestão Financeira 

 Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 
depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 
 § 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da 
Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, 
serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de 
Saúde. 
 § 2º (Vetado). 
 § 3º (Vetado). 
 § 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, 
a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos 
repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não 
aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas 
previstas em lei. 
 Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente 
arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros 
correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade 
Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 
 Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social 
será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no 
Orçamento da Seguridade Social. 
 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: 



73 
 

 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 qüinqüenal de investimentos da rede; 
 VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas 
de governo. 
 § 1º Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída 
segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, 
independentemente de qualquer procedimento prévio. 
 § 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. 
 § 3º (Vetado). 
 § 4º (Vetado). 
 § 5º (Vetado). 
 § 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de 
controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, 
em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. 

CAPÍTULO III 
Do Planejamento e do Orçamento 

 Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos 
deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a 
disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, 
do Distrito Federal e da União. 
 § 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada 
nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será 
previsto na respectiva proposta orçamentária. 
 § 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de 
calamidade pública, na área de saúde. 
 Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição 
administrativa. 
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 Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a 
instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 39. (Vetado). 
 § 1º (Vetado). 
 § 2º (Vetado). 
 § 3º (Vetado). 
 § 4º (Vetado). 
 § 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade do Inamps para órgãos 
integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-
los como patrimônio da Seguridade Social. 
 § 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com 
todos os seus acessórios, equipamentos e outros 
 § 7º (Vetado). 
 § 8º O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 
Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será 
assegurado às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos 
congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a 
gerencia informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e 
epidemiológicas médico-hospitalares. 
 Art. 40. (Vetado) 
 Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo 
Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema 
Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de 
serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. 
 Art. 42. (Vetado). 
 Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos 
serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou 
convênios estabelecidos com as entidades privadas. 
 Art. 44. (Vetado). 
 Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino 
integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, 
preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites 
conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. 
 § 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência 
social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de 
Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros 
órgãos e serviços de saúde. 
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 § 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde 
das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. 
 Art. 46. o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de 
incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e 
tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e 
institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, e às empresas nacionais. 
 Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e 
municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois 
anos, um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o 
território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de 
serviços. 
 Art. 48. (Vetado). 
 Art. 49. (Vetado). 
 Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados 
para implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, 
ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 Art. 51. (Vetado). 
 Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego 
irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de 
recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas 
das previstas nesta lei. 
 Art. 53. (Vetado). 
 Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 55. São revogadas a Lei nº. 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei nº. 
6.229, de 17 de julho de 1975, e demais disposições em contrário. 
 Brasília, 19 de setembro de 1990; 169º da Independência e 102º da República. 
FERNANDO COLLOR 
Alceni Guerra  
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. De 20.9.1990 
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ANEXO D – Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994. 

 

 

 

Dispõe sobre as condições e a forma 
de repasse regular e automático de 
recursos do Fundo Nacional de Saúde 
para os fundos de saúde estaduais, 
municipais e do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, e na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

DECRETA: 
Art. 1º Os recursos do Orçamento da Seguridade Social alocados ao Fundo 
Nacional de Saúde e destinados à cobertura dos serviços e ações de saúde a 
serem implementados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios serão a 
estes transferidos, obedecida a programação financeira do Tesouro Nacional, 
independentemente de convênio ou instrumento congênere e segundo critérios, 
valores e parâmetros de cobertura assistencial, de acordo com a Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, e exigências contidas neste Decreto. 
§ 1º Enquanto não forem estabelecidas, com base nas características 
epidemiológicas e de organização dos serviços assistenciais previstas no art. 
35 da Lei nº 8.080, de 1990, as diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, a distribuição dos recursos será feita exclusivamente 
segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, segundo 
estimativas populacionais fornecidas pelo IBGE, obedecidas as exigências 
deste decreto. 
§ 2º Fica estabelecido o prazo de 180 dias, a partir da data de publicação deste 
Decreto, para que o Ministério da Saúde defina as características 
epidemiológicas e de organização dos serviços assistenciais referidas no 
parágrafo anterior. 
Art. 2º A transferência de que trata o art. 1º fica condicionada à existência de 
fundo de saúde e à apresentação de plano de saúde, aprovado pelo respectivo 
Conselho de Saúde, do qual conste a contrapartida de recursos no Orçamento 
do Estado, do Distrito Federal ou do Município. 
§ 1º Os planos municipais de saúde serão consolidados na esfera regional e 
estadual e a transferência de recursos pelo Fundo Nacional de Saúde dos 
Municípios fica condicionada à indicação, pelas Comissões Bipartites da 
relação de Municípios que, além de cumprirem as exigências legais, participam 
dos projetos de regionalização e hierarquização aprovados naquelas 
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comissões, assim como à compatibilização das necessidades da política de 
saúde com a disponibilidade de recursos. 
§ 2º O plano de saúde discriminará o percentual destinado pelo Estado e pelo 
Município, nos respectivos orçamentos, para financiamento de suas atividades 
e programas. 
§ 3º O Ministério da Saúde definirá os critérios e as condições mínimas 
exigidas para aprovação dos planos de saúde do município. 
Art. 3º Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão 
movimentados, em cada esfera de governo, sob a fiscalização do respectivo 
Conselho de Saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos do 
sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da 
União. 
Art. 4º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações 
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de 
calamidade pública, na área da saúde. 
Art. 5º O Ministério da Saúde, por intermédio dos órgãos do Sistema Nacional 
de Auditoria e com base nos relatórios de gestão encaminhados pelos Estados, 
Distritos Federal e Municípios, acompanhará a conformidade da aplicação dos 
recursos transferidos à programação dos serviços e ações constantes dos 
planos de saúde. 
Art. 6º A descentralização dos serviços de saúde para os Municípios e a 
regionalização da rede de serviços assistenciais serão promovidas e 
concretizadas com a cooperação técnica da União, tendo em vista o direito de 
acesso da população aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e à 
igualdade do atendimento. 
Art. 7º A cooperação técnica da União com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, previstas no art. 16, inciso XIII, da Lei Orgânica da Saúde, e no art. 
30, inciso VII, da Constituição Federal, será exercida com base na função 
coordenadora da direção nacional do Sistema Único de Saúde, tendo em vista 
a realização das metas do Sistema e a redução das desigualdades sociais e 
regionais. 
Art. 8º A União, por intermédio da direção nacional do SUS, incentivará os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios a adotarem política de recursos 
humanos caracterizada pelos elementos essenciais de motivação do pessoal 
da área da saúde, de sua valorização profissional e de remuneração adequada. 
Art. 9º A União, por intermédio da direção nacional do SUS, sem prejuízo da 
atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, exercerá 
o controle finalístico global do Sistema Único de Saúde, utilizando-se, nesse 
sentido, dos instrumentos de coordenação de atividades e de avaliação de 
resultados, em âmbito nacional, previstos na Lei Orgânica da Saúde e 
explicitados neste Decreto. 
Art. 10. O atendimento de qualquer natureza na área do Sistema Único de 
Saúde, quando prestado a paciente que seja beneficiário de plano de saúde, 
deverá ser ressarcido pela entidade mantenedora do respectivo plano. 
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Art. 11. O Ministério da Saúde, por intermédio de seus órgãos competentes, 
adotará as medidas administrativas destinadas à operacionalização do disposto 
neste Decreto. 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 30 de agosto de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 
ITAMAR FRANCO  
Henrique Santillo 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.8.1994 
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ANEXO E – Lei nº 6.581 de 04 de maio de 1994. 

 

 

 

Institui o FUNDO ESTADUAL DE 
SAÚDE - FES-BA e dá outras 
providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a 
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

DO OBJETIVO, VINCULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Art. 1º - Fica instituído o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE- FES/BA, 
com o objetivo de prover os recursos necessários à execução de programas de trabalho 
relacionados com a saúde individual e coletiva, desenvolvidos  e coordenados pela 
Secretaria da Saúde; compreendendo ações relativas a: 

I -  a
tendimento à saúde, universalizado, integral, regionalizado e 
hierarquizado; 

II -  v
igilância sanitária; 

III -  v
igilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e 
coletivo correspondente; 

IV -  c
ontrole e fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido 
o ambiente de trabalho, de comum acordo com os órgãos afins; 

V -  p
restação de apoio técnico e financeiro aos municípios e a execução 
supletiva de ações e serviços de saúde; 

VI -  f
ormulação da política e execução de ações de saneamento básico,  de 
comum acordo com os órgãos afins. 

Parágrafo único - As ações previstas neste artigo serão desenvolvidas 
mediante planejamento adequado, com o estabelecimento de planos, programas e 
projetos, além da preparação e capacitação dos recursos humanos necessários. 

Art. 2º - O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, instrumento de suporte 
financeiro para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado da Bahia, fica 
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vinculado à Secretaria da Saúde do Estado, seu órgão gestor, sob fiscalização do 
Conselho Estadual de Saúde. 

Art. 3º - Os recursos do FES-BA serão administrados através de uma 
Coordenação Executiva, integrada por 4 (quatro) membros, sob supervisão direta do 
Secretário da Saúde. 

§ 1º - A Coordenação Executiva será integrada pelos  seguintes 
membros: 

VII -  C
oordenador; 

VIII -  A
ssessor Técnico; 

IX -  G
erente Financeiro; 

X -  S
ecretário Administrativo II. 

§ 2º - Os integrantes da Coordenação serão indicados pelo titular da 
Secretária da Saúde e nomeados na forma da Lei. 

Art. 4º - Sem prejuízo do disposto na legislação pertinente, a 
Coordenação prestará contas da aplicação dos recursos do FES-BA a que for obrigada 
por força de convênios, contratos ou acordos firmados com órgãos da administração 
direta, indireta ou fundacional de âmbito federal, estadual ou municipal. 

DOS RECURSOS, DESPESAS E CONTABILIDADE 

Art. 5º - Constituem recursos do FES-BA os provenientes de : 

dotações constantes do Orçamento Geral do Estado e os créditos 
adicionais que lhe sejam destinados, exceto os recursos relativos ao pagamento de 
pessoal e encargos sociais; 

contribuições, subvenções, auxílios e transferências de órgãos ou 
entidades da administração direta, indireta ou fundacional do âmbito federal, estadual 
ou municipal; 

valores provenientes de aplicações financeiras; 

produto da arrecadação das taxas de fiscalização sanitária e de higiene, 
multas e juros de mora por infração ao Código Sanitário, conforme disposto na Lei do 
Subsistema de Saúde do Estado (Lei nº 3982, de 29/12/81), bem como as parcelas de 
arrecadação de outras taxas que vierem a ser legalmente instituídas; 
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produto de convênios firmados pelo Estado com outras entidades 
financiadoras; 

doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, e de 
organismos públicos ou privados nacionais, estrangeiros e internacionais; 

outros recursos que lhe venham a ser destinados. 

§ 1º - Os recursos do FES-BA serão depositados, obrigatoriamente, em 
contas especiais a serem abertas e mantidas no Banco do Estado da Bahia S/A - 
BANEB, salvo expressa disposição em contrário prevista em legislação federal. 

§ 2º - A liberação, por parte do Estado, das receitas previstas no inciso IV 
do artigo anterior, será realizada até, no máximo, o 10º (décimo) dia do mês seguinte 
àquele em que se efetivar a respectiva arrecadação. 

§ 3º - As receitas referidas no parágrafo anterior serão aplicadas, 
prioritariamente, em despesas relacionadas com as ações e atividades de vigilância 
sanitária. 

Art. 6º - Podem  ser afetadas ao FES-BA as seguintes despesas: 

XI -  f
inanciamento total ou parcial de programas integrados de saúde, 
desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados; 

XII -  p
agamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado, para 
execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado 
o disposto no § 1º, do artigo 199, da Constituição Federal; 

XIII -  a
quisição de material de consumo e permanente e de outros recursos  
necessários ao desenvolvimento dos programas; 

XIV -  c
onstrução, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a 
adequação da rede física de prestação de serviços de saúde; 

XV -  r
ecuperação e conservação da rede básica de prestação de serviços de 
saúde; 

XVI -  d
esenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos em saúde; 

XVII -  a
tendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, 
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necessárias à execução das ações e dos serviços de saúde, previstos no 
artigo 1º, desta Lei; 

XVIII -  o
utras despesas necessárias ao desenvolvimento de ações compreendidas 
no seu objetivo, definido no artigo 1º, desta Lei. 

Art. 7º - As obras e serviços de engenharia, compras e outros serviços 
serão efetivados mediante regular procedimento licitatório, na forma da legislação 
vigente. 

Art. 8º - A Coordenação Executiva do FES-BA utilizará, sempre, a 
estrutura  da Secretaria da Saúde para a execução de suas atividades, especialmente, as 
dispostas nos incisos III, IV, V, e  VI, do artigo 6º. 

Art. 9º - O FES-BA terá contabilidade própria, compatível com o sistema 
adotado pelo Estado. 

§ 1º - A contabilidade do FES-BA tem por objetivo evidenciar a situação 
financeira, patrimonial e orçamentaria do SUS-BA, observados padrões e normas 
estabelecidos na legislação específica. 

§ 2º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das 
funções de controle prévio, apropriar e apurar os custos dos serviços e, 
consequentemente, analisar os resultados obtidos. 

§ 3º - O saldo positivo do FES-BA, apurado em balanço, em cada 
exercício financeiro, será  transferido para o exercício seguinte. 

§ 4º - As prestações de contas relativas ao FES-BA integrarão a prestação 
de contas da Secretaria da Saúde . 

DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 

Art.10 - O Orçamento relativo ao FES-BA integrará, obrigatoriamente, a 
lei Orçamentaria Anual do Estado, como adendo ao Orçamento da Seguridade. 

Parágrafo único - A proposta orçamentaria relativa ao FES-BA será 
elaborada pela Coordenação Executiva e encaminhada ao Órgão Setorial do Sistema 
Estadual de Planejamento, obedecendo: 

XIX -  a
s metas e objetivos fixados na Plano Plurianual do Estado e no Plano 
Estadual de Saúde; 

XX -  a
s diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias - LDO; 
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XXI -  a
s diretrizes, critérios e parâmetros definidos pelo Conselho Estadual de 
Saúde; 

XXII -  a
 metodologia e normas emanadas do Órgão Central de Planejamento do 
Estado. 

Art. 11 -  O Plano de Aplicação dos Recursos do FES-BA, será 
elaborado e aprovado na forma da legislação pertinente e terá a natureza de Programa 
Operativo Anual, respeitado o Programa de Trabalho constante da Lei Orçamentaria 
Anual do Estado. 

DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento da 
Seguridade Social vigente, créditos especiais no montante de até 
Cr$400.000.000.000,00 (quatrocentos bilhões de cruzeiros reais), para a constituição do 
FES-BA no corrente exercício. 

§ 1º - Para ocorrer à abertura dos créditos autorizados neste artigo, fica o 
Poder Executivo autorizado a anular e remanejar saldos das dotações alocadas a 
projetos e atividades integrantes do Orçamento da Seguridade, na Secretaria da Saúde, 
inclusive as destinadas a projetos de investimentos em obras públicas, de que trata o 
artigo 161, § 4º da Constituição Estadual. 

§ 2º - O saldo desta autorização será corrigido na mesma proporção da 
atualização monetária do Orçamento Estadual vigente. 
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Art. 13 - O Poder Executivo fará publicar, com a regulamentação da 
presente Lei, o Programa de Trabalho relativo aos recursos do FES-BA, no exercício em 
curso, o qual será integrado pelos saldos dos mesmos projetos e atividades  constantes  
do Orçamento vigente da Seguridade, na Secretaria da Saúde. 

Art. 14 - Ficam criados, na estrutura da Secretaria da Saúde, os cargos de 
provimento temporário, constantes do Anexo Único desta Lei. 

Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, fixando as normas  complementares, necessárias à consecução 
dos objetivos pretendidos. 

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de maio de 1994. 

ANTONIO JOSÉ IMBASSAHY DA SILVA 
Governador 

Jardivaldo Costa Batista 
Secretário da Saúde. 

 
 

A N E X O  Ú N I C O 
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO DA  

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO FES-BA. 

 
UNIDADE SIMBOLO 

DAS/DAI  
QUANTIDADE 

   
Coordenador Executivo 2C 01 
   
Assessor Técnico 3 01 
          
Gerente Financeiro 3 01 
   
Secretário Administrativo II  6 01 
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ANEXO F – Decreto nº 10.334 de 27 de abril de 2007. 

 

Dispõe sobre a transferência de 
recursos do Fundo Estadual de 
Saúde FES/BA para os Municípios. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, D E C 
R E T A  
Art. 1º - Os recursos alocados ao Fundo Estadual de Saúde - FES/BA, 
destinados à cobertura dos serviços e ações de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, serão transferidos aos respectivos Fundos Municipais de 
Saúde, nos termos da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
obedecida a programação financeira e orçamentária do Tesouro Estadual, do 
próprio Fundo Estadual de Saúde - FES/BA, e segundo exigências referidas 
neste Decreto, independentemente de convênios ou instrumentos congêneres.  
Art. 2º - Os recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde FES/BA serão 
movimentados sob a fiscalização do respectivo Conselho Municipal de Saúde, 
sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos do sistema de controle 
interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas do Estado.  
Art. 3º - A Secretaria Estadual da Saúde, por intermédio dos órgãos do Sistema 
Estadual de Auditoria e com base nos relatórios de gestão encaminhados pelos 
Municípios, acompanhará a conformidade da aplicação dos recursos 
transferidos.  
Art. 4º - As transferências de recursos disciplinadas neste Decreto ficarão 
condicionadas à habilitação do Município nos respectivos programas instituídos 
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.  
Parágrafo único - A continuidade das transferências de que trata este Decreto 
estará condicionada à correspondente prestação de contas por parte dos 
Municípios, bem como à verificação do cumprimento das metas pactuadas.  
Art. 5º - A habilitação dos Municípios ao recebimento dos recursos financeiros 
será homologada pela Comissão Intergestores Bipartite ?" CIB/BA, por meio de 
Resoluções publicadas no Diário Oficial do Estado. 
Redação do art. 5º de acordo com o Decreto nº 10.338 , de 08 de maio de 
2007. Redação Original: "Art. 5º- A habilitação dos Municípios ao recebimento 
dos recursos financeiros será homologada pela Comissão Intergestores 
Tripartite CIT, por meio de Resoluções publicadas no Diário Oficial do Estado." 
Art. 6º - A descentralização dos serviços de saúde para os Municípios e a 
regionalização da rede de serviços assistenciais serão promovidas e 
concretizadas com a cooperação técnica do Estado da Bahia, tendo em vista o 
direito de acesso da população aos serviços de saúde, à integridade da 
assistência e à igualdade do atendimento.  
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Art. 7º - O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da Saúde, sem 
prejuízo da atuação do sistema de controle interno do Poder Executivo 
Estadual, exercerá o controle finalístico global do Sistema Único de Saúde no 
Estado, utilizando-se, nesse sentido, dos instrumentos de coordenação de 
atividades e de avaliação de resultados, em âmbito estadual, previstos na Lei 
Orgânica da Saúde e demais regulamentos do SUS.  
Art. 8º - A Secretaria da Saúde adotará as medidas administrativas destinadas 
à operacionalização do disposto neste Decreto.  
Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.  
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 27 de abril de 2007. 
 
JAQUES WAGNER  
Governador 
Eva Maria Cella Dal Chiavon 
Secretária da Casa Civil 
Jorge José Santos Pereira Solla  
Secretário da Saúde 
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ANEXO G – Decreto nº 12.583 de 09 de fevereiro de 2011. 

 

Estabelece procedimentos 
específicos sobre a execução 
orçamentária e financeira no âmbito 
da Administração Direta, suas 
autarquias, fundos, fundações e 
empresas estatais dependentes para 
o exercício de 2011. 

 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 105, inciso V, da Constituição Estadual, tendo em vista o 
disposto no Capítulo III da Lei nº 2.322, de 11 de abril de 1966 e suas 
alterações posteriores, juntamente com o Decreto nº 8.116, de 22 de janeiro de 
2002, e considerando o princípio da eficácia na gestão dos recursos públicos, e 
considerando a necessidade de melhor controle e gestão do Sistema 
Financeiro do Estado da Bahia, 
 
D E C R E T A: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º - Os Diretores de Finanças, os Diretores de Orçamento ou equivalentes 
das Secretarias, bem como outros que sejam responsáveis pela execução 
orçamentária, financeira e contábil das Unidades da Administração Direta, suas 
autarquias, fundos, fundações e empresas estatais dependentes deverão 
observar o disposto neste Decreto. 
Art. 2º - Para fins deste Decreto considera-se empresa estatal dependente 
aquela que esteja incluída no orçamento fiscal e da seguridade social do 
Estado da Bahia e, conforme disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo empresa controlada e 
que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no 
último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 
Art. 3º - As Unidades ou equivalentes deverão obedecer ao Orçamento de 
2011, aprovado pela Lei nº 12.041, de 29 de dezembro de 2010, que cobrirá as 
despesas do exercício da Administração Direta, autarquias, fundos, fundações 
e empresas estatais dependentes, bem como os dispêndios com as Despesas 
de Exercícios Anteriores – DEA. 
Parágrafo único - Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, 
considera-se que o montante das Despesas de Exercícios Anteriores das 
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Unidades estatais deverá estar autorizado em orçamento, e observar o 
disposto no Manual de Encerramento do Exercício, aprovado pelo Decreto nº. 
11.337, de 26 de novembro de 2008. 
Art. 4º - A liberação dos recursos para atender à execução das Despesas de 
Exercícios Anteriores – DEA somente ocorrerá para aquelas registradas 
adequadamente no Balanço Patrimonial do exercício anterior, registradas em 
conta contábil de compensação. 
§ 1º - O registro do montante do DEA nas contas do Sistema Compensado está 
descrito no Módulo 5 do Manual de Encerramento do Exercício, aprovado pelo 
Decreto nº. 11.337, de 26 de novembro de 2008. 
§ 2º - Em casos especiais, o Secretário da Fazenda poderá autorizar a 
liberação dos recursos para as despesas previstas no caput deste artigo. 
§ 3º - A Unidade ou equivalente que solicitar liberação de recursos para 
execução de DEA não registrada e não prevista no orçamento deverá 
encaminhar o valor correspondente para aprovação da Junta Orçamentária do 
Poder Executivo. 
 

CAPÍTULO III 
DAS LIBERAÇÕES DE QCM 

 
Art. 5º - O Cronograma Mensal de Desembolso poderá ser alterado em 
decorrência da necessidade de limitação de empenho e movimentação 
financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for 
verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento 
das metas fiscais estabelecidas na Lei Estadual nº 12.039, de 28 de dezembro 
de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, ou, a qualquer tempo, para 
recomposição das dotações. 
Art. 6º - As antecipações de Quadro de Cota Mensal – QCM somente poderão 
ser autorizadas pela Junta Orçamentária, e após análise conjunta das 
Secretarias da Fazenda e do Planejamento, com participação dos órgãos 
setoriais, no que couber. 
Art. 7º - As Suplementações com utilização de recursos decorrentes do 
excesso de arrecadação ou superávit financeiro do Estado e das entidades da 
Administração Direta, 
autarquias, fundos, fundações e empresas estatais dependentes previstas na 
Lei nº. 12.041, de 29 de dezembro de 2010, somente poderão ser autorizadas 
pela Junta Orçamentária, e após análise conjunta das Secretarias da Fazenda 
e do Planejamento, com participação dos órgãos setoriais, no que couber. 
§ 1º - As Suplementações com utilização de recursos decorrentes de convênios 
realizados entre o Estado da Bahia e outras entidades da federação, e as 
provenientes das Receitas arrecadadas diretamente pelas entidades da 
Administração Indireta (fonte 40) poderão ser autorizadas pelo Superintendente 
da Administração Financeira da Secretaria da Fazenda, desde que haja o 
efetivo ingresso do recurso financeiro. 
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos Encargos Gerais do Estado. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS LIBERAÇÕES DE RECURSOS 
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Art. 8º - As Liberações de Recursos pela Diretoria do Tesouro da Secretaria da 
Fazenda serão realizadas nos dias 05 (cinco), 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) 
de cada mês ou no dia útil subsequente a estas datas, quando ocorrerem em 
dias de sábado, domingo, feriado ou facultativo. 
§ 1º - A regra prevista no caput deste artigo não se aplica à Liberação de 
Recursos destinada aos pagamentos das despesas referentes a folha de 
pessoal, a concessionárias de serviço público e as efetuadas pelos Encargos 
Gerais do Estado. 
§ 2º - As Unidades da Administração Direta, autarquias, fundos, fundações e 
empresas estatais dependentes deverão adequar a data de vencimento de 
seus contratos de forma a cumprir os compromissos financeiros de acordo com 
as datas estabelecidas no caput deste artigo. 
§ 3º - As situações excepcionais serão administradas pela Unidade junto à 
Superintendência de Administração Financeira da Secretaria da Fazenda. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DESPESAS COM PESSOAL 

 
Art. 9º - Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual deverão observar 
e cumprir, fielmente, as ações a seguir estabelecidas para a gestão da despesa 
e controle do gasto de pessoal, até 31 de dezembro de 2011: 
I - suspender o remanejamento das dotações orçamentárias para contratações 
pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA; 
II - reduzir as despesas com contratação REDA no corrente exercício, segundo 
metas a serem aprovadas pelo Conselho de Política de Recursos Humanos – 
COPE; 
III - suspender o aumento na cota das Gratificações por Condições Especiais 
de Trabalho – CET e Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – RTI, 
concedido aos órgãos e entidades para cargos em comissão, a exceção de 
criação de novos cargos em comissão, decorrentes de reestruturação 
organizacional; 
IV - suspender a concessão ou ampliação de percentuais da Gratificação por 
Condições Especiais de Trabalho – CET e Regime de Tempo Integral e 
Dedicação Exclusiva – RTI para cargos efetivos e de carreira do Poder 
Executivo Estadual, exceto os percentuais já acordados no Sistema Estadual 
de Negociação Permanente – SENP; 
V - vetar a reestruturação ou qualquer revisão de planos de cargos e salários 
das empresas públicas e sociedades de economia mista, pertencentes ao 
orçamento fiscal e de seguridade social, que impliquem em aumento da 
despesa de pessoal; 
VI - suspender a concessão de afastamentos de servidores públicos para 
realização de cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem 
substituição. 
Parágrafo único - As situações excepcionais de que trata este artigo serão 
decididas pelo Governador do Estado, ouvido, previamente, o Conselho de 
Política de Recursos Humanos – COPE, que analisará a pertinência e a 
conveniência da medida proposta. 
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Art. 10 - Os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo 
Estadual deverão proceder estudos visando à substituição dos contratos REDA 
das suas respectivas Pastas por outras formas de provimento de pessoal, 
sendo, preferencialmente, adotados aqueles programas voltados para a 
inserção do jovem no ambiente de trabalho, a exemplo do Programa Estadual 
de Aprendizagem – Mais Futuro. 
Art. 11 - Os órgãos e entidades deverão fornecer, no prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, contados a partir do recebimento da respectiva solicitação 
encaminhada pela Secretaria da Administração, toda a documentação 
necessária para fins de formação dos requerimentos de compensação 
previdenciária. 
Parágrafo único - O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser 
prorrogado por igual período, mediante justificativa prévia e autorizado pela 
SAEB. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 12 - As Diretorias de Finanças e as Diretorias de Orçamento, ou 
equivalentes, deverão acompanhar e supervisionar a execução dos 
procedimentos decorrentes da programação orçamentária e financeira nas 
unidades orçamentárias e gestoras sob sua competência. 
Art. 13 - Serão responsabilizados aqueles que realizarem empenhos de 
valores diferentes do devido em contrato e, igualmente, os ordenadores de 
despesa que registrarem ou ordenarem tais registros em desacordo com o 
Sistema de Gastos Públicos – SIGAP. 
Art. 14 - A Auditoria Geral do Estado – AGE indicará auditores para que, 
juntamente com a Secretaria do Planejamento – SEPLAN, Secretaria da 
Administração – SAEB e a Secretaria da Fazenda – SEFAZ, possam realizar o 
acompanhamento da execução das Unidades, a fim de cumprir o disposto 
neste Decreto. 
Art. 15 - As Unidades ou equivalentes terão 15 (quinze) dias corridos, contados 
após a abertura do Sistema de Operações Contábeis e Financeiras – SICOF, 
para atualizarem o registro da DEA que trata o art. 4º deste Decreto, sob pena 
de responsabilidade dos responsáveis. 
Art. 16 - A Secretaria da Fazenda expedirá as normas complementares para 
cumprimento do disposto neste Decreto. 
Art. 17 - As competências da Secretaria da Fazenda concernentes à 
formulação, coordenação e execução das funções financeira e contábil do 
Estado são as previstas no Regimento aprovado pelo Decreto nº 7.921, de 02 
de abril de 2001. 
Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 09 de fevereiro de 
2011. 
 
JAQUES WAGNER 
Governador 
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Eva Maria Cella Dal Chiavon 
Secretária da Casa Civil 
Manoel Vitório da Silva Filho 
Secretário da Administração 
Eduardo Seixa de Salles 
Secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma 
Agrária 
Osvaldo Barreto Filho 
Secretário da Educação 
Zezéu Ribeiro 
Secretário do Planejamento 
Carlos Martins Marques de Santana 
Secretário da Fazenda 
Otto Alencar 
Secretário de Infra-Estrutura 
Jorge José Santos Pereira Solla 
Secretário da Saúde 
Maurício Teles Barbosa 
Secretário da Segurança Pública 
Domingos Leonelli Neto 
Secretário de Turismo 
Cícero de Carvalho Monteiro 
Secretário de Desenvolvimento Urbano 
Paulo Cézar Lisboa Cerqueira 
Secretário de Relações Institucionais 
Antônio Albino Canelas Rubim 
Secretário de Cultura 
Almiro Sena Soares Filho 
Secretário da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos 
Luiz Gonzaga de Souza 
Secretário da Indústria, Comércio e 
Mineração, em exercício 
Nilton Vasconcelos Júnior 
Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e 
Esporte 
Lucy Góes da Purificação 
Secretária de Promoção da Igualdade, em 
exercício 
Feliciano Tavares Monteiro 
Secretário de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 
Wilson Alves de Brito Filho 
Secretário de Desenvolvimento e Integração 
Regional 
Eugênio Spengler 
Secretário do Meio Ambiente 
Carlos Alberto Lopes Brasileiro 
Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 

 


