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Nos últimos quatro anos, o governo do Estado deixou de aplicar na Saúde

os recursos previstos constitucionalmente para a área. Apenas em 2002,

o setor foi onerado com quase 1/3 do total de contas roladas para o ano

seguinte. Além da falta de investimentos, indícios de irregularidades na

Funed e Fhemig motivaram a realização de CPI na Assembléia de Minas. Apesar

de todos esses problemas, constata-se um esforço, ao final do governo, para

saldar o débito com a Saúde, a partir de encontro de contas com a União.

continua emsaúde
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No atual contexto político, quando se inicia uma gestão em que fica

evidente a crise fiscal e financeira do poder público, torna-se importan-

te avaliar o  funcionamento da Saúde no Estado à luz, principalmente,

da discussão sobre a alocação de recursos para o seu financiamento.

A importância do problema é de tal ordem que, antes mesmo de

sua posse, o governador atual já envidava esforços para sanear as

finanças de Minas, sendo o débito com a Saúde um dos pontos de

atenção e preocupação. No fim da gestão anterior, muitas foram as

explicações dadas pelo Executivo aos órgãos de controle político e so-

cial às administrações municipais e também aos cidadãos por intermé-

dio da imprensa. Porém, o certo é que o Estado permaneceu em

débito com a verba da Saúde, que, por determinação constitucional, é

vinculada e inegociável, não podendo ser utilizada em outra rubrica.

Antes, porém,  de analisar a alocação estadual de recursos para a

área, é necessário um breve esclarecimento sobre a forma  de finan-

ciamento dessa função. A assistência à saúde é um bem assegurado

pela Constituição Federal, de forma universal e igualitária, cabendo à

União, aos estados e aos municípios o seu provimento. O Sistema Úni-

co de Saúde (SUS), criado pela Carta de 1988 e implementado pela

Lei Federal nº 8.080, de 1990, tem como princípio o suporte dos

serviços de Saúde pelas três esferas de Poder. Constata-se, no entan-

to, que a maior parcela do gasto público é de origem federal. Isso é

decorrência do centralismo do modelo brasileiro de tributação. Na

medida em que a União fica com a maior parte do �bolo� fiscal, é natu-

ral também que se responsabilize pela grande maioria dos encargos

sociais. Isso já é fato histórico. Tivemos, por exemplo, 72% de participa-

ção federal com a assistência à Saúde em 1988, frente a 28% de

participação de recursos próprios do Estado de Minas Gerais (Funda-

ção João Pinheiro, 1999).

Nesse ponto, é importante ressaltar que os gastos do Estado ex-

pressos na tabela a seguir incluem valores cuja execução financeira ain-

da se encontra pendente, conforme veremos adiante neste trabalho.

Antes, porém, de se aprofundar o debate sobre a questão do finan-

ciamento, faz-se necessário também discorrer sobre o papel que o

atual sistema propõe ao estado federado, tendo em vista a garantia

de eficácia e eficiência na aplicação dos recursos, de forma a promover

acesso mais eqüitativo  às ações de saúde.
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No processo de construção do SUS, a responsabilidade pela assis-

tência direta à saúde da população vem passando progressivamente

aos municípios, com recursos técnicos e financeiros a serem forneci-

dos pela União e pelos estados, conforme o inciso VII do artigo 30 da

Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 1990).

Inúmeras outras normas do Ministério da Saúde consolidam a

descentralização da assistência à saúde, sendo as mais importantes a

Norma Operacional Básica (NOB 01/96), a Portaria GM/MS nº 95/

2001 (Norma Operacional de Assistência à Saúde � NOAS), bem como

a NOAS/2002.

Poder e recursos foram, então, transferidos para o âmbito dos

municípios, que são atualmente os prestadores de serviços. Importan-

te é assinalar nesse ponto que a lógica da descentralização do SUS é

embasada no fato de que as pessoas não vivem na União ou nos

estados, mas, sim, nos municípios. Considera-se que a descentralização

é uma decisão acertada, pois é ali, na menor unidade federada, que os

usuários podem identificar e localizar os gestores de seu sistema e,

conseqüentemente, fiscalizar de perto a destinação dos recursos do

setor.

Nesse modelo tripartite, reservou-se nuclearmente aos estados o

papel de mediadores da relação entre os sistemas municipais. As com-

petências específicas da direção estadual do SUS estão descritas no

artigo 17 da Lei nº 8.080, de 1990. A leitura desse artigo mostra que

o SUS define o estado como capacitador de recursos humanos, fiscal

e executor das políticas de vigilância sanitária e epidemiológica no seu

território, bem como da política de sangue e hemoderivados. Além

disso, o estado federado faz ainda a assistência à saúde naqueles

municípios que não conseguem fazê-lo minimamente, na condição de

gestores de sua atenção básica. Mas é, sobretudo, na regulação das

relações intermunicipais, visando à otimização da assistência igualitá-

ria, com economia de escala, que o estado deve atuar.

Tabela 1

Ações e serviços públicos de saúde
Participação dos gastos próprios do Estado de Minas Gerais

em relação aos gastos federais � valores em reais

Exercícios Gastos federais SUS (A) Gastos próprios do Estado (B) A / B (%)

1998 978.725.847,56 337.569.950,69 34,49%

1999 1.090.833.561,88 305.662.992,06 28,02%

2000 1.255.484.945,27 345.345.581,33 27,51%

2001 1.414.926.540,98 715.281.386,28 50,55%

2002(**) 867.250.367,65 238.799.750,29 27,54%
Fontes: Datasus/Siops; Balanço Geral do Estado; Estudo Técnico do TCMG/CAEC
Elaboração: GCT/AOR/SRJ
Notas: valores nominais;
(**) execução até julho/2002
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Parece desnecessário dizer que as novas funções do estado na

área de Saúde são menos visíveis, o que resulta em menor destaque

do gestor estadual, que teve de transferir a rede ambulatorial e parte

da rede hospitalar do estado aos municípios, deixando de ser prestador

direto. Pode-se inferir que, nessa transição, os estados ficaram atôni-

tos, emparedados entre a União, rica e reguladora, e os municípios,

ávidos de recursos para assumir plenamente suas novas funções.

Nesse novo cenário, o Estado de Minas Gerais vem-se adaptando

ao figurino proposto pelo SUS, com projetos coerentes com o seu novo

papel. Na área de Planejamento, pode-se afirmar que há um

direcionamento harmônico ao sistema, sendo, às vezes, pioneiro em

algumas ações. Assim sendo, desde o anteprojeto do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado (PMDI) apresentado em 1999 pela última

gestão do governo do Estado, passando pelas mensagens do governa-

dor à Assembléia Legislativa que encaminharam as prestações de con-

tas anuais, tivemos grande preocupação com as enormes desigualda-

des regionais do Estado, no que diz respeito ao acesso a serviços públi-

cos de saúde. Indicadores de mortalidade, avaliações do nível de saúde

da população em geral e também análises epidemiológicas e sanitá-

rias aparecem nos instrumentos de planejamento do governo de Mi-

nas, que dá ênfase no �exercício do poder redistributivo do Estado atra-

vés do papel de coordenação e regulação do SUS/MG, de forma de-

mocrática, transparente e participativa, com ênfase nas instâncias lo-

cais e regionais e na integração microrregional, regional e inter-regio-

nal dos serviços� (Anteprojeto do PMDI � 1999).

No que diz respeito ao esforço organizacional, pode-se afirmar que

a Secretaria de Estado da Saúde de Minas desempenhou muito bem

suas atribuições, tendo elaborado, em conjunto com as instâncias re-

presentativas dos municípios, um Plano Diretor de Regionalização (PDR),

em consonância com as diretrizes da NOAS. O PDR mineiro foi concebi-

do considerando-se, no universo de 853 municípios, 7 pólos assistenciais

macrorregionais, 21 pólos assistenciais regionais, 96 pólos assistenciais

microrregionais, 265 módulos assistenciais e qualificação dos demais

municípios na gestão plena da atenção básica ampliada. Com esse

desenho, pretende-se facilitar o fluxo de pacientes entre municípios e

regiões, em um processo de complementação de recursos humanos,

instalações e equipamentos para a oferta de serviços do SUS.
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Esse modelo de organização, com níveis crescentes de complexida-

de tecnológica, permite que o Estado oriente melhor sua política de

investimentos e financiamento das ações de saúde, traduzida no Plano

Diretor de Investimento (PDI), baseado em uma lógica de regulação da

assistência e não de prestação de serviços. Para se desincumbir das

políticas de vigilância sanitária e epidemiológica, a Secretaria de Estado

da Saúde conta com a sua estrutura central e a das 26 diretorias

regionais de saúde no interior do Estado. Nessas atividades, tem ainda

o apoio do laboratório central da Fundação Ezequiel Dias (Funed), que

também fabrica remédios da cesta básica, medicamentos especiais e

imunobiológicos. A política de sangue e hemoderivados é coordenada

pela  Fundação Hemominas. A rede assistencial da Fundação Hospita-

lar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), composta de 22 unidades

situadas na Capital e no interior do Estado, está passando

gradativamente para a gestão dos municípios onde se localizam os

hospitais, consoante a orientação descentralizadora do SUS.

Observa-se que em Minas, como também nos outros estados, a

construção do SUS vem passando por crises e momentos de indefinição.

Há, por exemplo, a persistência do desempenho de algumas funções

por parte de estruturas federais ainda remanescentes no território

mineiro, como os escritórios do Ministério da Saúde e da Fundação

Nacional de Saúde. Há também dificuldades na descentralização de

recursos humanos na área assistencial, com perdas e ganhos para os

servidores e a conseqüente evasão ou descontentamento dos mes-

mos. Há que se pontuar aqui a revisão do plano de cargos e salários da

Secretaria da Saúde aprovada em 2002, que veio minimizar

descompassos e descontentamentos. De resto, entende-se ainda que

o SUS é um sistema em construção, apesar dos 14 anos já passados

desde a sua instituição.

Nota-se então que, na gestão 1999/2002, o governo do Estado

de Minas Gerais perseguiu a consecução das metas propostas pelo

SUS, tendo, no entanto, falhado quanto ao montante de investimentos

feitos, especialmente no que diz respeito ao cumprimento da Emenda

Constitucional nº 29, de 2000. Essa emenda prevê percentuais pro-

gressivos de destinação de recursos próprios do Tesouro estadual à

área da Saúde, até o total de 12%, a ser atingido no exercício financei-

ro de 2004.
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Graças à atuação da área de Planejamento da Secretaria de Esta-

do da Saúde, em 2002 Minas assumiu a gestão plena do sistema,

condição que garante ao Estado aumento no teto de recursos finan-

ceiros para implementar sua programação, com a transferência dire-

ta, regular e automática de verbas federais para o Fundo Estadual de

Saúde. A nova habilitação traz também maior responsabilidade quan-

to a contratação, a avaliação, o controle, a auditoria e o pagamento de

serviços no âmbito do Estado.

No entanto, o êxito logrado pela administração pública deveu-se à

pactuação feita com o Conselho Estadual de Saúde, que aprovou as

contas do governo em 2001, condicionando seu aval ao efetivo paga-

mento de cerca de 50% dos compromissos com a Saúde no exercício

seguinte, em função de o Estado não ter aplicado o mínimo financeiro

de 8,25% no setor em 2001, conforme determina a Constituição.

Com efeito, pode-se depreender dos dados apresentados a seguir

a profundidade e a extensão do problema do não-investimento do Es-

tado na área. Na tabela da página seguinte, observam-se os gastos

próprios com a Saúde e sua relação percentual à receita que constitui

a base de cálculo conceituada pela Emenda Constitucional nº 29, de

2000. É necessário esclarecer que há recursos como os do Fundo de

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté-

rio (Fundef), bem como os oriundos de multas, dívidas e as transferên-

cias da Lei Kandir � cuja inclusão na base de cálculo foi feita segundo os

padrões metodológicos utilizados no demonstrativo da aplicação de

recursos nas ações e nos serviços públicos de Saúde, elaborado pela

Superintendência Central da Contadoria-Geral do Estado.

Conforme já se adiantou, é importante a observação de que,

para 2001, quase metade dos recursos próprios do Estado desti-

nados à função ficaram inscritos em restos a pagar, totalizando

R$ 338.625.946,33. Segundo estudo técnico do Tribunal de Contas

de Minas Gerais,  �...o Estado demonstrou a aplicação de recursos

orçamentários nas ações e nos serviços públicos de saúde, contudo,

sem o correspondente lastro financeiro, haja vista 53,85% das despe-

sas estarem concentradas no mês de dezembro de 2001 e 47,34%

inscritas em restos a pagar.�. A Hemominas e o Fundo Estadual de

Saúde tiveram os maiores percentuais inscritos em restos a pagar

(81,07% e 95,06%, respectivamente).
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Essa constatação faz lembrar que a real destinação financeira do

Estado à Saúde em 2001 foi da ordem de 4,62%, quando deveria

ter sido de 8,25% para o cumprimento da obrigação constitucional.

Analisando-se os dados do Siafi relativos a restos a pagar não

processados por Poder e por órgão, de janeiro a agosto de 2002,

constata-se que o setor da Saúde foi onerado com quase 1/3 do

total de contas �roladas� pelo governo para o ano seguinte. De uma

inscrição geral de R$ 797 milhões ainda não liquidados, mais de

R$ 248 milhões (31,22%) são da área da Saúde.

Na tabela da página seguinte, elaborada a partir de dados dispo-

níveis no Sistema Integrado de Informação sobre Orçamentos Públi-

cos em Saúde (Siops/Datasus), verifica-se que, comparativamente

aos outros estados da Federação, Minas Gerais não vem ocupando

uma posição digna de sua importância política, histórica e econômica

para o País no ranking dos investimentos em Saúde, considerados

os anos de 1998 a 2000, estando em 2000 na 5ª pior classificação.

Mas não foram só essas as dificuldades da área da Saúde no

governo que se finda. A partir de denúncias veiculadas na imprensa

ou levadas pessoalmente à Secretaria de Estado da Saúde, verifica-

ram-se muitos indícios de irregularidades e práticas indesejáveis em

órgãos do Sistema Estadual de Saúde no período avaliado. Tais de-

núncias suscitaram auditorias que revelaram graves deficiências e

mazelas na administração, tendo sido instalada uma Comissão Par-

lamentar de Inquérito (CPI) na Assembléia Legislativa de Minas Ge-

rais para investigá-las.

Do relatório final da CPI, ressaltam-se, em primeiro lugar, com-

pras de bens ou serviços com dispensa de licitação, por motivo de

urgência, sem a devida confirmação de situação emergencial. Houve

também  dispensas de licitação por  inexigibilidade, com argumentos

injustificados, ferindo o preceituado pela Lei nº 8.666, de 1990 �  Lei

Tabela 2

Evolução dos gastos próprios do Estado de Minas Gerais
em ações e serviços públicos de saúde � valores em reais

Exercícios Gastos próprios
Receita adm. direta
base de cálculo (*)

Participação
gastos próprios s/receita

1998 337.569.950,69 5.109.671.992,34 6,61%

1999 305.662.992,06 5.902.132.683,48 5,18%

2000 345.345.581,33 6.748.389.530,80 5,12%

2001 715.281.386,28 8.149.942.750,19 8,78%

2002(**) 238.799.750,29 4.806.661.396,21 4,97%

Fonte: Balanço Geral do Estado; Estudo Técnico do TCMG/CAEC; SEFMG/SCCG � RFCAE437 (3/9/02)
Portaria nº 574 (30/1/01)
Elaboração: GCT/AOR/SRJ

Notas: Valores nominais; (*) Emenda Constitucional nº 29, de 2000, e art. 11, inciso VI,da Lei Estadual nº 13.959, de 2001 (LDO);
(**) execução até  julho/2002
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das Licitações �, tudo isso em detrimento dos processos licitatórios

normais.  Problemas dessa natureza ocorreram tanto na administra-

ção direta como na administração indireta, confrontando princípios

fundamentais do Direito Público.

A prática de intermediação e mercancia feita pela Funed na aquisi-

ção de medicamentos para o Estado, bem como a irregularidade na

entrega de fármacos aos municípios, são também pontos de atenção

relevantes na investigação enviada pela CPI ao Ministério Público para

aprofundamento. Nessa mesma fundação, verificaram-se ainda gra-

ves irregularidades nas contratações para o incremento do quadro de

Tabela 3

Evolução dos gastos próprios dos estados
em ações e serviços de saúde

1998 1999 2000
Estados Gastos R$

milhões
% da

receita
Gastos R$

milhões
% da

receita
Gastos R$

milhões
% da

receita

Acre 86,90 19,26 80,50 16,10 115,80 21,76
Amazonas 154,20 13,00 173,90 13,91 285,10 17,96
Roraima 40,60 13,75 45,40 14,48 52,40 13,10
Rio Grande do Norte 133,40 15,09 119,20 11,82 162,00 12,94
Amapá 24,10 5,49 58,40 12,10 69,10 12,23
Espírito Santo 188,30 12,36 191,20 11,43 205,60 10,37
Distrito Federal 180,40 10,28 187,80 9,44 236,60 9,83
Goiás 159,30 10,07 196,90 10,57 218,80 9,72
Ceará 133,00 6,78 155,10 7,08 253,90 9,69
Santa Catarina 175,10 8,74 192,20 8,65 231,80 8,77
Bahia 381,40 11,32 331,60 8,89 374,30 8,32
Tocantins 63,20 11,36 60,10 8,56 70,50 8,26
Pernambuco 190,70 8,50 187,50 7,86 230,40 8,13
São Paulo 1742,00 8,47 1678,00 7,52 2074,00 7,80
Rondônia 83,90 14,24 97,10 10,32 64,70 7,67
Pará 143,90 9,00 141,40 8,78 157,50 7,44
Rio Grande do Sul 212,20 4,83 304,80 6,39 379,80 6,60
Rio de Janeiro 315,50 5,15 294,20 4,34 398,50 5,41
Alagoas 60,80 7,27 83,50 9,55 53,20 5,05
Piauí 50,60 6,74 41,20 5,61 49,40 5,02
Paraíba 36,90 3,74 37,30 3,42 57,40 4,41
Mato Grosso do Sul 14,20 1,90 19,60 2,13 44,80 4,15
Minas Gerais 327,50 5,39 294,40 4,56 298,20 3,74
Sergipe 42,90 5,66 43,30 5,18 34,00 3,34
Paraná 171,60 5,90 161,80 4,38 107,00 2,40
Mato Grosso 42,20 4,22 26,70 2,07 36,10 2,33
Maranhão 60,20 4,99 19,80 1,48 24,80 1,52

Fonte: Datasus
Nota: % = refere-se ao percentual em relação à base da vinculação que é o somatório dos impostos estaduais
ICMS, IPVA, ITCMD, IRRF, FPE, IPI � Exportação, LC 87/96 (Lei Kandir), multas e juros de mora de impostos e receita da dívida
ativa de impostos � deduzidas as transferências constitucionais aos municípios.



REVISTA DO LEGISLATIVO 155

pessoal, situação que se generalizava em todo o Sistema Estadual de

Saúde. A abertura de concurso público para o provimento de pessoal

na Fhemig e na Hemominas constituiu-se em uma forma de sanea-

mento da situação irregular que vinha perseverando.

Como produtora de remédios para Minas e, em alguns casos, para

o restante do País, a Funed também foi denunciada por adquirir maté-

ria-prima de laboratório cuja autorização para importá-la estava irre-

gular. Na Fhemig, houve denúncias sobre muitos processos licitatórios,

e a fundação foi a desencadeadora do elenco de denúncias que se

abateu sobre o sistema. Além disso, o Serviço Central de Auditoria

Operacional da Secretaria de Estado da Fazenda, examinando os pro-

cessos, concluiu pela existência de inconformidades legais na maioria

deles. Vários problemas passaram ainda pelo crivo da CPI, sendo al-

guns avaliados profundamente e outros, como a construção do Hospi-

tal de Pronto-Socorro de Venda Nova,  apenas mencionados.

Esse estado de coisas retratou certo descaso administrativo do

Executivo com a  área da Saúde, sendo deixado  para o futuro o alcance

das metas necessárias e desejáveis para o setor.

No entanto, há que se fazer menção ao esforço do governo no

sentido de viabilizar o acerto de contas com a Saúde, tornado público

no �apagar das luzes� do mandato. Trata-se da negociação com a

União em que Minas reivindicava o ressarcimento de verbas aplicadas

pelo Estado em rodovias federais que cortam o território mineiro. Mui-

to embora o mote principal dessa campanha fosse o pagamento do

13º salário do funcionalismo, circulavam notícias de que Minas pagaria

também o seu débito constitucional com a Saúde, fato que, caso se

concretize, será de grande importância para a consolidação de algu-

mas importantes ações no Estado.

O balanço que se pretendeu fazer do desempenho do Estado no

ocaso de uma gestão política e administrativa não pretende esgotar a

questão que tem peculiaridades e nuances que não se podem

depreender somente em números ou alguns outros dados. É preciso

que se reforce a importância do Estado para o sistema, uma vez que o

seu papel perante o SUS é inequivocamente relevante, em especial na

efetivação do disposto no Código de Saúde de Minas Gerais,

consubstanciado na Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, ou

seja, durante o último governo.


