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A campanha 'Assine + Saúde", cuja liderança a Assembleia mineira assu-
miu no Estado, representa um importante passo para o futuro da saúde dos brasileiros.

Sufocado, desde sua criação, por problemas de financiamento, o Sistema
Único de Saúde (SUS) vem tendo constantes dificuldades para prestar um ansiado
serviço de qualidade e acessível a todos. Mesmo com o significativo montante que o
Governo Federal, os estaduais e as prefeituras lhe têm destinado, convivemos com
um quadro bastante crítico.

Todos nós estamos cientes da falta de remédios nos hospitais, dos baixos
salários dos médicos e da deficiência de profissionais nos centros menores, além
das longas esperas por cirurgias e da dificuldade de manutenção dos aparelhos
médicos, entre outros sérios problemas.

Os recursos aplicados nas ações e serviços de saúde, tal como previsto na
Emenda 29, não são capazes de reverter a situação, o que provocou o forte empenho
de representantes do povo e da sociedade organizada na coleta de assinaturas para o
projeto de lei de iniciativa popular que propõe que a União invista na área 10% de sua
receita bruta, percentual que foi retirado do texto recentemente regulamentado.

Para Minas Gerais, esta luta tem de ser ganha. Para atingir o objetivo, bastante
trabalhoso, além de um posto de coleta instalado na Assembleia Legislativa, a Caravana
da Saúde percorreu vários de nossos municípios em busca da adesão de seus cidadãos.

Com mais recursos para o SUS e um financiamento adequado, estaremos
livres do grande gargalo que compromete seu atendimento e retomaremos a ousadia
de sua proposta original, extremamente democrática.

Pudemos contar, como parceiros nessa ação, com a Associação Médica Brasileira,
a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção de Minas Gerais da OAB e a Associação Minei-
ra de Municípios, além de diversos legislativos e executivos municipais, e outras entidades.

O comprometimento da Assembleia mineira com a saúde pública significa
o aprimoramento de nosso compromisso de atuar, cada vez mais, como o poder e a
voz do cidadão, ampliando nossos canais de diálogo com a sociedade.
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ASSINE + SAÚDE

Um projeto do povo brasileiro

A campanha "Assine + Saúde" é de âmbito nacional e defende a melhoria dos
serviços de saúde para a população brasileira. A precariedade do setor ocorre em
todo o País e tem sido, de forma crescente, a maior preocupação da sociedade.

Essa mobilização visa à criação de um projeto de lei federal, de autoria do povo
brasileiro e, portanto, suprapartidário. A nossa experiência com a "Assine + Saúde",
em Minas Gerais, tem sido plenamente exitosa e as pessoas, quando solicitadas,
aderem com entusiasmo ao movimento, assinando unanimemente o formulário.

O projeto de lei é simples e pretende, tão somente, reconstituir a Emenda Cons-
titucional 29 (EC 29), aprovada em 2000, que definiu a participação orçamentária
dos três níveis de governo para a saúde: a União deveria investir 10% do seu orça-
mento no setor; os Estados, 12%; e os municípios, 15%.

Na regulamentação da EC 29, ocorrida em janeiro deste ano, os 10% da União
foram retirados, permanecendo a responsabilidade dos percentuais orçamentários
para os Estados e municípios. O que o projeto propõe agora é recompor os 10%
que deveriam ser investidos pelo Governo Federal, ente que arrecada 70% da carga
tributária do País.

As assinaturas serão apresentadas ao Congresso Nacional. Em Minas Gerais,
cerca de 300 mil assinaturas foram contabilizadas pela ALMG, vindas de diversos
municípios. A meta geral da campanha é reunir 1,5 milhão de assinaturas em todo o
País (1 % do eleitorado nacional).

Diversas entidades e instituições já aderiram à campanha. O seu Estado é muito
importante nesta luta pela melhoria da saúde brasileira e, assim, não pode ficar de
fora da "Assine + Saúde".

Deputado Estadual Carlos Mosconi (PSDB-MG)

Presidente da Comissão de Saúde da ALMG e autor da
Emenda Constitucional 2912000 em sua forma original



Caravana da Saúde
percorreu vários
municípios mineiros
entre abril e agosto
para divulgar a
campanha.
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ALMG é destaque em campanha nacional
Movimento "Assine + Saúde" já angariou cerca de 300 mil do total de
1,5 milhão de assinaturas necessárias à apresentação de projeto de lei
por mais recursos federais na Saúde

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) abraçou a campa-
nha de coleta de assinaturas para apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
de lei de iniciativa popular que determina a aplicação mínima de 10% da receita cor-
rente bruta da União na saúde pública. A meta do movimento em todo o País é angariar
1,5 milhão de assinaturas (1% do eleitorado nacional), em pelo menos cinco Estados.
Desde abril, aALMG e entidades parceiras reuniram cerca de 300 mil assinaturas em
Minas, com a iniciativa "Assine + Saúde".

O presidente da Comissão de Saúde daALMG, deputado Carlos Mosconi (PSDB),
lembra que a regulamentação da Emenda Constitucional 29, de 2000 (Lei Comple-
mentar 141, de 2012), sancionada em janeiro passado, obriga os Estados a investirem
12% de suas receitas na saúde e os municípios, 15%. O mínimo de 10%, previsto
para a União, foi vetado pela presidente Dilma Rousseff. "O Governo Federal, detentor
de maior parte dos recursos, não possui percentual definido. Nossa campanha quer
recompor o texto original", explica Mosconi. A mudança na lei resultará em um acrés-
cimo da ordem de R$ 25 bilhões por ano no orçamento federal para a saúde, estima
a Associação Médica de Minas Gerais, que apoia a iniciativa. Hoje, a União investe
cerca de 6% de sua arrecadação tributária no setor.

"Demos início a uma verdadeira maratona, com o objetivo de mudar a história
da saúde pública no Brasil", afirma o presidente da Assembleia mineira, deputado
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Dinis Pinheiro (PSDB). Ele lembra que a média de gastos com a saúde no País é
semelhante a de países pobres da África (em torno de 8% do PIB) e que cerca de
150 nações investem mais em saúde do que o Brasil. 'De que adianta ter a sexta
maior economia do mundo, se esse dinheiro não beneficia o cidadão, oferecendo a
ele saúde de qualidade?", questiona.

O "Assine + Saúde" faz parte do movimento nacional por mais recursos para
a saúde, de iniciativa da Associação Médica Brasileira (AMB), da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) e da Academia Nacional de Medicina (ANM). Em Minas, conta
com o apoio de pelo menos 10 entidades, como a Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG), a Associação Mineira de Municípios (AMM), a Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a Ordem dos Advogados do Brasil! Seção Minas
Gerais (OAB-MG), entre outras.

O lançamento da campanha no Estado ocorreu no dia 13 de abril, no Plenário
da ALMG, durante o Ciclo de Debates "Mais Recursos para a Saúde". Personalidades
políticas e da área de saúde, gestores públicos e jornalistas prestigiaram o even-
to. Entre os palestrantes, o deputado federal e ex-ministro da Saúde Saraiva Felipe
(PMDB-MG); o deputado federal Eros Biondini (PTB-MG), representando a Frente
Parlamentar das Santas Casas e Entidades Filantrópicas, do Congresso Nacional;
o presidente da Associação Médica Brasileira, Florentino Cardoso; o secretário de
Estado de Saúde de Minas Gerais, Antônio Jorge Marques; o consultor em Saúde
Pública Antônio Vilaça Mendes; o presidente do Colegiado de Secretários Munici-
pais de Saúde de Minas Gerais, Mauro Guimarães Junqueira; e o presidente da
Associação Mineira de Municípios, Ângelo Roncalli.

O "Assinea-Saúde"
foi lançado no
Estado em 13 de
abril, no Plenário
da ALMG.

Em 27 de agosto, a ALMG promove o "Encontro Nacional dos Presidentes
das Comissões de Saúde das Assembleias Legislativas", no Salão Nobre. A ideia
é envolver as demais assembleias na campanha. "A questão da saúde pública
afeta igualmente todo o País e é fundamental que todos os legislativos se mo-
bilizem em torno dessa causa, para ampliar os recursos federais para a saúde",
ressalta Dinis Pinheiro.

Mobilização envolve todas as regiões de Minas
De abril a julho, na Capital mineira, a Assembleia estruturou postos móveis

de coleta de assinaturas em locais de grande movimento, como o terminal ro-
doviário, praças, hospitais e restaurantes populares. Além disso, cidadãos pu-
deram aderir ao abaixo-assinado nas sedes do Legislativo mineiro e da Câmara
Municipal de Belo Horizonte.

A Assembleia organizou ainda a "Caravana da Saúde", com o objetivo de levar
a campanha ao interior do Estado. A Caravana já passou por Poços de Caldas (26/4),
no Sul de Minas; Uberaba (23/5) e Uberlândia (19/6), no Triângulo; Montes Claros
(24/5), no Norte; ltaúna (4/6), no Centro-Oeste; Governador Valadares (11/6), no Rio
Doce; Juiz de Fora (20/6), na Zona da Mata; e Conselheiro Lafaiete (23/8), na Região
Central, Está prevista ainda uma visita a Araxá (30/8), no Alto Paranaíba. Em todas
essas cidades, houve debate com lideranças locais e coleta de assinaturas.

Outra ação daALMG foi enviar 18,5 mil kits com cartazes da campanha, formu-
lários para assinaturas e envelopes com porte pago para entidades parceiras, depu-
tados estaduais e federais, prefeitos e vice-prefeitos municipais, secretários munici-
pais de saúde e presidentes de câmaras municipais do Estado e demais vereadores.

Cidadãos procuraram
os postos de
assinatura durante
as visitas regionais
da Caravana da
Saúde.



No último dia 10 de agosto, a Assembleia participou do Dia D da Saúde", um
mutirão realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM), para coletar assinatu-
ras nas 853 cidades de Minas Gerais. Nesse mesmo dia, deputados mineiros visitaram
o Hospital da Baleia e a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte para marcar a
adesão das duas instituições ao movimento.

Com o slogan "Um gesto simples pode mudar a saúde no Brasil: sua assi-
natura", o movimento 'Assine + Saúde" ganhou espaço em jornais, emissoras de
rádio e TV e portais noticiosos de todo o Estado. Além disso, a ALMG investiu numa
campanha publicitária, com veiculação de peças para rádio e televisão. O objetivo é
mobilizar toda a sociedade para essa iniciativa.

Como participar - O cidadão deve assinar o abaixo-assinado, informando seu
nome completo, endereço e título de eleitor. Quem não souber o número do título de
eleitor pode anotar sua data de nascimento e o nome completo da mãe. O formulário
está disponível no Portal da ALMG: www.almg.gov.br .

E Assinaturas foram
recolhidas em
hospitais, câmaras
municipais e
prefeituras.

/
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convidados divulgaram a importância
da adesão à campanha por mais
recursos para a saúde.
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Histórico da Emenda Constitucional 29

A Constituição Federal de 1988, no art. 198, § 3 0 , determinou que, por meio
de lei complementar, seriam definidos os percentuais que a União, os Estados e os
municípios aplicariam na área da saúde, explicitando critérios de reavaliação, normas
de fiscalização e controle.

Em 2000, foi aprovada a Emenda Constitucional (EC) 29, consolidando o Sis-
tema Único de Saúde (SUS). A EC 29 fixou a vinculação dos recursos orçamentários
que seriam destinados à saúde pelas três esferas de governo, incumbindo o Con-
gresso Nacional de regulamentar a matéria de forma a assegurar que os recursos
sejam, efetivamente, empregados no SUS.

Pelo texto aprovado, a EC 29 estipulou norma transitória determinando que a
União deveria destinar para a saúde, em 2000, cinco por cento a mais sobre o valor
de 1999 e, nos anos seguintes, que esse valor fosse corrigido pela variação nominal
do Produto Interno Bruto (PIB).

Os Estados seriam obrigados a destinar 12% do seu orçamento; e os municí-
pios, 15%. A EC 29 teria vigência até o exercício de 2004, momento que deveria ser
promulgada a lei complementar regulando a matéria em definitivo.

Após quase uma década, a regulamentação da EC 29 voltou ao debate de for-
ma contundente em dezembro de 2007, em razão da derrota da União em prorrogar
a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Passados mais de três anos de discussões, a Câmara dos Deputados concluiu,
em 21 de setembro de 2011, a aprovação do PLC 306/2008, que regulamenta a
Emenda 29. O Senado aprovou o projeto em 7 de dezembro de 2011 e a presidente
Dilma Rousseff o sancionou em 15 de janeiro de 2012.

Foram vetados, porém, 15 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso Na-
cional. Os vetos evitam a necessidade de ajustes nos cálculos caso haja revisão da
variação do PIB de anos anteriores, para impedir "instabilidade na gestão fiscal e
orçamentária", segundo justificativa da Presidência.

Outros dispositivos barrados evitam brechas para o retorno da Contribuição
Social à Saúde (CSS), imposto rejeitado durante a votação da regulamentação no
Congresso, e a obtenção de crédito para alcançar o exigido por lei.
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Os Estados mantêm-se obrigados a investir 12% da arrecadação com impostos
e os municípios, 15%. O percentual para o Distrito Federal varia de 12% a 15%,
conforme a fonte da receita, se é um tributo estadual ou distrital. A lei estabelece,
ainda, que, em caso de variação negativa do PIB, o valor de investimento não pode
ser reduzido no ano seguinte.

Para calcular se o valor investido está de acordo com o que prevê a lei, valem
apenas aplicações em "ações e serviços públicos de saúde de acesso universal,
igualitário e gratuito". Caso as ações estejam previstas em planos estaduais e muni-
cipais para a área, também é possível contabilizar o valor. Isso inclui controle sanitá-
rio e de epidemias, compra de medicamentos e equipamentos médicos, reforma de
unidades de saúde, desenvolvimento tecnológico e capacitação de pessoal. E vedada
a inclusão de gastos com pagamento de aposentadoria e pensões, merenda escolar,
limpeza urbana, preservação ambiental e assistência social.

Fonte: Associação Médica Brasileira
http.'//www.amb.org.br/teste/downloads/historico_ec29.pdf

Movimento "Assine + Saúde"

Federalismo no Brasil e repartição de competências entre os entes
federativos na área de saúde pública

O federalismo brasileiro passou por muitas alterações ao longo de sua história,
alternando períodos de maior autonomia dos Estados membros com períodos de
redução e até de supressão dessa autonomia. Com  a promulgação da Constituição
da República, em 5 de outubro de 1988, o município foi incluído entre os entes
que compõem a união indissolúvel da República Federativa (art. 1 0). Além disso, ela
modernizou a repartição de competências entre a União e os Estados, inovou ao con-
siderar um rol de matérias objeto da legislação concorrente e procurou estabelecer
o federalismo de equilíbrio.

Uma das características do federalismo é a autonomia dos seus entes, que têm
poder de auto-organização, autogoverno e autolegislação. Para que funcionem autô-
noma e concomitantemente, é necessário partilhar competências e delimitar a atu-
ação de cada um deles, evitando, assim, conflitos que poderão gerar consequências
sociais. Dessa forma, a repartição de competências é o ponto chave do federalismo
e determina o grau de concentração de poder na União ou nos Estados membros.

O sistema federativo seria, em tese, adequado para países marcados pela
heterogeneidade, por favorecer o respeito aos valores democráticos em situações
de acentuada diversidade política, econômica, cultural, religiosa ou social. Mas, por
outro lado, a implementação de políticas sociais em um sistema federativo requer a
explicitação das funções das diferentes esferas de governo para cada área da política
e a adoção de mecanismos articuladores entre essas esferas, com ênfase em uma
lógica de cooperação e complementação.

No sistema federativo brasileiro, a União edita suas leis quando considera ne-
cessário normatizar determinado assunto em termos mais gerais e deixa aos Estados
espaço para que legislem de forma suplementar.

Nos termos dos arts. 22 e 24 da Constituição Federal, a competência em ma-
téria de saúde é comum, sendo a competência de legislar sobre a proteção e defesa
da saúde, concorrente. Há, portanto, solidariedade dos entes federados no que se
refere à saúde pública.

O Capítulo IV da Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica
da Saúde), em suas seções 1 e II, dispõe sobre as atribuições comuns e as compe-
tências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, embora nem
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sempre com definição exata dos limites de atuação de cada um desses entes.
Caso haja dúvidas, aplica-se o critério do interesse predominante, para identificar
a qual ente federativo interessa, predominantemente, o tratamento do assunto ou
a solução do problema em questão.

A mesma lei estabelece que são diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) a
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de go-
verno (art. 70, IX), com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e
com a regionalização e hierarquização da rede de serviços.

Dessa forma, ao Ministério da Saúde compete, em linhas gerais: participar
na formulação e na implementação das políticas de saúde; definir e coordenar os
sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de
laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica e de vigilância sani-
tária; identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o
estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde; controlar e fiscalizar
procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; prestar coope-
ração técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para
o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; elaborar normas para regular as
relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde;
acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as
competências estaduais e municipais.

Às Secretarias de Estado de Saúde cabe, entre outras atribuições: promover
a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde; acom-
panhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS; prestar apoio técnico
e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;
identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de
alta complexidade, de referência estadual e regional; acompanhar, avaliar e divulgar
os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada.

Aos municípios, por sua vez, compete: planejar, organizar, controlar e avaliar
as ações e os serviços de saúde; gerir e executar os serviços públicos de saúde;
e alimentar o banco de dados do SUS com as informações epidemiológicas e de
prestação de serviços.

No caso das políticas públicas em saúde, a partir de meados dos anos
1990, os governos locais passaram a ser os principais provedores dos serviços
de saúde, baseando-se em regras e recursos federais. A repartição de compe-
tências visa garantir aos cidadãos padrões mínimos de atendimento, por meio
de uma política concebida como um sistema complexo de relações intergoverna-

mentais que combina incentivos e sanções aos entes subnacionais. Contudo, na
prática, observa-se que o modelo atual de repartição de competências concentra
o poder normatizador na figura da União.

Financiamento público das políticas de saúde: federalismo fiscal x
regulamentação da Emenda Constitucional 29, de 2000

O sistema público de saúde, nos termos do art. 198, § 1 , da Constituição
da República, é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes.
O financiamento é, portanto, tripartite, e os entes subnacionais devem aplicar re-
cursos em ações e serviços de saúde como contrapartida ao repasse de recursos
federais. Tais repasses ocorrem 'fundo a fundo", isto é, as transferências são rea-
lizadas automaticamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal ou
Estadual de Saúde. Essa é uma das principais formas de transferência de recursos
federais para financiar ações e serviços de saúde. Os recursos destinados a fi-
nanciar metas específicas do Ministério da Saúde podem também ser repassados
mediante adesão dos gestores e aprovação de projeto.

A Portaria GM 399, de 22 de fevereiro de 2006, do Ministério da Saúde,
efetuou algumas adequações no sistema de financiamento do SUS. Em linhas
gerais, a norma reorganiza em cinco grandes blocos as transferências federais
que financiam o Sistema Único de Saúde: Atenção Básica, Atenção de Média e
Alta Complexidade; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; e Gestão do
SUS. Essa mudança também permite o uso mais flexível dos recursos, pois, com
exceção do bloco da Assistência Farmacêutica, pode haver remanejamento de
uma atividade para outra que faz parte de um mesmo bloco. A referida portaria
propõe, ainda, que o processo de habilitação dos municípios seja substituído por
um Termo de Compromisso de Gestão, conforme detalhamento em portaria es-
pecífica, mas, até que isso seja efetivado, ficam mantidas as prerrogativas e as
responsabilidades das atuais habilitações.

A Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro de 2000, modificou o art.
198 da Constituição Federal, para estabelecer que União, Estados, Distrito Federal
e municípios devem aplicar recursos mínimos em ações e serviços de saúde, im-
pondo, para tanto, percentuais diferenciados para cada ente.

A emenda alterou os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal
e acrescentou o art. 77, transcrito a seguir, ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias:
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"Art. 77 - Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos
aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes:

- no caso da União:

a) no ano de 2000, o montante empenhado em ações e serviços públi-
cos de saúde no exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo,
cinco por cento;

b) do ano de 2001 ao ano de 2004, o valor apurado no ano anterior
corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB;

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos
de que tratam os arts. 157 e 159, inciso 1, alínea "a", e inciso II, dedu-
zidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do
produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso 1, alínea "b", e § 30,

§ 40 Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, §
30, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo.".

Dito de outra forma, a Emenda Constitucional 29 determina que os Estados de-
vem aplicar, no mínimo, 12% do produto da arrecadação de impostos e de transferên-
cias federais livres em ações e serviços públicos de saúde. Já os municípios devem
aplicar, no mínimo, 15% dessas receitas. No entanto, com relação aos investimentos
da União em saúde pública, a referida emenda não estabelece um percentual fixo para
o ente central; dispõe que a União aplicará o mesmo valor que aplicou no ano anterior
em ações de saúde, acrescido da variação nominal ou crescimento do PIB.

Nesse ponto, observa-se a existência de uma relação inversamente propor-
cional entre arrecadação e gastos em saúde. Pode-se dizer que há uma tendência
centralizadora de recursos por parte da União, que detém a maior parcela da arreca-
dação tributária, ao passo que a descentralização das metas de alcance das políticas
sociais pode ser verificada em várias leis que definem as atuações da administração
pública na garantia desses direitos, como a lei instituidora do SUS, que transferiu
grande parte da responsabilidade da prestação de serviços na área de saúde para
Estados e municípios.

Como se pode observar com a leitura do quadro a seguir, enquanto a União tem
diminuído os seus gastos em saúde pública, Estados e municípios estão aumentando

a sua participação nos investimentos nessa área. Os municípios, por sua vez, se tor-
naram os maiores protagonistas do financiamento das políticas públicas em saúde.

Variação Percentual das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
(União, Estados e municípios) 2000 a 2008

FTÇTT1

2000	 -	 -

2001	 10%	 31%	 26%

2002
	

10%
	

24%
	

29%

2003
	

10%
	

18%
	

14%

2004
	

20%
	

32%
	

19%

2005
	

14%
	

8%
	

24%

2006
	

10%
	

15%
	

16%

2007
	

9%
	

14%
	

12%

2008
	

9%
	

24%
	

22%

Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria Executiva/Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento/Sistema de Informa-
ções sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops (Gasto Estadual e Municipal); SPO/SE e Fundo Nacional de Saúde - FNS (Gasto
Federal) e IBGE (PIB). A variação percentual foi calculada em relação ao ano anterior. Disponível em: http://siops.datasus.gov.br/
Documentacao/VisGastosP%(3%BAblicosSa%C3%BAde.pdf. Acesso em 11/6/2012.

O caso da saúde ilustra uma situação que também ocorre em outras áreas
sociais, cujo resultado é o estrangulamento fiscal dos entes subnacionaís que não
contam com a garantia de obtenção de recursos correspondentes para executar as
políticas descentralizadas pela União.

O § 3° do art. 198 da Constituição Federal, também acrescentado pela
Emenda Constitucional 29, estabelece que os percentuais mínimos a serem apli-
cados em ações e serviços de saúde e os critérios de rateio dos recursos vin-
culados à saúde serão estabelecidos em lei complementar a ser reavaliada pelo
menos a cada cinco anos.

Após mais de 11 anos de vigência da Emenda Constitucional 29, foi editada a
Lei Complementar 141, em 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o cumprimento
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da emenda e define o que deve ser considerado como despesa com ações e servi-
ços públicos de saúde. Quanto a esse último aspecto, a lei mantém o entendimento
da Resolução n° 322, de 8 de maio de 2003, do Conselho Nacional de Saúde, e
também os percentuais de aplicação de recursos em saúde para a União, os Estados
e municípios, já estabelecidos pela Emenda Constitucional 29.

Breve contextualização sobre o Movimento "Assine + Saúde"

Embora a União seja o ente federado que arrecada a maior parcela dos impos-
tos, os municípios e os Estados são os entes que mais aplicam recursos em saúde.
Por esse motivo, diversas organizações sociais e defensores do Sistema Único de
Saúde se manifestaram a favor da aplicação de mais recursos da União no sistema
público de saúde.

Dessa forma, iniciou-se mobilização para apresentar projeto de lei de iniciativa
popular para modificar a Lei Complementar 141, de 2012, estabelecendo que a
União aplique anualmente, no mínimo, 10% de suas receitas correntes brutas em
ações e serviços públicos de saúde.

Para ser apresentado à Câmara dos Deputados, o projeto de iniciativa popular
necessita ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo
menos por cinco Estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles,
conforme determina o § 2 0 do art. 61 da Constituição Federal. Assim, para que a
mobilização tenha sucesso, é preciso coletar pelo menos 1,5 milhão de assinaturas
(1% do eleitorado nacional).

O objetivo do
Assine + Saúde" é

coletar 1,5 milhão
de assinaturas para
projeto de lei de
iniciativa popular.
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ASSINE POR MAIS
SAUDE PARA TODOS.
ESCREVA SEU NOME
NA HISTORIA.
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CARAVANA DA SAÚDE
UM GESTO SIMPLES PODE MUDARA SAÚDE

NO BRASIL: SUA ASSINATURA.
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