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Introdução 

ntes de indicar os caminhos para a 
constituição de um Fundo Municipal de 
Saúde é importante responder a um questão 
anterior: Por que criar um fundo? 

De início o problema nos remete para o 
financiamento das ações de saúde. Os recursos 
disponíveis para a saúde são desperdiçados pelo 
mau uso, sonegação, corrupção, ineficiência 
administrativa e modelo assistencial inadequado. 
Por isso, é necessário criar instrumentos visando o 
aumento e garantia de recursos com fontes 
definidas e o aperfeiçoamento do processo de 
gerenciamento orçamentário e financeiro do setor. 

É preciso pensar estes novos instrumentos 
dentro da lógica do controle social. A Lei Federal 
8.142/90 estabelece que cabe aos Conselhos de 
Saúde, que têm caráter permanente e deliberativo, a 
definição da política de saúde e suas prioridades. A 
definição das prioridades deve ser feita á partir de 
demandas legitimadas socialmente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, o que exige 
visibilidade na gestão dos recursos. 

Se a questão do controle financeiro e or-
çamentário é critica dentro dos próprios órgãos da 
área da saúde, em razão de sua complexidade, 
torna-se ainda mais séria quando pensamos na ne-
cessidade de articula- 
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ção intersetorial com as áreas de planejamento, fazenda e 
administração dos executivos municipais. É importante 
estabelecer um diálogo que permita a toda a administração pública 
o entendimento da proposta do SUS. 

A Lei Federal 8.080/90, art. 33, parágrafo 1° cria o Fundo 
Nacional de Saúde e a Lei Federal 8.142/90, art. 4°, estabelece 
que para receber recursos do Governo Federal, Estados e 
Municípios devem ter Fundo de Saúde. 

A existência de um Fundo possibilita ver com clareza: as 
fontes de receita , seus valores e data de ingresso; as despesas 
realizadas; os rendimentos das aplicações financeiras. E, além 
disso, facilita o controle social e permite a autonomia na 
aplicação dos recursos, com a garantia de sua aplicação 
exclusivamente na saúde. 

A gestão dos recursos da saúde por fundo especial como 
veremos, é mais do que uma opção técnica. Trata-se de um 
instrumento com fundamentos legais e garantias administrativas 
voltado para a efetivação das propostas do Sistema Único de 
Saúde - SUS. 



Legislação
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II - Legislação 

 e modo geral a Administração Pública tem sido 
gerida, do ponto de vista financeiro e or-
çamentário, através de um caixa único ou de um 
fundo geral.

A autorização para o caixa único está definida 
pelo art. 56 da Lei Federal 4.320/64 que dispõe 

sobre as normas gerais de direito financeiro, para a 
elaboração dos orçamentos e balanços da União, Estados e 
Municípios e do Distrito Federal. A mesma legislação, 
logo adiante, nos seus artigos 71 a 74, autoriza a criação 
de fundos especiais dando suporte para a sua constituição. 

Os Fundos Especiais devem obedecer, primeiro, à 
Constituição Federal que, em seu artigo 167, item IX, 
determina que a criação de qualquer Fundo deve ser 
precedida de uma autorização do Legislativo. A Lei de 
criação do Fundo deve ser aprovada pelo Legislativo. 

Além disto, a Lei 4.320/64 autoriza em seus artigos 
71,72, 73 e 74 a criação de Fundos Especiais, permitindo 
que se quebre o princípio de “Caixa Único”. Existem 
também outras normas que devem ser obedecidas. Esta 
legislação está listada abaixo: 
 - Constituição Federal/88, art. 167 item IX 
 - Lei Federal 8.080/90, art. 33/34 
 - Lei Federal 8.142/90,art. 1, § 2, art.2 e 4 
 - Norma Operacional Básica SUS 01/93 
 - Lei 4.320/64, art.71-74 
 - Observar também a Lei Orgânica Municipal 





O que é
um Fundo?





13

III - O que é um Fundo? 

onforme a Lei 4.320/64, “constitui fundo es-
pecial 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” (Lei 
4.320, 1989:22). 

A aplicação das receitas vinculadas ao fundo 
deve ser feita através de dotação consignada na lei 
de orçamento ou em créditos adicionais. 

Os saldos positivos do fundo apurados em ba-
lanço devem ser transferidos para o exercício 
seguinte, a não ser que esteja especificada deter-
minação em contrário na lei de sua criação. 

A lei que cria o fundo poderá determinar as 
normas de controle, prestação e tomada de contas 
desde de que não contrarie a legislação existente.





O porquê de um Fundo 
dentro da Administração





17

IV - O porquê de um Fundo dentro 
da Administração 

 Fundo representa antes de tudo uma 
“CONTA ESPECIAL” utilizada especifica-
mente para uma finalidade, no caso, a saúde.

Diante das inúmeras tarefas que a 
administração pública tem de desempenhar,

seria muito difícil manter juntos todos os recursos 
necessários, com diferentes ordens de prioridade. A 
saúde é tão essencial que reservamos recursos 
especiais para atender esta necessidade, dentro de 
um Fundo. 





Primeiros Passos 
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V - Primeiros passos 

criação de um Fundo Municipal de Saúde 
deve obedecer aos trâmites definidos na lei. No 
entanto, não se trata de um processo meramente 
burocrático. As várias negociações exigidas 
obrigam os dirigentes da administração pública 

a um processo de contínua pactuação, 
esclarecimento de responsabilidades e planejamento 
da operação do Fundo. 

O roteiro abaixo apresenta esquematicamente os 
passos necessários para a implantação de um Fundo 
Municipal de Saúde: 

a) elaboração de um projeto de lei 
A criação do Fundo deve ser votada pela Câma-

ra Municipal, conforme art. 167, item IX da Constitui-
ção Federal; 

b) discussão com a Secretaria da Fazenda ou 
equivalente;

c) discussão como Conselho Municipal de Saúde; 
d) definição dos papéis; 
Esta fase significa a especificação das diferentes 

atribuições dos órgãos fazendários e do FMS, sem 
que haja disputa, mas confluência de respon-
sabilidades. 

e) definição e treinamento de equipe mínima; 
Por não se constituir em um órgão novo, será 

preciso adequar o funcionamento do FMS com os 
recursos humanos disponíveis. 

f) abertura de contas específicas. 





Propostas de Lei
para o FMS 
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VI - Propostas de Lei para o FMS 

xistem exigências das quais nehuma lei do 
Fundo deve se afastar:  

- explicação clara dos objetivos do FMS (é 
preferível errar pelo excesso de especificação 
do que pela sua falta); 

 - administração do Fundo feita com a fiscali-
zação do Conselho Municipal de Saúde - CMS sob 
responsabilidade legal do Secretário Municipal de 
Saúde;
 - atendimento a todas as determinações legais: 
dispor de orçamento, fazer relatórios e balancetes 
mensais e juntar todos estes dados à contabilidade 
geral da Prefeitura; 
 - autonomia administrativa e financeira, mes-
mo que o Fundo não tenha personalidade jurídica 
própria. No caso a personalidade jurídica é a da 
Prefeitura ou da Secretaria de Saúde se esta for 
uma autarquia ou fundação. 

O FMS poderá ser administrado conjunta-
mente com a Secretaria da Fazenda, ou em 
separado, dentro da Secretaria da Saúde. Cada 
município avaliará as vantagens e desvantagens de 
cada um dos sistemas. 

Imagina-se que as pequenas prefeituras optem 
por deixar a administração junto com a Secretaria 
da Fazenda e as prefeituras maiores optem por 
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ter o Fundo junto à Secretaria da Saúde. 
O funcionamento do Fundo dependerá do estabelecido na 

sua lei de criação. No quadro a seguir é feita uma comparação 
entre duas propostas de lei de criação de fundo, uma delas é mais 
detalhada e a outra é bastante sintética. 

A escolha por uma ou outra , acarretará conseqüências e 
dependerá da situação e dos acordos realizados em cada 
município.

A proposta II, por exemplo, obrigará o poder executivo a 
complementar, via decretos, a definição mais clara do 
funcionamento e as atribuições do Fundo. 

A regulamentação sendo feita por decreto implicará em 
maior facilidade de fazer e votar a lei de criação do Fundo mas 
por outro lado, a torna frágil, pois toda a sua regulamentação, 
pode ser modificada mais facilmente. 

A proposta I é mais difícil de ser votada e negociada e é 
também muito mais rígida. Cada modificação necessária deverá 
passar pelo Legislativo, o que demanda um tempo muito maior 
para realizá-la. Mas, por outro lado, também é mais difícil 
modificar a proposta conforme os interesses dos governantes do 
momento.

A avaliação de qual é a proposta mais adequada dependerá 
da situação político-econômico-social em cada município. 
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Q U A D R O I 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS

DOS OBJETIVOS 
Art. 1º- Fica instituído o Fundo 

Municipal de Saúde (FMS) que tem 
por objetivo criar condições finan-
ceiras e de gerência dos recursos, 
oriundos da União, do Estado, do 
Município ou de outras fontes, e 
destinados ao desenvolvimento das 
ações de saúde, executadas, 
controladas ou coordenadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
conforme o previsto na Constituição 
Federal art. 167, lei 8.080 de setembro 
de 1991, lei 8.142 de 1991 e a Lei 
Orgânica do Município (LOM).  

Art. 1º - Fica 
instituído o FMS 
a que se refere a 
LOM. 

Na proposta II as 
fontes de receita são 
definidas na LOM. 

DA SUBORDINAÇÃO DO 
FMS

Art. 2º - O FMS ficará subor-
dinação ao Secretário Municipal de 
Saúde.

PARAGRAFO
ÚNICO - O FMS 
será administrado 
pela Secretaria 
Municipal de Saú-
de, tendo o se-
cretário como 
coordenador de 
despesas. 

O fundo deve ser 
subordinado ao Se-
cretário Municipal 
da Saúde. 

DA ESTRUTURA DO FMS 
Art. 3º - A estrutura do FMS será a 

seguinte: 
- coordenação; 

Art. 2º - Os 
recursos do FMS 
serão geridos atra-
vés da junta de 
adminis- 

A estrutura do 
fundo pode e 
deverá variar de 
acordo com as con-
dições de cada 
município. 
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(cont.) 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS

- conselho de coordenação; 
- gerência executiva. 

tração (JA), integrado 
por  três membros sob 
a supervisão direta do 
secretário da saúde. 
§ 1º - Os integrantes 
da J.A. serão no-
meados, juntamente 
com seus suplentes, 
pelo Prefeito, me-
diante indicação do 
Secretário de Saúde, 
dentre os servidores 
da secretaria. 

§ 2º - Os membros 
da J. A. serão 
substituídos em suas 
faltas e impedimen-
tos por seus su-
plentes. 

DA COMPOSIÇÃO DO 
FMS

Art. 4º - A composição do FMS 
será a seguinte: 

I - o coordenador será o 
Secretário Municipal de Saúde; 

II - o conselho de coordenação é 
composto pelo: 

- coordenador; 
- gerente executivo do FMS; 
- pessoas que compõem a coorde-

nação da SMS; 
III - a gerência executiva do FMS 

é composta por: 
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(cont.) 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS

- gerente executivo; 
- equipe de orçamento; 
- equipe de contabilidade; 
- equipe de convênios e contra-

tos; 
- equipe de controle. 

A lei de criação do 
Fundo pode ser 
bastante detalhada 
como na proposta I, 
ou mais simpes 
como na proposta II 

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 5º - São atribuições do 

Coordenador do FMS: 
I - assinar cheques com o 

responsável pela Tesouraria 
quando for o caso, ou delegar 
atribuição; 

II - ordenar empenhos e 
pagamentos das despesas do FMS, 
ou delegar atribuição; 

IV - realizar aplicações dos 
recursos financeiros ou delegar 
atribuição; 

V - firmar convênios e contratos, 
inclusive de empréstimos, jun-
tamente com o Prefeito, re-
ferentes a recursos que serão 
administrados pelo FMS; 

VI - apreciar análise e avaliação 
da situação ecônomico-financeira 
do FMS; 

Art. 6º - São atribuições do 
Conselho Coordenador do FMS: 

I - gerir o FMS e estabelecer 
planos de aplicação dos recursos 
con-

Art. 3º - São atribui-
ções da J.A: 

I - gerir os recursos 
do FMS e fixar as suas 
diretrizes operacionais 
de acordo com as polí-
ticas de aplicação esta-
belecidas pelo Con-
selho Municipal de 
Saúde CMS; 

II - elaborar o Plano 
de Aplicação, a 
proposta orçamentária 
dos recursos do FMS e 
sua programação finan-
ceira, submetendo-as 
ao CMS; 

III - elaborar a presta-
ção de contas da apli-
cação dos recursos do 
FMS.

Como no item 
anterior a lei do 
Fundo pode ser mais 
ou menos espe-
cífica na definição 
das atribuições. 
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(cont.) 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS

forme deliberações do Conselho 
Municipal de Saúde; 

II - submeter ao CMS a proposta da 
LDO anual, a proposta de Orçamento 
Anual e a proposta de Plano 
Plurianual da área da saúde, em 
consonância com o Plano Municipal 
de Saúde; 

IV - submeter ao CMS os planos de 
aplicação dos recursos a cargo do 
FMS;

V - submeter ao CMS as demons-
trações de receita e despesa e as 
prestações de conta do FMS; 

VI - encaminhar á contabilidade 
geral do município as demonstrações 
men-cionadas no inciso anterior. 

Art. 7º - São atribuições da Gerência 
Executiva: 

I - elaborar as demonstrações de re-
ceita e despesa a serem encaminhadas 
ao Conselho de Coordenação do FMS 
- CCFMS, ao CMS e ao orgão central 
de contabilidade do munícipio; 

II - elaborar a LDO, a proposta or-
çamentária, o Plano Plurianual e os 
Planos de Aplicação no que se refere a 
área da saúde; 

III- controlar a execução orçamen-
tária referentes a empenhos, liqui-
dação e pagamento das despesas e aos 
recebimentos das receitas do FMS;  
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(cont.) 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS

IV - manter a contabilidade orga-
nizada; 

V - providenciar junto á contabi-
lidade geral do município, as 
demonstrações que indiquem as situa-
ção econômica-financeira geral do 
FMS;

VI - preparar a análise e avaliação da 
situação econômica-financeira do 
FMS;

VII - manter os controles necessários 
sobre convênios ou contratos e dos 
empréstimos feitos para a Saúde. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Art. 8º - São receitas do FMS: 
I - as transferências oriundas do 

orçamento da União como decorrência 
do que dispõe o art. 30,  

VII, da Constituição Federal; 
II - as transferências oriundas do 

orçamento do Estado; 
III - as transferências oriundas das 

receitas do Município como decor-
rência do que dispõe a LOM.   

IV - os rendimentos e os juros de 
aplicações financeiras; 

V- o produto de convênios firmados 
com outras entidades financiadoras; 

VI - o produto de arrecadação de 
taxas, multas e juros de mora decor-
rentes de infrações ao Código 

Art. 4º - Os 
recursos do FMS 
serão contablizados 
como Receita Orça-
mentária do Muni-
cípio;

§ 1º - Os recursos 
financeiros corres-
pondentes ao FMS 
serão movimentados 
através de conta ban-
cária própia deno-
minada FMS. 

§ 2º - As impor-
tâncias necessárias 
ás aplicações de re-
cursos do FMS, 
serão repassadas, ob-
servada a progra-
mação financeira de  

A proposta II não 
especifica as re-
ceitas, apenas de-
fine que elas serão 
orçamentadas e 
serão movimen-
tadas através de 
uma conta espe-
cial.  
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(cont) 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS

de Saúde; 
VIII - doações em espécie 

feitas diretamente para o FMS; 
§ 1º - As receitas descritas 

neste artigo serão depositadas 
obrigatoriamente em conta 
especial a ser aberta e mantida 
em agência de estabelecimento 
oficial de crédito; 

§ 2º - A aplicação dos recursos 
de natureza financeira dependerá 
da existência da disponibilidade 
em função do cumprimento de 
programação. 

desembolso da Secretaria 
Municipal da Fazenda, 
até 5 (cinco) dias após a 
solicitação do Secretária 
Municipal da Saúde. 

DOS ATIVOS DO FUNDO
Art. 9º - Constituem ativos do 

FMS: 
I - disponibilidade monetárias 

em bancos ou em caixa especial 
oriundas das receitas espe-
cificadas; 

II - direitos que porventura vier a 
constituir; 

III - bens móveis e imóveis que 
forem destinados ao Sistema 
Único de Saúde-SUS, sob gestão 
do município; 

IV - bens móveis e imóveis 
doados, com ou sem ônus, 
destinados ao SUS do Município;  

Parágrafo Único - Anualmente 
se processará o inventário dos bens 
e direitos vinculados ao FMS. 
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(cont.) 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS 

DOS PASSIVOS DO FMS 
Art. 10 - Constituem passivos do FMS 

as obrigações de qualquer natureza que 
porventura o Município venha assumir 
para a manutenção do SUS sob gestão 
do município. 

DO ORÇAMENTO 
Art. 11 - O orçamento do FMS, 

evidenciará as políticas e o programa de 
trabalho governamentais, previstos no 
Plano Pluridimensaional-PP, na LDO e 
nos princípios da universalidade e do 
equilíbrio. 

§ 1º - O orçamento do FMS integrará o 
orçamento do Município, em obediência 
ao princípio da unidade. 

§ 2º - O orçamento do FMS observará, 
na sua elaboração e na sua execução, os 
padrões e normas estabelecidas na 
legislação pertinente. 

Art. 5º - O 
plano de aplicação 
dos recursos do 
FMS será elabo-
rado de acordo 
com a LDO e 
integrará o orça-
mento anual. 

DA CONTABILIDADE 
Art. 12 - A contabilidade do FMS tem 

por objetivo evidenciar a situação 
financeira, patrimonial e orçamentária e 
do sistema municipal de saúde, 
observados os padrões e  

Art. 6º - A 
execução do plano 
de aplicação dos 
recursos do FMS 
será contabilizada 
pelo órgão de con-
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(cont) 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS
normas estabelecidas na 

legislação pertinente. 

Art. 13 - A contabilidade será 
organizada de forma a permitir o 
exercício das suas funções de 
controle prévio, concomitante e 
subsequente, de informar, de 
apropriar e apurar custos dos 
serviços e, consequentemente, de 
concretizar o seu objetivo, bem 
como interpretar e analisar os 
resultados obtidos. 

Art. 14 - A estruturação contábil 
será feita pelo método das partidas 
dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá 
relatórios mensais de gestão, 
inclusive dos custos dos serviços. 

§ 2º - Entende-se por relátorios 
de gestão os balancetes mensais de 
receita e despesa do FMS e demais 
demonstrações exigidas pela 
Administração e pela legislação 
pertinente. 

§ 3º - As demonstrações e os 
relatórios produzidos passarão a 
integrar a contabilidade geral do 
município.  

trole interno na 
Prefeitura devendo 
seus resultados cons-
tarem do Balanço 
Geral do Município. 

DA DESPESA 
Art. 15 - Imediatamente após a 

promulgação da Lei de Orça-
mento, o Conselho de Coor-
denação do FMS aprovará o qua-
dro de quotas men- 
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(cont) 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS
sais que serão distribuídas entre as 
unidades executoras do SUS, sob a 
gestão do município. 
Parágrafo Único- Para os casos de 
insuficiência e omissões orçamentárias, 
poderão ser utilizados créditos 
adicionais suplementares e especiais, 
autorizados por lei e abertos por 
decreto do Executivo. 

Art. 16 - A despesa do FMS é 
constituída de: 

I - financiamento total ou parcial de 
programas integrados de saúde 
desenvolvidos pela secretaria ou por ela 
coordenados, conveniados ou por 
contratados; 

II - gastos com pessoal vinculados ás 
unidades executoras do SUS, sob a 
gestão do município; 

III - pagamento a pessoas fisícas ou 
jurídicas, prestadoras de serviços, pela 
execução de programas, projetos e 
ações específicas do setor saúde, 
observado o disposto no § 1º, art. 199 
da Constituição Federal; 

IV - aquisição de material 
permanente, de consumo e de outros 
insumos necessários ao desenvol-
vimento dos programas; 

V - construção, reforma, ampliação, 
aquisição ou locação de imóveis para 
adequação da rede física de prestação 
de serviços de saúde; 

VI - desenvolvimento e aperfeiço- 
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(cont.) 

PROPOSTA I PROPOSTA II COMENTÁRIOS

aumento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e 
controle das ações de saúde; 

VII - desenvolvimento de pro-
gramas de capacitação e aper-
feiçoamento de Recursos Humanos; 

VIII - atendimento de despesas 
diversas de caráter urgente e ina-
diável, necessárias á execução das 
ações de saúde. 

DAS RECEITAS  
Art. 17 - A execução orçamentária 

das receitas se processará através da 
obtenção de seu produto nas fontes 
determinadas nesta lei. 

Art. 18 - O FMS terá vigência 
ilimitada. 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir crédito adicional 
especial no valor de..........CR$ para 
cobrir as despesas de implantação do 
FMS.

Art. 20 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 7º - O 
Executivo regu-
lamentará a pres-
sente Lei Com-
plementar no prazo 
de trinta dias. 

Art. 8º - Fica 
autorizada a aber-
tura de créditos adi-
cionais necessários 
ao cumprimento 
desta lei. 

Art. 9º - Esta Lei 
Complementar en-
trará em vigor na 
data de sua publi-
cação.

Art. 10 - Revo-
gam-se as dispo-
sições em contrá-
rio.



Fonte de Recursos
do FMS 
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VII - Fonte de recursos para o FMS 

s receitas que compõe o FMS devem ser 
especificadas na lei de criação. Na realidade 
devem estar previstas na lei todas as fontes 
possíveis, desde recursos próprios de fontes 
diferenciadas, até todas as modalidades de 

repasse entre esferas de governo: 
a) Dotações consignadas no orçamento do 

município e créditos adicionais que lhe sejam des-
tinados. 

b) Auxílios, subvenções, contribuições, 
transferências e participações em convênios e 
ajustes.

c) Doações de pessoas físicas e jurídicas, 
públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. 

d) Rendimentos, acréscimos, juros e corre-
ção monetária proveniente de aplicação de seus 
recursos.

e) Outras receitas. 





O FMS na Norma
Operacional

Básica-SUS 01/93
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VIII - O FMS na Norma Operacional 
Básica-SUS 01/93 

FMS é um dos instrumentos de gestão 
definidos pela NOB 01/93 como requisito 
nescessário para o enquadramento nas 
condições de gestão parcial e semi-plena. 
Para o enquadra-mento na condição de gestão

 incipiente, não havendo o Fundo
 Municipal de Saúde, aceita-se apenas uma conta 
especial.

Para a comprovação da existência de FMS e 
de seu efetivo funcionamento, é necessário a apre-
sentação do instrumento legal que cria o FMS e o 
encaminhamento imediato dos extratos bancários, 
num segundo momento, os extratos devem ser 
encaminhados semestralmente.





Despesas do Fundo 
e sua relação com o 

Orçamento
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IX - Despesas do Fundo e sua Relação 
com o Orçamento 

fundo tem que fazer parte do orçamento do 
município, ou seja: 

 - do projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias;

- do projeto de Lei Orçamentária; 
- da Execução Orçamentária; 
- do Balanço Anual. 
Desta forma, ele deve englobar todas as 

despesas e receitas da SMS, o que, na prática, significa 
dizer que o orçamento do FMS é o orçamento da 
SMS. Ao se especificar a unidade orçamentária, deve 
ser identificado da seguinte forma: 

ORÇAMENTO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Os recursos do fundo devem ser gerenciados 
como qualquer outro recurso do orçamento, 
conforme o estabelecido na Lei Federal 4320/64. 

Se os créditos definidos no orçamento forem 
inadequados é possível a abertura de créditos 
adicionais.

Os créditos adicionais são autorizações de 
despesa não computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei 
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do Orçamento. Eles são classificados em: 
1-  suplementares, quando são destinados a reforçar as 

dotações existentes; 
2-  especiais, quando destinados as despesas para as quais não 

existe dotação orçamentária; 
3-  extraordinários, destinados a despesas urgentes e 

imprevistas como em caso de guerras, calamidade pública e 
comoção intestina. 

Conforme a Lei Federal 4320/64, os créditos suplementares/ 
especiais são autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo, 
tendo vigência adstrita ao exercício financeiro em que foram 
abertos, salvo expressa definição em contrário. É necessário indicar 
a importância e espécie do mesmo e a classificação da despesa até 
onde for possível. A abertura destes créditos depende da existência 
de recursos disponíveis. São considerados recursos disponíveis: 

1- superavit financeiro, apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior; 

2- excesso de arrecadação; 
3- resultantes de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei; 
4- o produto de operações de crédito autorizadas. 
Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do 

Executivo que informará imediatamente ao Legislativo. 
Sendo assim, a forma de fazer as suplementações depende do 

estabelecido na Lei Federal 4320/64 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias anual do Município. A lei de diretrizes pode 
determinar que as suplementações do fundo sejam feitas através de 
decreto ou de lei municipal. 

Se forem feitas através de decreto facilita e agiliza o processo, 
se forem feitas através de lei, devem ser aprovadas pela Câmara 
Municipal e demandarão mais tempo. 
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É possível que a Lei de Diretrizes Orçamentárias determine que 
os recursos oriundos de transferências para o Fundo sejam suplemen-
tadas por decreto. Como exemplo, podemos citar, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de Porto Alegre de 1992: 

Art. 7° - Nos projetos de leis orçamentárias constarão as seguin  
tes autorizações: 

I- Para abertura de créditos suplementares, como segue: 
(...)
d) para atender despesas relativas à aplicação de receitas vincu-

ladas, bem como seus rendimentos financeiros, que excedam à previ-
são orçamentária correspondente. 

Quanto à suplementação das dotações orçamentárias com os 
recursos próprios da Prefeitura, deve obedecer a existência de recur-
sos e a definição de prioridades de cada prefeitura. 

Para acompanhar o comportamento da execução orçamentária 
e facilitar a sua análise, identificando perfeitamente as despesas à 
conta dos recursos de transferências, podem ser criados no orçamento 
dotações específicas para os recursos de transferência e próprios. 
Como por exemplo identificar pelo dígito 02 no penúltimo campo de 
codificação:

3.1.2.0.01.00. Material de Consumo - Recursos próprios 
3.1.2.0.02.00. Material de Consumo - Transferências do SUS 

Isto deixará mais claro a participação de recursos do município 
e de transferências de outras esferas de governo. 

Existe a recomendação do Conselho Nacional de Saúde de que, 
no mínimo, 10% de receitas próprias dos municípios sejam alocadas 
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no Fundo Municipal de Saúde. 
A avaliação desta recomendação deve ser feita através dos 

balanços e não das propostas orçamentárias, porque, muitas 
vezes, as propostas orçamentárias não são executadas. 

Logo, deve haver por parte dos municípios, tanto no que 
se refere às receitas, quanto às despesas do fundo, a intenção de 
tornar clara a participação de cada uma das fontes de receita. 



Controle Social
do FMS
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X - Controle Social do FMS 

controle social é um dos princípios básicos do 
SUS e tem sido buscado como uma das 
formas de democratizar o acesso aos serviços 
de saúde. Além disso, contribui para a 
definição de prioridades, controle de 

qualidade e garantia de eficiência do geren-
ciamento do sistema. 

A definição da alocação dos recursos do FMS 
deverá ser deliberada pelo CMS, órgão responsável 
pela definição das políticas de saúde no município, 
através da discussão e aprovação da proposta orça-
mentária, dos planos de aplicação, do balancete 
financeiro e do acompanhamento da execução 
orçamentária.

Para executar esta função, o CMS pode se 
organizar internamente com a criação de secretaria 
técnica ou comissão de análise. Estas instâncias 
podem ser compostas por membros do próprio 
Conselho que se responsabilizam por pareceres e 
análises de contas e propostas do FMS enviadas ao 
Conselho. O objetivo, tanto da secretaria técnica ou 
do assessoramento ex-terno, é o de dar maior 
consistência às decisões do CMS que envolvam a 
área financeira. 





Implantação do Fundo 
Municipal de Saúde: 

Análise de Problemas e 
Propostas de Solução 
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XI - Implantação do Fundo Municipal de 
Saúde: Análise de 
Problemas e Propostas de Solução 

 m dos principais problemas encontrados se 
relaciona com a necessidade de entrosamento 
com os vários setores da administração 
pública. É nescessário estabelecer, com 
clareza os papéis das Secretarias Municipais

 de Saúde e Fazenda em relação a: 
 - compras: licitações/tomada de preço/carta 
convite de material de consumo e equipamentos; 
 - licitações/tomada de preço/carta convite de 
obras e serviços; 
 - contabilidade; 
 - gerenciamento das aplicações financeiras;  
 - quem assina o cheque; 
 - agilidade/controle do que foi solicitado e 
comprado.

Outro foco de resistência que pode dificultar a 
implementação do FMS está relacionado à relativa 
independência dos fundos com receitas vinculadas. 

A deficiência de recursos humanos treinados 
na área financeira/orçamentária, também será outro 
problema a enfrentar. 

E, por último, a contradição existente na 
legislação que coloca a necessidade de conta única 
para o fundo, e, ao mesmo tempo, exige contas 
específicas para cada convênio. 
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As soluções para cada um dos problemas dependerá da 
situação e da estrutura de cada município, mas é importante que 
seja encontrada através do consenso entre os envolvidos. 

A meta a ser perseguida é a construção dos Fundos de 
Saúde que serão importantes instrumentos no processo de 
descentralização e democratização da saúde. 

Espera-se que, com a criação de um Fundo Municipal de 
Saúde, sejam atendidos os principais requisitos e princípios que 
se buscou com a criação do SUS: administração com 
participação da população, transparência de todos os dados 
contábeis e financeiros, maior facilidade e agilidade na 
administração para atender às necessidades da área da saúde. 



Perspectivas
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XII - Perspectivas 

utras perspectivas mais gerais podem ser apon-
tadas a partir do enfrentamento da questão do 
FMS. Todo o processo de gerenciamento deve 
buscar um planejamento estrátegico do nível 
local, municipal, regional e estadual ao nível 

nacional, com definição das atribuições de cada esfera 
de governo. 

Qualquer processo de mudança deve preservar o 
que é necessário do sistema existente, não inviabili-
zando o funcionamento com mudanças bruscas. 

Deve-se ampliar os serviços nas regiões com 
déficit, buscando um acesso equânime aos serviços de 
saúde (definir qual a equidade que buscamos e as 
metas que queremos alcançar). 

Deve-se promover a descentralização, com um 
único gestor no município que controle os recursos 
financeiros, humanos e os serviços naquela área geo-
gráfica. No entanto, o sistema deve ter um planeja-
mento estratégico ascendente do nível local para o 
nível nacional, onde sejam definidas quais as atribui-
ções de cada esfera de governo. 

Devem ser definidos, com urgência, quais os 
serviços que devem permanecer como referência 
estadual e nacional. 

Deve ser construído um sistema de informações 
em saúde, confiável que permita estabelecer o perfil 
epidemiológico da população brasileira e, consequen-
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temente, a proposta de modelo assistencial de atenção à saúde, 
incluindo prevenção/cura e reabilitação, assim como ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária. 

Para que isto aconteça é preciso que haja a vontade política 
das três esferas de governo, espontânea ou estimulada pela 
pressão popular. 
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