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Mais Dinheiro e
Estabilidade para Saúde

A Saúde Pública foi marcada nos últimos anos por
um grande esforço para satisfazer a demanda da população
por um serviço de qualidade tanto em infra-estrutura como
em capacitação profissional. Diante da complexidade do
setor, sobretudo num País de dimensões continentais como o
Brasil e grande população, o alcance desse objetivo depende
em grande medida  da estabilidade dos investimentos, fator
fundamental para a redução das desigualdades regionais e
a humanização da assistência prestada aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa luta, muito ainda há
de ser feito, mas importantes conquistas já foram alcançadas.
A principal delas foi a promulgação, em 2000, da Emenda
Constitucional n.º 29 (EC 29), depois de sete anos de
tramitação no Congresso Nacional. A Emenda determina a
elevação gradativa dos gastos dos governos federal, estaduais
e municipais com a Saúde a partir daquele ano, até chegar
a patamares mínimos que valerão a partir de 2004. Além
do aumento dos investimentos, a Emenda dá a nós, gestores,
um aviso muito importante: está terminantemente proibido
reduzir os gastos com Saúde.

No último dia 5 de novembro, assinei a Portaria
número 2.047 (vide íntegra no Anexo), que estabelece novas
diretrizes operacionais para a aplicação dessa  emenda. Elas
foram definidas com base na legislação vigente, que dá ao
Ministério da Saúde a competência para determinar normas
operacionais para o funcionamento do SUS. Dessa forma, a
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Portaria prevê que, no caso dos estados, os gastos com Saúde
devem aumentar até alcançar, em 2004, pelo menos 12%
da sua receita tributária. Os municípios, por sua vez, têm de
chegar a 2004 gastando, no mínimo, 15% de tudo que
arrecadam.

A Portaria define quais são as receitas financeiras
tratadas pela EC 29 e o que é gasto com Saúde. Esses
conceitos são importantes para balizar a decisão dos
administradores e a fiscalização dos Tribunais de Contas.
Portanto, o gestor precisa estar atento às definições para não
incorrer em equívocos que tragam conseqüências fiscais. A
Portaria também impede que estados e municípios que já
estão aplicando os recursos nos percentuais previstos para
2004 reduzam os desembolsos, garantindo a manutenção
do custeio dos serviços hoje prestados. No caso do governo
federal, até 2004, o orçamento do Ministério da Saúde não
pode ser reajustado por índice menor do que a variação
anual do Produto Interno Bruto (PIB). Esta premissa vem sendo
cumprida, o que permitiu elevar o orçamento de R$ 22,7
bilhões em 2000 para R$ 28,5 bilhões em 2002.

Estima-se que as despesas conjuntas da União, estados
e municípios com ações e serviços públicos de Saúde
aumentem mais de 30% entre 2000 e 2004. Na prática esta
evolução já vem se consolidando. Exemplo são os gastos
das três esferas de governo este ano, de mais de R$ 40
bilhões no setor.

A Emenda Constitucional n.º 29 tramitou por  sete
anos no Congresso até se transformar em norma jurídica em
setembro de 2000, após uma decisiva articulação do governo
do presidente Fernando Henrique Cardoso, durante a
administração do  ministro José Serra, com o Poder
Legislativo. Durante a tramitação, a proposta foi apoiada
por parlamentares das mais variadas tendências políticas,
assumindo um caráter suprapartidário. Além disso, contou
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com relevante apoio dos conselhos de Saúde, profissionais
do setor, entidades e hospitais prestadores de serviços do
SUS, entre outros.

A Emenda, por intermédio da vinculação de recursos,
deu à Saúde o mesmo status que já havia sido alcançado
pela Educação. É um instrumento que atende a antigas
reivindicações, que alertavam para um possível sucateamento
da Saúde Pública. Felizmente, a EC 29 veio para afastar de
vez esse temor. A cada ano, haverá mais dinheiro para
melhorar a assistência à população, por meio de ações como
a modernização tecnológica das unidades do SUS, ampliação
do acesso gratuito aos medicamentos, capacitação de recursos
humanos e uma eficaz vigilância epidemiológica, sanitária e
nutricional.

Cabe ao Tribunal de Contas da União (TCU) o
acompanhamento, fiscalização e controle dos gastos do
governo federal com Saúde. Estados e municípios, por sua
vez, são fiscalizados pelos respectivos tribunais de Contas e
pelos conselhos de Saúde estaduais e municipais. Além disso,
os gastos nessas duas esferas são fiscalizados, no âmbito do
Ministério da Saúde, pelo Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos (Siops).

Disponível no site www.saude.gov.br/sis/siops, o Siops
é o único instrumento de caráter nacional que coleta,
consolida e oferece a todos que consultam  informações sobre
receitas e despesas com Saúde. Ele é capaz de fazer o cálculo
automático dos percentuais mínimos aplicados em ações e
serviços do setor. As informações contidas no Siops, cujo
preenchimento é obrigatório para estados e municípios,
permitem melhorias no planejamento, gestão e avaliação
sobre o financiamento da Saúde, além de uma maior
transparência e controle dos gastos públicos.

Caso o Ministério da Saúde verifique o descumprimento
das disposições da EC 29 por estados e municípios, informará
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o fato ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(Denasus), ao próprio ente federado, ao Conselho Nacional
de Saúde, ao Ministério Público e ao respectivo Tribunal de
Contas, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
Inclusive, o Ministério pode, se considerar conveniente,
suspender os repasses de caráter voluntário.

Os termos da EC 29 e da Portaria n.º 2.047 são
rigorosos. Mas esse rigor pode se traduzir num chamamento
para que todos nós, gestores, reforcemos nossas
responsabilidades frente ao desafio de tornar o setor de Saúde
Pública brasileiro digno da população que o utiliza.
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Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e
198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os
recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços
públicos de saúde.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 3.º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1.º A alínea e do inciso VII do art. 34 passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 34 .......................................................................... ”

“VII - .............................................................................. ”

“e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de
impostos estaduais, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino
e nas ações e serviços públicos de saúde.” (NR)

Art. 2.º O inciso III do art. 35 passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 35 .......................................................................... ”

“III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita
municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e

Emenda Constitucional

n.º 29, de 13 de setembro de 2000
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nas ações e serviços públicos de saúde;” (NR)

Art. 3.º O § 1.º do art. 156 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.156 ......................................................................... ”

“§ 1.º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se
refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso
I poderá:” (NR)

“I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e” (AC)*

“II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o
uso do imóvel.” (AC)

“ .................................................................................... ”

Art. 4.º O parágrafo único do art. 160 passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art.160 ......................................................................... ”

“Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede
a União e os Estados de condicionarem a entrega de
recursos:” (NR)

“I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias;” (AC)

“II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2.º, incisos II
e III.” (AC)

Art. 5.º O inciso IV do art. 167 passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.167 ......................................................................... ”
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“IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação
dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação
de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e
para manutenção e desenvolvimento do ensino, como
determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2.º, e 212,
e a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8.º, bem
como o disposto no § 4.º deste artigo;” (NR)

“ .................................................................................... ”

Art. 6.º O art. 198 passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 2.º e 3.º, numerando-se o atual parágrafo único como §
1.º:

“Art.198 ..................................................................... ”

“§ 1.º (parágrafo único original) ..................................... ”

“§ 2.º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde
recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais
calculados sobre:” (AC)

“I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei
complementar prevista no § 3.º;” (AC)

“II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos
recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a,
e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos
respectivos Municípios;” (AC)

“III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e
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dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I,
alínea b e § 3.º.” (AC)

“§ 3.º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a
cada cinco anos, estabelecerá:” (AC)

“I - os percentuais de que trata o § 2.º;” (AC)

“II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das
disparidades regionais;” (AC)

“III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal;” (AC)

“IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.” (AC)

Art. 7.º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 77:

“Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos
mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde
serão equivalentes:” (AC)

“I - no caso da União:” (AC)

“a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços
públicos de saúde no exercício financeiro de 1999 acrescido
de, no mínimo, cinco por cento;” (AC)

“b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano
anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno
Bruto – PIB;” (AC)
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“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 I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que
forem transferidas aos respectivos Municípios; e” (AC)

“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 I, alínea b e § 3.º.” (AC)

“§ 1.º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que
apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos II e III
deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro
de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um
quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação
será de pelo menos sete por cento.” (AC)

“§ 2.º Dos recursos da União apurados nos termos deste
artigo, quinze por cento, no mínimo, serão aplicados nos
Municípios, segundo o critério populacional, em ações e
serviços básicos de saúde, na forma da lei.” (AC)

“§ 3.º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e
os transferidos pela União para a mesma finalidade serão
aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado
e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto
no art. 74 da Constituição Federal.” (AC)

“§ 4.º Na ausência da lei complementar a que se refere o
art. 198, § 3.º, a partir do exercício financeiro de 2005,
aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios o disposto neste artigo.” (AC)
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Art. 8.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.

Brasília, 13 de setembro de 2000

Deputado Michel Temer   Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente                            Presidente

Deputado Heráclito Fortes   Senador Geraldo Melo
   1.º Vice-Presidente           1.º Vice-Presidente

Deputado Severino Cavalcanti   Senador Ademir Andrade
    2.º Vice-Presidente                   2.º Vice-Presidente

Deputado Ubiratan Aguiar   Senador Ronaldo Cunha Lima
1.º Secretário             1.º Secretário

Deputado Nelson Trad   Senador Carlos Patrocínio
2.º Secretário                 2.º Secretário

Deputado Jaques Wagner   Senador Nabor Júnior
    3.º Secretário                  3.º Secretário

Deputado Efraim Morais
4.º Secretário
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O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a promulgação da Emenda Constitucional
n.º 29, de 13 de setembro de 2000, que assegura recursos
mínimos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para
o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;

Considerando a auto-aplicabilidade do art. 77 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, da
Constituição da República, introduzido pela referida Emenda;

Considerando a competência do Ministério da Saúde, na
qualidade de órgão de direção nacional do Sistema Único de
Saúde – SUS, de estabelecer normas operacionais para o
funcionamento do Sistema, determinada pelo art. 14, XVIII, b,
da Lei n.° 9.649, de 27 de maio de 1998, com as alterações
da Medida Provisória n.° 2.216-37, de 31 de agosto de 2001;
pelos arts. 16, incisos XIII e XVII, e 33, § 4.°, da Lei n.° 8.080,
de 19 de setembro de 1990; e pelo art. 5.°, da Lei n.° 8.142,
de 28 de dezembro de 1990;

Considerando a Resolução n.° 316, aprovada pelo Plenário
do Conselho Nacional de Saúde em 4 de abril de 2002;

Considerando a Nota Técnica COPLAN/DP/SIS/MS n.°
061/02, da Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde –
SIS; e

Considerando os Pareceres CONJUR/CODELEGIS/VL n.°
961, de 2002, e n.° 1.970, de 2002, RESOLVE:

Portaria MS/GM n.º 2.047,

de 5 de novembro de 2002
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Art. 1.° Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, as
Diretrizes Operacionais para a Aplicação da Emenda
Constitucional n.º 29, de 2000.

Art. 2.° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

BARJAS NEGRI
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ANEXO
DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA A APLICAÇÃO

DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 29, DE 2000

DA BASE DE CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS
MÍNIMOS A SEREM APLICADOS EM SAÚDE

Art. 1.° As bases de cálculo para a apuração dos
valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços
públicos de saúde, estabelecidas pelos incisos do art. 77
do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias – ADCT
da Constituição da República, são as seguintes:

I - Para os Estados, o somatório:
a) do total das receitas de impostos de natureza

estadual (ICMS, IPVA, ITCMD);
b) das receitas de transferências recebidas da União

(Quota-Parte do FPE; Quota-Parte do IPI – Exportação;
Transferências da Lei Complementar n.º 87/96 - Lei Kandir);

c) do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;
d) de outras receitas correntes (Receita da Dívida Ativa

Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção
Monetária);

e) deste somatório, devem ser subtraídas as
transferências financeiras constitucionais e legais dos Estados
aos Municípios (ICMS, de 25%; IPVA, de 50%; IPI –
Exportação, de 25%).

II - Para os Municípios, o somatório:

a) do total das receitas de impostos municipais (ISS,
IPTU, ITBI);

b) do total das receitas de transferências recebidas da
União (Quota-Parte do FPM; Quota-Parte do ITR; Quota-
Parte da Lei Complementar n.º 87/96 - Lei Kandir);

c) do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;
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d) das receitas de transferências do Estado (Quota-
Parte do ICMS; Quota-Parte do IPVA; Quota-Parte do IPI –
Exportação); e

e) de outras receitas correntes (Receita da Dívida Ativa
Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção
Monetária).

III - Para o Distrito Federal, a soma das seguintes receitas:
a) de caráter estadual:
1. ICMS (75%);
2. IPVA (50%);

3. ITCD;

4. Simples;

5. Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;

6. Quota-parte do FPE;

7. Quota-parte IPI – Exportação (75%);

8. Transferências da Lei Complementar n.° 87/96 - Lei
    Kandir (75%);

9. Dívida Ativa Tributária de Impostos; e

10. Multas, juros de mora e correção monetária.

b) de caráter municipal:

1. ICMS (25%);

2. IPVA (50%);

3. IPTU;

4. ISS;

5. ITBI;

6. Quota-parte do FPM;
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7. Quota-parte IPI – Exportação (25%);

8. Quota-parte ITR;

9. Transferências da Lei Complementar n.° 87/96 - Lei
Kandir (25%);

10. Dívida Ativa Tributária de Impostos; e

11. Multas, juros de mora e correção monetária.

DOS RECURSOS MÍNIMOS A SEREM APLICADOS EM SAÚDE

Art. 2.° Para os Estados e os Municípios, até o exercício
financeiro de 2004, deverá ser observada a regra de evolução
progressiva de aplicação dos percentuais mínimos de vinculação,
prevista no art. 77, do ADCT.

§ 1.º O percentual mínimo de aplicação em ações e
serviços públicos de saúde em 2000 é de 7%.

§ 2.º Os Estados e Municípios deverão aumentar
anualmente seus percentuais de aplicação em saúde segundo
uma razão fixa mínima, observando-se o seguinte:

I - os Municípios:

a) que tiverem aplicado percentual igual ou inferior a 7%,
em 2000, deverão somar, a partir de 2001, inclusive, a razão
de 1.6 pontos ao percentual aplicado no exercício anterior,
respeitado o disposto no § 1.º deste artigo, até 2003, inclusive;

b) que tiverem aplicado percentual superior a 7% e inferior
a 15%, em 2000, deverão calcular a diferença entre 15% e o
percentual aplicado em 2000, reduzindo-a à razão de um quinto
por ano, a partir de 2001, inclusive, por meio da soma dessa
razão ao percentual aplicado no exercício anterior, até 2003,
inclusive;
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c) Em 2004, deverão aplicar 15%, da base de cálculo em
ações e serviços públicos de saúde.

II - os Estados:

a) que tiverem aplicado percentual igual ou inferior a 7%,
em 2000, deverão somar, a partir de 2001, inclusive, a razão
de 1 ponto ao percentual aplicado no exercício anterior,
respeitado o disposto no § 1.º deste artigo, até 2003, inclusive;

b) que tiverem aplicado percentual superior a 7% e inferior
a 12%, em 2000, deverão calcular a diferença entre 12% e o
percentual aplicado em 2000, reduzindo-a à razão de um quinto
por ano, a partir de 2001, inclusive, por meio da soma dessa
razão ao percentual aplicado no exercício anterior, até 2003,
inclusive;

c) Em 2004, deverão aplicar 12% da base de cálculo em
ações e serviços públicos de saúde.

§ 3.º Os Estados e Municípios que tiverem aplicado, a
partir de 2000, percentual igual ou superior aos mínimos previstos
para 2004, não poderão reduzir este percentual abaixo de 12%
e 15%, respectivamente, nos anos seguintes.

§ 4.º Eventual descumprimento, pelos Entes Federados,
da aplicação do percentual mínimo previsto para cada ano
não reduzirá o percentual mínimo a ser aplicado no exercício
seguinte, calculado na forma do § 2o deste artigo.

§ 5.º A aplicação de percentual superior ao previsto, em
determinado ano, não exime os Estados e Municípios de
respeitarem a progressão, nos anos seguintes, por meio da
soma da razão indicada no § 2.º acima.

Art. 3.° O montante mínimo de recursos a ser aplicado
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em saúde, pelo Distrito Federal, deverá ser definido pelo
somatório:

I - da aplicação do percentual mínimo previsto para os
governos estaduais na base de cálculo estadual definida no art.
1.º, III, a; e

II - da aplicação do percentual mínimo previsto para os
governos municipais na base de cálculo municipal, definida no
art. 1.º, III, b.

§ 1.º Se o Distrito Federal tiver aplicado percentual menor
ou igual a 7%, em 2000, deverá obedecer a seguinte sistemática:

a) no ano de 2001, o montante mínimo resulta do produto
de 0,08 pela base de cálculo estadual somado ao produto de
0,086 pela base de cálculo municipal;

b) no ano de 2002, o montante mínimo resulta do produto
de 0,09 pela base de cálculo estadual somado ao produto de
0,102 pela base de cálculo municipal;

c) no ano de 2003, o montante mínimo resulta do produto
de 0,10 pela base de cálculo estadual somado ao produto de
0,118 pela base de cálculo municipal; e

d) no ano de 2004, o montante mínimo resulta do produto
de 0,12 pela base de cálculo estadual somado ao produto de
0,15 pela base de cálculo municipal.

§ 2.º Se o Distrito Federal tiver aplicado percentual superior
a 7%, em 2000, aplicar-se-á a sistemática disposta no art. 2.º,
conforme o caso.

§ 3.º O percentual de que tratam os §§ 1.º e 2.º deste
artigo, referente ao ano de 2000, deverá ser obtido através do
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quociente da despesa com ações e serviços públicos de saúde
aplicadas nesse exercício, pela soma das bases de cálculo
estadual e municipal no mesmo exercício, multiplicado por 100,
apresentado com duas casas decimais.

Art. 4.º Os recursos aplicados em ações e serviços públicos
de saúde, em cada Ente Federado, serão calculados pela soma
das despesas liquidadas com essas ações, relacionadas às
respectivas fontes de recursos definidas no artigo 1.º, observado
o disposto nos artigos 7.º e 8.º.

§ 1.º Para estados e municípios, até o exercício financeiro
de 2005, inclusive, os recursos aplicados em ações e serviços
públicos de saúde, em cada Ente Federado, serão calculados
por meio da dedução do valor referente às receitas oriundas de
transferências intergovernamentais no âmbito do Sistema Único
de Saúde, do total da despesa liquidada com ações e serviços
públicos em saúde, observado o disposto nos artigos 7.º  e 8.º.

§ 2.º As despesas de exercícios anteriores não integram o
cálculo do valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde.

Art. 5.º O percentual de recursos aplicados em ações e
serviços de saúde, por cada Ente Federado, será calculado pelo
quociente obtido com a divisão do valor aplicado em saúde,
calculado conforme o art. 4.º, pela base de cálculo definida no
art. 1.º, para estados e municípios, conforme o caso, multiplicado
por 100, apresentado com duas casas decimais.

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Art. 6.º Para efeito da aplicação do art. 77 do ADCT,
consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde
aquelas de custeio e de capital, financiadas pelas três esferas
de governo, relacionadas a programas finalísticos e de apoio



23

que atendam, simultaneamente, aos princípios do art. 7.º da
Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes
diretrizes:

I - sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal,
igualitário e gratuito;

II - estejam em conformidade com objetivos e metas
explicitados nos Planos de Saúde de cada Ente Federativo;

III - sejam de responsabilidade específica do setor de
saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras
políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e
econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde.

Parágrafo único. Além de atender aos critérios
estabelecidos no caput, as despesas com ações e serviços de
saúde, realizadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
deverão ser financiadas com recursos alocados por meio dos
respectivos Fundos de Saúde, nos termos do art. 77, § 3.º, do
ADCT.

Art. 7.º Atendidos os princípios e diretrizes mencionados
no art. 6.º destas Diretrizes, e para efeito da aplicação do art.
77 do ADCT, consideram-se despesas com ações e serviços
públicos de saúde as relativas à promoção, proteção,
recuperação e reabilitação da saúde, incluindo:

I - vigilância epidemiológica e controle de doenças;

II - vigilância sanitária;

III - vigilância nutricional, controle de deficiências
nutricionais, orientação alimentar, e a segurança alimentar
promovida no âmbito do SUS;

IV - educação para a saúde;
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V - saúde do trabalhador;

VI - assistência à saúde em todos os níveis de complexidade;

VII - assistência farmacêutica;

VIII - atenção à saúde dos povos indígenas;

IX - capacitação de recursos humanos do SUS;

X - pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico
em saúde, promovidos por entidades do SUS;

XI - produção, aquisição e distribuição de insumos setoriais
específicos, tais como medicamentos, imunobiológicos, sangue
e hemoderivados, e equipamentos;

XII - saneamento básico e do meio ambiente, desde que
associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias
de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);

XIII - serviços de saúde penitenciários, desde que firmado
Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os
órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços;

XIV - atenção especial aos portadores de deficiência; e

XV - ações administrativas realizadas pelos órgãos de
saúde no âmbito do SUS e indispensáveis para a execução das
ações indicadas nos itens anteriores.

Parágrafo único. Poderão integrar o montante considerado
para o cálculo do percentual mínimo constitucionalmente exigido:

I - no caso da União, excepcionalmente, as despesas
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listadas neste artigo, no exercício em que ocorrerem, realizadas
com receitas oriundas de operações de crédito contratadas para
financiá-las; e

II - no caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
excepcionalmente, as despesas de juros e amortizações, no
exercício em que ocorrerem, decorrentes de operações de crédito
contratadas a partir de 1.º de janeiro de 2000, para financiar
ações e serviços públicos de saúde.

Art. 8.º Em conformidade com os princípios e diretrizes
mencionados no art. 6° destas Diretrizes Operacionais, não são
consideradas como despesas com ações e serviços públicos de
saúde, para efeito de aplicação do disposto no art. 77 do
ADCT, as relativas a:

I - pagamento de aposentadorias e pensões;

II - assistência à saúde que não atenda ao princípio da
universalidade (clientela fechada);

III - merenda escolar;

IV - saneamento básico, mesmo o previsto no inciso XII
do art. 7.º, realizado com recursos provenientes de taxas ou
tarifas e do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda
que  excepcionalmente executado pelo Ministério da Saúde,
pela Secretaria de Saúde ou por entes a ela vinculados;

V - limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos (lixo);

VI - preservação e correção do meio ambiente, realizadas
pelos órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por
entidades não-governamentais;

VII - ações de assistência social não vinculadas diretamente
à execução das ações e serviços referidos no art. 7.º, bem como
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aquelas não promovidas pelos órgãos de Saúde do SUS;

Parágrafo único. Não integrarão o montante considerado
para o cálculo do percentual mínimo constitucionalmente exigido:

I - no caso da União, as despesas de juros e amortizações
decorrentes de operações de crédito, contratadas para financiar
ações e serviços públicos de saúde; e

II - no caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as
despesas listadas no art. 7.º, no exercício em que ocorrerem,
realizadas com receitas oriundas de operações de crédito
contratadas para financiá-las.

DOS INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO CUMPRIMENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 29, DE 2000

Art. 9.º O Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Saúde do Ministério da Saúde – SIOPS, criado
pela Portaria Interministerial n.º 1.163, de outubro de 2000,
será o instrumento de acompanhamento, fiscalização e controle
da aplicação dos recursos vinculados em ações e serviços
públicos de saúde.

§ 1.º O SIOPS apresentará as seguintes características:
I - preenchimento obrigatório pelos Estados, Municípios e

Distrito Federal;
II - caráter declaratório;
III - processos informatizados de declaração,

armazenamento e extração dos dados;
IV - disponibilidade do programa de declaração no portal

eletrônico do Ministério da Saúde ou em disquetes, nos escritórios
regionais do Departamento de Informática do SUS – DATASUS;

V - publicidade das informações declaradas e dos
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indicadores calculados no portal eletrônico do Ministério da
Saúde;

VI - realização de cálculo automático dos percentuais
mínimos aplicados em ações e serviços públicos de saúde,
previstos no art. 77 do ADCT, de acordo com as diretrizes
estabelecidas nesta Portaria; e

VII - presença de mecanismos que promovam a
correspondência dos dados declarados no SIOPS com os
demonstrativos contábeis publicados pelos Entes Federados.

§ 2.º Atribui-se ao declarante a responsabilidade:

I - pela inserção de dados no programa de declaração;

II - pela fidedignidade dos dados declarados em relação
aos demonstrativos contábeis; e

III - pela veracidade das informações inseridas no sistema.

§ 3.º Caberá à Secretaria de Gestão de Investimentos em
Saúde:

I - emitir normas que assegurem as diretrizes dispostas
nesta Portaria; e

II - caso se verifique o descumprimento, por Ente Federado,
das disposições da Emenda Constitucional n° 29, de 2000,
relativas à aplicação de recursos mínimos em ações e serviços
de saúde pública, informar o ocorrido ao Departamento
Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS, ao próprio Ente, ao
Conselho Nacional de Saúde, ao Ministério Público e ao
respectivo Tribunal de Contas, para as medidas cabíveis.

Art. 10 O Ministério da Saúde tornará disponível aos
Tribunais de Contas, mediante termo de cooperação técnica,
banco de dados contendo as declarações de Estados, Distrito
Federal e Municípios, para sua utilização nas atividades de
verificação in loco e controle externo atribuídas àqueles órgãos.

Parágrafo único. O termo de cooperação técnica de que
trata o caput estabelecerá procedimentos em caso de divergência
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dos dados declarados em relação àqueles constantes dos
demonstrativos contábeis de Estados, Distrito Federal e
Municípios.

Art. 11 O Ministério da Saúde tornará disponível aos
Conselhos de Saúde, mediante solicitação, banco de dados
contendo as declarações de Estados, Distrito Federal e Municípios,
a fim de que sejam utilizados nas atividades de controle externo
de competência daqueles órgãos.
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