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Evento promovido pelo COSEMS/SP abordou, interpretou e debateu os principais 
artigos da Lei e mostrou que vários pontos seguem indefinidos
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SUS: Mais gestão ou mais recursos?

Luis Fernando Nogueira Tofani, Diretor de Comunicação do COSEMS/SP

O Ministério da Saúde (MS) 
recebeu no início de julho, em 
Brasília, o XXII Seminário 
Nacional dos Núcleos Estaduais 
de Apoio ao Sistema de 
Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde (SIOPS). Com 
a participação de membros das 
Secretarias Estaduais de Saúde, 
dos COSEMS e do DATASUS, 
foram apresentadas as noções 
básicas do sistema, assim como 
suas alterações, e realizada a 
capacitação dos integrantes dos 
Núcleos Estaduais de Apoio ao 
SIOPS.

Seminário apresenta adequações do SIOPS à Lei 
Complementar nº 141/12

Na ocasião, também houve espaço 
para ampliar o debate sobre a 
Lei Complementar nº 141/12 
e as adequações do sistema à 
referida Lei. “A gestão do SUS 
como um todo, principalmente 
a financeira, avança com a 
regulamentação e o SIOPS, 
aumentando a responsabilidade 
dos gestores públicos com a 
aplicação de recursos para as 
ações e serviços de saúde que 
compõem o SUS”, analisa o 
Secretário Municipal de Saúde 
de Várzea Paulista e Diretor de 
Comunicação do COSEMS/SP, 
Luis Fernando Nogueira Tofani.
Dentre as principais mudanças 
pautadas, destacam-se: o 
SIOPS passa a ser reconhecido 
oficialmente como instrumento 
para declaração e verificação 
da aplicação de recursos em 
ações e serviços de saúde; o 
sistema passará a trabalhar 
com autenticação digital pelos 
gestores; terá periodicidade 

bimestral, de acordo com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal; 
apresentará campo para análise 
e parecer do Tribunal de 
Contas; será obrigatório para a 
União; tornar-se-á a base para a 
aplicação de sanções aos gestores 
sobre o não cumprimento de 
percentuais mínimos através 
da retenção e repasses diretos 
aos fundos de saúde e possuirá 
interoperabilidade com outros 
sistemas.

SIOPS
A implantação do SIOPS teve 
origem no Conselho Nacional 
de Saúde em 1993, tendo sido 
considerado relevante pela 
Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão (PFDC) quando da 
instalação dos Inquéritos Civis 
Públicos nº 001/ 94 e 002/94 sobre 
o funcionamento e financiamento 
do SUS. 
Em 30 de abril de 1999, foi assi-
nada a Portaria Interministerial nº 

529 pelo Ministro da Saúde e pelo 
Procurador Geral da República, 
designando uma equipe para de-
senvolver o projeto de implanta-
ção do SIOPS. 
O SIOPS foi institucionalizado, no 
âmbito do MS, com a publicação 
da Portaria Conjunta MS/ 
Procuradoria Geral da República 
nº 1163, de 11 de outubro de 
2000, posteriormente retificada 
pela Portaria Interministerial nº 
446, de 16 de março de 2004, 
sendo, atualmente, coordenado 
pela Área de Economia da Saúde 
e Desenvolvimento/AESD, da 
Secretaria Executiva do Ministério 
da Saúde. 
O banco de dados do SIOPS é 
alimentado pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municí-
pios, através do preenchimento de 
dados em software desenvolvido 
pelo DATASUS/MS, que tem por 
objetivo apurar as receitas totais 
e os gastos em ações e serviços 
públicos de saúde.

Evento debateu as alterações 
do sistema e as mudanças 
nos procedimentos que 
serão necessárias para o 
próximo ano. Destaque para 
a obrigatoriedade também 
da União e periodicidade 
bimestral

Tem sido comum ouvir-se na mídia, da população em geral e inclusive de 
autoridades públicas, que o problema do SUS não é de ordem financeira e sim de 
gestão. Qualquer profissional que trabalhe no SUS, e, em especial, na sua gestão, 
tem argumentos suficientes para provar que trata-se de uma falácia: comparativo 
do percentual do PIB aplicado em relação a outros países, eficiência na produção 
de ações e serviços de saúde, resultados nos indicadores epidemiológicos...
É óbvio que uma gestão qualificada tem maior capacidade e pode apresentar 
melhores resultados, entretanto, não será suficiente se não houver maior aporte de 
financiamento para o SUS. 
Na batalha histórica pela regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 
perdemos a oportunidade de garantir mais recursos para o SUS, mas ganhamos em 
estruturação da gestão e sistemas de controle. 
Quem sabe assim poderemos mostrar à sociedade brasileira que há gestão sim. 
A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, é a representação disso. 
O SUS precisa de melhor gestão e mais recursos. Vejam bem que eu digo “e” e não 
“ou”. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. 
Força colegas: que venha o “Saúde Mais 10”!      
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III Prêmio David Capistrano - Experiência Exitosa
Projeto foi criado após o 
aumento de Instituições 
de Longa Permanência 
para Idosos no Município 
e a necessidade de suas 
adequações à legislação da 
ANVISA

DIVULGAÇÃO/TVTEM

   O Jornal do COSEMS/
SP publicará, nas 
próximas edições, 
matérias sobre os 
10 trabalhos que 

conquistaram o III 
Prêmio David Capistrano

•   

‘Monitoramento de Instituições de Longa Permanência para Idosos’

Para garantir a prevenção e 
redução dos riscos à saúde, os 
quais ficam expostos os idosos 
residentes em instituições 
privadas e públicas, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de 
São José do Rio Preto idealizou 
o projeto ‘Monitoramento 
de Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI)’. 
Devido ao aumento das ILPI 
no Município, de 14, em 2008, 
para 22 no último ano, os 
responsáveis pela Vigilância se 
mobilizaram com o intuito de 
oferecer serviços de qualidade 
aos cidadãos da melhor idade. O 
projeto conquistou o III Prêmio 
David Capistrano, durante o 
XXVI Congresso do COSEMS/
SP, em março deste ano, na 
cidade de Marília.
O Município de São José do 
Rio Preto possui uma população 
idosa (60 anos ou mais) que 
representa aproximadamente 
13% do total de seus habitantes. 
O projeto contemplou, ao todo, 
519 indivíduos e se estabeleceu 
nos padrões da Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) da 
ANVISA nº 283, de setembro de 
2005, a qual requer atribuições 
das ILPI, como: propiciar o 
exercício dos direitos humanos 
(civis, políticos, econômicos, 
sociais, culturais e individuais) 
de seus residentes; promover 
ambiência acolhedora; promover 
a convivência mista entre os 
residentes de diversos graus de 
dependência; integrar os idosos 
nas atividades desenvolvidas pela 

comunidade local; incentivar 
e promover a participação da 
família e da comunidade na 
atenção ao idoso residente; 
dentre outras.
“O monitoramento iniciou-se em 
janeiro de 2007 para cumprimento 
do dispositivo na Resolução. Em 
2009, começamos o mapeamento, 
concomitante com a identificação 
das inspeções da Vigilância 
Sanitária por Distrito/Unidade 
Básica de Saúde e Unidade 
Básica de Saúde da Família”, 
explicou a cirurgiã dentista e 
Fiscal da Vigilância Sanitária, 
Maria Célia Gomes Chueire.

Dinâmica
Foram realizadas inspeções 
em todas as instituições e 
tabulados os indicadores de 
maior relevância. Através dos 
dados obtidos e da avalição 
dos riscos, os profissionais 
receberam capacitação adequada. 
Todas as atividades executadas 
foram custeadas com recursos 
provenientes das ações de 
Vigilância Sanitária, conforme 
Pactuação Anual de Vigilância 
Sanitária e Plano Municipal de 
Saúde do Município.
Segundo a Gerente da Vigilância 
Sanitária, a farmacêutica 
Miriam Wowk dos Santos 
Silva, os principais riscos 
encontrados referem-se à falta 
de profissionais adequados 
e em número insuficientes, e 
problemas na estrutura física 
dos estabelecimentos. “Foi 
necessário elevar o número de 
inspeções em cada instituição, 
aumentando a frequência das 
visitas e exigências quanto às 
normas sanitárias, paralelamente 
às capacitações realizadas”, 
contou.
Os treinamentos realizados 
envolveram os órgãos de 
proteção aos idosos como o 
Conselho Municipal dos Direitos 

dos Idosos, Delegacia do Idoso e 
Ministério Público Estadual. O 
acompanhamento e avaliação do 
projeto seguiram os indicadores 
normativos que constam na RDC 
ANVISA 283/05, que incluem a 
taxa de mortalidade em idosos 
residentes, incidência de doenças 
e desidratação, dentre outros. As 
informações, segundo a RDC, 
devem ser encaminhadas à 
Vigilância Sanitária anualmente, 
no mês de janeiro.  
As ações compreenderam 
seis profissionais, sendo três 
enfermeiras, uma técnica de 
enfermagem e duas dentistas. 
Todos os envolvidos fazem parte 
da equipe técnica da Vigilância 
Sanitária. 

Desafios
Para as autoras, houve dificuldade 
na obtenção das informações. 
“O maior desafio  encontrado 
inicialmente foi a resistência 
das ILPI em nos fornecer os 
dados (indicadores) no prazo 
determinado pelas normas 
vigentes”, diz Maria Célia.

Resultados
Embasada nos indicadores, 
resultantes das inspeções e dados 
tabulados, a SMS pôde detectar 
e reduzir os principais riscos 
aos residentes das ILPI, além 

de executar ações educativas 
voltadas à realidade destas 
instituições.
Para o Secretário Municipal de 
Saúde de São José do Rio Preto, 
Valter Negrelli Júnior, a premiação 
do Município reflete o serviço 
de boa qualidade que tem sido 
prestado. “É o reconhecimento 
do desempenho dos nossos 
funcionários em atender cada 
vez melhor a população”, afirma. 
“Em referência ao trabalho, o 
maior benefício é evitar que as 
entidades atuem em desacordo 
com a legislação vigente”, 
completa.
O projeto foi relatado por Danielle 
Dantas Marques e contou com 
as coautoras Maria Célia Gomes 
Chueire e Sonia Maria Antunes, 
e colaboração de Kátia Baptista 
Zampronio, Hélia Mara Figueiredo 
Cherubini dos Santos, Silvia 
Helena de Souza Bayma, Regina 
da Silveira Gervázio e Miriam 
Wowk dos Santos Silva.

> Experiência se iniciou em 2007, com levantamento dos principais problemas 
 das Instituições
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Áquilas Mendes comenta a Lei Complementar nº 141 e 
propõe alternativas para o financiamento do SUS

COSEMS/SP
O entrevistado deste mês, Áquilas 
Mendes, é professor doutor livre-
docente de economia da saúde da 
Faculdade de Saúde Pública da USP 
e professor do Departamento de 
Economia da PUC-SP. Atua como 
colaborador do COSEMS/SP para 
assuntos de financiamento e gestão 
dos recursos do SUS há mais de uma 
década. Para o Jornal do COSEMS/
SP, Mendes falou sobre a Lei Com-
plementar nº 141 e seus efeitos para 
os gestores, além de analisar a im-
plantação do Contrato Organizativo 
de Ação Pública no Estado de São 
Paulo. Confira a entrevista:
JC - Quanto podemos afirmar que 
o SUS perdeu, em financiamento, 
nas mudanças que ocorreram no 
texto original da Emenda Consti-
tucional nº 29 em comparação ao 
que foi sancionado na Lei Comple-
mentar 141 (LC 141)?
Áquilas: Essa é uma luta que 
travamos desde que o texto original 
foi produzido. A nova Lei trás 
apenas os valores obrigatórios dos 
Municípios e Estados. Foi uma 
derrota para a saúde porque não 
alterou a base de cálculo para a 
aplicação da União (valor apurado 
no ano anterior é corrigido pela 
variação do PIB nominal). Nenhum 
novo recurso foi de fato destinado 
para garantir a universalidade da 
saúde. O projeto de regulamentação 
que se encontrava no Senado (PLS 
127/2007) e não aprovado na versão 
original (aplicação da União em 10%, 
no mínimo, da Receita Corrente Bruta 
- RCB), poderia ter acrescentado para 
o orçamento do Ministério da Saúde 
de 2011, o correspondente a cerca de 
R$ 32,5 bilhões. É possível dizer que 
essa regulamentação constitui uma 
grande derrota para o financiamento 
das ações e serviços do SUS. Na 
realidade, o governo federal fez de 
tudo para que essa base de cálculo não 
fosse aprovada. Tudo em nome de que 
não possui uma fonte específica para 
isso. Embora, é sabido que recursos 
financeiros não faltam, sobretudo 

quando analisamos o resultado do 
Orçamento da Seguridade Social. 
Há anos evidenciam superávits. 
Mas, grande parte é direcionada ao 
pagamento de juros da dívida, a fim 
de manter superávit primário, uma 
política econômica restritiva em 
termos de cortes dos gastos sociais. 
Esse direcionamento tem nome: 
Desvinculação das Receitas da União 
(DRU). Um dia depois de definido 
que o SUS não contaria com maiores 
recursos, o governo conseguiu 
aprovar no Senado, no mesmo mês 
de dezembro de 2011, o projeto que 
propunha a continuidade da DRU até 
2015, dando continuidade a que 20% 
das receitas da seguridade social 
fossem dirigidas a outras finalidades, 
como dissemos referentes ao 
conteúdo de políticas econômicas 
restritivas. Nesse sentido, já 
sabemos que o movimento ‘Brasil 
mais 10’ terá pouco sucesso, na 
medida em que a União não quer 
se comprometer com o aumento do 
financiamento e questiona de onde 
irá tirar mais dinheiro para bancar 
a saúde. A LC 141, por melhores 
que tenham sido as intenções de 
seus proponentes originais, apenas 
sancionou o comprometimento 
atual dos Estados e dos Municípios. 
Mediante a manutenção da base 
de cálculo anterior da União (EC 
29), abriu-se mão da assegurar uma 
maior responsabilidade dessa esfera 
na sustentabilidade do SUS.
Enquanto isso, apenas nos resta 
exigir que a LC 141 coloque um fim 
à acirrada luta para que os recursos 
aplicados pelos governos federal, 
estadual e municipal sejam realmente 
dirigidos às ações e serviços de saúde, 
buscando diminuir os conflitos que 
já mencionamos. Isso porque, a 
partir dessa fica definido, uma vez 
por todas, as despesas que devem ser 
consideradas como ações e serviços 
de saúde e daquelas que não se 
enquadram nesse conceito (artigos 
2º a 4º). Agora, tudo indica que a 
luta entre as Secretarias Municipais 

de Saúde (SMS) e as Secretarias de 
Finanças deve diminuir de forma 
significativa. Mesmo assim, muito 
se tem a discutir sobre algumas 
definições. 

JC - Qual o valor aplicado no Bra-
sil em comparação a outros países 
que possuem sistema universal de 
saúde?
Áquilas: Ainda que, com a criação 
da EC29 em 2000, o Brasil obteve 
um aumento do gasto público em 
saúde (SUS), passando de 2,89% do 
PIB, em 2000, para 3,7% do PIB, 
em 2011, e revela-se totalmente 
insuficiente para ser universal e 
garantir o atendimento integral. Isso 
porque, para o Brasil atingir o nível 
dos países com sistemas universais 
de saúde, como Reino Unido, 
Alemanha, França, Espanha, etc., 
precisaria quase dobrar a participação 
do SUS em relação ao PIB, a fim 
de equiparar à média desses países 
europeus, isto é, 6,7%. 
No caso brasileiro, é significativo 
considerar, também, na avaliação 
do gasto público, o incentivo 
concedido pelo governo federal à 
saúde privada, na forma de redução 
de imposto de renda a pagar da 
pessoa física ou jurídica, o que é 
aplicada sobre despesas com Plano 
de Saúde e/ou médicas e similares. 
Além disso, há que acrescentar as 
renúncias fiscais que experimentam 
as entidades sem fins lucrativos e a 
indústria farmacêutica, por meio de 
seus medicamentos. Nota-se que o 
total desses benefícios tributários 
à saúde privada vem crescendo de 
forma considerada. Registre-se: R$ 
7,8 bilhões, em 2007; passando para 
R$ 12,4 bilhões, em 2010, sendo que 
as estimativas para 2011 indicam 
a continuidade do crescimento, 
R$ 13,5 bilhões. Sem dúvida, essa 
situação nos remete à problemática 
relação entre o mercado privado e 
o padrão de financiamento da saúde 
universal, e ao mesmo tempo, suas 
conseqüências em relação à temática 

da equidade, tão importante para a 
sobrevivência do SUS.  Além disso, 
não se pode esquecer também o 
montante de recursos que o SUS vem 
repassando às entidades privadas 
(OSS) para assegurar a gestão das 
unidades públicas. Para se ter uma 
idéia, do orçamento da SES/SP para 
2012, cerca de 25% do seu total está 
alocado para a Coordenadora de 
Gestão de Contratos – responsável 
pelas OS. Já no Município de São 
Paulo, do total do orçamento da SMS 
(R$ 6,7 bilhões), aproximadamente 
quase a metade está direcionada às 
entidades privadas.  
Dessa forma, parece-me 
fundamental ampliar o debate 
sobre o financiamento da saúde. 
Uma possibilidade seria buscar a 
construção de consensos às políticas 
e instituições responsáveis pelas 
políticas universalistas, assegurando 
o modelo de desenvolvimento 
econômico com ampliação dos 
direitos sociais. Para tanto, vimos 
discutindo e analisando as seguintes 
propostas. Algumas delas foram 
apresentadas pelo Fórum em Defesa 
do SUS e contra a privatização 
e aprovadas na 14º Conferência 
Nacional de Saúde. São elas: a) 
ampliar a defesa pela construção de 
uma política macroeconômica que 
supere o quadro da política mantida 
pelos governos federais, ancorada 
no regime de metas para a inflação, 
enfrentando os interesses daqueles 
que se beneficiam dos juros elevados 
e da insensatez da valorização 
de nossa moeda. Para isso, será 

> Áquilas é consultor na construção do 
incentivo finaceiro ao COAP
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necessário reconhecer que as decisões 
das políticas econômicas procurem 
sempre privilegiar os objetivos sociais, 
no sentido de garantir uma proteção 
social (direitos sociais) de forma 
mais segura e definitiva, por meio 
de assegurar maior sustentabilidade 
financeira para a seguridade social 
e para o SUS; b) perseguir na 
defesa pela meta de aplicar, no 
mínimo, 6,7% do PIB em saúde 
pública, garantindo a universalidade 
da saúde (SUS); c) assegurar a 
universalidade, principalmente 
no cenário da crise mundial no 
capitalismo contemporâneo sob 
o domínio do capital financeiro, a 
fim de garantir mais recursos, por 
meio de propostas alternativas de 
financiamento, sem abrir mão da 
manutenção do financiamento da 
seguridade social. Enfim, essas 
medidas, somadas à garantia de um 
mínimo de compromisso do governo 
federal (Movimento Saúde mais 
10%), podem abrir caminho para 
o País, de fato, implantar o direito 
universal da saúde, aproximando 
sua despesa, enquanto proporção do 
Produto Interno Bruto, dos demais 
países que contam com um sistema 
público universal de saúde.

JC - Devido à proximidade das 
eleições, quais os principais desafios 
encontrados pelos gestores ao final 
de seus mandatos para preparar o 
processo de transição?
Áquilas: A melhor forma seria 
garantir um trabalho de transição, de 
forma a orientar os novos gestores 
sobre as obrigações inseridas na 
LC 141. Há vários pontos, mas 
gostaria de ressaltar principalmente 
um, o artigo 14 da Lei. “O Fundo 
de Saúde, instituído por Lei e 
mantido em funcionamento pela 
administração direta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, constituir-se-á em 
unidade orçamentária e gestora dos 
recursos destinados a ações e serviços 
públicos de saúde, ressalvados os 
recursos repassados diretamente às 
unidades vinculadas ao Ministério da 
Saúde”. A novidade é constar o Fundo 
Municipal de Saúde enquanto unidade 

orçamentária. Muitos Municípios 
pequenos, talvez não teriam 
problema, porque somente dispõem 
de uma unidade orçamentária (UO) 
A SMS denominaria a única unidade 
orçamentária da Secretaria em Fundo 
Municipal de Saúde. O problema fica 
para os Municípios grandes, em que 
a Secretaria, muitas vezes, dispõe de 
várias unidades orçamentárias. Nesse 
caso, será necessário criar uma UO 
Fundo e as demais serem incorporadas 
como programas ou projetos e/ou 
atividades orçamentárias. Assim, com 
a obrigatoriedade de os fundos de 
saúde serem unidades orçamentárias, 
aqueles que não o são, haverão de 
sê-lo. Para tanto, será preciso revisar 
a Lei de criação do Fundo de cada 
Município, e como isso leva tempo, 
caberá ao atual governo dar início 
a esse processo para que o próximo 
possa dar sequência. Ainda, é 
importante dizer que pela redação do 
art. 14, ficam ressalvados os recursos 
que se destinarem às unidades 
vinculadas às suas SMS, conforme 
ocorre com as autarquias e fundações 
que são unidades vinculadas e 
supervisionadas. 

JC - Como citado durante o Semi-
nário da LC 141, quais os princi-
pais pontos dúbios encontrados 
pelo gestor no texto da referida 
Lei?
Áquilas: A LC 141 avançou na 
definição dos mecanismos de 
transferência e de aplicação dos 
recursos da esfera federal e das 
esferas estaduais aos Municípios, 
com base na redução das 
disparidades regionais de saúde (arts. 
17 e 19). Devem ser respeitadas as 
necessidades de saúde da população, 
as dimensões epidemiológica, 
demográfica, socioeconômica, 
espacial e de capacidade de oferta 
de ações e de serviços de saúde, e, 
ainda, complementados pelo art. 35 
da Lei 8.080. No entanto, esse deverá 
ser um conflito nas discussões da 
Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) e das Bipartites (CIB) e os 
Municípios terão bastante trabalho 
para entrar em acordo com os Estados 
e o MS. Como forma de subsídios a 

metodologias de alocação que levem 
em consideração tais critérios da 
LC141, temos como base alguns 
Estados que já vem desenvolvendo 
repasses Fundo a Fundo, por meio de 
metodologia de alocação de recursos 
equitativa, baseada em necessidades 
de saúde, como por exemplo Minas 
Gerais, em andamento há 9 anos. 
Caberá a nós, conhecermos essa 
experiência e buscar uma reflexão 
crítica, adaptando à realidade de 
cada Estado. No tocante ao artigo 
17, no parágrafo 3, há um reforço à 
ideia de responsabilização entre os 
gestores do SUS. O Poder Executivo, 
ao repassar os recursos, deve fazê-
lo com base no Plano Nacional 
de Saúde, conforme o termo de 
compromisso de gestão firmado 
entre os três entes. Esse termo deve 
contribuir para reforçar a implantação 
do Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde (COAP), que vem 
sendo discutido no âmbito do SUS 
direcionado às regiões de saúde, 
com implantação prevista esse ano 
para Mato Grosso do Sul e Ceará. 
O nosso Estado já está discutindo 
o COAP através da realização de 
Oficinas Regionais, organizadas pelo 
COSEMS/SP e pela SES-SP. Parece-
me fundamental o alargamento desse 
debate, assim como São Paulo está 
fazendo. 

JC - A LC 141 ratifica, autoriza e 
legitima o repasse Fundo a Fundo 
dos Estados aos Municípios. No 
Estado de São Paulo este dispositi-
vo ainda não é utilizado. O Estado 
já poderiam iniciar este processo 
em 2012?
Áquilas: Já existe esse mecanismo 
em outros Estados, como dissemos 
na resposta anterior. Aqui em São 
Paulo esse debate tem levado 
anos. Há fatores burocráticos que 
vem emperrando a adoção desse 
mecanismo. Agora, a partir da 
LC 141, o procedimento já pode 
ser realizado, já existe o trâmite 
legal. Aliás, o Estado de São Paulo  
deveria dar o exemplo de implantar 
esse repasse em primeiro lugar em 
relação a outros Estados. Sabe-se 
que, recentemente, acordou-se que 

seria implantado o ‘PABinho’ para os 
Municípios. Nesse momento, deve-
se adiantar para um repasse Fundo a 
Fundo aos Municípios, muito mais 
global, isto é, que não se restrinja 
aos recursos da Atenção Básica. 
Tudo isso está estabelecido na LC 
141. Confiamos na vontade política 
dos dirigentes do SUS estadual. A 
manutenção de convênios de recursos 
deve ser cada vez mais uma raridade 
no SUS. Contudo, sabemos que ainda 
dependerá da luta dos Municípios na 
discussão com o Estado.

JC - Como consultor para o tra-
balho de construção de incentivo 
financeiro do COAP, como o sen-
hor avalia a implementação do 
contrato no Estado de São Paulo e 
quais as medidas que serão toma-
das caso os Municípios não cum-
pram os termos firmados?
Áquilas: Antes de mais nada, 
o importante seria saber quanto 
de recurso virá para a execução 
dos contratos, tanto do MS como 
da SES-SP. Na realidade, essa 
informação dependerá de um acordo 
entre os três gestores do SUS, 
incluindo os Municípios. Sabemos 
que os Municípios nesse Estado, 
aplicam, em média, mais de 22% 
do total de sua receita de impostos 
e transferências constitucionais 
em saúde. É importante conhecer 
o montante de recursos que a SES-
SP (recursos do tesouro estadual) 
disponibilizará. Nesse sentido, 
será preciso incluir nas discussões 
regionais que o COSEMS/SP e a  
SES-SP vem realizando para  
construir o COAP nas regiões, 
o montante que será assegurado 
por parte do Estado de São Paulo. 
O mesmo vale para o MS. Não 
é possível discutirmos as ações e 
serviços de saúde que dizem respeito 
a implantação das Redes Temáticas 
de saúde, sem que se trabalhe com 
estimativas de valores financeiros. 
Bem, com o advento da LC 141 
essa discussão deve ganhar ritmo. 
Isso porque a SES-SP deve agilizar 
o mecanismo de repasse Fundo a 
Fundo, conforme legalmente exigido 
pela Lei. 
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Seminário aborda Lei Complementar nº 141 e expõe seus 
desafios para os gestores

Evento debateu e interpretou 
principais dúvidas da Lei e 
foi acompanhado, ao vivo, 
por mais de 1.000 acessos 
online. As apresentações e 
o vídeo estão disponíveis no 
escritório do COSEMS/SP 

O COSEMS/SP promoveu, dia 08 
de agosto, Seminário sobre a Lei 
Complementar nº 141 (LC 141). 
O evento aconteceu na Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (FSP/USP) e contou 
com as apresentações do Médico 
Pediatra e de Saúde Pública 
e Assessor do CONASEMS, 
Gilson Carvalho, do economista 
e Professor da FSP/USP, 
Áquilas Nogueira Mendes, e da  
Assistente Técnica da Chefia de 
Gabinete da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo (SES-SP), 
Rosália Bardaro. Ao todo, mais 
de 120 pessoas, entre gestores, 
coordenadores e técnicos de 
saúde estiveram presentes e 
puderam debater o tema, além 
de aproximadamente 1.000 
acessos online para acompanhar 
o Seminário ao vivo, via web. 
Para o Presidente do COSEMS/
SP e Secretário Municipal de 
Saúde de São Bernardo do 
Campo, Arthur Chioro, o evento 
foi organizado com o propósito 
de aprofundar a discussão 
e ao mesmo tempo sanar as 
dúvidas. “Havia uma expectativa 
muito grande para essa Lei e o 
resultado foi bastante frustrante. 
No Seminário tivemos a 
oportunidade de debater seus 
principais impactos e também de 
determinar os novos desafios que 
teremos pela frente na gestão do 
SUS em nosso Estado”, avaliou.
Na primeira apresentação 
do evento, Rosália expos os 
principais preceitos e destacou 

que a LC 141 tem importância 
significativa, pois “é a primeira 
vez que o termo Vigilância em 
Saúde é utilizado em uma Lei 
e nela se incluem a vigilância 
sanitária, epidemiológica e 
também podem estar incluídas 
a vigilância ambiental e a saúde 
do trabalhador”. A Assistente 
Técnica sugeriu um debate 
sobre os limites da vigilância 
ambiental.
Dentre as dúvidas explicitadas em 
sua fala, Rosália citou o Inciso 9, 
do artigo 3º, o qual determina os 
investimentos nas unidades de 
serviço público de saúde. “Não 
sabemos se as estruturas tercei-
rizadas também poderão ser in-
seridas neste caso”, ressaltou.
Durante a abertura de sua 
participação, Carvalho salientou 
a essencialidade da missão 
dos gestores dentro do SUS. 
“Continuamos tendo que ajudar 
as pessoas a viverem mais e 
melhor. Não mudam os princípios 
nem as diretrizes do SUS”. 
Entretanto, não deixou de revelar 
sua decepção com a nova Lei. “É 
o mais redondo fracasso que vi 
na minha vida e vou ver nos 50 
anos de vivência na saúde que já 
tenho. São vinte anos de luta para 
que o Governo Federal colocasse 
mais dinheiro na saúde. Uma Lei 

que não deu mais dinheiro, mas 
mais obrigação”. 
Dentre as dúvidas encontradas 
pelos gestores na LC 141, o 
Assessor Técnico do CONASEMS 
comentou o artigo 6º, Incisos VI, 
VII e VIII, da LC 141, os quais 
dizem respeito ao saneamento 
básico e podem provocar distintas 
interpretações por parte dos 
gestores e trazer discordâncias 
quanto aos recursos específicos 
investidos pela saúde.
“Essa é uma pedra no nosso 
caminho. Temos uma área rural 
enorme que não tem saneamento 
nenhum e queremos saber se 
ficará por nossa conta. Na Lei nº 
8080 (Orgânica da Saúde) estava 
muito claro que saneamento 
está dentro de condicionantes/
determinantes, que não é nossa 
área. A mesma coisa com o meio-
ambiente, que também passou a 
ser nosso. Vamos ter muito mais 
pressão”, explicou o Assessor.
Outro ponto relevante levantado 
por Carvalho está relacionado 
ao rateio dos recursos estaduais 
(artigo 19 da LC 141). “O critério 
do rateio está definido, o próximo 
passo será definir a metodologia 
com que serão usados esses 
critérios de rateio. O terceiro 
passo será a aceitação na bipartite 
(Comissão Intergestores Bipartite 

- CIB) e o último passo será a 
aprovação no Conselho Estadual 
de Saúde, e, não está em lugar 
nenhum, o que irá acontecer caso 
o Conselho Estadual de Saúde 
não aprovar”.
Mendes, em sua intervenção, re-
forçou a necessidade de um de-
bate para orientar os governos 
municipais de transição. Para ele, 
esta é uma grande oportunidade 
para rever a estrutura orçamen-
tária. “A Lei coloca que o fundo 
é unidade orçamentaria e gestora 
dos recursos. Para os Municí-
pios grandes essa determinação 
pode ser complicada. Temos que 
discutir o gasto direto e indireto 
desse fundo”.
Ao final do Seminário, os 
debatedores responderam ao 
questionamento do público 
presente e dos internautas que 
acompanharam a apresentação. 
Pôde-se observar que vários 
artigos da LC 141 são dúbios, e 
precisam de pactuações locais 
para serem executados de maneira 
correta e efetiva. 
“O SUS é uma construção 
cotidiana. Uma luta entre 
vários atores governamentais 
e da sociedade. Nada que 
conquistamos foi de graça até 
hoje, é tudo fruto de muita 
mobilização e capacidade de 
articulação. Temos que discutir 
com a sociedade que sistema 
público todos nós queremos”, 
ponderou Chioro.

Arquivo do vídeo
O COSEMS/SP agradece à FSP/
USP pelo espaço cedido e pela 
transmissão online realizada. As 
apresentações dos participantes 
estão disponíveis em nosso portal 
e para a obtenção, na íntegra, do 
vídeo do evento, basta levar uma 
mídia ou pen-drive ao escritório 
do COSEMS/SP para cópia do 
arquivo.

ADILSON MANOEL GODOY/TIC-USP

> Auditório da Faculdade de Saúde Pública da USP recebeu mais de 
120 participantes 
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Projeto do COSEMS/SP completa cinco anos no 
fortalecimento das Comissões Intergestores Regionais

  “As palavras chaves são a aceitação e o amadurecimento, por parte do Apoiador durante todo o 
processo e seu desenvolvimento” - Clarisvan do Couto Gonçalves

  “O projeto auxiliou no empoderamento e uma maior  participação dos gestores no SUS. 
Potencializou a imagem do COSEMS/SP e se tornou uma referência” - Nelo Augusto Poletto

  “Um dos grandes trunfos foi o início junto ao processo de regionalização e instituição dos CGR. O 
projeto cresceu com o tempo e ganhou potência” - Tania de Freitas Perinazzo

  “É um marco no momento de mudança de gestão no SUS. O Projeto esteve no centro de todas as 
mudanças que ocorreram e produziu intensos resultados” - Adelson Mariano de Brito

  “Aproximou os Secretários dos CGR, agregou os gestores e os colocou em uma posição de equilíbrio 
nas discussões com a SES-SP” - Márcio Travaglini Carvalho Pereira

  “Foi cuidadoso e eficiente no novo cenário e novos atores que participaram durante o processo de 
mudanças” - Ana Lucia Pereira

  “O COSEMS é reconhecido pelos gestores locais (quer dos municípios, como pelos DRSs) como um 
interlocutor privilegiado para construção dos acordos e obtenção de consensos, além de apresentar 
uma forma rápida e eficaz de informação aos mesmos” - Edivaldo Trindade

O COSEMS/SP desenvolveu o 
“Projeto Apoiadores”, idealizado 
durante a gestão de Jorge Harada 
como Presidente do COSEMS/SP 
e coordenação de Lumena Almei-
da Castro Furtado, com o objetivo 
principal de colaborar na implan-
tação do Pacto pela Saúde no âm-
bito do Estado. Com cinco anos 
completados em julho de 2012, a 
iniciativa galgou espaços e se tor-
nou uma ferramenta estratégica de 
articulação regional, qualificação 
do processo de regionalização e 
fortalecimento do COSEMS/SP. 
Para o Presidente do COSEMS/
SP, Arthur Chioro, os Apoiadores 
também têm sido fundamentais 
na qualificação da participação 
dos Colegiados. “O avanço que 
merece destaque é que os Apoia-
dores conseguiram tornar-se um 
canal ágil, tanto para levar infor-
mações às regiões sobre as pactu-
ações do SUS, como para trazer o 
resultado das discussões regionais, 
garantindo um intercâmbio de in-
formações que vem se mostrando 
extremamente producente”, diz
Atualmente, o Projeto conta 
com 25 Apoiadores responsáveis 
pelo apoio aos 63 Colegiados de 
Gestão Regional (CGR) do Estado 
e tem contribuído na discussão de 
importantes temas como Plane-
jamento Regional, Programação 
Pactuada e Integrada, Regulação, 
Modelo de Atenção, Redes Re-
gionais de Atenção à Saúde, den-
tre outros.
“O Projeto nasceu para implantar o 
Pacto pela Saúde e auxiliar no pro-
cesso de regionalização quando da 
criação dos CGR. Foi uma estraté-
gia extremamente necessária para 
o fortalecimento do COSEMS/SP. 

Iniciativa atua na 
aproximação e articulação 
entre COSEMS/SP e regiões 
do Estado de São Paulo 

Para o que se propôs, o Projeto 
foi vitorioso, cumpriu o objetivo 
concreto”, afirma a Ex-Presidente 
do COSEMS/SP e Apoiadora do 
Ministério da Saúde (MS), Maria 
do Carmo Cabral Carpintéro.
“As principais estratégias sempre 
estiveram ligadas à qualificação 
do processo de co-gestão e  
planejamento de base regional. No 
entanto, o Projeto acabou tendo 
outros frutos, como a capilarização 
do COSEMS/SP no Estado. 
Hoje, a direção do COSEMS/
SP tem mais conhecimento das 
diversas realidades regionais e os 
Secretários tem a possibilidade 
de se aproximarem das diretrizes 
e ideias propostas pela diretoria 
do COSEMS/SP e seu Conselho 
de Representantes Regionais. 
Os Apoiadores acabam fazendo 
uma importante articulação entre 
o espaço regional e a diretoria”, 
explica a atual Coordenadora 
do Projeto e Assessora Técnica 
do COSEMS/SP, Elaine Maria 

Giannotti.

Atuação dos Apoiadores
Os CGR contam com um 
Apoiador que atua no conjunto 
dos Municípios da Região de 
Saúde. O número de Apoiadores 
é definido através da quantidade 
de Municípios de cada Região e 
suas distâncias. Cada Apoiador 
acompanha de um a quatro CGR 
e é responsável pelo envio de 
relatório analítico mensal com 
informações sobre as principais 
pautas discutidas, nível de 
representatividade das reuniões e 
seu andamento.
A continuidade do Projeto é ga-
rantida anualmente, através de 
repasses de recursos federais cuja 
finalidade é pactuada na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB).

Próximos passos
Para continuidade do Projeto, o 
desafio será o trabalho estrutural 
para a implementação do Decreto 

nº 7.508 e a recepção e o acolhi-
mento dos novos gestores mu-
nicipais após o processo eleitoral. 
Também é essencial trabalhar na 
integração com os Apoiadores do 
MS e da SES-SP.
“Coloca-se como necessidade, 
nesta nova etapa do Projeto, apoiar 
a implantação dos dispositivos 
do Decreto nº 7508, garantindo 
sua articulação às políticas 
discutidas em âmbito regional. 
Nesta perspectiva, estamos dando 
ênfase à constituição das Redes 
Regionalizadas de Atenção à 
Saúde e a organização de fóruns 
de discussão e pactuação, como os 
Grupos Condutores Regionais e o 
CG-Redes. O apoio também tem 
como foco o  desenvolvimento dos 
MAPAS de SAÚDE nas regiões 
e a elaboração dos Contratos 
Organizativos de Ação Pública 
da Saúde (COAP), e apoio a 
projetos específicos de acordo 
com as necessidades regionais”, 
acrescenta Elaine.

•  

•   

•   

•   

•   

•   

•   

Palavra dos Apoiadores
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PFURP sai na frente e disponibiliza dados para atender Lei 
Federal de Acesso à Informação  

Reunião define Municípios e planejamento do VER-SUS 
inverno 2012

Experiência é oportunidade 
para estudantes da área da 
saúde conhecerem de perto o 
Sistema Único de Saúde

No último dia 26 de julho, na sede 
da SES-SP, foram definidos os sete 
Municípios que participaram do 
projeto Vivências e Estágios na Re-
alidade do Sistema Único de Saúde 
(VER-SUS) inverno 2012. Com a 
presença de Coordenadores munici-
pais e do Ministério da Saúde (MS), 
além de professores universitários, o 
encontro serviu para a apresentação 
das próximas etapas e seus respec-
tivos planejamentos por parte das 
Secretarias Municipais de Saúde.  
Destinado a promover a integração 
dos futuros profissionais de 
saúde à realidade da  organização 
dos serviços, levando-se  em  
consideração os aspectos de gestão 
do sistema, as estratégias de atenção, 
o controle social e os processos de 
educação na saúde, o projeto se 
realizou em duas datas: 5 a 11, e 13 
a 20 de agosto.
Segundo a Coordenadora Nacional 
do VER-SUS, Mariana Bertol Leal, 

a experiência, no verão, obteve 
a participação de oito Estados 
brasileiros com total de 1.000 alunos 
universitários. “Já estamos com mais 
de 10 Estados contemplados para 
essa próxima etapa somando 1.600 
estudantes. A meta é atingirmos 
10.000 nos anos seguintes. O projeto 
pretende completar uma lacuna 
existente nas faculdades de saúde”, 
destacou. O Estado de São Paulo 
contou com 120 inscritos.
Para o médico hematologista e 
professor da Universidade Cidade de 
São Paulo (UNICID), Hélio Loterio, 
o ensino formal é muito distante da 
realidade. “Hoje, os alunos precisam 
ir a campo, não ficar apenas nas salas 
de aula. É necessário ‘contaminar’ 
os estudantes para transformar a 
realidade”, enfatizou. 
Nas duas semanas de atividades, 
os futuros profissionais da saúde 
tiveram oportunidade de vivenciar 
o trabalho nos centros de saúde 
e contribuir para o debate sobre 
o projeto político-pedagógico da 
graduação, participaram de rodas 
de conversa sobre a implementação 
das diretrizes curriculares da saúde, 
de forma que contemplaram as reais 

necessidades do SUS e da população 
brasileira. 

Experiência de Campinas
Município modelo na primeira 
edição nacional do VER-SUS, em 
2004, Campinas adotou a iniciativa 
desde então e atua anualmente com 
estudantes da saúde. Idealizado com 
a missão de política de integração 
ensino/serviço e também de educação 
permanente, o projeto municipal 
obteve 48 inscritos no último ano. 
A Coordenadora do Centro de 
Educação dos Trabalhadores da 
Saúde de Campinas, Aloide Ladeia 
Guimarães acredita que a projeto 
é imprescindível, sendo uma 
experiência única para os estudantes. 
“O contato com o dia a dia do 
profissional nos centros de saúde é 
muito importante. Promovemos rodas 
de conversa entre alunos e quem é 
da gestão. É uma troca de ideias que 
nos auxilia no aprimoramento dos 
serviços”, relata.

Municípios inscritos
São Bernardo do Campo - 13 a 19 
de agosto; 
Campinas -12 a 20 de agosto; 

Descalvado - 13 a 19 de agosto; 
Diadema - 05 a 11 de agosto; 
São João da Boa Vista - 05 a 11 de 
agosto; 
Suzano - 13 a 19 de agosto; 
Guarulhos - 13 a 19 de agosto.

O que é VER-SUS
O VER-SUS é um projeto desen-
volvido pelo Ministério da Sáude, 
em conjunto com as entidades estu-
dantis dos cursos da área da saúde e 
as Secretarias Municipais de Saúde, 
com o objetivo de oferecer a estu-
dantes universitários vivências e es-
tágios no SUS, com duração de 15 a 
20 dias.
Outra dimensão contemplada nesse 
Projeto diz respeito à histórica di-
ficuldade das diferentes profissões 
da saúde trabalharem de forma in-
tegrada. A cultura de fragmentação 
do setor ainda é uma realidade na 
qual a falta do hábito de convivên-
cia multiprofissional é uma de suas 
causas. Nesse sentido, o VER-SUS 
oportuniza o convívio, a discussão 
da organização do sistema de saúde 
brasileiro e a aprendizagem crítica 
aos estudantes de diferentes cursos 
da área da saúde.

A Fundação para o Remédio 
Popular "Chopin Tavares de 
Lima" (FURP) saiu na frente e 
já disponibilizou em seu site as 
informações para atender a Lei 
de Acesso à Informação (Lei 
12.527) em vigor no País desde 
maio. A Lei determina que órgãos 
públicos federais, estaduais e 
municipais (ministérios, estatais, 
governos, prefeituras, empresas 
públicas, autarquias, fundações 
e outros) ofereçam informações 
relacionadas às suas atividades a 
qualquer cidadão que solicitar. 

No portal da Fundação (www.
furp.sp.gov.br) estão disponíveis 
informações referentes à estrutura 
organizacional, procedimentos 
licitatórios, balanços, entre 

outros. 
Segundo a Lei, não há limite 
para as solicitações, podem 
ser requisitadas quaisquer 
informações relativas aos órgãos 
públicos, exceto documentos e 
dados considerados sigilosos ou 
pessoais pelo órgão. 
Gilmara de Oliveira, do Setor 
de Cadastro e Acompanhamento 
de Processos e responsável pela 
adequação da Fundação à Lei, 
explica que também já está 
sendo implantado um Serviço de 
Informações ao Cidadão (SIC), 

exigido pelo decreto. 
“Para viabilizar o acesso às in-
formações estamos desenvol-
vendo um sistema de Gestão 
de Documentos, onde o mate-
rial produzido e recebido na 
FURP será cadastrado e toda 
sua tramitação registrada até o 
arquivamento”, explica. 
Além disso, estão sendo desen-
volvidos manuais e procedi-
mentos para aprimoramento do  
serviço e realizados trabalhos 
de capacitação e treinamento 
para os gestores da FURP. 


