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NÃO À PEC 241. NENHUM DIREITO A MENOS!

DIRETORIA DO COSEMS/SP (2015 - 2017)

PRESIDENTE: STÊNIO JOSÉ CORREIA MIRANDA – SMS RIBEIRÃO PRETO

Entendemos que o debate é complexo e diCaros Amigos,
vide a sociedade, que é diariamente ameaçada
A hora é grave e exige de todos nós responde ser lançada ao caos se as medidas não forem
sabilidade e firmeza para agir. A Emenda
aprovadas. Nós, e grande parte do povo brasiConstitucional que hoje tramita no Conleiro, não acreditamos em tais ameaças e congresso, já aprovada em primeira votação pela
sideramos que a saída da crise deve ser
Câmara dos Deputados, não é apenas uma
amplamente debatida e pactuada de modo que
medida de contenção fiscal para obter equilísejam preservados os direitos resguardados
brio das contas governamentais. É muito mais
pela Constituição. Por que, por exemplo, não
que isto, pois representa a instituição de uma
discutir a política econômica lastreada em ennova política fiscal de longo prazo, estrutudividamento e em pagamento de elevados juros
rada sobre cortes de recursos que se destinam
ao mercado financeiro (apenas
à preservação e ampliação das
com juros o governo gasta o equipoliticas sociais instituídas pela
“NOSSAS
valente a quatro vezes o orçaConstituição Federal. A escolha
da Saúde)? Devemos
dos governantes é clara, insofisMÍDIAS ESTÃO mento
preservar os fabulosos ganhos
mável: resguardar privilégios e
impor o ônus do ajuste aos setoA DISPOSIÇÃO dos bancos e sacrificar os que já
tanto sofrem? Por que 1% da pores sociais que historicamente
sofrem em decorrência das inaDE TODOS QUE pulação que recebe as maiores
rendas é aquela que proporcioceitáveis iniquidades sociais e
QUEIRAM SE
nalmente menos impostos paga?
econômicas que nos envergoDevemos manter as isenções fisnham diante do mundo. O que
MANIFESTAR”
cais que subsidiam o setor priestá em gestação no útero da
vado da saúde, em prejuízo
chamada PEC da Morte é, de
crônico e crescente para o SUS? São algumas,
fato, um novo pacto de dominação social que
entre muitas, indagações que devem ser debasepulta por décadas as esperanças de um país
tidas e esclarecidas antes que seja tarde demais.
mais justo e menos desigual.
As páginas de nosso Jornal e os espaços de
Para contribuir com o debate, esta edição
nossas plataformas de comunicação estão à disespecial do Jornal do COSEMS/SP é inteiraposição dos gestores municipais para que todos
mente dedicada a este tema. A posição do COcontribuam com os debates, que será tanto
SEMS/SP, deliberada em diretoria e no
mais amadurecido e esclarecedor quanto mais
Conselho de Representantes Regionais, é publiplural e republicano for.
cada na forma de nota conjunta com os COUm grande abraço a todos.
SEMS dos estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro, um resultado de nossos esforços em estabelecer cooperação e formas de ação combinada com outras entidades representativas.
Publicamos também artigo do ex-ministro da
Saúde e ex-presidente do COSEMS/SP, Arthur
Stênio Miranda,
Chioro, e entrevista com a Procuradora do TriSMS Ribeirão Preto e
bunal de Contas da União, Élida Graziane Pinto.
presidente do COSEMS/SP.
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Nota conjunta dos COSEMS de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo contra a PEC 241

os quase trinta anos de sua existência, o
Sistema Único de Saúde obteve extraordinários avanços no campo da saúde coletiva
que podem ser verificados pela erradicação
de seculares doenças causadoras de extensos
danos para gerações de brasileiros, pela evolução favorável dos indicadores de saúde pública, pela implantação bem sucedida de
programas de prevenção de doenças e promoção da saúde nos diversos níveis de complexidade.
Para que o SUS fosse instituído e obtivesse
os resultados que hoje constatamos foi necessário que a sociedade destinasse a ele recursos financeiros que permitiram a evolução de
sua trajetória histórica e a promoção dos benefícios representados pelo acesso universal,
eqüitativo e integral à saúde para
todos os brasileiros.
A preservação do direito constitucional à saúde depende diretamente de suporte financeiro
adequado para os investimentos
necessários para ampliação e
conservação da rede de serviços
e para o custeio dessa rede. A
sustentação financeira do sistema público de saúde deve ser
planejada estrategicamente para
horizonte temporal de décadas,
pois se trata de garantir o direito
de sucessivas gerações.
Sabemos todos que as disponibilidades financeiras do país são limitadas
pelo grau de seu desenvolvimento econômico
e social, e a destinação de recursos para o sistema público de saúde deve ser equilibrada
em relação à necessidade de garantir a viabilidade das demais políticas públicas de
grande impacto social, como a educação, a
previdência e assistência social, a de habitação, de saneamento, de mobilidade, todas
elas tão importantes quanto a saúde.
A avaliação dos orçamentos das políticas
sociais, saúde entre elas, nos anos que se seguiram à restauração do Estado de Direito,

As bases da democracia brasileira estão no
Estado Social constituído a partir de 1988. Corrompê-las, como pretende a malfadada emenda
constitucional, significará ferir mortalmente a
própria democracia. Limitar o aumento dos
gastos públicos na gestão Federal, com perdas
consideráveis de recursos destinados às áreas
sociais, especialmente em saúde irá produzir
efeitos desastrosos nas esferas de gestão municipal e estadual da saúde.
Anualmente, as despesas da União em valores reais serão limitados, ou seja, apenas
poderá ser gasto o valor do ano anterior corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Isso quer dizer que a
despesa da União no ano de
2036 seja a mesma, em termos
reais, da executada em 2016.
A nova metodologia proposta
pelo governo federal, sob a defesa de fixar um limite para os
gastos públicos, irá agravar
ainda mais o subfinanciamento
da saúde e, mesmo que ocorra
uma elevação da arrecadação tributária nos próximos anos,
novos recursos financeiros não
serão destinados necessariamente às áreas sociais.
Portanto, os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) de Minas Gerais, Rio
de Janeiro e São Paulo, representantes legítimos de 1590 cidades brasileiras, repudiam a proposta de
emenda constitucional 241 e apelam aos Deputados Federais e Senadores da República
para que tenham a serenidade e a consciência
das dimensões históricas e sociais de suas
responsabilidades e rejeitem esse fúnebre
atentado contra o futuro do Brasil e dos brasileiros.
Em Defesa da Democracia e das Políticas
Sociais.
Em Defesa do SUS Universal, Integral e
Equitativo.
Nenhum Direito a Menos.

revela progressão gradual e aumento dos gastos a elas correspondentes nas três instâncias
federativas em que se organiza a administração pública do país (governos municipais, estaduais e o federal). E não poderia ser
diferente, pois a Constituição Federal de
1988 projeta um formato de Estado essencialmente lastreado em garantias de direitos
sociais de abrangência universal e permanente. Por tudo isso, causa perplexidade e inconformidade a proposta, pelo governo
federal, de uma emenda constitucional (PEC
241), já em trâmite no Congresso Nacional,
que representa a retirada do suporte financeiro mínimo necessário para a continuidade

Nota conjunta dos COSEMS

contra a aprovação da PEC 241

e a expansão das políticas sociais adotadas a
partir de 1988 com base nas prescrições constitucionais.
A aprovação da PEC 241, com a supressão,
por vinte anos, de bilhões de reais que seriam
destinados às políticas sociais, representará
a descaracterização e a morte do Estado Social preconizado pela Constituição, como expressão dos desejos e expectativas da
sociedade brasileira na histórica transição
entre o autoritarismo da ditadura militar e a
plena e desimpedida democracia política, social e econômica.
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urante a reunião do Conselho
de Representantes Regionais do
COSEMS/SP, em outubro, a
coordenadora de Saúde do
municípios de Álvares Florence,
Glaucia Waideman Fernandes
entregou documento produzido e
aprovado na Comissão Intergestores
Regionais (CIR) de Votuporanga,
contra a PEC 241. Assinaram o
documento 15 prefeitos e seus
respectivos secretários de Saúde.
O Conselho Municipal de Saúde de
Guararema também encaminhou
documento ao COSEMS/SP em
repúdio à PEC 241.

Reprodução

COSEMS/SP NO FACEBOOK

n Manifestantes acompanham a votação em primeiro turno da PEC na Câmara

(quando entraria em vigor a Emenda
Constitucional 29, com novas maneiras de
financiamento), apenas com o reajuste do
IPCA, deixariam de ser alocados na pasta
da Saúde cerca de R$ 134 bilhões.
Fatores determinantes afetam diretamente o aporte de recursos no setor, como
o envelhecimento da população, doenças
re-emergentes e incorporação de novas tecnologias. O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) estima que em 2036,
após 20 anos de “congelamento” dos gastos
de Saúde, só a população de idosos no Brasil
passará de 12,1% para 21,5% do total.
Atualmente, segundo o Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA), apenas
4% dos impostos pagos pela população
(alocação de recursos pelo Orçamento
Geral da União – OGU – Lei nº
13.255/2016) são destinados à Saúde. Na
educação este valor cai para 3,3%. Já para
a dívida pública, são destinados 48% dos
impostos. Somente em 2016, serão gastos
mais de R$ 720 bilhões em juros da dívida
pública, o que corresponde a seis vezes o
investimento no setor Saúde deste ano.
Doutora em Economia pela Faculdade
Getúlio Vargas e presidente da Associação
Brasileira de Economia da Saúde, Rosa

Fonte: CONASEMS

COSEMS/SP

A

Proposta de emenda à Constituição
(PEC) 241, que tramita no Congresso
Nacional para apreciação e aprovação das
casas Legislativas, Câmara dos Deputados
e Senado Federal, pretende restringir os
gastos públicos em Saúde, Educação, Saneamento e Assistência Social, dentre outros, durante os próximos 20 anos.
A referida proposta estabelece que as
despesas públicas não cresçam acima da
inflação acumulada em um ano. Essa proposta inclui nesse cálculo os restos a pagar
de anos anteriores e despesas com setores
fundamentais como Educação e Saúde.
Essa PEC só pode ser corrigida ou revisada
a partir do décimo ano de sua vigência.
Em 2017, a saúde contará com 15 % da
receita corrente líquida federal e em 2018
será congelada e reajustada, ano a ano
pelo índice de inflação do ano anterior
(IPCA). Ela determina um novo teto para
o gasto público em busca do sutil reequilíbrio das contas do Governo Federal.
Trata-se de alteração no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
instituir um novo regime fiscal no Brasil.
O orçamento limitará os gastos dos
três poderes, do Ministério Público e da
Defensoria Pública. Dentro de um
mesmo poder serão previstos limites por
órgão. Caso os gastos de uma determinada área ou órgão precisar de correção
superior à inflação, outra terá, em compensação, uma correção menor.
O órgão que desrespeitar seu teto de
gastos imposto por essa PEC não poderá,
no ano seguinte, dar aumento salarial,
contratar pessoal ou criar nova despesa,
até que os gastos do órgão retornem ao
limite previsto.
Na Saúde, as perspectivas apresentadas
por estudos do Grupo Técnico Interinstitucional de discussão sobre financiamento
do SUS, do CONASEMS, mostram uma
queda de investimento para o setor nos
próximos anos quando comparado à
forma de financiamento atual. Caso a referida PEC estivesse em vigor desde 2002,

SIMULAÇÃO COMPARATIVA DAS EMENDAS

COSEMS/SP
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n Rosa Marques, presidente da Abres

Maria Marques, em evento realizado pelo
Conselho Regional de Medicina de São
Paulo (CREMESP) ressaltou: “Estamos
vendo o governo acabar com o SUS. Mais
de 72% da população brasileira é SUS dependente. Será um retrocesso. Podemos
utilizar outras maneiras de arrecadação,
não cortando verba da Saúde”.

Segundo dados do CONASEMS, municípios e estados já se encontram sobrecarregados na sustentabilidade do custeio do
SUS. Ambos os entes federados injetaram
mais de R$ 30,35 bilhões acima da aplicação estabelecida pela Lei federal nº
141/2012, onde municípios possuem mínimo constitucional de 15% e estados 12%.
Para o presidente do COSEMS/SP, Stênio Miranda, a Saúde vem sofrendo com
perdas de investimentos e o financiamento é um nó crítico. Segundo ele, a PEC
é uma catástrofe para a Saúde brasileira.
“As projeções são péssimas. Já temos um
subfinanciamento quando comparados a
outros países que possuem sistema de
Saúde semelhante ao nosso.”
Miranda alertou que os municípios tiveram queda importante de arrecadação nos
últimos anos e mesmo assim utilizam
média elevada de recursos próprios na
Saúde. “A repartição atual dos três entes federados é desigual (União, estados e municípios) quanto ao financiamento da Saúde.
Nós últimos anos, os municípios passaram
a investir quase 30%, em média”.
n MUDANÇA
Antes de aprovado houve substitutivo

no texto que alterou o financiamento da
Saúde por meio da Emenda Constitucional nº 86, para 15% da Receita Corrente
Líquida da União, passando a vigorar
em 2017, e resulta em ganho de recursos. Porém, o substitutivo durará somente até 2018.
O Quadro acima mostra os efeitos da
PEC 241, se ela tivesse sido aplicada desde
2002, quando houve vinculação de recursos para os entes federados. Hoje, 13 anos
depois, haveria perda de 0,52 % do PIB em
recursos para a Saude, uma clara demonstração de desfinanciamento a longo prazo.
A PEC 241 foi ao plenário da Câmara
dos Deputados em primeiro turno e
teve aprovação de 366 deputados. O segundo turno na câmara será ainda em
outubro. Caso aprovada novamente, a
proposta segue para dois turnos de votação no Senado.
O COSEMS/SP mantêm sua firme posição de oposição à PEC 241, por entender
que os direitos sociais, garantidos constitucionalmente, não podem retroceder,
assim como a construção do SUS e as responsabilidades solidárias de todos os
entes federados, a qual tem que se embasar na realidade do país que vivemos.

u POST MAIS VISUALIZADO EM SETEMBRO

Curtidas: 71 - Compartilhamentos: 179 - Visualizações: 13.366

Texto:
“O #SUS é a maior conquista da democracia e consolida a possibilidade de um país
melhor, mais justo e digno para todos ! É exemplo para o mundo e deve ser defendido e
ampliado ! NÃO A qualquer retrocesso ! #COSEMSSPapoia Conheça a lei que mudou a
vida de todos brasileiros: http://presrepublica.jusbrasil.com.br/ legislacao/109386/lei-8080-90
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O

s avanços produzidos pelo SUS são inquestionáveis, mas sua implementação,
alicerçada em princípios generosos e humanistas, deparara-se com inúmeros desafios e problemas de ordem política, econômica, gerencial
e assistencial, produzindo uma importante dissociação entre o SUS constitucional e o SUS
real. Embora tenha resultado em mais acesso à
saúde e impactos positivos nos indicadores de
saúde, não foi capaz de produzir uma relação
de confiança e de ampla legitimidade social na
população brasileira, que continua apontando
a saúde como o principal problema do país.
Esse quadro não pode ser explicado tão somente pela insidiosa e permanente utilização
dos meios de comunicação para satanizar o
SUS e vender a saúde privada como solução,
pois é intimamente determinado pelo (crônico)
subfinanciamento da saúde.
O gasto total em saúde no Brasil, em 2013, atingiu 9,7% do PIB, valor próximo aos de alguns países desenvolvidos. Contudo, nosso gasto público
em relação ao gasto total em saúde foi de apenas
48,2%, enquanto países com sistemas universais
despendem mais de 70% com seus sistemas públicos. Nosso gasto público per capita com saúde
nesse mesmo ano foi de apenas 525 dólares,
valor baixo se comparado com outros países.
Isso significa apenas três reais por dia/habitante
para garantir cuidado integral e universal.
Em 2012, o Movimento Saúde +10 entregou ao
Congresso o projeto de iniciativa popular com
mais de 1,9 milhões de assinaturas pedindo a
destinação de 10% das receitas correntes brutas
da União para a saúde. No entanto, foi aprovada
a EC nº 86/2015 tornando obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais e alterando a regra de vinculação dos recursos
federais para a saúde, que passaram a ser calculados com base na receita corrente líquida (RCL)
da União, da seguinte forma: 13,2% da RCL no
primeiro exercício financeiro subsequente ao da
promulgação da EC (2016), progredindo anualmente até atingir 15% da RCL, em 2020.
O afastamento definitivo da presidenta eleita
Dilma Rousseff, em 31 de agosto, consumando o
golpe jurídico-político, permitiu a ascensão ao

asfixiado pelo subfinanciamento.
A ameaça mais grave e que terá impacto devastador para o SUS e as demais políticas públicas é a PEC 241/2016, que institui o Novo
Regime Fiscal, limitando os gastos públicos – aí
inseridos os gastos com saúde – por 20 anos.
Desta forma, o orçamento do MS, por duas décadas, será reajustado apenas pela apuração da
inflação (medida pelo INPC), desconsiderando
as necessidades de saúde da população, o impacto do crescimento populacional, da transição
demográfica e do envelhecimento (em 2030
mais de 30% da população terá mais do que 65
anos), da necessária expansão da rede pública
para atender a população e cobrir vazios assistenciais, o impacto da incorporação tecnológica
e dos custos associados à mudança do perfil assistencial determinado pela prevalência das
doenças não transmissíveis e das causas extern Arthur Chioro é médico sanitarista, professor da
UNIFESP, já foi secretário municipal de saúde, presidente
nas, e à própria inflação setorial, superior aos
do COSEMS e ministro da Saúde
demais setores da economia. Pior, desvincula os
gastos sociais de qualquer possível crescimento
de receitas nos próximos 20 anos. Assim,
poder de Michel Temer. Com o despudor e a
mesmo que aumente a arrecadação federal não
pressa características de quem não tem comprohaverá investimentos nas áreas sociais.
misso com o voto popular, Temer passa a escanO princípio básico da PEC é evitar que gacarar o projeto neoliberal e, numa velocidade
nhos reais oriundos do crescimento econômico
estonteante, apresenta propostas e impõe uma
sejam automaticamente transferidos às despeagenda que visa reduzir a responsabilidade e a
sas primárias e, portanto, aos gastos em ações
participação do Estado na condução das políticas
e serviços públicos de saúde
sociais e que desmantela direitos
Ainda que se antecipe os
e programas sociais. Assistimos,
“A POPULAÇÃO (ASPS).
15% da RCL para 2017 como
entre atônitos e indignados, uma
ponto de partida para congelaprofusão de medidas que interCONTINUA
mento dos gastos na área da
rompem as políticas sociais sem
APONTANDO
A
saúde nos anos seguintes, isso
nenhuma preocupação com as
não significa uma “preservação
consequências para as populações
SAÚDE COMO
ou prioridade” ao setor, já que
que delas se beneficiam. Políticas
O
PRINCIPAL
ainda assim deixaremos de conde caráter universal são apontatar
com cerca de 434 bilhões no
das como inviáveis e responsáveis
PROBLEMA
período de 2017-2036. Um exerpela crise. Floresce o debate sobre
DO
PAÍS”
cício contrafactual, aplicando os
a focalização das políticas sociais.
efeitos da regra do piso federal de
O governo Temer impõe
saúde, caso ela tivesse sido utilizada entre 2003
novos e graves contornos à dinâmica da crôe 2015, demonstra que teríamos perdido R$
nica crise vivida pelo SUS e produz a mais
135 bilhões, tornando inviáveis os programas
grave ameaça ao SUS em quase três décadas
criados ou ampliados no período, como o Mais
de existência. Até o momento, não anunciou
Médicos, as UPAs, o SAMU, o Farmácia Popuou ofereceu uma única contribuição para o
lar, o Saúde da Família, o Programa Nacional
aperfeiçoamento do SUS. Apenas a perspecde Imunização, dentre outros.
tiva de restrição de gastos de um sistema já
Divulgação

ARTHUR CHIORO

TUDO A TEMER
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nais, a regra de financiamento em saúde não
A redução da parcela federal aplicada em
pode ser guiada apenas pela perspectiva fiscasaúde sobrecarregará ainda mais os estados
lista, favorecendo a “banca” e os rentistas. É
e municípios, que já se encontram em situapreciso observar as necessidades de saúde, inção fiscal delicada e vêm ampliando seu perclusive, no médio e no longo prazo, considecentual de participação desde a EC 29/2000.
rando-se que o país deverá estar
As despesas da União cairão de
preparado para atender às de43% para 30% do total, entre
mandas crescentes da população,
2015 e 2022. Estados e municí“UM SISTEMA
em meio a uma transição demopios, que, em 2015, representaQUE
ATENDE
gráfica, nutricional e epidemiolóram 57% das despesas de
gica já em curso.
saúde, passarão a ser responsá206 MILHÕES
A verdade é que nunca estiveis por 70% dos gastos em
vemos
tão perto da implosão do
2022. Como não terão capaciDE PESSOAS
SUS. De política de Estado, em
dade de financiar mais de 70%
construção e mundialmente redos recursos do SUS, é forte a
REQUER
ferenciada, com suas contradiprobabilidade de um cenário de
AMPLIAÇÃO”
ções, desafios e complexidades,
caos para os próximos anos,
corremos o risco concreto,
apontando para redução da
como nunca, de vê-lo transforoferta de serviços ou inviabilimado em uma política de governo, amesquização total do SUS.
nhada e restritiva para os brasileiros
O financiamento de um sistema que atende
excluídos do mercado de trabalho formal.
a 206 milhões de pessoas requer ampliação em
Uma cobertura fracionada, segmentada, fotermos reais do valor aplicado em suas ações.
calizada, em detrimento de um sistema que
Mantido o SUS em seus preceitos constitucio-

garanta o acesso universal a serviços e ações
de saúde. Uma lógica contra o qual tanto lutamos na década de 90, mas que, desfortunadamente, ressurge nas propostas de
golpistas e usurpadores do poder, que não
contam com legitimidade social, mas que se
aproveitam da crise política e econômica que
o país atravessa para impor uma agenda que
nem os ícones mundiais da reforma liberal
dos anos 90 - como M. Thatcher e R. Reagan
- e, no Brasil, Collor e FHC, ousaram implementar, derrotando o sonho de oferecer o
SUS previsto na Constituição Federal, capaz
de garantir acesso universal, integral e equânime para a população brasileira.
Resta-nos reagir aos retrocessos e ameaças
à democracia, aos direitos sociais e humanos
e defender políticas públicas como o SUS.
Precisamos explicitar as disputas, tomar posição, fazer o debate político, ocupar os vários espaços. A hora é de unir esforços,
mobilizar a população, trabalhadores e gestores da saúde e lutar pelo SUS e pela democracia.

SANTOS 2017: 31º CONGRESSO DO COSEMS/SP

A cidade de Santos receberá, de 22 e 24 de
março de 2017, a 31ª edição do Congresso do
COSEMS/SP. O evento terá como tema central
‘Democracia: em defesa do SUS, nenhum direito a menos’ e será realizado no
Mendes Convention Center. São esperadas
cerca de 2 mil defensores e simpatizantes do
SUS, entre secretários e profissionais de Saúde.
Considerado um dos maiores eventos de
Saúde Pública do país, o 31º Congresso contará
com cursos, oficinas, rodas de conversas, grandes conversas, mostra de experiências exitosas
municipais, dentre diversas atividades. É uma
ótima oportunidade para troca de conhecimento e contato com gestores de municípios de
diferentes especificidades no setor.
O próximo ano é um importante momento
para os gestores de Saúde do Estado de SP. O
inicio de uma nova gestão municipal promove
trocas de gestores e colaboradores e por esse
principal motivo, o COSEMS/SP promove um
amplo acolhimento e esclarecimentos sobre o
SUS, seu funcionamento, financiamento, princípios e desafios.

para todos. Nas mídias sociais, acrescentem a hashtag
#NenhumDireitoAMenos
nas suas publicações para
composição de uma ampla
discussão dos acontecimentos atuais até o Congresso.
Queremos sua participação!

n 14ª MOSTRA
Em 2017 será celebrada a
14ª Mostra de Experiências
Exitosas dos Municípios paulistas. A cada ano são mais de
500 trabalhos inscritos que concorrem ao Prêmio David Capistrano. As inscrições estarão disponíveis nos próximos meses.
As experiências exitosas municipais promovem debates e troca de conhecimento, assim
como uma visão qualificada do SUS que queremos. Toda Mostra são premiadas 20 experiências que depois são publicadas em nossas
mídias e em uma edição especial da revista BIS,
do Instituto de Saúde (SES).

São esperadas autoridades dos três entes federados (União, estado e municípios) para um
amplo debate acerca dos rumos da Saúde Pública nacional, sobre os impactos da PEC 241 e
sobre a defesa do SUS.
O tema central do Congresso retrata nossa
defesa radical da democracia na Saúde,
aonde não permitiremos que direitos sociais
sejam violados ou retrocedidos. Nossas mídias
estarão, desde já, a disposição dessa batalha
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O Jornal do COSEMS/SP
conversou com a Procuradora do
Ministério Público de Contas do
Estado de São Paulo e Doutora
em Direito Administrativo, Élida
Graziane Pinto a respeito da
PEC 241. A Procuradora esteve
presente no Fórum de Debate
Sobre a PEC 241, promovido
pelo CONASS e CONASEMS,
em São Paulo.

JC - Por que a Saúde tem que ficar de
fora da PEC nº 241?
O grande problema da PEC 241/2016 é desconhecer a proporcionalidade entre receita e
despesa como metodologia instituída no texto
da Constituição de 1988, como proteção formal e material dos direitos à saúde e à educação (garantia equiparável ao habeas corpus
que ampara a efetividade do direito de ir e vir,
por exemplo). Caso seja aprovada tal proposta,
a sociedade brasileira trocará, por vias oblíquas e inconstitucionais, as vinculações positivas de gasto mínimo em saúde e educação
por uma vinculação negativa (crescimento real
zero, diante da garantia apenas de correção
monetária), certamente restritiva daqueles
pisos, sem qualquer avanço sobre a qualidade
do gasto no ciclo orçamentário. Tal inversão
de piso para teto desprega a despesa do comportamento da receita e faz perecer as noções
de proporcionalidade e progressividade no financiamento desses direitos fundamentais.
Assim, o risco é, especificamente no caso das
ações e serviços públicos de saúde, de que

Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes”

blico questionar que não cabe trocar os pisos
em saúde e educação pela explosão de demandas judiciais que onerarão, sobretudo, os
entes subnacionais.
Dito de forma literal e objetiva, é inconstitucional pretender congelar o piso federal da
saúde, transformando-o em precatórios a serem
suportados pelos demais entes da Federação.
JC - Qual a situação o fiscal atual dos
municípios paulistas?
Certamente a situação fiscal dos municípios paulistas é majoritariamente de sobrecarga de custeio das ações e serviços públicos
de saúde, haja vista a regressividade proporcional da participação da União no volume
global de recursos públicos vertidos ao Sistema Único de Saúde e a relativa estagnação
do Estado na fronteira dos 12% mínimos a
que se refere o art. 198 da Constituição. São
os municípios que têm respondido à demanda
social e até mesmo judicial pela progressivin Procuradora Dra. Élida Graziane Pinto
dade de custeio na busca pela efetividade do
direito à saúde.
Do ponto de vista do conjunto
sejam frustradas a prevenção, a
das políticas públicas, sob respromoção e a recuperação da “PEC241: RISCO
ponsabilidade do gestor municisaúde de mais de 200 milhões
DE
COLAPSO
pal, não é adequado que
de brasileiros.
prefeituras cheguem a gastar até
JC - Como os gestores
ESTRUTURAL
40% das suas receitas de impospaulistas podem discutir a
tos
e transferências com o SUS,
PEC nº 241?
COM O
porque a sociedade demanda
Os gestores paulistas do SUS
CONGELAMENTO
também mobilidade urbana,
precisam ter consciência de que
tratamento de resíduos sólidos,
é impossível negar o direito à
PREVISTO”
cultura, desporto, assistência
saúde a pretexto de teto fiscal. O
social etc. Trágica e infelizcidadão continuará a demandar,
mente, no Estado de São Paulo,
inclusive judicialmente se necesa média de aplicação municipal em ASPS é susário for, o acesso universal, igualitário e inteperior a 25% e isso é um termômetro do desegral às ações e aos serviços públicos de saúde.
quilíbrio federativo na gestão da política
Quando a União apresenta à sociedade um
pública de saúde. Eis o que tenho chamado de
“Novo Regime Fiscal” que congelará (inde“guerra fiscal de despesa” na governança fedependentemente do comportamento da sua arrativa do SUS e que agora corre o risco de corecadação), por 20 anos, o patamar do seu
lapso estrutural com o congelamento previsto
gasto mínimo em saúde em valores reais, os
na PEC 241/2016.
Estados e os Municípios deveriam vir a púArquivo pessoal

Jornal do
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