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Exemplo – recursos da Pt 748/2018
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Financiamento e transferência dos recursos federais para as ações e os serviços 

públicos de saúde. Base legal 
• Lei n. 4320/1964  - Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de

Capital. ) (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

• Constituição Federal - 1988

• Lei n. 8080/1990

• Lei n. 8142 / 1990

• Lei Complementar n. 101 / 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal

• Portaria n. 204 / 2007- Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais 

p/ ASPS, na forma de blocos de financiamento

• Lei Complementar n. 141/2012 - Regulamentação da EC 29/00

• Portaria de consolidação n. 06/2017

• Portaria n. 3992/2017

Revoga 
Portaria nº 
204/2007

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del1939.htm


Portaria nº 3.992 de 28 de dezembro de 2017 –

Vinculação DAS AÇÕES Orçamentária aos Blocos de Financiamento

Altera a Portaria de Consolidação nº 06/17 para dispor
sobre o financiamento e a transferências de RECURSOS
FEDERAIS para as ações e os serviços públicos de saúde
do Sistema Único de Saúde “Caixa Único”, como previsto
na Lei nº 141/2012

Seção III
Da movimentação dos 

Recursos da União
Artigo 18 e 22



“Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a
despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem
repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios serão organizados e transferidos na
forma dos seguintes blocos de financiamento:

• I – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e
• II – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos

de Saúde.

ANTIGOS BLOCOS NOVOS BLOCOS

A. FARMACÊUTICA

A. BÁSICA

06 Blocos        MAC

VS

GESTÃO SUS

INVESTIMENTO

02 BLOCOS

I – Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Públicos de Saúde;

II – Bloco de Investimento na Rede de

Serviços Públicos de Saúde.



Fundo Nacional de Saúde

Bloco de Custeio

GRUPOS - Programa de Trabalho do Orçamento Geral :

• APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO

• ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

• ATENÇÃO BÁSICA

• ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR

• GESTÃO DO SUS

• VIGILÂNCIA EM SAÚDE 



Fundo Nacional de Saúde

Bloco de Investimento

GRUPOS - Programa de Trabalho do Orçamento Geral :

• ATENÇÃO BÁSICA

• ATENÇÃO ESPECIALIZADA
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Vinculação DAS AÇÕES Orçamentária aos Blocos de Financiamento

A Portaria não tem 
intenção de mudar 
regra contábil

Regra somente para 
repasses fundo a fundo 
não vale para Convênios



Art. 3º cont.

• 1º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a
fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica e única para cada
Bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais federais e movimentadas conforme
disposto no Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

• 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em
ações e serviços públicos de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser
observados:

I – a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro (Ano), com a
finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União
que deu origem aos repasses realizados (Grupos);

II – o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do Estado, do
Distrito Federal e do Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e

III – o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos
em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde
– SUS em sua respectiva esfera de competência.



Art. 3º cont.

• 3º A vinculação de que trata o inciso I do § 2º é válida até a
aplicação integral dos recursos relacionados a cada Programa de
Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem ao
repasse, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu
o ingresso no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do
Município.

• § 4º Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos
de que trata este artigo deverão ser automaticamente aplicados
em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreados em
títulos da dívida pública federal, com resgates automáticos,
observado o disposto no art. 1122.



Art. 3º cont.

• 5º Os rendimentos das aplicações financeiras de que
trata o § 4º serão obrigatoriamente aplicados na
execução de ações e serviços públicos de saúde
relacionados ao respectivo Bloco de Financiamento,
estando sujeitos às mesmas finalidades, regras e
condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos.” (NR)



• “Art. 4º O repasse dos recursos de que trata o artigo 3º fica condicionado à:

I – instituição e funcionamento do Conselho de Saúde, com composição paritária, na

forma da legislação;

II – instituição e funcionamento do Fundo de Saúde;

III – previsão da ação e serviço público de saúde no Plano de Saúde e na Programação

Anual, submetidos ao respectivo Conselho de Saúde;

IV – apresentação do Relatório Anual de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde; e

V – alimentação e atualização regular dos sistemas de informações que compõem a

base nacional de informações do SUS, consoante previsto em ato específico do

Ministério da Saúde.”



• Art. 5º Os recursos financeiros referentes ao Bloco de
Custeio de que trata o inciso I do caput do art. 3º serão
transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios em conta corrente única e destinar-se-ão:

I – à manutenção da prestação das ações e serviços
públicos de saúde; e

II – ao funcionamento dos órgãos e estabelecimentos
responsáveis pela implementação das ações e serviços
públicos de saúde.



Parágrafo único. Fica vedada a utilização de recursos financeiros referentes 
ao Bloco de Custeio para o pagamento de:

I – servidores inativos;

II – servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar
funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;

III – gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente
ligados às funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;

IV – pagamento de assessorias ou consultorias prestadas por servidores públicos
pertencentes ao quadro do próprio Município ou do Estado; e

V – obras de construções novas, bem como de ampliações e adequações de imóveis já
existentes, ainda que utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde.”
(NR)



Art. 6º Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimento na Rede de 
Serviços de Saúde de que trata o inciso II do caput do art. 3º serão transferidos em 
conta corrente única, aplicados conforme definido no ato normativo que lhe deu 

origem, e destinar-se-ão, exclusivamente, à: 

• I – aquisição de equipamentos voltados para a realização de ações e 
serviços públicos de saúde;

• II – obras de construções novas utilizadas para a realização de ações e 
serviços públicos de saúde; e 

• II – obras de reforma e/ou adequações de imóveis já existentes 
utilizados para a realização de ações e serviços públicos de saúde.

• Parágrafo único. Fica vedada a utilização de recursos financeiros 
referentes ao Bloco de Investimento em órgãos e unidades voltados, 
exclusivamente, à realização de atividades administrativas.”



Os recursos que compõem cada Bloco serão transferidos, fundo a fundo,

de forma regular e automática, em conta corrente específica e única para

cada Bloco e mantidas em instituições financeiras oficiais federais.

A memória de cálculo utilizada para repasse de recursos

continuará a mesma, não havendo nenhuma alteração no

método de cálculo e distribuição dos recursos federais.

Banco do Brasil Caixa Econômica Federal



MUDANÇA É SOMENTE NO ASPECTO 
FINANCEIRO

A VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO 
ALTERA



• SALDOS BANCÁRIOS: ATO DE GESTÃO (MANTER AS CONTAS E UTILIZAR OS RECURSOS ATÉ O

ZERAMENTO DAS MESMAS OU TRANSFERIR PARA A NOVA CONTA ABERTA PELO FUNDO

NACIONAL DE SAÚDE)

• EM AMBAS AS SITUAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS O GESTOR DEVE OBEDECER AO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO QUE DEU ORIGEM AOS REPASSES

REALIZADOS

• EX.: Se o município tiver saldo bancário na conta da Vigilância e quiser utilizar na média e alta

complexidade (SE UTILIZAR TERÁ QUE ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO RESTITUIR PARA A AÇÃO QUE

DEU ORIGEM AO RECURSO) EX. PAGAMENTO PRESTADOR

• POR CONTA DA FLEXIBILIZAÇÃO FINANCEIRO, SE O MUNICÍPIO UTILIZAR O FIANCEIRO; AO FINAL

DO EXERCÍCIO DEVERÁ COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CONFORME “MEMÓRIA DE

CÁLCULO” QUE DEU ORIGEM AO RECURSO



• Os recursos pendentes de repasse referentes a
propostas e projetos de investimento com
execução financeira iniciada em data anterior a
entrada em vigor da portaria serão transferidos
pelo FNS para as mesmas contas em que foram
transferidas as parcelas anteriores.

• POR EXEMPLO: CONSTRUÇÃO DE UBS DA QUAL O
MUNICÍPIO RECEBEU A 1ª PARCELA E FALTAM AS
OUTRAS DUAS O RECURSO SERÁ RECEBIDO NA
MESMA CONTA DO RECEBIMENTO DA 1ª PARCELA



PORTARIA 3992/2017



•Dinheiro não tem cor

•Quem tem cor é o 
orçamento
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A VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA É FUNDAMENTAL PARA O 
FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Plano  Municipal de Saúde

PPA 

Programação Anual de Saúde 
LDO, LOA

• Relatório Anual de Gestão

30 de agosto

15 abril-LDO
30 agosto - LOA

30 março

ATENÇÃO: A Lei Complementar 141/2012, traz a
obrigatoriedade da construção da PAS, em seu
Art. 36 § 2º: “Os entes da Federação deverão

encaminhar a programação anual do Plano de

Saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para

aprovação antes da data de encaminhamento

da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) do

exercício correspondente, à qual será dada

ampla divulgação, inclusive em meios

eletrônicos de acesso público.” Dessa forma, a

construção da programação deve ser realizada

antes do ano de sua vigência para haver

harmonia entre todas as peças orçamentárias,

quais sejam a LDO e a LOA, tendo em vista a

necessidade das programações serem

consonantes com estas leis, no tocante aos

recursos que as financiarão.



PORTARIA 3992/2017

Monitoramento e Controle:

• RAG: A comprovação da aplicação dos recursos repassados
pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde será
feito por meio do Relatório de Gestão que deverá ser
elaborado e submetido ao conselho de saúde e
apresentado ao Ministério da Saúde.

Segundo o Ministério da Saúde esta apresentação deverá ser 
feita em sistema próprio que será disponibilizado ainda no 

início de 2018.



301A.BASICA

302MAC

303A.FARMACÊUTICA

304V.SANITÁRIA

305V.EM SAÚDE

Portaria nº 1 de 11/01/2018 – Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento



Bloco de Financiamento Programas de Trabalho(Função/Subfunção/Programa/Ação)

I – Bloco de Custeio das 

Ações e Serviços 

Públicos de Saúde

10.122.2015.4525 - Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde

10.128.2015.20YD - Educação e Formação em Saúde

10.301.2015.20YI - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde

10.302.2015.20B0 - Estruturação da Atenção Especializada em Saúde Mental

10.301.2015.217U - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde

10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde

10.302.2015. 20R4 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha

10.302.2015.20SP - Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes

10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 

Complexidade

RELAÇÃO ENTRE BLOCOS DE FINANCIAMENTO INSTITUÍDOS PELA PORTARIA 

Nº 3.992/GM/MS/2017 E PROGRAMAS DE TRABALHO DA LOA 2018 
Atualizado conforme art. 3º da Portaria nº 1/SPO/SE/MS, de 11 de janeiro de 2018 



Bloco de 

Financiamento

Programas de Trabalho(Função/Subfunção/Programa/Ação)

I – Bloco de 

Custeio das Ações 

e Serviços Públicos 

de Saúde

10.302.2015. 8721 - Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde

10.303.2015.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção 

Básica em Saúde

10.303.2015.20AH - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS

10.303.2015.20K5 - Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS

10.303.2015.4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

10.304.2015.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução 

de Ações de Vigilância Sanitária

10.305.2015.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a 

Vigilância em Saúde

10.306.2069.20QH – Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde

10.845.0903.00QR - Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de 

Participação dos Municípios – FPM (Medida Provisória nº 815, de 29/12/2017)

RELAÇÃO ENTRE BLOCOS DE FINANCIAMENTO INSTITUÍDOS PELA PORTARIA 

Nº 3.992/GM/MS/2017 E PROGRAMAS DE TRABALHO DA LOA 2018 



Bloco de 

Financiamento

Programas de Trabalho(Função/Subfunção/Programa/Ação)

II – Bloco de 

Investimento na 

Rede de Serviços 

Públicos de Saúde

10.301.2015.12L5 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde – UBS 

10.301.2015.20YL – Estruturação de Academias da Saúde

10.301.2015.8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 

10.302.2015.12L4 - Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento -

UPA

10.302.2015.20B0 - Estruturação da Atenção Especializada em Saúde Mental 

10.302.2015.20R4 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha

10.302.2015.8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde 

10.302.2015.8933 - Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede 

Assistencial

10.303.2015.20AH - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS 

10.303.2015.20K5 - Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS 

10.306.2069.20QH – Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde

RELAÇÃO ENTRE BLOCOS DE FINANCIAMENTO INSTITUÍDOS PELA PORTARIA 

Nº 3.992/GM/MS/2017 E PROGRAMAS DE TRABALHO DA LOA 2018 

Atualizado em 27 de março de 2018 
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Plano Orçamentário – PO é uma identificação orçamentária, de caráter gerencial (não 
constante da LOA), vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir 

que, tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro 
da execução, ocorram num nível mais detalhado do que o do subtítulo/localizador de 

gasto.

Os POs são vinculados a uma ação orçamentária, entendida esta ação como uma

combinação de esfera-unidade orçamentária-função-subfunção-programa-ação. Por

conseguinte, variando qualquer um destes classificadores, o conjunto de POs varia também.

Exemplo: Ação: 20VY – Piso da Atenção Básica em Saúde

PO 0001: Piso da Atenção Básica Variável

PO 0002: Agente Comunitário de Saúde

PO 0003: Custeio de Atenção a Saúde Bucal

PO 0004: Piso de Atenção Básica Fixo – Pab Fixo
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Emendas 
parlamentares
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Emendas 
parlamentares
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• A despesa é classificada em duas categorias econômicas:

Despesa Corrente            e             Despesa de Capital

• Despesa de Capital: II Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuirão para a produção ou geração de novos
bens ou serviços e integrarão o patrimônio público, ou seja, contribuem, diretamente, para a formação
ou aquisição de um bem de capital. Essas despesas ensejam o registro de incorporação de ativo
imobilizado, intangível ou investimento

Exemplos: obras e instalações, máquinas e equipamentos, aquisição de software, aquisição de softwares
sob encomenda, veículos, bens móveis.

Observação: As peças de informática devem ser contabilizadas como despesa de capital, quando a
aquisição for para substituir partes do computador e implicar relevantes alterações nas características
funcionais, como, por exemplo, substituição de processador com aumento de velocidade da máquina.
Lembrando que, nestes casos, deverá ser feita o devido registro de incorporação do ativo.
http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/020300/020332

http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/020300/020332


Despesas Correntes I–Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/020300/020332

• Classificam-se nessa categoria todas as despesas para manutenção 
e funcionamento dos serviços públicos em geral, são despesas que 
não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um 
bem de capital.

• Exemplos: material gráfico, manutenção e conservação de 
equipamento de processamento de dados; pen-drive; peças de 
informática para reposição imediata ou para estoque, despesas 
com diárias pagas a prestadores de serviços para a administração 
pública, manutenção de software, suporte de infraestrutura de T.I., 
suporte a usuários de T.I.

http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/020300/020332
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• Material de Consumo: Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva;
diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás
engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial;
animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso
zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para
reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança,
socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e
produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete;
pen-drive; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para
instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material
odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações;
vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e
embalagem; suprimento de proteção ao voo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas
e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros
materiais de uso não-duradouro (1).

• Observação 1: Material de consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da
Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a
dois anos; e atenda pelo menos um dos critérios de: durabilidade, fragilidade, perecibilidade,
incorporabilidade ou transformabilidade.

Fonte: (1) Pt GESP/ SPG CO Nº 2, de 31-01-2017
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SIOPS 

Bimensal

Até 30 dias após a finalização do 

bimestre Exercício 2017 6º bimestre 

2017 (fim do exercício 2017) – até 30 de 

janeiro de 2018  Exercício 2018

1º bimestre 2018 – até 30 de março de 

2018

2º bimestre 2018 – até 30 de maio de 

2018

3º bimestre 2018 – até 30 de julho de 

2018

4º bimestre 2018 – até 30 de setembro de 

2018

5º bimestre 2018 – até 30 de novembro 

de 2018

6º bimestre 2018 (fim do exercício 2018) 

– até 30 de janeiro de 2019

Lei Complementar nº 

141 de 13/01/2012      

- Exigência para celebração 

de convênios com a União 

(Utilização dos dados do 

SIOPS no Cadastro Único de 

Entidades Convenentes -

CAUC, para averiguação da 

aplicação em saúde).



SIOPS – Dotações p/ subfunções da saúde 2016
Adolfo Jaci José 

Bonifácio
Mendonça Mte

Aprazível
Nipoã Planalto Poloni Ubarana União 

Paulista
Zacarias

SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

Planejamento e Orçamento

Administração Geral X

Administração Financeira

Controle Externo

Tecnologia da Informação

Formação de Recursos Humanos

Comunicação Social

SUBFUNÇÕES VINCULADAS

Atenção Básica X X X X X X X X X X X

Assistência Hospitalar e Ambulatorial X X X X X X X X

Suporte Profilático e Terapêutico X X X X

Vigilância Sanitária X X X X X X

Vigilância Epidemiológica X X X X X X X

Alimentação e Nutrição

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferências Intragovernamentais

Outras X X



Nota Técnica - Situação de entrega dos relatórios de gestão 2011 a 2016

• Até o momento não se tem orientação quanto a prazos para regularização destas
situações ou mesmo qualquer tipo de penalização para quem não regularizar.

• Sempre recebemos estas informações, porém desta vez veio em forma de nota
técnica assinada eletronicamente pelo DAI.

• Prudente: focar nos casos mais recentes - 2016.

• Nos casos anteriores (anos anteriores) sugiro que seria prudente que os municípios 
procurem averiguar e discutir estas situações com o Conselho atual - procurar atas 
dos anos anteriores e levar esta situação para discussão...



Decreto 815/2017 / Pt 748/2018

• apoio financeiro;

• parcela única; 

• Bloco de Financiamento de Custeio das ASPS;

• atender a qualquer despesa para manutenção da prestação 
das ASPS e ao funcionamento dos órgãos e estabelecimentos 
responsáveis pela implementação das ASPS em quaisquer dos 
seguintes grupos - Atenção Básica, Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Assistência 
Farmacêutica, Vigilância em Saúde ou Gestão do SUS 



32° Congresso de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo – COSEMS/SP acontecerá em
Rio Claro de 18 a 20 de abril de 2018.

“30 anos de SUS: SUStentabilidade para garantia
do Direito à Saúde – Aumento do financiamento
federal e estadual!”

http://www.cosemssp.org.br/congresso/congress

o-2018/

COSEMS-SP



Obrigada!!!!!

Essa apresentação utilizou parcialmente 

apresentações elaboradas por Sílvia Forti Stort, 

apoiadora do COSEMS SP, por Dr. Áquilas Mendes, 

professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, 

e matérial do FNS/MS.


