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O Conselho Nacional de Saúde (CNS) realizou diversas atividades, com 

temáticas específicas, como etapas preparatórias para a 16ª Conferência Nacional de 

Saúde (8ª + 8). Neste sentido, foram realizadas oficinas macrorregionais sobre orçamento 

e financiamento como parte do processo de construção da 16ª Conferência Nacional de 

Saúde, que ocorrerá de 4 a 7 de agosto de 2019, com o tema central “Democracia e Saúde”, 

tendo como eixos temático “Saúde como direito”, “Consolidação dos Princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS) ” e “Financiamento do SUS”. 

Teve como objetivo fomentar as discussões no controle social sobre a aplicação 

da Lei Complementar nº 141/2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente (pelos municípios, estados e União) em ações e serviços públicos de saúde. 

Cada estado participou com a indicação de doze participantes, sendo seis 

representantes dos conselhos estaduais e seis representantes dos conselhos municipais 

das capitais, seguindo os critérios: três integrantes da Comissão de Orçamento e 

Financiamento ou similar, dois membros da mesa diretora e uma indicação livre. 

A programação das oficinas macrorregionais inclui três mesas temáticas: 

Democratização e implantação do modelo público e universal de saúde no Brasil; Números 

do SUS e Desafios do controle social na consolidação do SUS e da democracia. 

A Professora Eli Iola Gurgel, associada do Departamento de Medicina Preventiva 

e Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 

(DMPS/FM/UFMG), dirigente da ABRASCO e integrante da COFIN/CNS pela Associação, 

conduziu o painel “Democratização e a implantação do modelo público e universal de saúde 

no Brasil”, que fez um resgate histórico da prestação da assistência à saúde no país do 

início do século até a consolidação do SUS, sem esquecer da atual conjuntura econômica 

e social do Brasil na segunda década do século XXI. 

O coordenador da comissão, conselheiro nacional de saúde membro da mesa 

diretora do CNS, representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

André Luiz de Oliveira, palestrou sobre o processo de construção da 16ª (8+8) como um 



 

resgate e atualização dos eixos da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, 

marco para a construção do SUS, para reafirmar seu fortalecimento. 

O conselheiro Wanderley Gomes da Silva, dirigente da Confederação Nacional 

das Associações de Moradores (CONAM), que apresentou o painel “Os desafios do 

controle social na consolidação do SUS e da democracia do Brasil”.  

O economista Francisco Funcia, consultor técnico da COFIN/CNS, apresentou 

os números do SUS, relacionando grandezas que sustentam os investimentos em Ações e 

Serviços Públicos de Saúde (ASPS) com os estrangulamentos financeiros regularmente 

feitos pelos contingenciamentos do Executivo Federal. 

Após cada painel houve espaço para debate do público, composto centralmente 

por conselheiros municipais e estaduais de saúde, a dinâmica proposta na metodologia 

sugeriu que os participantes do mesmo estado, pudessem se reunir brevemente e diante 

dos temas debatidos redigissem uma diretriz e três propostas, como um exercício prévio 

das etapas municipais e estaduais que estaria por vir, conforme disponibilidade dos 

estados.  

Foram realizadas seis oficinas macrorregionais, promovidas pela da Comissão 

Intersetorial de Orçamento e Financiamento (COFIN) do CNS, para atender conselheiros 

de saúde ou representantes indicados pelos conselhos de todas as regiões do país. Foram 

realizadas nos estados do Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Belém (PA), Goiânia (GO), Porto 

Alegre (RS) e Maceió (AL).  

 

Calendário das Oficinas Macrorregionais da COFIN/CNS 

REGIÃO SUDESTE 

Dias: 28 e 29 de março 

Local de realização: Rio de Janeiro (RJ) 

Estados participantes: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo 

REGIÃO NORDESTE 1 

Dias: 4 e 5 de abril. 



 

Local de realização: Natal (RN) 

Estados participantes: Piauí, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte 

REGIÃO NORTE 

Dias: 17 e 18 de abril 

Local de realização: Belém (PA) 

Estados participantes: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins 

REGIÃO CENTRO OESTE 

Dias: 23 e 24 de maio 

Local de realização: Goiânia (GO) 

Estados participantes: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal 

REGIÃO SUL 

Dias: 8 e 9 de maio 

Local de realização: Porto Alegre (RS) 

Estados participantes: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

REGIÃO NORDESTE 2 

Dias: 6 e 7 de junho 

Local de realização: Maceió (AL) 

Estados participantes: Bahia, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Sergipe 

 

  



 

“RUMO À 16ª CNS” 
 
 

Programação 
 
 
 
DIA 06/06/2019 
 
08h30 às 9h00 – Credenciamento  
 
9h00 às 10h00 - Abertura  
 
10h00 às 11h00 - Mesa 01 - Democratização e a implantação do modelo público e universal 
de saúde no Brasil (resgate histórico até a consolidação do SUS). 

 Profª Drª Eli Iola Gurgel Andrade - Professora do Departamento de Medicina 

Preventiva e Social, Faculdade de Medicina, UFMG / ABRASCO 

 
11h00 às 12h30 – Debate 
 
12h30 às 14h00 – Almoço  
 
14h00 às 15h00 – Mesa 02 – Os desafios do controle social na consolidação do SUS e da 
democracia do Brasil. 

 André Luiz de Oliveira - Coordenador da COFIN/CNS, Mesa Diretora do CNS, CNBB 

 Wanderley Gomes da Silva – Conselheiro Nacional de Saúde / CONAM 

 
15h00 às 17h00 – Debate 
 
17h00 às 18h00 – Dinâmica  
 
 
DIA 07/06/2019 
 
9h00 às 11h – Mesa 03 – Os Números do SUS. 

 Prof Francisco R. Funcia - Economista e Mestre em Economia Política, Consultor 
Técnico da COFIN/CNS 

 
11h00 às 12h00 – Debate 
 
12h00 às 13h00 – Encerramento 
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Região Sudeste – 28 e 29 de março de 2019 

 

 

 

 

Local: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NERJ) - 

Rua México, 128, – 10º andar - Rio de Janeiro/RJ 

 

 São Paulo 

 

 Diretriz 

Reverter o desfinanciamento do SUS com a participação efetiva da Sociedade 

Civil organizada em conjunto com todas as instâncias de Governo para revogação da EC95. 

Revogar as medidas que retiram os recursos da Seguridade Social. 

 

 Propostas 

1. Retomar de imediato as mobilizações, com os gestores do executivo e 

os conselhos de saúde e suas bases, para sensibilizar o Legislativo sobre a necessidade 

do Saúde +10. Apoiar a PEC 01/2015, aprovada em 1º turno na Câmara dos Deputados 



 

em abril de 2016, que trata do Piso Federal em 19,40% da receita corrente liquida (PEC 

similar a proposta popular da Saúde +10). 

2. O orçamento impositivo das verbas parlamentares não devem 

sobrepor ao planejamento aprovado pelos Conselhos de Saúde, plano Municipal de Saude 

– PMS e Plano Estadual de Saúde – PES, para não camuflar o desfinanciamento do SUS 

3. Reduzir a renúncia da receita e o gasto tributário, por meio de avaliação 

de efetivo cumprimento das contrapartidas legalmente estabelecidas para a Sociedade por 

parte dos benefícios das renúncias, bem como rever as isenções fiscais. Destinar recursos 

adicionais para o financiamento do SUS visando a mudança do modelo de atenção à 

Saúde; estabelecendo a Atenção Básica como a ordenadora de toda rede de cuidado à 

Saúde, bem como a implementação da valorização dos servidores e o fortalecimento da 

rede própria das unidades de saúde Federais, Estaduais e Municipais. 

 

 Minas Gerais  

 

 Diretriz 

Assegurar o financiamento necessário à execução do serviço de saúde de 

qualidade, eficiente e eficaz. 

 

 Propostas 

 

1. O Conselho Estadual de Saúde deverá provocar os Conselhos 

Municipais de Saúde a discutirem de forma ampla, os impactos da Reforma da Previdência. 

2. Promover ações de mobilização da comunidade para revogar a EC 95. 

3. Assegurar a primazia da Atenção Básica como estratégia fundamental 

para o sucesso e validação/efetivação do SUS 

 

 Rio de Janeiro  

 



 

 Diretriz 

Garantia do cumprimento pelo estado brasileiro dos princípios e diretrizes do 

SUS como hoje estão estabelecidos com percentuais de aplicação de receitas 

determinados pala LC 441 de 13/01/2012. 

 

 Propostas 

1. Implementação da PEC 3/2019 e destinar o recurso para o SUS. 

2. Destinar os recursos oriundos das empresas devedoras ao INSS para 

saúde pública. 

3. Atualização da tabela SUS e das pactuações que passem a ser 

faturadas 

 

 Espirito Santo  

 

 Diretriz 

Garantir financiamento estável e suficiente para o SUS, de forma tripartite, 

com garantia de aplicação dos percentuais mínimos estabelecidos para as esferas 

municipal e estadual e definição de 10% da receita corrente bruta para a esfera federal. 

 

 Propostas 

1. Garantir no orçamento anual, os recursos necessários à execução das 

políticas de saúde pactuadas no âmbito da comissão Intergestores tripartite. 

2. Atualizar anualmente, de acordo com a estimativa de 

população/município do IBGE, o valor de financiamento da Atenção Básica. 

3. Ampliar os critérios de financiamento para além do contingente 

populacional, incluindo as condições de vida e de saúde da região, fortalecendo o princípio 

da equivalência. 

  



 

Região Nordeste I – 04 e 05 de abril de 2019 

 

 

 

Local:  Auditório da Procuradoria Regional do Trabalho do RN, rua Dr. Poty 

Nobrega, 1941 – Lagoa Nova, Natal 

 

 Maranhão 

 

 Diretriz 

Ampliar o Co-financiamento das ações de modo a fortalecer as Macrorregiões 

para possibilitar a efetivação das Redes de Atenção à Saúde. Nesse sentido, ampliar e 

qualificar o acesso aos serviços de Saúde, com qualidade e em tempo adequado, com 

ênfase na humanização, na equidade e no atendimento nas necessidades de cada um. 

Investir no aprimoramento da política de educação básica especializada, ambulatorial e 

hospitalar e garantir o acesso aos medicamentos no âmbito do SUS. 

 

 Propostas 

1. Atuar na revogação da Emenda Constitucional 95/2016. 



 

2. Estabelecer a obrigatoriedade por meio da Lei Complementar, para 

que os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados e Municípios. 

3. Fortalecer e articular as redes de Conselhos (União, Estados e 

Municípios) para o fortalecimento do SUS. Dessa forma, efetivar a participação do Controle 

Social no SUS (de forma articulada e integral). 

 

 Rio Grande do Norte 

 

 Diretriz 

Financiamento Suficiente para o SUS 

 

 Propostas 

1. Garantir a aplicação de 10% das receitas correntes líquidas da União 

para a saúde. 

2. Revogação urgente da Emenda Constitucional 95/2016 e aplicação do 

orçamento da Seguridade Social no financiamento da saúde pública. 

3. Taxação das grandes fortunas e heranças para a saúde e aplicação 

dos 10% da receita bruta da união para a Saúde. 

 

 Sergipe 

 

 Diretriz 

Garantir o financiamento do SUS pelas três esferas do Governo, em virtude 

da conjuntura atual de subfinanciamento em que se encontra a saúde do nosso país. 

 

 Propostas 

1. Revogar a Emenda Constitucional 95/2016  

2. Assegurar a continuidade dos repasses municipais e estaduais de no 

mínimo 15 e 12%, respectivamente, conforme a Lei Complementar – LC 141, alterando-a 



 

no tocante ao repasse da União, ficando a este instituído em no mínimo o valor de 10% da 

receita corrente bruta ou o equivalente a 19,4% da receita corrente líquida. 

3. Em virtude das mudanças impostas pela nova PNAB em que, de posse 

do Cartão SUS, os usuários poderão receber atendimento em qualquer e toda Unidade de 

Saúde do País, solicitamos que o recurso financeiro seja alocado no local 

(município/estado) que estiver executando os procedimentos, a fim de que estes não se 

sobrecarreguem e sejam penalizados. 

 

 Ceará 

 

 Diretriz 

Garantir financiamento adequado e suficiente para o conjunto integrado de 

ações e serviços de vigilância, promoção, proteção, recuperação, gestão, monitoramento, 

avaliação, auditoria e controle social no SUS. 

 

 Propostas 

1. Revogação da EC 95/2016. 

2. Estabelecer um sistema de avaliação dos recursos fiscais que 

comprove retorno em benefícios ao povo brasileiro. 

3. Cumprir a legislação vigente e destinar 10% da receita corrente bruta 

da união para saúde (reeditar a EC 29). 

 

 Paraíba 

 

 Diretriz 

Financiamento do SUS através da taxação de grandes fortunas e grandes 

rendas. 

 Propostas 

1. Desvincular as ações sociais do sistema previdenciário. 



 

2. Regulamentar a composição dos conselhos, conforme a Resolução 

CNS no 453, de 10 de maio de 2012. 

3. Tornar os conselhos de saúde em todo país conhecidos da população. 

  



 

Região Norte – 17 e 18 de abril de 2019 

 

 

 

Local:  IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 

Av. Alcindo Cacela, 1962 – Bairro Nazaré, Belém - PA 

 

 Pará 

 

 Diretriz 

Financiamento do SUS considerando o fator Amazônico, respeitando as 

especificidades de cada região do Estado do Pará. 

 

 Propostas 

1. Revogar a Emenda Constitucional 95/2016. 

2. Aumentar o investimento para o SUS, nas três esferas do Governo, 

para além dos percentuais definidos em Lei, considerando o Projeto do Saúde Mais Dez 

(Saúde + 10). 



 

3. Retornar e ampliar o investimento em ciência e tecnologia par que haja 

agilidade e inclusão de novas tecnologias. 

 

 Roraima 

 

 Diretriz 

Investimento em Saúde suficiente para cumprir o Mandamento Constitucional 

“Saúde é direito de todos e dever do Estado”. 

 

 Propostas 

1. Revogar a EC 95/2016 que congelou os recursos para financiamento 

e investimento na saúde. 

2. Garantir investimento mínimo de 10% na saúde por parte da União 

em percentual de sua receita bruta. 

3. Fortalecer os mecanismos de transparência e as ações do Controle 

Social na fiscalização dos recursos destinados ao SUS. 

 

 Amapá 

 

 Diretriz 

Fortalecer os mecanismos de transparência e as ações do Controle Social na 

fiscalização dos recursos destinados ao SUS e o Financiamento em saúde com fator 

diferenciado para a Região Amazônica conforme suas especificidades, para a garantia do 

Direito Constitucional à Saúde. 

 Propostas 

1. Revogação da EC 95/2016. 

2. Rever a tabela do SUS, levando em consideração as peculiaridades 

de cada região. 



 

3. Fortalecer os mecanismos de transparência e as ações do Controle 

Social na fiscalização dos recursos destinados ao SUS. 

 

 Rondônia 

 

 Diretriz 

Financiamento adequado e suficiente para o SUS. 

 

 Propostas 

1. Garantir o ressarcimento ao SUS dos recursos do DPVAT, referentes 

aos atendimentos dos acidentados com planos de saúde. 

2. Rejeitar a permanência da DRU – Desvinculação de Receita da União 

e garantir na legislação o percentual mínimo de 10% da RCB (Receita Corrente Bruta) da 

União para a Saúde. 

3. Garantir o financiamento de pesquisa e inovação de tecnologia para a 

saúde e garantir em legislação o percentual de 50% dos tributos de vendas dos produtos 

nocivos como agrotóxicos, destinando a saúde do agricultor. 

 

 

 

  



 

Região Sul – 08 e 09 de maio de 2019 

 

 

 

Local: Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, Av. Borges de 

Medeiros, 1501 - Centro Histórico de Porto Alegre, Porto Alegre - RS, 90119-900 

 

 Rio Grande do Sul 

 

 Diretriz 

Garantir a saúde como um Direito Constitucional, assegurando que o sistema 

público de saúde receba os recursos financeiros suficientes para uma saúde universal de 

qualidade, segundo as necessidades da população. 

 

 Propostas 

1. Assegurar a revogação da: a) Emenda Constitucional nº 86 que trata 

do orçamento impositivo, por retirar recursos da saúde pública; por possibilitar que as 



 

Emendas Parlamentares ao orçamento impositivo sejam contabilizadas como gasto de 

saúde e por retirar os 25%.dos recursos do Pré-sal como aplicação adicional ao mínimo em 

ações e serviços públicos de saúde; b) EC 95/2016, que congela o gasto primário da união 

por vinte anos. 

2. Garantir o fim dos subsídios públicos aos planos de saúde privados, e 

que os mesmos ressarçam os atendimentos dos seus conveniados atendidos pelo SUS. 

3. Garantir 10% do PIB para Saúde Pública. 

 

 Paraná  

 

 Diretriz 

Fortalecer o controle social utilizando os instrumentos de gestão garantindo o 

financiamento e execução da política pública no âmbito do SUS. 

 

 Propostas 

1. Mobilizar a população para a revogação da EC 95/2016. 

2. Garantir os recursos ao SUS dos estados e municípios, com 

participação da União em 10% das Receitas Correntes Brutas. 

3. Revogação da EC 93/2016, que trata da DRU –DREM (desvinculação 

de receitas de Estados e Municípios - retenção de 30%). 

 

 Santa Catarina  

 

 Diretriz 

Garantir a Saúde como um Direito Constitucional, assegurando que o sistema 

público de saúde receba os recursos financeiros suficientes para uma saúde universal de 

qualidade, segundo as necessidades da população. 

 

 Propostas 



 

1. Cumprimento da EC29 que dispõe sobre o percentual mínimo a ser 

aplicado por todos os entes federados e aplicação de 10% do PIB pela União. 

2. Restringir a participação da iniciativa privada no SUS ao seu caráter 

complementar, garantindo que as três esferas de gestão invistam o necessário para caução 

progressiva e continuada da contratação de serviços na rede privada, até que o SUS seja 

provido integralmente por sua rede própria. 

3. Aumentar o financiamento de pesquisas estratégicas e o 

desenvolvimento de novas tecnologias em saúde para fortalecer o intercâmbio entre 

pesquisas cientificas e políticas de saúde. 

  



 

Região Centro Oeste – 23 e 24 de maio de 2019 

 

 

 

Local:  Auditório do Conselho Estadual de Saúde de Goiás, Av. República 

do Líbano, nº 1875, Ed. Vera Lúcia, 7º andar. 

 

 Goiás 

 

 Diretriz 

Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS com emprego 

adequado do recurso na s ações e serviços públicos de saúde, respeitando seus princípios 

e diretrizes. 

 

 Propostas 

1. Garantir a pontualidade do repasse regular dos recursos Estaduais aos 

Municípios, dentro do próprio exercício da sua competência sob pena de Improbidade. 



 

2. Impedir a desvinculação de Receitas da União (DRU) que é um 

mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 30% de todos os tributos 

federais vinculados por lei a fundos ou despesas. 

3. Reduzir os benefícios, incentivos e isenções fiscais concedidos no 

Estado de Goiás a grandes empresas para aumentar a arrecadação, vinculando parte deste 

recurso à saúde e Aprovar e efetivar o Projeto de Lei nº 139/2017 que regulamenta o artigo 

153, inciso VIII da Constituição Federal, para instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas, 

estipulando mecanismo jurídico que garanta 20% destes recursos para saúde. 

 

 Mato Grosso do Sul 

 

 Diretriz 

Os instrumentos de financiamento do SUS (LDO, LOA, PAS, Emendas 

Parlamentares) devem manter vinculação com as diretrizes do Plano de Saúde de maneira 

harmônica, cabendo aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as mesmas, estabelecendo 

prioridades sem redução de percentual e valor real. 

 

 Propostas 

1. Revogar a Lei 13.586/17 oriunda da MP 795/17 que dá isenção fiscal 

às Petrolíferas e que seja destinado o percentual de 5% à saúde. 

2. Alinhar as Emendas Parlamentares ao Plano de Saúde com 

prestações de contas aprovadas pelo Conselho de Saúde e dar publicidade. 

3. Repassar 70% do ressarcimento dos Planos de Saúde ao SUS para o 

município executor 

 

 Acre 

 

 Diretriz 

Financiamento: combater o subfinanciamento do SUS. 



 

 

 Propostas 

1 Aplicar de forma efetiva 10% da Receita Bruta da União na Saúde ou o 

equivalente em Receita Corrente Líquida – RCL. 

2 Plano de carreira Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para todas as 

categorias profissionais. 

3 destinar 10% dos royalties do petróleo brasileiro à Saúde Pública. 

 

 Mato Grosso 

 

 Diretriz 

Garantia de transparência na aplicação de recursos públicos da saúde – 

SUS 

 

 Propostas 

1. Garantir que as Emendas parlamentares dos Municípios, Estados e União 

sejam regulamentadas quanto à sua aplicação de acordo com a necessidade das ações e 

serviços de saúde contidas no Plano de Saúde e LDO, mediante pactuação na Comissão 

Intergestores Regional/CIR e Comissões Intergestores Bipartite e aprovados Conselhos de 

Saúde. 

2 criar mecanismo de fiscalização e transparência para que os recursos da 

Saúde Pública sejam investidos no serviço público do SUS. E, havendo irregularidades 

aplicar punições para a devolução imediata dos valores desviados. 

3. Aumentar para 25% a aplicação de Recursos Financeiros da Saúde na 

Atenção Básica, nas três esferas do governo. 

 

 Tocantins 

 



 

 Diretriz 

Melhoria na transparência e na aplicação dos recursos com controle social 

tendo acesso às receitas e as despesas da saúde. 

 

 Propostas 

1. Reverter o congelamento dos gastos da saúde aprovado na EC 

95/2016. 

2. Melhorar as condições de trabalho, englobando aspectos financeiros 

(piso salarial nacional, plano de carreira do SUS e recebimento de incentivos do SUS 

PMAQ, QUALISUS e outros) equipamentos, insumos e infraestrutura. 

3. Novo pacto federativo, com a inversão lógica na prioridade dos gastos 

destinando-se um percentual de no mínimo 10% do produto interno bruto ou no mínimo da 

receita corrente bruta da União, Estados e Municípios para serem destinados 

exclusivamente para o investimento em saúde. 

 

  



 

Região Nordeste II – 6 e 7 de junho de 2019 

 

 

 

Local: Auditório do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - sede de 

Maceió, que fica localizado na Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, 149 - 

Centro - Maceió - Alagoas. 

 

 Alagoas 

 

 Diretriz 

Reordenamento do Sistema de Financiamento do SUS. 

 

 Propostas 

1. Incentivar campanha pública nacional para Referendo Popular como 

previsto na Constituição Federal para revogação ou extinção das: Emenda Constitucional 



 

nº 86/2015 (financiamento do SUS); Emenda Constitucional nº 95/2016 (PEC da morte) e 

Lei 13.097/2015 que permite a abertura do capital estrangeiro para financiamento dos 

serviços de saúde. 

2. Ampliar recursos financeiros para a Atenção Primária garantindo 

atendimento a todos os segmentos da população tais como: (LGBTQI), indígenas, raízes 

africanas, pessoas com deficiência, idosos, mulheres, portadores de doenças raras, 

portadores de órtese e prótese para PCD). 

3. Alocar recurso para implantação da Política Nacional de Saúde Integral 

LGBT conforme preceitua a Portaria 2836 de 01/12/2011. 

 

 Bahia  

 

 Diretriz 

Financiamento adequado e suficiente para o Sistema Único de Saúde com 

corresponsabilidade nas três esferas do governo e com transparência dos recursos 

aplicados. 

 

 Propostas 

1. Revogar imediatamente e em regime de urgência a EC 95/2016 que 

congela os recursos da saúde e da educação por 20 anos. 

2. Alterar a atual forma de gastos com investimentos baseados em 

convênios e emendas parlamentares, para um padrão de investimentos sustentado em 

Planos Diretores discutidos nos Conselhos de Saúde, com intensificação na fiscalização 

dos investimentos dos recursos públicos com transparência. 

3. Regulamentar a complementação das ações da iniciativa privada no 

Sistema Único de Saúde, de modo a garantir igualdade, universalidade e gratuidade da 

atenção a população, incluindo as instituições filantrópicas na Lei da Transparência, 

obrigando-as a publicizar todos os gastos no Portal da Transparência, fortalecendo tais 

mecanismos dessa maneira. 



 

 

 Pernambuco  

 

 Diretriz 

Financiamento adequado e suficiente: garantia de uma reforma tributária com 

adequada distribuição de recursos para os Estados e Municípios com vinculação 

constitucional, em detrimento ao corte de investimentos em saúde (EC 95). 

 

 Propostas 

1. Garantir que 15% dos valores das multas estaduais de trânsito sejam 

destinados para a saúde pública. 

2. Revogação da EC 95/2016, com apoio a Adim 5658 e duplicação do 

financiamento a saúde através do mínimo de 10% das receitas correntes brutas para o SUS 

fortalecendo e ampliando os três níveis de atenção. 

3. Impedir que os recursos da Seguridade Social (Saúde, Previdência e 

Assistência Social), sejam utilizados para pagamento da dívida pública e garantir a extinção 

da DRU da saúde, de modo que o recurso seja aplicado em seu local de destino. 

4. Garantir que os recursos da RAPS, sejam destinados ao Ministério da 

Saúde e FUNAB e não sejam destinados aos Hospitais e Clínicas Psiquiátricas e 

Comunidades Terapêuticas, entre outros. Conforme a Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, 

que amplia os recursos financeiros, com destaque para implantação de CAPS 24hs 

(transtorno, AD e infantil), unidades de acolhimento, residência terapêutica e consultórios 

CnaR (consultório na rua) e de RNA (reabilitação neurológica aquática) com a inclusão do 

profissional de Educação Física na equipe mínima do CAPS, fortalecendo a RAPS na 

atenção básica. 

 

 Roraima  

 

 Diretriz 



 

Ampliar o financiamento da saúde para Estados e Municípios em situação de 

emergência, seja ela causada por desastres naturais, por alterações consideráveis no perfil 

epidemiológico e/ou por aumento exponencial repentino de sua população. 

 

 Propostas 

1. Estabelecer normativas financeiras temporárias para municípios de 

fronteiras internacionais sempre que agravos/doenças colocarem em risco a saúde da 

população no território. 

2. Criar e normatizar a Política Nacional de Saúde ao imigrante. 

3. Atualizar anualmente os repasses financeiros da União aos Estados e 

Municípios, conforme estimativas populacionais (do IBGE). 

4. Fortalecer o papel da educação em saúde na formação do cidadão 

com relação aos direitos e deveres com a saúde individual e coletiva. 


