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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise no repasse da União para a Secretaria de Saúde 

do Município de Rondon do Pará, situado no Estado do Pará, comparando o planejamento e a 

execução das ações dentro do orçamento público entre o período de 2014 a 2017 com a proposta 

de levantar as matérias orçamentárias, previstas nas legislações, que tratam sobre o Fundo 

Nacional de Saúde. Para isso, foi realizado uma pesquisa de carácter bibliográfico e documental, 

após procedeu-se um estudo de caso na Secretaria de Saúde, a fim de verificar, por meio da 

coleta de dados secundário, como ocorreu a execução orçamentária. Com base nos resultados 

apresentados é possível notar que o Planejamento Plurianual (PPA) não está de integralmente 

em conformidade com a execução do Fundo Nacional de Saúde, necessitando alinhar o 

planejamento de acordo com o repasse do Governo Federal. Ressalta-se a necessidade de uma 

maior conscientização e preocupação dos gestores públicos a fim de proporcionar melhorias 

nos futuros planejamentos orçamentários. 
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1 INTRODUÇÃO  

Um dos principais desafios dos governos e da administração pública na 

contemporaneidade é promover o desenvolvimento econômico e social. Trata-se de uma 

crescente preocupação atender às demandas da população de forma organizada e bem 

planejada. Neste sentido, o Estado deve elaborar o seu orçamento público, o qual deve 

contemplar às peças de planejamento: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com base em critérios técnicos, objetivando reduzir 

as discrepâncias e/ou alterações frequentes nos planejamentos orçamentários brasileiros.  

Neste contexto se faz necessário um planejamento orçamentário consistente, que possa 

estabelecer com clareza as prioridades da gestão. Acerca da execução dos orçamentos dos entes 

públicos brasileiros, as suplementações e os cancelamentos de dotações orçamentárias 

aprovadas pelos Poderes Legislativos trata-se de uma prática comum. Isso pode ser verificado 

nos municípios, o que desfigura o orçamento previamente aprovado. 

Cabe destacar que o orçamento público visa criar uma íntima sintonia entre a 

Administração Pública e o Serviço Público, garantindo assim uma gestão mais eficiente, na 

qual seja permitido o acompanhamento e participação da população. Entretanto, é comum 

encontra situações de alterações orçamentárias já no primeiro mês de entrada em vigor da LOA, 

o que deixa nítido a falta de planejamento em sua elaboração (KARPINSKI; RESMINI; 

RAIFUR, 2016). 

Na ocorrência destas situações, percebe-se as falhas no processo de elaboração da peça 

orçamentária, muitas vezes motivadas pela falta de planejamento dos ordenadores de despesa, 

os quais, nem sempre, dão a devida consideração as metas propostas na elaboração 

orçamentária. 

A Contabilidade passa a ter um papel importante no Planejamento Público, haja vista 

figurar como o instrumento de planejamento e controle da Gestão Pública, buscando eficiência 

e eficácia da administração dos recursos que serão exigidos na LOA. 

Logo, diante das perspectivas apresentadas, esta pesquisa tem como objetivo analisar a 

execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde no município de Rondon do Pará sob a 

concepção do planejamento governamental. Entre os diversos segmentos abrangidos em um 

Orçamento Público Municipal, este estudo analisou o Fundo Municipal de Saúde, em virtude 



  

 

de sua importância para a população diretamente relacionadas as necessidades sociais e de 

carácter essencial ao ser humano. 

A gestão do trabalho em saúde é um tema central, pois a força de trabalho desempenha 

um papel fundamental na produção e utilização dos serviços de saúde. Trata-se também de um 

tema complexo por não ser uma ciência exata e pelos resultados serem dependentes de muitos 

fatores.  

O sucesso das ações de saúde depende, portanto, da organização do trabalho, ou seja, 

de definições sobre a quantidade, competências, distribuição, treinamento e condições de 

trabalho dos profissionais da saúde (DUSSAULT; SOUZA, 1999). No entanto existe a 

necessidade de discussão sobre o tema, tendo em vista sua relevância, principalmente, pelo 

número ainda reduzido de pesquisas relacionadas ao assunto, uma vez que, o processo 

orçamentário é visto como instrumento de planejamento que permite auxiliar as tomadas de 

decisões e equilibrar contabilmente e financeiramente as receitas e despesas a serem realizadas 

no decorrer do exercício, a fim de cumprir metas e planos estabelecidos pela gestão.  

Este trabalho pretende ensejar novas pesquisas, bem como, poderá contribuir com 

acadêmicos e profissionais da área contábil e da gestão pública. Da mesma forma, apresentará 

informações à sociedade em relação à situação do município de Rondon do Pará como objeto 

de estudo. 

Diante do exposto, o estudo busca responder a seguinte problemática: Como ocorreu a 

execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, no município de Rondon do Pará, em 

relação ao planejamento governamental? 

O artigo é composto por cinco seções. esta introdução que apresenta a justificativa, os 

objetivos e o problema da pesquisa. Em seguida, a revisão da literatura, que aborda os aspectos 

relacionados aos Instrumentos de Planejamento Governamental, Execução Orçamentária na 

Administração Pública Municipal. A terceira seção contempla a metodologia da pesquisa, 

indicando os passos executados para se chegar aos objetivos propostos. A quarta seção com a 

análise e discussão dos resultados. E por último, é apresentada as considerações finais da 

pesquisa. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 



  

 

 O Governo apresenta como objetivo principal a maior sincronia possível e dinâmica do 

bem-estar à coletividade. Para tanto, utiliza-se de ferramentas de planejamento e programação 

de medidas que são resumidas no chamado sistema de planejamento integrado (KOHAMA, 

2017). A Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

estabelece normas de finanças públicas, através do § 1º do artigo 1º, alega-se o seguinte: 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, 

em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e 

a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 

despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 

inscrição em Restos a Pagar (BRASIL, 2000). 

O Sistema de Planejamento Integrado ou popularmente conhecido como Planejamento 

Orçamentário, é definido na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) no artigo 165, é 

composto de três instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

2.2 PLANO PLURIANUAL (PPA) 

O Plano Plurianual, antevisto na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas 

Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, é a ferramenta processual de idealização 

de maior alcance temporal no estabelecimento das precedências e no direcionamento das ações 

do governo (ALBUQUERQUE; MEDEIROS; SILVA, 2013). Segundo Kohama (2017) o plano 

plurianual é um plano de médio prazo, através do qual busca classificar as ações do governo 

que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um tempo de quatro anos, em 

todos os níveis de governo. 

A lei do PPA, apesar de ser uma lei ordinária, tanto como a lei de diretrizes 

orçamentárias e a lei de orçamento anual, possui autoridade principal sobre as demais, pois 

serve de alicerce conselheira. Por esse motivo, a lei do plano plurianual deve ser a primeira lei 

a ser acatada, dentro do processo de premeditação orçamentário (ALBUQUERQUE; 

MEDEIROS; SILVA, 2013). Andrade (2008) salienta que o PPA é o instrumento que expressa 

o plano do governo federal, estadual ou municipal para um período de quatro anos, tendo como 

objetivo principal conduzir os gastos públicos, durante sua vigência, de maneira racional, de 

modo a possibilitar a manutenção do patrimônio público e realização de novos investimentos. 



  

 

A lei que constituir o plano plurianual colocará, de forma regionalizada, as diretrizes, 

desígnios e metas da administração pública para os custos de capital e outras dela decorrentes 

e para as relativas aos programas de constância contínua. Não poderá haver aquisição cujo 

implemento ultrapasse um exercício financeiro. Nenhum investimento pode ser iniciado sem 

uma prévia inclusão no plano plurianual ou sem a própria lei que aprove a devida inclusão, 

sendo assim posto sob pena de crime de responsabilidade fiscal (KOHAMA, 2017). 

O projeto do PPA deverá ser enviado ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto, 

acarretando que o Poder Legislativo tem como obrigação até o dia 22 de dezembro, votar, 

aprovar e devolver o plano plurianual a determinada esfera designada. 

2.3 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)  

Esta lei tem o desígnio de dirigir a elaboração e execução dos orçamentos anuais e 

envolverá as metas e prioridades da administração pública, contendo as despesas de capital para 

o exercício financeiro do próximo ano. 

Uma das principais características da LDO é colocar parâmetros imperativos a alocação 

dos recursos exigidos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do máximo possível, o 

cumprimento das metas e objetivos que foram alocados no PPA. É responsabilidade da LDO o 

ajuste de ações de governo, previstas no Plano Plurianual e selecionar os programas que terão 

como prioridade na execução do orçamento subsequente. 

Mota (2009) salienta que, a lei de diretrizes orçamentárias determina as prioridades e 

metas da administração pública ao qual à estão elegendo, levando em consideração dentro do 

leque de centenas de programas confirmados no plano plurianual, contendo aqueles que devem 

ter como prioridade de execução sobre os demais, além de estabelecer as metas física para o 

exercício financeiro. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) consiste na lei que norteia a elaboração dos 

orçamentos anuais, compreendidos aqui o orçamento fiscal, o orçamento de 

investimento das empresas estatais e o orçamento da seguridade social (saúde, 

previdência e assistência social), de forma a adequá-los às diretrizes, aos objetivos e 

às metas da administração pública estabelecidos no plano plurianual (ARAÚJO; 

ARRUDA, 2009, p. 67). 

O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deverá ser conduzido até oito meses e meio 

antes do encerramento do exercício financeiro e restituído para aprovação até o encerramento 



  

 

do primeiro período da seção legislativa, conforme o art. 165, § 2º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (BRASIL 1988a). Não acontece com o ano civil, ou seja, começa 

a vigorar no segundo período legislativo de cada ano e vai até o fim do primeiro período 

legislativo do ano subsequente (CARVALHO, 2006). 

Para Giacomoni (2010), a LDO além de dirigir a elaboração da lei orçamentária anual, 

vem sendo aproveitada como um mecanismo de regras que devem ser desempenhadas na 

execução do orçamento. Auxiliando para que o método orçamentário seja mais claro e que o 

Legislativo tenha um maior conhecimento no controle das finanças públicas. 

O parágrafo 4º do artigo 166 da CF/88 (BRASIL, 1988), aponta que as emendas ao 

projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser consagradas se forem conflitantes 

com o Plano Plurianual. Albuquerque, Medeiros e Silva (2013) ressalta que a LDO possui o 

papel intermediário com o PPA, pois a mesma, cumpre acatar as normas do controle de despesas 

e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Sendo essa 

avaliação fundamental para surgir qualidade a programação. 

A Constituição Federal determina que a LDO é um instrumento norteador que possa 

sofrer alterações na legislação tributária e deve ainda colocar a política de aproveitamento das 

agências financeiras de fomento (BRASIL, 1988). 

Vale ressaltar que, a LDO deve conter autorização exclusiva para a permissão de 

qualquer vantagem em relação ao acréscimo de remuneração e outros referentes ao 

funcionalismo público. Constarão dessa lei os alcances para preparação dos pareceres 

orçamentárias dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público quando for 

necessário. 

2.4 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 

A Lei Orçamentária Anual pode ser compreendida como o orçamento propriamente 

dito. Tem a designação de LOA por estar assim denominada na Constituição Federal (BRASIL, 

1988). O orçamento é um artifício contínuo, diligente e flexível, que traduz, em termos 

financeiros, para apurado período, as metas e programas de trabalho, acertando o ritmo de 

desempenho ao fluxo de recursos previstos, de modo a afirmar a contínua e oportuna liberação 

desses recursos. 



  

 

O art. 165, § 5º, da Constituição Federal prevê que a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

carece de sobrepujar a avaliação das receitas e a sujeição das despesas da administração pública 

direta e indireta em um apurado exercício compreendendo o tempo de 01.01 a 31.12, tempo 

esse que coincide com o ano civil (SILVA, 2012). 

A LOA é o instrumento de extrema importância, pois é por seu meio que concretiza a 

efetivação do orçamento. Trata-se do planejamento operacional da administração pública, pois 

é a partir dela que serão executados os alvos e metas propostos no PPA e na LDO. Seu principal 

desígnio é conduzir o equilíbrio entre as receitas e as despesas públicas, sendo uma ferramenta 

imprescindível para a gestão orçamentária e financeira da gestão. É por meio dela que serão 

definidos a soma de recursos disponíveis para cada órgão do ente público, ou seja, o quanto 

cada um poderá alcançar de despesas. Conforme Araújo e Arruda (2009, p. 69);  

A Lei Orçamentária Anual (LOA) objetiva viabilizar a realização das ações planejadas 

no plano plurianual e transformá-las em realidade. Deve ser elaborada de forma 

compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as 

normas da LRF. Nela, são programadas as tarefas a serem executadas no exercício, 

visando alcançar objetivos determinados. 

Albuquerque, Medeiros e Silva (2013) refere que a LOA incide a ser o procedimento 

monetário dos recursos que necessitarão ser movimentados, no ano específico de seu vigor, 

para a implementação das políticas públicas e do programa de trabalho do governo. 

A elaboração da LOA compreende quatro etapas, são elas: Planejamento, na qual se 

define os objetivos a se atingirem; Programação, que compreende as atividades necessárias à 

conseguimento dos objetivos; Projeto: versa como serão estimados os recursos necessários à 

realização de atividades; Orçamentação, estimação dos recursos financeiros para pagar a 

utilização dos recursos de trabalho e prever as fontes de recursos. 

Vale ressaltar que, o art. 166 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), salienta que as 

emendas do projeto de lei do orçamento só poderão ser modificadas através de uma aprovação 

que seja compatível com o PPA (Plano Plurianual) e com a LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) aos quais indiquem os recursos que serão necessários. 

A LOA nada mais é que, o instrumento utilizado para a consequente materialização do 

plano de ações que foram esquematizadas visando a melhoria do atendimento e bem-estar da 

comunidade. 

2.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 



  

 

Fica sob responsabilidade do gestor público à função de administrar a eficiente gestão 

dos recursos públicos de acordo com o planejamento aprovado na Lei Orçamentária Anual, 

tendo como base aplicar os recursos onde exigem maior celeridade e mantendo a preocupação 

em controlar os gastos e despesas do período.  

De acordo com Mota (2009), a lei de meios (lei orçamentária) aprecia apenas as 

integrações setoriais de orçamento de cada órgão com fundos orçamentárias. Contudo, existe 

muitas integrações que realizam gastos, e que por consecutiva necessitam de orçamentos. Em 

regra geral, essas unidades administrativas recebem o orçamento por descentralização do fundo 

orçamentário. 

Para Kohama (2017) o cumprimento do orçamento compõe a consolidação anual dos 

objetivos e metas verificados para o setor público, no artifício de planejamento integrado, e 

insinua a mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros. 

O ciclo de execução deve-se integralizar-se na programação, não só para ajustar-se às 

direções estabelecidas no orçamento aprovado, mas como também para alcançar a máxima 

efetividade possível na solução de problemas que impossibilitam de montarem uma previsão 

exata sobre as características da elaboração do orçamento. 

Vale ressaltar a importância do controle das funções ali elaboradas para o atingimento 

dos objetivos, como a execução máxima da racionalidade possível no manejo dos recursos 

humanos, físicos e financeiros para executar e concretizar as ações ali exigidas. 

2.3 CRÉDITOS ADICIONAIS AO ORÇAMENTO PÚBLICO 

Conforme foi mencionado, o orçamento é um dos instrumentos de planejamentos a 

serem executados pelos órgãos da administração pública, através do qual o gestor público irá 

colocar em exercício todos seus planos de governo. Isso se torna possível após a provação da 

Lei Orçamentária, um documento que autoriza a utilização dos créditos orçamentários, ou seja, 

dando a possibilidade de serem executados, aos quais também são conhecidos por créditos 

iniciais. 

Vale ressaltar que, no transcorrer do exercício financeiro tem a possibilidade de surgir 

novas situações e fatos, aos quais se tornam imprevistos ou não previstos adequadamente. 

Assim precisando uma flexibilização e oportunidade de terem uma nova relocação de créditos 



  

 

orçamentários, isso se torna possível somente através dos créditos adicionais, pois exercem 

exatamente essa função. 

Os créditos adicionais têm sua relevância em meio ao orçamento, pois são autorizações 

de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual (LOA), 

conforme dispõe o art. 40 da Lei nª 4.320/1964 (BRASIL, 1964). 

Considerando que os créditos adicionais aumentam a despesa pública do exercício 

referente, o artigo 43 da Lei do Orçamento relata o seguinte, “A abertura dos créditos 

suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa 

e será precedida de exposição justificativa” (BRASIL, 1964). 

Segundo o art. 43 são considerados os recursos aptos: I Superávit financeiro apurado 

em balanço patrimonial do exercício anterior, II os provenientes de excesso de arrecadação, III 

os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de crédito autorizadas, 

em forma que, juridicamente, possibilite ao Poder Executivo realizá-las (BRASIL 1964). 

Os créditos adicionais, possuem suas devidas finalidades, classificando-os em créditos 

suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários, expostos a seguir: 

a) Créditos Suplementares: Angélico (2014) ressalta o seguinte, os créditos 

suplementares são designados para o reforço do orçamento em exercício, ou seja, 

expira em 31 de dezembro e são autorizados por meio de lei e decretos. 

b) Créditos Especiais: De acordo com Giacomoni (2010) o crédito especial e proposto 

ao atendimento de despesas para as quais a lei orçamentaria não computa com crédito 

explicito. Os créditos especiais são autorizados por meio de uma lei e abertos por 

decretos, e ainda exigem indicação de recursos (art. 167, § 2º, da Constituição de 

1988). 

c) Créditos Extraordinários: os créditos extraordinários são abertos por decreto do 

Executivo, que dará conhecimento ao Legislativo (art. 44); sua abertura deve ser 

antecedida da importância expressa de uma das circunstâncias que a justificam, como 

em caso de guerra, calamidade pública etc. (PISCITELLI; TIMBÓ, 2014). 

Angélico (2014) salienta que os créditos adicionais devem ser contabilizados de modo 

adequado, em contas orçamentárias e financeiras, tanto na Contabilidade Analítica como na 

Contabilidade Sintética. 



  

 

2.4 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) 

Com o surgimento da Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve 

garantir uma saúde universal para todos, tendo o cuidado necessário aos pacientes que serão 

atendidos. Com isso, o Sistema Único de Saúde (SUS) é financiado através de recursos 

financeiros que são destinados pelo Governo Federal. 

A gestão dos recursos do Fundo Nacional de Saúde é desempenhada pelo gestor 

executivo, sob a direção e supervisão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SEMS), 

acompanhando o planejamento do Plano Nacional de Saúde (PNS) e o Planejamento Anual do 

Ministério da Saúde, e sob conformidade as normas dos Orçamentos Anuais, das Diretrizes 

Orçamentárias e dos Planos Plurianuais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

O art. 3, § 1º relata que 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 (BRASIL, 2017). 

Salvador (2010) relata sobre o FNS e a metodologia de repasses, bem como a legislação 

pertinente a ele; 

O Fundo Nacional de Saúde foi instituído pelo Decreto n. 64.867, de 24 de julho de 

1969, e passou por várias modificações ao longo de sua história. O Decreto n. 3.964, 

de 10 de outubro de 2001, reorganizou o FNS, redefinindo critérios de transferências 

de recursos por fundos de saúde, estaduais e municipais, e a celebração de convênios 

com órgãos e entidades. Também define as receitas e despesas, estabelecendo o FNS 

como unidade de orçamento de finanças e contábil do SUS (artigo 9º) 

(SALVADOR, 2010, p. 292). 

Todos os recursos transitam em conta única do Fundo Nacional de Saúde em acordo 

com a lei constitucional de execução dos recursos propostos às ações e serviços públicos de 

saúde pelo meio do fundo de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

3 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho optou-se pela metodologia do estudo de caso, a qual se 

revelou a forma apropriada para o levantamento dos dados e a abordagem do orçamento público 

no município de Rondon do Pará. Para Gil (2008, p. 57) o estudo de caso consiste no “estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”. A pesquisa também tem carácter bibliográfico e documental, pois foram 



  

 

estudados os assuntos legais e específicos acerca do assunto, por meio de pesquisa em leis, 

livros, artigos, bem como a coleta de dados e informações relativas ao tema em sites específicos. 

A coleta de dados ocorreu por meio da utilização de documentos financeiros da 

Prefeitura Municipal de Saúde de Rondon do Pará, especificamente na Secretaria Municipal de 

Saúde em Rondon do Pará. Também foram utilizados os dados dos Planejamento Plurianual, 

Balancete da Receita e Despesas, Balanço Orçamentário e outras informações complementares 

dos exercícios de 2014 a 2017. 

Para Marconi e Lakatos (2017, pag. 298) “(...) são pesquisas descritivas as que se 

ocupam do nível de criminalidade de determinada comunidade, atendimento dos serviços 

públicos de saúde, segurança, direitos humanos, pesquisas sobre preferência política”. 

A coleta dos dados correspondentes às informações necessárias a pesquisa ocorreu 

através da pesquisa on line nos sites do Fundo Nacional de Saúde (FNS), Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e o site oficial da Prefeitura 

Municipal de Rondon do Pará, de tal modo enquadrando-se como fontes secundárias. A 

pesquisa deu maior ênfase as técnicas qualitativas. Os dados foram processados e organizados 

em planilhas eletrônicas utilizadas no Microsoft Office® excel 2016, a partir do qual foram 

gerados gráficos e tabelas que possam traduzir de forma clara e objetiva as informações mais 

relevantes existentes nos relatórios fiscais e contábeis do município. Tal método dinamizou a 

análise de dados, facilitando a visualização dos resultados apurados. 

A presente pesquisa foi realizada no ano de 2019, optou-se por delimitar a pesquisa 

entre o período de 2014 a 2017, abrangendo, portanto, mais de uma gestão municipal, intervalo 

de tempo suficiente para analisar os dados com o propósito de responder a problemática do 

estudo.  

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) 

O Fundo Nacional de Saúde foi instituído pela Lei Federal nº 8.080/90 sendo 

caracterizado como um fundo especial ao qual é destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

com objetivo de contribuir para o fortalecimento da cidadania mediante a melhoria contínua do 

financiamento das ações de saúde (BRASIL, 2001). 



  

 

O Fundo Nacional de Saúde também busca criar mecanismos para disponibilizar 

informações para toda a sociedade, relativos a custeios, investimentos e financiamentos no 

âmbito do SUS (BRASIL, 2001). 

Os recursos alocados e unido ao FNS destinam-se ainda às transferências para os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios, a fim de que esses entes federativos alcancem, de 

forma descentralizada, atos e serviços de saúde, bem como aquisições na rede de serviços e na 

cobertura assistencial e hospitalar, no âmbito do SUS. Esses adiamentos são efetivados nas 

seguintes modalidades: Fundo a Fundo, Convênios, Contratos de Repasses e Termos de 

Cooperação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Com base nos dados da pesquisa, pode-se analisar por meio da Tabela 1, os valores 

repassados para o município de Rondon do Pará entre os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. 

Tabela 1 – Demonstração do Repasse do Fundo Municipal de Saúde – Rondon do Pará 

Bloco 2014 2015 2016 2017 

Vigilância em Saúde R$ 604.880,10 R$ 563.316,60 R$ 792.553,52 R$ 649.454,78 

Investimento R$ 102.400,00 R$ 533.560,00 R$ 1.274.874,98 R$ 81.600,00 

Assistência Farmacêutica R$ 363.637,20 R$ 427.834,10 R$ 437.940,30 R$ 374.780,40 

Média e Alta 

Complexidade 

Ambulatorial e 

Hospitalar 

R$ 448.029,02 R$ 649.602,79 R$ 619.718,20 R$ 917.433,71 

Atenção Básica R$ 4.770.395,65 R$ 4.960.544,00 R$ 5.494.127,00 R$ 5.152.023,36 

Gestão do SUS R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 12.000,00 

Vigilância em Saúde R$ 604.880,10 R$ 563.316,60 R$ 792.553,52 R$ 649.454,78 

TOTAL R$ 6.289.341,97 R$ 7.134.857,49 R$ 8.619.214,00 R$ 7.187.292,25 

Fonte: Dados da pesquisa  

Observando os dados disposto na Tabela 1, verifica-se as variações no repasse municipal 

de saúde, no período pesquisado. Inicialmente entre os anos 2014 e 2015 nota-se uma variação 

positiva de 13,44%, entre 2015 e 2016, ocorreu um novo aumento de repasse, chegando-se uma 

variação positiva de 20,80%; em relação a 2015. O repasse de 2016, se comparado ao ano de 

2014, apresentou uma evolução de 37, 04%. Entretanto, no ano de 2017 a oscilação foi negativa 

e o repasse foi reduzido em 16,61%, chegando a patamares próximo ao ano de 2015. Ao analisar 

o gráfico 1, é possível vislumbrar um comparativo dos recursos repassados entre os anos 2014 

até 2017, demonstrando os valores totais bruto e os valores por cada bloco. 

Gráfico 1– Comparativo de Recursos Repassados por Ano (2014-2017) - Valor Bruto por Bloco 

- Rondon do Pará – PA 



  

 

 

Fonte: Fundo Nacional de Saúde. Acesso: dezembro/2018. 

O gráfico 1 evidencia que, as maiores despesas e onde está mais concentrado o recurso 

do Fundo Municipal de Saúde é Atenção Básica. A portaria do Pacto de Gestão determina 

alguns princípios para o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu blocos 

gerais onde deverão ser alocados os recursos federais, sendo eles: Atenção Básica, atenção de 

Média e alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e gestão do SUS. 

E posteriormente foi acrescentado outro bloco, sendo denominado de investimentos na rede de 

serviços de saúde. (BRASIL, 2007). 

4.2 PREVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 

O Plano Plurianual é um planejamento obrigatório no setor público sobre a 

responsabilidade do executivo Federal, Estadual e Municipal, onde auxilia o gestor a dar 

continuidade aos serviços públicos essenciais. Slomski (2003) retrata que o orçamento público 

estabelece as políticas públicas para exercício a que se referir, tendo como base inicial o PPA, 

seu conteúdo básico é a estimativa da receita e a fixação da despesa. 

De acordo com o exposto acima, pode-se analisar por meio do Gráfico 2 os valores 

previstos no Plano Plurianual entre os anos de 2014 até 2017. 

Gráfico 2 – Demonstração do Planejamento Plurianual na Secretaria Municipal de Saúde de 

Rondon do Pará – PA 



  

 

 

O Gráfico 2 evidencia os gastos bruto previstos no PPA para serem redirecionados a 

Secretaria de Saúde de Rondon do Pará. Podemos notar que nos anos de 2015 e 2017 o 

orçamento previsto apresenta um acréscimo de R$ 20.000,00 se compararmos aos anos de 2014 

e 2016, isso ocorre por conta da previsão de que a cada dois anos realiza-se a Conferência 

Municipal de Saúde, e isso implica que essa despesa foi prevista no orçamento. 

4.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE X PLANEJAMENTO PLURIANUAL 

Todo o orçamento proposto ao Fundo Municipal de Saúde deve incluir-se no Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), 

como mecanismo orçamentário específicos aos programas que serão destinados as ações e 

serviços de saúde (CAMPOS et al., 2013). 

Nessa subseção verifica-se os valores do Fundo Municipal de Saúde e confronta-se com 

os gastos previstos no Plano Plurianual, conforme pode ser verificado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Fundo Municipal de Saúde X Planejamento Plurianual 



  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

O gráfico 3 retrata que os recursos previstos a Secretaria Municipal de Saúde no Plano 

Plurianual não coincidem com o recurso repassado por meio Fundo Municipal de Saúde. O que 

pode indicar uma ineficiência na elaboração desta peça, relacionada ao seu planejamento. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa abordou o tema referente à execução orçamentária da Secretaria 

Municipal de Saúde de Rondon do Pará nos períodos de 2014, 2015, 2016 e 2017, buscando 

analisar o repasse municipal de saúde. 

A pesquisa iniciou-se por meio de uma abordagem teórico, buscando autores que tratem 

do tema em análise, em seguida procedeu com o estudo de caso no município de Rondon do 

Pará – PA situado na região Sudeste do Estado do Pará. 

A metodologia utilizada possibilitou responder a problemática da pesquisa de como 

ocorreu a execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde no município de Rondon do 

Pará em relação ao planejamento governamental, utilizando como base o repasse feito pela 

União, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) e comparando com o previsto no Planejamento 

Plurianual (PPA). 

No entanto, analisando as informações obtidas referentes ao repasse para o Fundo 

Municipal de Saúde de Rondon do Pará e ao compará-lo com o Plano Plurianual, observa-se 

que ambos estão desalinhados, uma vez que o PPA previu um recurso inferior ao que foi 

repassado por meio do fundo municipal de saúde, e assim o planejamento se mostrou impreciso 

em relação as estimativas de despesas. 



  

 

Devido às limitações ao acesso supracitadas, e com apenas parte dos demonstrativos 

contábeis dispostos para a análise, pode-se afirmar que a pesquisa atingiu parcialmente o 

objetivo proposto. Demonstrando a falta de precisão do planejamento orçamentário, em relação 

a Secretaria Municipal de Saúde, ocasionando uma incompatibilidade nos valores das despesas 

que foram previstas. 

Um dos limitadores desta pesquisa, decorreu-se da dificuldade em obter informações 

sobre o Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará. O site institucional 

da Prefeitura Municipal não oferece essas informações. Talvez a dificuldade na obtenção das 

informações contábeis decorra do fato da alternância de gestão municipal ocorrida entre os 

períodos de 2014 a 2017. 

Sugere-se, em estudos posteriores, uma análise mais profunda da metodologia da 

execução orçamentária na área da saúde, utilizando-os para análise todos os instrumentos de 

planejamento (PPA, LDO e LOA) e os recursos repassados pela UNIÃO, como também avaliar 

as medidas que estão sendo tomadas durante o planejamento para que seja eficiente e eficaz. 
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