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Repartição de Competências em relação ao 
Financiamento do SUS



Repartição de Competências em relação ao 
Financiamento do SUS- Base Legal

• CF/1988

• LOS 8.080/199

• LC 141/2012



Financiamento do SUS Competências
Comuns aos 3 Entes da Federação

• Financiar a Seguridade Social através de recursos próprios

alocados nos Orçamentos da União, Estados, DF e

Municípios(Art. 195, da CF/88).

• Gerir os recursos do SUS através de Fundos de

Saúde(Parágrafo 2º do Art. 32 da LOS/1990)

• Elaborar os planos plurianuais, as leis de diretrizes

orçamentárias, as leis orçamentárias e os planos de aplicação

dos recursos dos fundos de saúde(Art. 30. da LC141/2012)



Financiamento do SUS Competências
Comuns aos 3 Entes da Federação

• Elaborar a Programação Anual de Saúde e encaminhar ao

respectivo Conselho de Saúde, antes da data de

encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias do

exercício correspondente(parágrafo 2º do Art 36 da LC

141/2012)

• Manter registro contábil relativo às despesas efetuadas com

ações e serviços públicos de saúde(Art. 32 da LC141/2012)



Financiamento do SUS Competências
Comuns aos 3 Entes da Federação

• Elaborar Relatório de Gestão e enviar ao respectivo

Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte

ao da execução financeira(parágrafo 1º do Art 36 da LC

141/2012)

• Apresentar o Relatório Quadrimestral em audiência pública

na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, até o

final dos meses de maio, setembro e fevereiro( parágrafo 5º

do Art. 36 da LC 141/2012)



Financiamento do SUS Competências
Comuns aos 3 Entes da Federação

• Prestar contas das despesas com saúde através do

Relatório Resumido da Execução Orçamentária( Art. 34 da

LC 141/2012)

• As receitas correntes e as despesas com ações e serviços

públicos de saúde serão apuradas e publicadas nos

balanços do Poder Executivo( Art. 35 da LC141/2012)

• Alimentar o Sistema de Informação sobre Orçamento

Público em Saúde (SIOPS), ou outro sistema que venha a

substituí-lo( § 1º do Art.39 da LC 141/2012)



Financiamento do SUS Competências
Comuns aos 3 Entes da Federação

• Disponibilizar aos respectivos Tribunais de Contas,
informações sobre o cumprimento da Lei Complementar
141/2012, com a finalidade de subsidiar as ações de
controle e fiscalização. (Art. 40 da LC 141/2012)

• Dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, das prestações de contas periódicas da área
da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de
instituições da sociedade(Art. 31 da LC 141/2012)



Financiamento do SUS Competências da 
União

• Aplicar em  ações e serviços públicos de saúde  o valor do 
limite referente ao  exercício imediatamente anterior 
corrigido pela variação do IPCA, para o período de 12 meses 
encerrado em junho do exercício anterior (EC 95/2016 )  

• Gerir os  recursos  do SUS através do Fundo Nacional de 
Saúde para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 
(Art. 12 da LC 141/2012)

• Transferir os recursos federais do SUS para os demais entes 
da Federação. (§ 2o do Art. 13 da LC 141/2012) 



Financiamento do SUS Competências da 
União

• Elaborar o rateio dos recursos  federais vinculados a ações 
e serviços públicos de saúde e repassados  aos Estados, ao 
DF e aos Municípios observando  as necessidades de saúde 
da população, as dimensões epidemiológica, demográfica, 
socioeconômica, espacial e de capacidade de oferta de 
ações e de serviços de saúde ( Art. 17 da LC 141/2012 ).
• Acompanhar, através de seu sistema de auditoria, a 
conformidade à programação aprovada da aplicação dos 
recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a 
malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, aplicar 
as medidas previstas em lei. ( § 4º do Art. 33. da LOS 
8.080/1990)



Financiamento do SUS Competências do 
Estado

• Aplicar em ações e serviços públicos de saúde, no
mínimo 12% de suas receitas próprias deduzidas as
transferidas aos respectivos municípios ( Art. 6 da LC
141/2012

• Elaborar o rateio dos recursos estaduais transferidos aos
Municípios para ações e serviços públicos de saúde,
utilizando os critérios de necessidades de saúde da
população e considerando as dimensões epidemiológica,
demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade
de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a
necessidade de reduzir as desigualdades regionais ( Art.
17 da LC 141/2012 ).



Financiamento do SUS Competências do 
Estado

• Explicitar no Plano Estadual de Saúde a metodologia de 
alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de 
recursos aos Municípios, pactuadas pelos gestores estaduais 
e municipais, na Comissão Intergestores Bipartite, e 
aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde. (§ 1o do Art. 19 
da LC141/2012)



Financiamento do SUS Competência dos 
Municípios

• Aplicar em  ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 
15% de suas receitas próprias ( Art. 7º da LC141/2012)



Gestão Financeira dos Recursos  Federais do SUS



 Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 /09/ 2017,  trata 
sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais 
para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único 
de Saúde.

 Portaria GM/MS n 3.992, de 28 /12/2017 que altera Portaria de 
Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 /09/ 2017, para dispor sobre 
o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços públicos de saúde do SUS.

 Portaria GM/MS n 828, de 17/04/2020 que altera Portaria de 
Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 /09/ 201 para dispor sobre os 
Grupos de Identificação Transferências de recursos federais  da 
saúde.

Financiamento  Federal



Reorganização dos blocos de financiamento
Portaria GM Nº 828, de 17/04/2020 

✓ Unificação dos blocos de 
custeio:

• Atenção Básica
• MAC
• Assistência Farmacêutica
• Vigilância em Saúde
• Gestão

✓ Somente uma conta corrente para cada bloco de 
financiamento (transferências fundo a fundo):

✓ A vinculação dos recursos deve obedecer ao Orçamento
Federal (Art. 167 da CF e art. 8º da LRF).

Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços
Públicos de Saúde

Bloco de Estruturação da 
Rede de Serviços Públicos 

de Saúde

Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos 

de Saúde



1. Atenção Primária
2. Atenção Especializada
3. Assistência Farmacêutica
4. Vigilância em Saúde
5. Gestão do SUS

Grupos 

Bloco de Financiamento : Custeio



Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento 
devem ser aplicados em ações  relacionadas ao próprio bloco, 
observando também :

I. Que as ações devem constar no Plano de Saúde e na 
Programação Anual de Saúde submetidos ao respectivo 
Conselho de Saúde 

II. O cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados 
e/ou estabelecidos em atos normativos específicos, tais como 
as portarias e resoluções da CIT e das CIBs, expedidos pela 
direção do SUS

III. Vinculação com os programas de trabalho previstos no 
Orçamento Geral da União, ao final do exercício financeiro. 

Regras para utilização dos recursos



Financiamento da Atenção Primária de Saúde-
APS



 Portaria  GM/MS n 2.979, de 12 /11/2019- institui o  Programa 
Previne Brasil

 Portaria GM/MS n 3.222, de 10/12/2019 - dispõe sobre os indicadores 
do pagamento por desempenho

 Portaria GM/MS n 2.713, de 06/10/2020 - dispõe sobre o método de 
cálculo e estabelece o valor do incentivo financeiro federal de custeio 
do pagamento por desempenho

 Nota Técnica nº 5 , de 01/2020-DESF/SAPS/MS- sobre os Indicadores 
de pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil

 Portaria GM/MS n 3.830, de 29/12/2020  - institui, em caráter 
excepcional, Incentivo para os municípios que alcançaram entre 80% e 
100% das metas dos indicadores de desempenho do Programa Previne 
Brasil.

Financiamento  Federal da Atenção Primária à 
Saúde



 Portaria SAPS/MS nº 4 , de 28/01/2021  - institui os  prazos para  o 
envio da produção do SISAB a partir de 1º de janeiro de 2021

 Portaria  GM/MS n 166, de 27 /01/2021 - dispõe sobre a transferência 
dos  incentivos de capitação 100% até abril/2021 e de desempenho 
100% até agosto/2021

 Portaria GM/MS n 238, de 08/02/2021- estabelece valores  dos 
incentivos com base em critério populacional referente as  04 primeiras 
competências de 2021.

 Portaria GM/MS n 247, de 09/02/2021 - estabelece que o cálculo do 
incentivo de capitação em 2021 pode ultrapassar a população definida 
pelo IBGE

 Portaria GM/MS n 985, de 17/05/2021 - prorroga o prazo até 
agosto/2021, de capitação ponderada com dos Incentivo cheio.

Financiamento  Federal da Atenção Primária à 
Saúde



Modelo misto de financiamento, com os seguintes 

componentes: 

1) Capitação ponderada

2) Pagamento por desempenho

3) Incentivos para ações estratégicas 

Atenção Primária à Saúde
Portaria GM/MS n 2.979/2019 

Programa Preveni Brasil



Componentes do Programa Preveni Brasil

Capitação ponderada Pagamento por 
desempenho

Incentivos para 
ações 
estratégicas 

Capitação:pagamento por 
pessoa cadastrada 
(adscrita/vinculada) em equipe 
de Saúde da Família(eSF) e 
equipe de Atenção Primária 
(eAP)

Pagamento pelos resultados 
de indicadores alcançados 
pelos municípios com eSF e 
eAP, equipes de saúde bucal 
e equipes multiprofissionais

O  conjunto de indicadores é 
relacionado a áreas 
estratégicas e publicados em 
portaria.

Pagamento por 
equipes, serviços ou 
programas da APS.
Cada equipe, serviço 
ou programa tem seu 
regramento 
específico.Ponderada: para definir o valor 

da transferência financeira, são 
aplicados pesos sobre a 
população cadstrada, 
considerando necessidades de 
saúde e custos assistenciais, 
com vistas à garantia da 
equidade,



Componente: Capitação – Critérios de Ponderação

 População cadastrada no Sisab
Em equipe de saúde da família(eSF) e atenção primária(eAP)

 Vulnerabilidade socioeconômica
Considerando a proporção de pessoas cadastradas nas eSF e eAP
que recebam benefício financeiro do Programa Bolsa Família

(PBF), Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou benefício
previdenciário no valor máximo de dois salários-mínimos

 Perfil demográfico
Ajustada por faixa etária com maiores necessidades e gastos de
saúde - população cadastrada nas eSF e eAP com até 5 anos e a

partir de 65 anos de idade
 Classificação geográfica

Classificação dos municípios de acordo com a tipologia rural-
urbana definida pelo (IBGE)



Componente : Capitação – Cadastro por equipe 

Metas de cadastro por equipe de acordo com o tipo de 
município (IBGE) 

Tipologia IBGE
Número pessoas cadastradas

eSF eAP mod. I- 20h eAPS mod.II- 30h

1 - Urbano 4.000 2.000 3.000

2 - Intermediário e Rural 
Adjacente

2.750 1.375 2.063

3 -Intermediário e Rural 
Remoto

2.000 1.000 1.500



CEARÁ . Número de eSF por tipologia de município 
(IBGE)  

Tipologia IBGE
Número de 
municípios

%
Número de  

eSF
%

1 - Urbano 29 16 939 41 

2 - Intermediário 
Adjacente

22 12 264 12

3 - Rural Adjacente 133 72 1.053 47

4 - Intermediário 
Remoto

0 0 0 0

5 - Rural Remoto 0 0 0 0

TOTAL 184 100 2.256 100



Componente : Capitação – Aplicações e combinações 
dos pesos atribuídos aos critérios

Classificação geográfica
Vulnerabilidade socioeconômica 

ou  perfil demográfico
Peso final da pessoa 

cadastrada

Município Urbano
Peso :1

Fora do critério
Peso:1

1

Dentro do critério
Peso:1,3 1,3

Município Intermediário 
Adjacente ou
Rural Adjacente

Peso :1,45

Fora do critério
Peso:1

1,45

Dentro do critério
Peso:1,3

1,88

Município Intermediário 
Remoto ou Rural Remoto

Peso: 2

Fora do critério
Peso:1

2

Dentro do critério
Peso:1,3

2,6



Componente : Capitação – Valor per capita

Valores per capita anual em R$  50,50
Portaria GM/MS nº169/2020

Valor Total da Capitação Ponderada
=

Pontuação do município ou DF
X

Valor per capita

Exemplo : Município Rural Remoto de 6mil hab. tem 02 eSF com potencial de
cadastro por equipe dessa classificação geográfica de 2 mil pessoas por
equipe , portanto o quantitativo potencial de cadastro é de 4 mil pessoas ,
sendo (3.000 x1) fora do critério de vulnerabilidade + (1.000x 1,3) dentro do
critério de vulnerabilidade x 2 peso da classificação geográfica
= 8.600 x 50,50 = R$434.300,00



Componente :Pagamento por desempenho  

Pré-Natal

1. Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo 
a primeira até a 20ª semana de gestação

2.  Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV

3.  Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado

Saúde da Mulher

4.  Cobertura de exame citopatológico

Saúde da Criança

5.  Cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente

Doenças  Crônicas

6. Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre;

7. Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.

Portaria GM/MS nº 3.222, de 10/12/2019 20



Componente : Pagamento por desempenho  

Indicador Parâmetro Meta Peso

Proporção de gestantes com pelo menos 06 
consultas pré-natal realizadas, sendo a 
primeira até a 20ª semana de gestação

>=80% 60% 1

Proporção de gestantes com realização de 
exames para sífilis e HIV

>=95% 60% 1

Proporção de gestantes com atendimento 
odontológico realizado

>=90% 60% 2

Cobertura  de exame citopatológico >=80% 40% 1

Cobertura vacinal de poliomielite inativada e 
de pentavalente

>=95% 95% 2

Percentual de pessoas hipertensas com 
pressão arterial aferida em cada semestre

>=90% 50% 2

Percentual de diabéticos com solicitação de 
hemoglobina glicada

>=90% 50% 1



Componente : Pagamento por desempenho  

Indicador Síntese Final (ISF)

Método de Cálculo : multiplicação  dos  itens abaixo

1. Nº de equipes homologadas e com cadastro válido no SCNES em  ao menos uma 
competência financeira do quadrimestre avaliado

2. Percentual do ISF obtido pelo município no quadrimestre avaliado a partir do envio 
da produção das equipes no SISAB

3. Valor por tipo de equipe,com Identificação  Nacional de Equipe(INE)

Valor  do incentivo mensal referente a 100% do ISF por equipe

eSF= R$ 3.225,00

eAPS mod.I 20h=  R$ 1.612,50

eAPS mod.II 30h= R$  2.418,75

Portaria GM/MS nº  2.713, de 06/10/2020



 Classificação dos municípios

Grupo I . Municípios que apresentarem manutenção ou 
acréscimo dos valores a serem transferidos considerando 
as novas regras

Grupo II . Municípios que apresentarem  decréscimo dos 
valores a serem transferidos considerando as novas 
regras

Transição para o Modelo de 
Financiamento da APS

Classificação baseada na comparação entre ao valores recebidos em
2019 e o potencial de recursos a serem transferidos aos municípios no
em 2020, considerando o novo modelo de financiamento.

CEARÁ: 159(86,4%) municípios inseridos no Grupo I
25(13,6%) municípios inseridos no Grupo II



Etapas de Transição do ano 2021

 Capitação ponderada- equivalente a 100% do incentivo da 
capitação ponderada que os municípios fariam jus caso atendessem 
a todos os requisitos para o 1º quadrimestre de 2021

(Portaria GM/MS nº 166, de 27/01/2021)

 O cálculo do incentivo da Capitação ponderada poderá levar em 
consideração o quantitativo de pessoas cadastradas, mesmo quando 
for superior à população definida pelo  IBGE

(Portaria GM/MS nº  247, de 09/02/2021)

Transição para o Modelo de Financiamento da APS



Etapas de Transição do ano 2021

 Pagamento por desempenho- nas 8 primeiras  competências  
financeiras de 2021 será considerado o equivalente  ao resultado 
potencial de 100% do alcance do Indicador Sintético Final (ISF).

(Portaria GM/MS nº 166, de 27/01/2021)

 Incentivo financeiro com base em critério populacional- nas 
quatro primeiras  competências de  2021 , calculado com base no 
valor per capita fixo anual de R$ 5,95 multiplicado pela estimativa da 
população dos municípios (IBGE) 

(Portaria GM/MS nº 166, de 27/01/2021)

 Incentivos para ações estratégicas- incentivo financeiro 
equivalente aos parâmetros das portarias vigentes, a partir da 1ª  
competência  financeira de 2020

Transição para o Modelo de Financiamento da APS



Componente: Incentivos para ações estratégicas

Prioritários

Programa Saúde na Hora

Programas da Apoio à Informatização da APS

Incentivo aos municípios com residência médica e 

multiprofissional

Estratégia de agentes Comunitários de Saúde(ACS)

Saúde Bucal

Equipe Saúde Bucal (eSB)

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD)

Unidade Odontológica Móvel (UOM)

Promoção da 

Saúde

Programa Saúde na Escola

Programa Academia de Saúde 

Especificidades

Equipe de Consultório na Rua(eCR)

Equipe de Saúde da Família Ribeirinha(eSFR)

Unidade Básica de Saúde Fluvial(UBSF)

Microscopista

Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP)

Saúde dos Adolescentes em Situação de Privação de Liberdade



Programa Saúde na Hora
Incentivos  de custeio mensal

R$10.695,00 por eSF
R$ 4.470,00 por  eSB

Incentivos  adicional de custeio mensal
R$10.695,00 para as UBF funcionamento mínimo de

60h/semanais
R$15.165,00 para as UBF com SB funcionamento 

mínimo de 60h/semanais
R$ 30.330,00 para as UBF com SB funcionamento 

mínimo de 75h/semanais

Componente 3 – Incentivos para ações 
estratégicas



Equipe de  Saúde Bucal (eSB)
Modalidade 1=R$ 2.230,00/ por equipe /mês
Modalidade 2=R$ 2.980,00/ por equipe /mês
Modalidade 1: Composição mínima 1 CD e 1 ACD     
Modalidade 2: Composição mínima 1 CD, 1 ACD e 1 THD

Acréscimo de 50% para os municípios constantes:
- Portaria GM n.822, de 17/04/2006
- Portaria GM n.90, de 17/01/2008
- Municípios com populações residentes em assentamento

ou remanescentes de quilombos, respeitado o número
máximo de equipes definido.

Componente 3 – Incentivos a ações 
específicas e estratégicas



Unidade Odontológica Móvel (UOM)

Incentivo mensal= R$ 4.680,00 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
CEO Tipo I = R$ 8.250,00/mensal
CEO Tipo II = R$ 11.000,00/mensal
CEO Tipo III= R$ 19.250,00/mensal

Centros de Especialidades Odontológicas(CEO) vinculados
à Rede de Atenção ás Pessoas com Deficiência

CEO Tipo I = R$ 1.650,00/mensal
CEO Tipo II = R$ 2.200,00/mensal
CEO Tipo III= R$ 3.850,00/mensal

Componente 3 – Incentivos a ações 
específicas e estratégicas



Laboratório Regional de Prótese  Dentária(LRPD)

Incentivo mensal por faixa de produção

Entre 20 e 50 próteses = R$ 7.500,00
Entre 51 e 80 prótese = R$ 12.000,00
Entre 81 e 120 próteses = R$ 18.000,00
Acima de 120 próteses = R$ 22.500,00

Componente 3 – Incentivos a ações 
específicas e estratégicas



Equipe de Consultório na Rua (eCR)

Incentivo mensal de custeio

Modalidade 1 (04 profissionais)=            R$  19.900,00                            

Modalidade 2  (06 profissionais)=          R$  27.300,00

Modalidade 3  (Mod.2 mais médico)=   R$  35.200,00                            

Componente 3 – Incentivos a ações 
específicas e estratégicas



Unidade Básica de Saúde Fluvial(UBSF)
Incentivo  mensal= R$ 80.000,00
Incentivo mensal com Saúde Bucal = R$ 90.000,00

Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) 
Incentivo =     R$ 10.695,00

Microscopista
Incentivo = valor correspondente ao valor de um ACS

Componente 3 – Incentivos para ações 
estratégicas



Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP)
Incentivos mensais

Unidade prisionais (até 100 custodiados)

eABP Tipo I =                                      R$ 3.957,50

eABP Tipo I com Saúde Mental  =  R$ 6.790,00

Unidade prisionais (de 100 a 500 custodiados)

eABP Tipo I =                                      R$ 19.191,65

eABP Tipo II  com Saúde Mental=  R$ 28.633,31

Unidade prisionais (de 500 a 1.200 custodiados)

eABP Tipo III =                                   R$ 42.949,96

Componente 3 – Incentivos para ações 
estratégicas



Custeio  das ações de gestão das ações de Atenção Integral à 
Saúde dos adolescentes em Situação de Privação de 
Liberdade

Incentivos mensais
Unidades socioeducativas  de adolescentes 

em semiliberdade =                                 R$ 3.208,50
Unidades socioeducativas   de internação de adolescentes 

menos ou igual a 40 adolescentes =        R$  7.486,50
mais de 40  até  90 adolescentes =           R$   8.556,00
mais de 90 adolescentes =                          R$ 10.695,00

Componente 3 – Incentivos para ações 
estratégicas



Programa Saúde na Escola(PSE)

Incentivo de custeio parcela única

Municípios com 1 a 600 educandos=    R$ 5.676,00

Acréscimo de R$ 1.000,00 a cada intervalo entre 1 e 800 
eduancandos que superarem o número de 600 educandos.

Programa Academia da Saúde

Incentivo  mensal custeio=   R$ 3.000,00/polo

Componente 3 – Incentivos para ações 
estratégicas



Programa  de apoio à informatização  e qualificação dos 
dados da APS 

Incentivo de custeio mensal por eSF
Município urbano ou intermediário adjacente= R$ 1.700,00 

Município intermediário remoto ou rural adjacente= R$ 2.000,00 

Município rural remoto = R$ 2.300,00.

Incentivo de custeio mensal por eAP

eAP Modalidade I=  50% do valor do incentivo da eSF

eAP Modalidade II= 75% do valor do incentivo da eSF

Componente 3 – Incentivos para ações 
estratégicas



Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde(ACS)

Valor mensal = R$ 1. 550,00 por ACS 

No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela 
extra , calculada com base no número de ACS registrados no 
cadastro de equipes e profissionais do sistema de 
informação definido para este fim no mês de agosto do ano 
vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado.

Lei Federal nº 13.708, de 14/08/2018 

Portaria GM/MS nº 3.317,  de 07/12/2020 

Componente 3 – Incentivos para ações 
estratégicas

Os recursos da AFC referente aos ACS com vinculo com o Governo do Estado( 6.426),
são repassados para os municípios (Resolução nº  130/2015 da CIB/CE) 



Parcela única = R$ 8.927,77 por eSF

Portaria GM/MS nº3.263, de 11/12/2019 

Incentivo de custeio para implementação das
ações de cadastramento dos usuários do SUS,
no âmbito da APS



OBRIGADA

veraa.coelho13@gmail.com
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