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RESUMO 

 

Uma nova concepção de assistência à saúde emergiu com a Constituição Federal de 

1988, que marcou uma época de redemocratização, de fortalecimento do sistema 

federalista e de importantes avanços nas políticas sociais. O Sistema Único de Saúde 

(SUS) e o modelo federativo moldado pela Constituição introduziram um processo de 

descentralização que passou a demandar cooperação e coordenação intragovernamental 

entre União, estados e municípios para a execução das políticas de saúde. O presente 

trabalho analisa os principais fatores que influenciam o financiamento público da saúde, 

bem como os mecanismos e critérios de repasses de recursos entre os entes federados, 

com o foco na transferência voluntária. O estudo foca nas transferências voluntárias 

realizadas pelo governo do estado de Minas Gerais, no período do primeiro mandato do 

governador Aécio Neves (2003 a 2006). O objetivo deste estudo exploratório foi 

verificar a motivação das transferências voluntárias de recursos da saúde para os 

municípios, realizadas neste período - se políticos ou de eficiência. Para alcançar tal 

objetivo foi escolhida uma amostra intencional de sete municípios mineiros. Os 

resultados encontrados apontam que a dimensão política pode ser uma variável 

relevante na explicação do volume de recursos recebidos, através de convênio, pelos 

municípios da amostra. 

 

Palavras-chave: Coordenação federativa. Sistema Único de Saúde (SUS). 

Financiamento Público. Transferência voluntária. Convênio. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

A new concept of health care emerged in the Federal Constitution of 1988 which 

highlighted an era of democratization strengthening the federal system and important 

advances in social policies. O SUS (Sistema Único de Saúde) and  the federative model 

shaped by the Constitution introduced a process based on an decentralization process 

that has required intergovernmental cooperation and coordination among the federal 

government, the states and municipalities for the implementation of health policies. This 

project analyzes the main factors that influence public health financing in Brazil, as well 

as the mechanisms and criteria for distribution of resources among federal entities. The 

study focuses on voluntary transfers made by the state government of Minas Gerais, 

during the first term of Governor Aécio Neves (2003-2006). The objective of this study 

is to determine the motivation of voluntary transfers of health care resources for 

municipalities performed in this period, whether or not they were made by the 

efficiency or just political interests. To achieve this goal it was chosen a purposeful 

sample of seven municipalities of the state of Minas Gerais. The results show that the 

political dimension may be a relevant variable in explaining the amount of funds 

received through an agreement of the municipalities on the sample. 

 

Keywords: Federal Coordination. Unified Health System. Public funding. Voluntary 

transfer. Agreement. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), emergiu uma 

nova concepção de assistência a saúde, que passou a ser reconhecida como um direito 

universal a ser garantido pelo governo. O Sistema Único de Saúde (SUS) implantou um 

modelo de gestão e financiamento da política da saúde que enfatizou a descentralização 

de sua execução para os níveis subnacionais, e, consequentemente, o desenvolvimento 

dessa política passou a demandar cooperação e coordenação intragovernamental entre 

os entes federativos - União, estados, Distrito Federal e municípios. O presente trabalho 

analisa os principais fatores que influenciam o financiamento público da saúde após a 

promulgação da Constituição, bem como os mecanismos e critérios de repasses de 

recursos para estados e municípios, com o foco na celebração de convênios de estados 

para municípios (transferência voluntária). Para esta análise foi realizado um estudo 

empírico sobre o processo de celebração de convênios no estado de Minas Gerais – que 

ocorre por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) - que busca verificar a 

motivação – política ou de eficiência técnica – nos convênios celebrados entre o 

governo estadual e alguns municípios mineiros. 

Dado que os recursos orçamentários dos convênios têm livre destinação quanto 

aos agentes receptores,  o que atribui alto grau de discricionariedade à concedente, cabe 

a indagação de quais têm sido os determinantes da distribuição destes recursos 

no estado de Minas Gerais. Assim, o objetivo principal do trabalho é verificar qual 

critério prevalece na explicação do volume de recursos de recebidos através de convênio 

pelos municípios: se a dimensão político-partidária, ou seja, se os municípios recebem 

mais recursos do estado quando o prefeito é do mesmo partido do governador, ou 

critérios técnicos, ou seja, em razão de justiça distributiva em função da condição de 

necessidade do município. A partir daí a hipótese formulada é que prevalecem os 

critérios político-partidários, ou seja, os municípios, quando governados por aliados do 

governo estadual, são mais beneficiados pela transferência voluntária de recursos 

estaduais, por meio de convênios, do que quando são governados pela oposição.  

Para cumprir o objetivo proposto e testar esta hipótese, a monografia realiza 

um estudo exploratório que busca verificar se em Minas Gerais, no período do primeiro 

mandato do governador Aécio Neves (2003 a 2006), existiu motivação política na 

distribuição de convênios para uma amostra intencional de 7 (sete) municípios mineiros, 

ao quais apresentaram os requisitos necessários para testar a hipótese: Amparo da Serra, 
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Carmo do Rio Claro, Cruzília, Gonzaga, Perdões, Santa Rita do Ibitipoca e São Pedro 

da União. Para isso foi utilizado um banco de dados da Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais (SES-MG) que possui as principais informações sobre os convênios 

firmados entre a mesma e os respectivos municípios no período selecionado.  

Este trabalho se organiza em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro é destinado a descrever como se deu o atual modelo de 

financiamento de políticas públicas na área da saúde após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Ele destaca a importância do federalismo fiscal na 

consolidação desta área de política social e apresenta as principais fontes de recursos que 

compõem as receitas subnacionais, com foco nas transferências do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Em seguida, o capítulo trata sobre os convênios como um importante instrumento de 

operacionalização das transferências voluntárias, e, por fim, descreve como o 

financiamento público para a área da saúde foi um crescente, na mesma medida em que 

se definiu a saúde como um direito de todos os cidadãos.  

O capítulo dois aborda a evolução do financiamento do SUS nos níveis 

subnacionais, e levanta questões a respeito dos critérios que a União e os estados podem 

utilizar para escolher seus principais beneficiários – se políticos ou de eficiência. Em 

seguida, o capítulo centraliza seus estudos no processo dos convênios no estado de 

Minas Gerais abordando as normatizações pertinentes aos convênios, bem como a sua 

operacionalização na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.  

O terceiro e último capítulo desta monografia é destinado a realizar um estudo 

empírico exploratório para verificar se o alinhamento partidário do governador com os 

prefeitos mineiros tendem a aumentar o volume de recursos discricionários que os 

governos municipais recebem da SES-MG. Por ser exploratório e de desenho 

qualitativo, este estudo não pretende gerar resultados que possam ser generalizados. 

Assim, os resultados encontrados para a análise das transferências voluntárias na área da 

saúde entre o governo estadual e os municípios estudados indicam que a dimensão 

político-partidária foi relevante para explicar a variação, seja no número de convênios 

celebrados pela SES-MG, seja no montante do valor repassado por este meio. 

Por fim, as considerações finais do trabalho fazem uma breve retrospectiva dos 

temas abordados ao longo da monografia, realizam alguns apontamentos acerca dos 

dados apresentados e os resultados encontrados com a pesquisa, e apresentam possíveis 

propostas para pesquisas futuras.  
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2 FINANCIAMENTO PÚBLICO DA SAÚDE NO BRASIL 

Quando se pretende estudar o atual modelo de financiamento de políticas 

públicas de saúde no Brasil é fundamental mencionar como se deu a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e a influência do federalismo na conformação dessa área de 

política social. Assim, o primeiro capítulo desta monografia pretende analisar os 

principais fatores que influenciam o financiamento público da saúde após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), bem como os mecanismos e 

critérios de repasses de recursos para estados e municípios, com o foco na celebração de 

convênios. 

 

2.1 O Federalismo Fiscal no Brasil  

 

A organização político-administrativa do Brasil, de acordo com a CF/88, 

consiste em uma federação de estados e municípios autônomos. No período do Império, 

o Brasil era um país unitário, estruturado por um governo centralizado. Após a 

Proclamação da República, em 1889, o Brasil adotou o regime federalista, sendo que, 

inicialmente, apenas os estados integravam, em conjunto com a União, a federação 

brasileira. O desenho federativo brasileiro atual reforça, então, uma tripla soberania, na 

qual a União, os Estados e os Municípios constituem entes federativos autônomos. No 

Federalismo, as unidades subnacionais têm estrutura administrativa própria e autonomia 

política e financeira, o que torna relevante o estudo das relações intragovernamentais de 

modo geral e, em especial, as de caráter fiscal. 

De acordo com Marta Arretche (2005, p. 72), existem seis dimensões de 

análise do federalismo fiscal: “a) definição das áreas de tributação exclusiva; b) 

autonomia dos níveis de governo para legislar sobre seus tributos próprios; c) 

autoridade tributária sobre o campo residual; d) sistema de transferências fiscais; e) 

vinculação de gastos das receitas; e f) autonomia para obtenção de empréstimos”. Para a 

autora, tais dimensões devem ser tratadas separadamente, pois se tratadas em conjunto 

suas especificidades serão desconsideradas. Adicionalmente, ela considera importante 

examinar a interdependências das dimensões, ou seja, o fato de que uma decisão tomada 

afeta as dimensões como um todo. 
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Estas dimensões nos permitem observar como ocorre a distribuição das 

definições sobre recursos e encargos públicos entre os níveis de governo, o 

que nos possibilita verificar se a condição de autonomia fiscal para a vigência 

de uma Federação efetiva procede e qual o grau de descentralização fiscal do 

país. (Soares, 2013, p.11). 

 

No caso do Brasil, ao longo de sua história republicana, o federalismo fiscal 

enfrentou grandes oscilações entre períodos de centralização e descentralização, 

decorrentes da instabilidade do regime político brasileiro. Segundo Abrucio (2007), 

após a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assume a presidência, o governo 

tende a uma forte centralização do poder no executivo federal produzindo importantes 

impactos no federalismo brasileiro. Neste período, cresce a intervenção do Estado nos 

campos econômico e social, com a constituição de um modelo nacional 

desenvolvimentista. Após o golpe em 1937, estabeleceu-se o Estado Novo, 

caracterizado como o ápice do governo varguista. Nesta época, a centralização do poder 

intensificou-se chegando até mesmo a abolir o federalismo. Os governadores dos 

estados passaram a ser nomeados pelo presidente e, consequentemente, subordinados ao 

governo federal. Portanto, 

 
A Era Vargas deixou como legados para o federalismo brasileiro o 

fortalecimento do Executivo e da burocracia federais, bem como a estrutura 

de super-representação dos estados menores no Congresso Nacional. Cabe 

ressaltar que este projeto de modernização foi sustentado por um modelo que 

não previa a democracia nem o aprimoramento das administrações públicas 

no plano subnacional. (Abrucio, 2007, p.4). 

 

 Com as novas regras da Constituição de 1946, o federalismo voltou a 

fundamentar o país e instaurou-se um novo regime preocupado com a distribuição 

horizontal de recursos para as regiões menos desenvolvidas. Segundo o Abrucio (2007), 

em termos federativos, esta fase teve um cenário duplo: por um lado, a União continuou 

sua expansão do projeto desenvolvimentista e, por outro lado, as elites regionais 

retomaram o poder, fortalecendo os governadores estaduais e o Congresso Nacional.  

 No entanto, "o final do período 1945-64 foi marcado por uma forte radicalização 

política, em meio ao cenário da Guerra Fria e à falta de efetiva adesão das elites 

brasileiras ao processo democrático" (Abrucio, 2007, p.5). Como resultado, houve um 

golpe de estado, apoiado por líderes civis, que durou cerca de 20 anos, deixando fortes 

marcas na federação. O Regime Militar, iniciado em 1964, representou o momento de 

maior centralização do poder no país a fim de impedir o surgimento de oposições civis 
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regionais. Nesta fase, os recursos eram centralizados no Governo Federal, a autonomia 

local foi reduzida e a União aumentou significativamente o controle administrativo 

sobre os governos subnacionais (Abrucio, 2007).  

 O período militar começou de fato a acabar quando da realização das eleições 

locais. De acordo com o autor, o processo de redemocratização teve um momento 

eleitoral estratégico, em 1982, no qual ocorreu, pela primeira vez, a eleição de 

oposicionistas à ditadura que teriam um poder institucional de fato em suas mãos. Neste 

novo contexto, grande parte da redemocratização foi decorrente da articulação de 

governadores junto à sociedade e aos oponentes da ditadura. "Se, por um lado, a 

redemocratização significou um fortalecimento dos governadores e das unidades 

estaduais, igualmente verdadeiro, por outro lado, foi o fortalecimento dos governos 

municipais" (Abrucio, 2007, p.6). 

 Ao final do período ditatorial militar, e elaborada nova Constituição Federal, 

em 1988, o Brasil sofreu transformações significativas nos campos político, econômico 

e social. Contrariamente ao período ditatorial anterior, de caráter centralizado e 

autoritário, com a CF/88 foi reforçado o objetivo de reestruturar o Brasil em bases 

democráticas e federativas. No aspecto federativo, como resultado, ocorreu uma 

descentralização política e administrativa que favoreceu a participação dos entes 

subnacionais na distribuição das receitas públicas (Soares, 2013). 

Este contexto foi marcado pela redemocratização do país, pelo fortalecimento 

do federalismo, pela estabilização econômica e pelo fortalecimento das políticas sociais 

(Soares, 2013). O federalismo fiscal brasileiro foi fundamental para a realização dessas 

mudanças, pois é ele quem define as formas de constituição das receitas e dos gastos 

públicos entre as esferas do governo.  

 

2.2 As principais fontes de receitas estaduais e municipais  

 

Atualmente, o Brasil conta com um quadro diversificado de fontes de recursos, 

fruto das mudanças ocorridas no federalismo fiscal brasileiro a partir da CF/88. As 

transferências de recursos federais aos estados e municípios podem ser classificadas de 

acordo com as seguintes modalidades: constitucionais, legais, do Sistema Único de 

Saúde (no caso da saúde), direta ao cidadão e voluntárias (Cartilha CGU, 2005). As 

características de cada tipo estão descritas a seguir. 
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Transferências Constitucionais: com o processo de descentralização, após a 

promulgação da CF/88, foram estabelecidas competências tributárias exclusivas aos 

estados e municípios e, ainda, cotas de participação destes entes nos tributos de 

competência da União. Desta forma, essas transferências consistem no repasse de 

recursos da União aos Estados, Distrito Federal e municípios por determinação 

constitucional com o objetivo de amenizar as desigualdades regionais e promover o 

equilíbrio socioeconômico dos mesmos. O Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) são 

modalidades desta transferência de recursos financeiros, estando previstos no artigo 159 

da Constituição Federal: 

 
A União entregará: 

 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 

qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete 

por cento na seguinte forma: 

 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal; 

 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 

Participação dos Municípios; 

 

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao 

setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através 

de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os 

planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-

árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na 

forma que a lei estabelecer; 

 

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será 

entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. 

(BRASIL, 1988). 

 

Dentre as principais transferências da União para os Estados, o DF e os 

Municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR), o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

(FPE), o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

entre outros. 

 

Transferências Legais: são as parcelas das receitas federais provenientes de impostos, 

previstas em leis específicas, arrecadadas pela União e repassadas aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. As respectivas leis determinam a habilitação, a 
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transferência, a aplicação dos recursos e a prestação de contas dos gastos. Dentre as 

principais transferências previstas em leis destacam-se: o Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE), o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 

Educação de Jovens e Adultos, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 

(PNATE), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outros. 

 

Transferências diretas ao cidadão: são realizadas através de programas que concedem 

benefício direto ao cidadão mediante a transferência de renda. Nestes casos, os 

municípios têm a missão de operacionalizar os programas juntamente com o governo 

Federal. Dentre os programas nesta modalidade destacam-se o Programa Bolsa Família 

e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

 

Transferências Voluntárias da União: de acordo com o artigo 25 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC Nº 101/2000), as Transferências Voluntárias são 

entendidas como "a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da 

Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde”. São 

transferências que ocorrem de forma discricionária, por decisão livre da concedente. 

 

No caso da política de saúde, acrescentam-se as Transferências do Sistema Único de 

Saúde, receitas destinadas ao SUS, que consistem no repasse de recursos a outro ente 

da Federação a fim de atender as demandas da população por serviços públicos de 

saúde. Essas transferências são tratadas com destaque devido à relevância do assunto e 

não pelo tipo de transferência, pois “a descentralização dos recursos para as ações e 

serviços de saúde é concretizada também por meio da celebração de convênios, de 

contratos de repasses e, principalmente, de transferências fundo a fundo.” (CGU, 2005, 

p.23). Assim, as formas existentes de repasse ou transferências de recursos do SUS da 

União para os estados, Distrito Federal e municípios são:  

 

 Transferência Fundo a Fundo: são os valores repassados diretamente do 

Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estadual e Municipal. Os critérios 

para o repasse de recursos fundo a fundo estão previstos no art. 35 da Lei 

8.080/90. No caso dos estados, existem as Resoluções Estaduais, que transferem 

recursos do Fundo Estadual de saúde para o Fundo Municipal, às vezes inseridos 
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em Programas específicos, como o Programa Saúde da Família (PSF), Pro-Hosp 

e outros, ou mesmo para suplementação de ações e serviços. 

 Transferências por serviços produzidos: são os pagamentos realizados aos 

prestadores de serviços das redes estaduais ou privadas, contratados ou 

conveniados. Temos como exemplo as “Autorizações de internação hospitalar” 

(AIH). 

 Transferências voluntárias: consistem no repasse de recursos através de 

convênios visando à execução descentralizada de programas e ações de saúde, 

cuja finalidade é o interesse mútuo, o cumprimento de Emendas Parlamentares 

ou, ainda, a assistência financeira suplementar. 

 

Especificamente quanto às transferências voluntárias para descentralização de 

recursos entre os entes federados, elas podem ser realizadas por meio dos seguintes 

instrumentos jurídicos: contrato de repasse, termo de parceria e convênio. O Contrato de 

repasse é um instrumento administrativo usado no repasse dos recursos financeiros, 

através de instituições ou agentes financeiros públicos federais, que operam como 

mandatários da União, como é o caso da Caixa Econômica Federal, instituição que atua 

através dessa modalidade de transferência. O Termo de Parceria, previsto na Lei 

9.790/1999, representa um instrumento jurídico através do qual ocorre a transferência 

de recursos para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), com a 

finalidade de executar e desenvolver atividades de interesse público (TCU, 2013). A 

celebração de convênios, dada a centralidade para este trabalho, será abordada mais 

detalhadamente no tópico seguinte. 

 

2.2.1 O conceito e a operacionalização dos Convênios 

A celebração de convênios é um importante instrumento de operacionalização 

das transferências voluntárias. De acordo com a quarta edição da publicação 

“Convênios e outros repasses”, do Tribunal de Contas da União (2013), convênio: 

 
É o acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 

transferência de recursos financeiros dos Orçamentos da União visando a 

execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, 

atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 

regime de mútua cooperação, e tenha como partícipes, de um lado, órgão da 

administração pública federal direta, autarquias, fundações públicas, 

empresas públicas ou sociedades de economia mista, e, de outro, órgão ou 
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entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou 

indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos. (TCU, 2013, p.17). 

 

Candeia (2005, p.22) define “convênio como uma das formas de 

descentralização de recursos da Administração Pública para entes públicos ou privados 

para consecução de objetivos de interesses recíprocos entre os partícipes”. Di Pietro 

(2004, p. 284), por sua vez, considera o “convênio como forma de ajuste entre o Poder 

Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse 

comum, mediante mútua colaboração”. Os convênios, portanto, são instrumentos 

jurídicos que possibilitam a transferência voluntária de recursos entre entes federados 

ou deles com entidades privadas, estabelecendo colaboração entre eles para o alcance de 

objetivos comuns, o que faz deles um instrumento de grande relevância na 

administração pública brasileira. No caso da saúde, por exemplo, é um mecanismo que 

pode ser utilizado para incrementar os serviços, ampliando a cobertura no atendimento 

da atenção básica e proporcionando aos entes federados melhores condições na 

execução das ações.  

É importante ressaltar que a União e os Estados devem auxiliar os municípios 

no sentido de que os recursos transferidos sejam utilizados de maneira eficaz e 

coordenada, de modo a evitar que a aplicação desses recursos resulte em ações 

deficientes, como obras inacabadas, altos investimentos em ações curativas quando 

deveriam ser preventivas, aquisição de equipamentos de alto custo, entre outros. Dentre 

os motivos que inviabilizam os municípios de receberem os recursos está a 

inadimplência, daí a necessidade de que tenham conhecimento dos principais 

dispositivos legais que fundamentam os convênios e sua execução (TCU, 2013). 

Os convênios utilizados nas transferências voluntárias de recursos 

orçamentários estabelecem os parâmetros e as responsabilidades pactuadas. Assim, 

devem constar desses instrumentos as seguintes informações:  

 

 Concedente: órgão da administração pública direta ou entidade da 

administração pública indireta, responsável pela descentralização e repasse de 

recursos designados à execução do convênio.  

 Convenente: órgão da administração pública direta ou indireta de qualquer 

esfera do governo, ou entidade privada com a qual a concedente pactua a fim de 

executar projetos, programas e atividades mediante o convênio. 
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 Objeto: é o resultado ou produto que se pretende alcançar com a celebração do  

convênio. 

 Objetivo: é a meta que se pretende alcançar com determinado valor em um 

tempo específico. 

 Contrapartida: é a quantia de recursos próprios que o convenente destina ao 

convênio. No caso dos convênios federais, a contrapartida é obrigatória. 

 Cronograma de desembolso: documento que determina o tempo que os 

recursos do convênio serão distribuídos. 

 Plano de aplicação: documento que descreve como serão utilizados os recursos 

do convênio. 

 Plano de Trabalho: documento básico que ordena e sistematiza as informações 

necessárias para a solicitação de recurso por meio de convênio. 

 Pré-Projeto: Proposta de trabalho a ser encaminhada ao convenente. 

 Projeto básico: Conjunto de elementos que caracterizam a obra ou serviço. O 

Projeto Básico é elaborado através de estudos técnicos preliminares, que 

viabilizam o objeto do convênio. 

 Termo aditivo: Instrumento que objetiva a modificação do convênio já 

celebrado, sem a alteração do objeto aprovado. Normalmente, o Termo Aditivo 

pretende alterar a vigência ou readequar a utilização dos recursos financeiros 

definidos no Plano de Aplicação. 

 Termo de Referência: é o documento que deve ser apresentado quando o objeto 

do convênio envolve a prestação de serviços ou a aquisição de bens. O Termo de 

Referência deverá conter o orçamento detalhado, considerando os preços de 

mercado, e o prazo de execução do objeto a fim de propiciar a avaliação do 

custo pela concedente.  

 

Em geral, a operacionalização de um convênio envolve quatro fases: 

proposição, celebração/formalização, execução, e prestação de contas (TCU, 2013).  

 

1ª Fase - Proposição: representa o início do processo de solicitação de recursos federais 

para a aplicação nos Estados e Municípios. A  partir do conhecimento da realidade 

socioeconômica local é possível definir as áreas mais carentes que necessitam da 

atenção mais imediata do Poder Público. Assim, identificadas as necessidades locais, 
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compete ao interessado fazer uma proposição e buscar no órgão apropriado os recursos 

necessários para implementação do projeto desejado.  

 

2ª Fase - Celebração/formalização: é a fase na qual os Estados, o Distrito federal e os 

municípios  apresentam ao órgão concedente a documentação comprobatória de sua 

regularidade  a fim de cumprir as exigências para a execução das transferências 

voluntárias. Nesta fase, os convenentes devem atender as condições dispostas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na 

legislação federal.  

 

3ª Fase - Execução: depende essencialmente de seguir a risca o planejamento do 

convênio segundo o plano de trabalho, assim como as normas financeira e orçamentária 

da administração pública federal. Nesta fase, normalmente ocorre a fiscalização por 

parte dos órgãos federais de controle, mesmo elas sendo realizadas também após o 

término da vigência do convênio. A gestão financeira é fundamental nesta fase, os 

recursos liberados devem ser geridos e mantidos em conta específica do convênio e 

devem ser gastos somente para despesas especificadas no Plano de Trabalho e 

aplicações o mercado financeiro.  

 

4ª Fase - Prestação de contas: é a fase na qual o órgão contemplado pelos recursos 

públicos do governo por meio de convênios estará sujeito a prestar contas da boa e 

regular aplicação da verba recebida. 

 

No que se refere à União, as dotações orçamentárias destinadas aos convênios 

são alocadas no Orçamento Geral da União (OGU) de duas diferentes formas: (1) 

contemplação do estado, município ou ONG através de proposta do poder executivo, ou 

através de Emenda Parlamentar ao Orçamento; (2) não contemplação explícita, na qual 

o programa orçamentário destina recursos para região de determinado programa e prevê 

a aplicação através do estado, município ou entidade. O acesso aos recursos financeiros 

pelos órgãos contemplados pelo convênio se dará mediante propostas elaboradas pelo 

próprio interessado, ou através da detecção de necessidades locais por parte do 

Ministério, ou das Secretarias Estaduais no âmbito subnacional (TCU, 2013). 

A União adotou a Instrução Normativa nº 01 da Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda (IN nº 01/97 da STN/MF) como norma balizadora 
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para habilitação de convenentes, com vistas à celebração de convênios, e criou um 

Manual de Normas Técnicas, próprio para o setor da saúde, no qual dispõe sobre 

normas de proposição, formalização, execução e prestação de contas de repasse de 

recursos por meio de formalização de convênios, portarias e instrumentos congêneres. 

 

2.3 O financiamento da saúde no Brasil  

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) representou grandes mudanças no sistema de 

saúde pública brasileiro. Segundo Baptista (2007), até a década de 1920, a assistência à 

saúde era fortemente restrita e segmentada, não sendo reconhecida como um direito de 

todos, o que perdurou pelas décadas seguintes. A atuação do Estado brasileiro nesta área 

se restringia em ações de saneamento e combate a epidemias nos portos das grandes 

cidades, principalmente quando estas epidemias ameaçavam a estabilidade econômica e 

causavam prejuízos. Não sendo a saúde considerada um direito de todos, restava às 

pessoas que dispunham de recursos procurarem atendimento médico particular ou até 

mesmo recorrer ao exterior. Já as pessoas que não tinham condições financeiras de 

pagar por assistência médica dependiam das ações de caridade. De acordo com Baptista, 

 
A preocupação maior era a saúde da cidade e do produto; a assistência ao 

trabalhador era uma consequência dessa política. Nesse sentido, algumas 

campanhas voltadas para os trabalhadores começavam a ser implementadas, 

mas ainda eram pouco resolutivas, como a quarentena, afastamento por 

quarenta dias do doente do ambiente que habita e circula, principal estratégia 

utilizada para evitar a propagação de doenças entre os trabalhadores, sem 

uma preocupação mais efetiva com o tratamento do doente. (2007, p.32). 

 

Em meados da década de 1920, os países importadores de produtos brasileiros 

se tornaram mais exigentes em relação à qualidade das mercadorias e o Brasil foi 

atingido mais agudamente pela crise do padrão exportador capitalista. As baixas 

condições de higiene dos navios exportadores impactavam na qualidade dos produtos e 

muitas das vezes exportavam doenças.  Em decorrência disto, o país detectou a 

necessidade de implementar novas ações no controle de doenças na área da saúde 

pública e individual (Baptista, 2007).  

Assim, em 1923, com o crescimento da atividade industrial e da mobilização 

dos trabalhadores, criou-se a Lei Eloy Chaves que instituía as Caixas de Aposentadoria 

e Pensão (CAP). As CAP eram um fundo, criado pelas empresas, para o qual os 

trabalhadores contribuíam para o financiamento de sua aposentadoria e assistência 
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médica. Posteriormente, na década de 1930, Getúlio Vargas unificou as diversas CAP 

existentes em uma única categoria, transformando-as em Institutos de Aposentadoria e 

Pensão (IAP), não mais agregando trabalhadores de uma mesma empresa, mas 

categorias de trabalhadores. A partir daí, a centralização da administração dos recursos 

arrecadados facilitou a organização dos serviços e contribuiu para a ampliação dos 

benefícios. Assim, as CAP e os IAP representaram um avanço por se tratarem de 

políticas que garantiam assistência à saúde, no entanto, a lógica de que o direito à saúde 

era restrito às pessoas que contribuíam financeiramente foi consolidada.   

Posteriormente, em 1966, durante o período autoritário militar, os IAP foram 

unificados e transformados no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que 

integrava todos os trabalhadores, independentemente de sua categoria. Com o INPS, os 

recursos destinados à previdência social e à assistência médica foram centralizados 

definitivamente, sendo que a lógica do direito à saúde apenas para quem contribuía para 

o Instituto se manteve. Assim, somente quem possuía vínculo com o INPS conseguia 

atendimento médico público, sendo o restante das pessoas atendido por instituições 

privadas, inclusive as sem fins lucrativos, que atendiam os considerados indigentes. 

A política pública de previdência social e saúde no Brasil só se viabilizou a 

partir de 1923, e se manteve exclusiva para quem contribuía financeiramente até a 

promulgação da CF/88. No período da ditadura militar, principalmente após a criação 

do INPS, os recursos financeiros arrecadados aumentaram significativamente. Como 

não existia nenhum tipo de controle por parte da sociedade, a corrupção e o desvio de 

dinheiro foram facilitados. Historicamente, as ações do Estado não contribuíram para a 

redução das desigualdades e a ampliação do acesso à saúde e o que ocorria era a 

restrição do atendimento médico aos contribuintes e o mau uso dos recursos arrecadados 

por parte do Estado (CEAP, 2005). 

Nesta conjuntura, de acordo com Cruz (2011), diversos problemas 

impulsionaram a reformulação do sistema de saúde brasileiro, dentre eles: desigualdade 

de acesso aos serviços de saúde, gestão centralizada, gestores pouco participativos, 

recursos financeiros limitados, dificuldade de coordenação entre as instituições atuantes 

na área. Diante da abertura política, após o regime ditatorial militar, os atores políticos 

que compunham o Movimento da Reforma Sanitária passaram a integrar órgãos do 

Estado, especificamente da Previdência Social e da Saúde. Este Movimento trazia como 

bandeira: a universalidade do direito a saúde, a melhoria das condições de saúde da 

população, o reconhecimento da garantia da saúde como um dever do Estado, e a 
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reorganização da atenção à saúde a partir de princípios como a equidade e a 

integralidade. Esta aproximação do Movimento com o Estado impulsionou a 

reestruturação político-institucional do sistema público de saúde que, posteriormente, 

com a promulgação da CF/88, resultou na consolidação do Sistema Único de Saúde 

(Cruz, 2011). 

 

2.3.1 Descentralização e Financiamento Público da Saúde no Brasil após a 

Constituição Federal de 1988  

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, após a 

promulgação da CF/88, o país avança em relação aos direitos e princípios de 

organização da política social e a saúde passa a ser um dever do Estado e um direito de 

todos. Orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional, os serviços de saúde passam a ser garantidos mediante políticas públicas 

sociais e econômicas que promovam o acesso universal e igualitário aos serviços e 

ações para sua ascensão. Portanto, 

 
[...] o país inicia os anos 1990 com o dever de ampliar o acesso aos serviços 

de saúde a todos os brasileiros, considerando as diretrizes constitucionais. 

Adicionalmente, a Lei nº 8.080/1990 estabelece a diretriz de igualdade no 

atendimento entendida como igual atendimento para igual necessidade. 

Assim, o SUS deveria ser implantado de modo descentralizado visando a 

universalidade, integralidade e equidade. (IPEA, 2013, p. 8). 

 

De acordo com a CF/88, as ações e serviços públicos de saúde compõem uma 

rede regionalizada e hierarquizada que formam um sistema único organizado de 

maneira descentralizada e com direção única em cada esfera de governo. No âmbito 

nacional, a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde é exercida pelo Ministério 

da Saúde, nos Estados e Distrito Federal pelas Secretarias Estaduais e nos municípios 

pelas respectivas Secretarias Municipais. 

 
Para atender o princípio constitucional da descentralização, era necessário 

ampliar a participação de estados e municípios no financiamento do SUS e 

transferir para a gestão de estados e municípios recursos até então 

majoritariamente administrados pelo governo federal. (IPEA, 2013, p. 8). 

 

A CF/88 representou grandes mudanças no modelo federativo brasileiro e, após 

20 anos de autoritarismo, foi fundamental no processo de redemocratização. O modelo 

federativo moldado pela Constituição beneficiou os estados e municípios e fortaleceu a 
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democracia com o processo de descentralização. Com a autonomia política e fiscal 

viabilizada pela CF/88, os governos estaduais e municipais passaram a definir sua 

própria agenda, independente
1
 da agenda do poder executivo federal (ALMEIDA, 

2005). Assim, o processo de descentralização e a ampliação da cobertura dos serviços 

de saúde são objetos fundamentais na consolidação do SUS e fortalecem a necessidade 

de discutir o Financiamento Público da Saúde.  

A Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas de Saúde (Leis 8.080 e 

8.142, de 1990) representam os principais marcos legais e normativos na conformação 

do SUS. Essas leis preveem as fontes de financiamento do SUS, os percentuais a serem 

gastos em saúde e as formas de repasse e divisão dos recursos entre os entes federados.  

Ao criar a Seguridade Social, o artigo 195 da CF/88 estabeleceu que “a 

seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 

termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios”. A partir da introdução do conceito seguridade, 

surgiu a necessidade de fixar parâmetros gerais para seu financiamento, através de 

contribuições sociais. Portanto, de acordo com o artigo 195 da CF/88, constituem fontes 

de receita para o financiamento da Seguridade Social decorrentes das contribuições 

sociais:  

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 

qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 

empregatício;  

b) a receita ou o faturamento;  

c) o lucro;  

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 

incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime 

geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 

equiparar (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 

(BRASIL, 1988). 

 

                                                           
1
  Apesar da liberdade de agenda municipal, existe uma capacidade de influência do governo federal nos 

governos municipais. 
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Além das contribuições sociais arrecadadas pelo governo federal, constituem 

também fontes de financiamento do SUS outros tributos e transferências 

(constitucionais e legais) definidos nos artigos 155 a 159 da Constituição. 

No caso dos estados, os tributos são: Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS), Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação (ITCD), Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto de Renda Retido na Fonte 

(IRRF). As transferências constitucionais e legais são: Cota-Parte do Fundo de 

Participação do Estado (FPE) e Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI-Exportação). 

No caso dos municípios, os tributos são: Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (ITBI), Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e Imposto 

Territorial Rural (ITR). As transferências constitucionais e legais são: Cota-Parte do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Cota-Parte Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR), Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Cota-Parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e 

Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exportação)
2
.  

O orçamento público, por sua vez, representa um instrumento constitucional 

que prevê as receitas e fixa as despesas dos entes federativos. Constituem o processo de 

planejamento do orçamento: o Plano Plurianual (PPA), a Lei das Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamentos Anuais (LOA). O artigo 165 da CF/88 

estabelece: 

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada. 

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 

da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 

política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

                                                           
2
 Informações retiradas do Portal da Saúde. Disponível em <http://portalsaude.saude.gov.br>. Acesso em 

agosto de 2013.  

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarTexto&codConteudo=7433&codModuloArea=904&chamada=financiamento-do-sus_alterado
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I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

(BRASIL, 1988). 

 

 

Como a CF/88 atribuiu à LDO o papel de definir o montante anual a ser gasto 

com a saúde, a Lei 8.080 não pôde definir os gastos com ações de saúde. Assim, de 

acordo com o artigo 31 da Lei 8.080 de 1990: 

[...] o orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização 

de suas finalidades [...] tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Lei 8.080, 1990). 

 

 

A Lei Federal 8.080/90, responsável por regulamentar as políticas de saúde que 

são definidas na CF/88, tem um caráter descentralizador e sua implementação sofreu 

forte resistência na época do governo do presidente Fernando Collor de Melo, que vetou 

vários artigos da lei, principalmente os que diziam respeito aos recursos e à participação 

da sociedade nas decisões da saúde. Os vetos mobilizaram a sociedade novamente, 

resultando na criação de uma nova lei, a de n
o
. 8.142/90, que trata da participação 

popular na gestão do SUS e, também, das transferências de recursos da saúde entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

No artigo 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), foi 

previsto a vinculação de 30% dos recursos do orçamento da seguridade social (excluído 

o seguro-desemprego) para a saúde. Esta disposição foi válida até que fosse aprovada a 

primeira Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que definiria anualmente qual o 

percentual a ser destinado à saúde (IPEA, 2013). Deste modo, 

 
A implantação dos novos direitos sociais coincidiu com um período de 

hiperinflação e restrições macroeconômicas. Assim, várias áreas 

buscaram aplicar os princípios constitucionais sem necessariamente 

observar um aumento de recursos para essas políticas. Isso gerou uma 

forte disputa interna entre as áreas sociais, entre elas as áreas de saúde 

e a previdência social. (IPEA, 2013, p.9). 

 

No caso da saúde, a vinculação de 30% do orçamento da seguridade social não 

foi cumprida nos anos de 1990 e 1991. A partir de 1993, as contribuições 

previdenciárias deixam de compor as fontes de financiamento da saúde, e, diante da 

crise instaurada pelo corte dos recursos previdenciários, começam a prosperar 
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iniciativas parlamentares (algumas mais gerais e outras mais restritas) que garantem a 

vinculação de recursos ao SUS. "As diversas proposições apresentadas, entre 1993 e 

1999, foram aglutinadas, dando origem à EC n
o.

 29/2000" (IPEA, 2013, p. 13), de 13 de 

setembro de 2000, como um marco no aumento da receita pública destinada a saúde. Ela 

foi uma importante iniciativa parlamentar cujo objetivo era assegurar a vinculação de 

recursos para o SUS. A EC 29 assegura o percentual mínimo a ser investido na saúde 

pelos três níveis de governo, e dispõe sobre os critérios que a União deve utilizar para a 

divisão de recursos da saúde entre os entes federados, e para a divisão de recursos dos 

estados destinados a seus respectivos municípios. 

Afirma-se que a aprovação da EC n
o
 29 teve impactos diferenciados em cada 

ente da federação e foi bem-sucedida na busca do objetivo de atender ao 

princípio constitucional da descentralização, ampliando a participação de 

estados e municípios no financiamento das ações e serviços de saúde. (IPEA, 

2013, p. 13). 

 

Além disso, a referida Emenda trouxe mais recursos para a saúde e gerou, 

pelos próximos anos, grandes discussões em torno da sua regulamentação no que se 

refere às possibilidades de aumento dos recursos destinados a saúde pública (IPEA, 

2013). 

Em síntese, o que se percebe é que o financiamento público para a área da 

saúde foi um crescente, na mesma medida em que se definiu a saúde como um direito 

de todos os cidadãos. Além disso, conclui-se que as finanças públicas no Brasil 

destinadas a saúde são disciplinadas pela CF/88, leis e outras normas, que definem as 

linhas de atuação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, sobretudo no que 

tange ao planejamento das receitas e despesas que compõem o orçamento público. É a 

partir dessas considerações que o próximo capítulo desta monografia pretende explicar 

o papel dos convênios no financiamento público da saúde, bem como sua 

operacionalização no Estado de Minas Gerais. 
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3 O PROCESSO DOS CONVÊNIOS EM MINAS GERAIS 

 O capítulo anterior buscou apresentar como é o atual modelo de financiamento 

de políticas públicas de saúde no Brasil, bem como a influência do federalismo na 

conformação dessa área de política social. Tal abordagem se fez necessária para analisar 

os mecanismos e critérios de repasses de recursos do SUS para estados e municípios, 

com o foco na celebração de convênios. Assim, este capítulo trata do financiamento 

público da saúde em Minas Gerais, e, em especial, do papel dos convênios e sua 

operacionalização no estado. 

 

3.1 Financiamento Público da Saúde 

 

 De acordo com Marta Arreche (2010), em estados federativos a União assume o 

papel de equilibrar o poder dos entes subnacionais, por meio da redistribuição de 

recursos arrecadados, a fim de reduzir as disparidades regionais de receitas entre as 

jurisdições, e, consequentemente, reduzir as desigualdades de acesso aos serviços 

públicos.  A partir desta perspectiva, torna-se importante a existência das transferências 

intragovernamentais, pois elas propiciam aos entes subnacionais a capacidade de prover 

serviços públicos de maneira menos desigual. 

 Conforme visto anteriormente, a CF/88 estabeleceu como deve ser a divisão dos 

recursos da seguridade social, destinando 30% destes à saúde, porém ela não definia 

como se daria a divisão destes recursos entre as três esferas de governo. Somente dez 

anos após a regulamentação do SUS, em 13 de setembro de 2000, foi aprovada a 

Emenda Constitucional nº29 (EC 29) estipulando como devem ser destinados os 

recursos da União, dos Estados e dos municípios no financiamento do SUS. Portanto, 

 

A Emenda Constitucional n. 29 tinha o intuito de prover a suficiência 

de recursos, bem como avançar no que concerne à solidariedade 

federativa, ao estabelecer parâmetros para as relações fiscais 

intergovernamentais dentro do Sistema Único de Saúde. (IPEA, 2011, 

p.5). 

 

 

 A EC 29 define que os estados e municípios devem alocar, no mínimo, 7% das 

suas receitas na área da saúde, e que até o ano de 2004, a alocação de recursos deveria 

aumentar para, no mínimo, 15% no caso dos municípios e 12% no caso dos estados. A 

União, por sua vez, teria que aumentar em 5% a receita do ano anterior (1999) e, a partir 
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daí, corrigir anualmente o orçamento da saúde de acordo com a variação do Produto 

Interno Bruto (IPEA, 2011). 

 Além da EC 29, outro dispositivo que aumentou os recursos federais transferidos 

para estados e municípios e fortaleceu o princípio da descentralização de recursos 

financeiros imposto pela CF/88, foi a publicação das Normas Operacionais Básicas 

(NOBs). As transferências para os municípios aumentaram com a NOB nº01/1993, e 

ainda mais rapidamente com a NOB nº01/1996, que definiu atribuições mais claras para 

os estados, além de viabilizar a maior autonomia destes e dos municípios na gestão do 

seu sistema de saúde. Neste sentido, estipula que: 

 
A presente Norma Operacional Básica tem por finalidade primordial 

promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público 

municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à 

saúde dos seus munícipes (Artigo 30, incisos V e VII, e Artigo 32, 

Parágrafo 1º, da Constituição Federal), com a conseqüente redefinição 

das responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, 

avançando na consolidação dos princípios do SUS. (NOB-SUS,1997, 

p.6). 

 

 

 No caso dos Estados e do Distrito Federal, as transferências ampliaram 

significativamente a partir de 2000, ano em que ocorre a publicação da EC 29 e da 

Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS/2001. A NOAS, por sua vez, tem 

como objetivo maximizar a participação dos estados na gestão do SUS a partir da 

retomada das discussões sobre a regionalização da saúde
3
 (IPEA, 2013).  

 Portanto, as finanças públicas estaduais destinadas à saúde, além de serem 

disciplinadas pela CF/8, também o são pela Emenda Constitucional 29, pelas Normas 

Operacionais Básicas e pela Norma Operacional da Assistência à Saúde, que fortalecem 

a descentralização da gestão do SUS, bem como potencializam a participação dos 

estados, distrito federal e municípios no financiamento das políticas públicas de saúde. 

 No caso de Minas Gerais, conforme estabelecido na EC 29, o estado teve que 

aumentar a aplicação dos recursos para a área da saúde gradualmente, até o exercício de 

2004. A parir daí, o governo teria que cumprir a aplicação mínima exigida em gastos 

com saúde – 12%. O gráfico a seguir evidencia a aplicação dos recursos destinados à 

                                                           
3 A regionalização da saúde é um processo de descentralização das ações e serviços de saúde para os 

entes subnacionais que visa promover a cooperação entre os gestores do SUS, a otimização dos recursos 

disponíveis e a redução das disparidades regionais. (NOAS-SUS 01/02). 
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saúde em Minas Gerais a partir de dados retirados dos Relatórios Contábeis do Estado 

referentes aos exercícios de 2004 a 2012
4
. 

 

Gráfico 1 – Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde em Minas 

Gerais – 2004 a 2012 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatórios contábeis do estado de Minas Gerais.  

 

 O gráfico destaca a porcentagem alcançada anualmente pelo estado, em 

cumprimento a aplicação mínima exigida constitucionalmente. De acordo com os dados, 

as despesas com saúde não sofreram grandes alterações de 2004 até os dias atuais, com 

uma variação de 3,28%. O destaque fica para o ano de 2009, quando foi atingido o 

maior percentual – 15,44%. 

 Em virtude da falta de regulamentação da EC 29
5
, Minas Gerais inicialmente 

baseava seu cálculo dos gastos com saúde a partir das orientações e dos critérios 

estabelecidos pela Lei Orçamentária e pela Instrução Normativa 11/2003, do Tribunal 

de Contas do Estado. A partir de 2008, a IN 11/2003 foi revogada e substituída pela 

Instrução Normativa 19/2008. É importante destacar que ausência da regulamentação da 

EC 29 tem gerado divergências em sua interpretação, e o estado de Minas Gerais se 

                                                           
4
 Dados disponíveis no site <www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/relatorio_contabil>. 

Acesso em outubro de 2013. 
5
 A Emenda 29 foi regulamentada pela  Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. 
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enquadra no conflito gerado ao redor do que pode e do que não pode ser considerado 

como gastos em saúde. Neste sentido, enquanto a Emenda não for regulamenta pelo 

Congresso Nacional, ela poderá continuar gerando conflitos em torno dessas despesas 

nos estados brasileiros que, assim como Minas Gerais, baseiam seus gastos de acordo 

com as orientações dos respectivos Tribunais de Contas estaduais (Brauer, 2011).  

 No que diz respeito ao tipo de transferências intergovernamentais relacionadas 

ao SUS, elas podem ocorrer em duas modalidades: as transferências fundo a fundo e os 

convênios (Mendes; Miranda; Cosio, 2008). A primeira delas consiste em um 

mecanismo automático de transferência no qual o governo federal complementa os 

recursos estaduais e municipais. Este repasse é realizado a partir do Fundo Nacional de 

Saúde em favor dos fundos estaduais e municipais, e baseia-se em critérios pactuados 

nas esferas que reúnem os gestores do Sistema – as Comissões Intergestores Tripartite e 

Bipartite.  Desta forma, os Fundos de saúde representam peças centrais no sistema de 

cofinanciamento do SUS. Os convênios, por sua vez, preservam a discricionariedade do 

gestor no que diz respeito aos recursos próprios, o que possibilita que eles façam 

transferências voluntárias cujas regras são definidas caso a caso e de acordo com a 

conveniência de cada ação, conforme será abordado no tópico seguinte. 

 

3.2 Os convênios como modalidade de transferência de recursos 

 Segundo o art. 3º, item IV, da CF/88, compete ao Estado a promoção do bem-

estar social de todos os cidadãos. É partindo desta premissa que os convênios – objeto 

de estudo deste trabalho – objetivam atender ao interesse comum sem auferir lucro e  

baseando-se no interesse público recíproco entre concedentes e convenentes. 

 De acordo com o estudo realizado por Mendes, Miranda e Cosio (2008), os 

mecanismos de funcionamento de cada tipo de transferência existente no Brasil 

dependem de características peculiares que podem ser mais ou menos desejadas de 

acordo com o objetivo a ser alcançado. 

 

Cabe destacar que algumas dessas características podem estar total ou 

parcialmente em confronto com outras, a princípio igualmente 

desejáveis. Por exemplo, a flexibilidade por si só é uma característica 

desejável, porém, essa feição pode favorecer a distribuição das 

transferências com base em critérios de apoio político, o que é 

indesejável do ponto de vista de eficiência do sistema. (Mendes, 

Miranda e Cosio, 2008, p.14). 
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 De acordo com os autores, o convênio é um exemplo importante de transferência 

que apresenta um alto grau de flexibilidade para tratar de situações específicas ou 

imprevistas. Contudo, esta modalidade de transferência aumenta o poder discricionário 

dos governos, que podem direcionar, desta forma, os recursos de acordo com interesses 

políticos, o que é indesejável, pois minimiza a eficiência do sistema. Os autores 

destacam, também, que os convênios são passíveis de apresentar tanto baixa 

accountability sobre o órgão concedente, quanto baixa autonomia dos convenentes, pois 

o público alvo dos convênios tende a associar a obtenção dos recursos da sua localidade 

ao capital político do governante, o que, consequentemente, reduz as cobranças sobre 

ele. Portanto, 

A existência desse tipo de transferência pode agregar um fator de 

grande incentivo a atitudes incompatíveis com a responsabilidade 

fiscal, podendo funcionar como um mecanismo anunciado de resgate 

para aquelas localidades que necessitarem de socorro financeiro e com 

poder de pressão política suficiente. (Mendes, Miranda e Cosio, 2008, 

p.19). 

 

 

 Os autores explicitam que o desenho adequado das transferências 

governamentais é importante para evitar objetivos perniciosos à responsabilidade fiscal 

por parte dos governos subnacionais. É neste sentido que eles listam as características 

desejáveis para as transferências governamentais como um todo:  

 Autonomia subnacional: a autonomia dos governos subnacionais é uma 

característica favorável, pois permite que as transferências governamentais 

sejam focadas nas reais necessidades locais. 

 Accountability: é desejável em um sistema federativo, pois permite que a 

população exerça de fato controle sobre as ações de seus governantes podendo 

tomar decisões racionais sobre sua permanência ou não no poder, bem como 

possa monitorar a eficácia da aplicação dos recursos públicos e, em especial, das 

transferências recebidas. 

 Redistribuição regional: o caráter redistributivo das transferências 

governamentais tende a ser valorizado em decorrências das desigualdades 

sociais e econômicas que se manifestam entre os municípios, estados e regiões 

do Brasil. 

  Redução do Hiato Fiscal: uma série de fatores é importante para determinar 

diferenças na eficiência de bens públicos de cada comunidade, como a 
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localização geográfica, o perfil econômico, a densidade demográfica, entre 

outros. Certamente, todas as cidades gostariam de ter o melhor hospital, com os 

melhores equipamentos, porém isto não é economicamente viável em pequenas 

comunidades, que não têm capacidade de financiar esse tipo de serviço. Por 

outro lado, cidades maiores necessitam de maiores investimentos públicos por 

lidarem com problemas mais complexos. Os argumentos acima remetem ao 

hiato fiscal, que é definido como a diferença entre o custo do conjunto de 

serviços públicos e bens viáveis economicamente a determinada localidade, e a 

capacidade de financiamento local. 

 
 Tendo como base os aspectos expostos acima, percebe-se que os convênios têm 

um alto grau de flexibilidade para lidar com situações peculiares, pois, de acordo com o 

Tribunal de Contas da União (2008), os recursos orçamentários podem ser utilizados 

sem estar necessariamente detalhados no orçamento. Esta particularidade aumenta o 

poder discricionário dos gestores, que podem direcionar os recursos politicamente, 

principalmente em épocas pré-eleitorais. Como vimos, para além desses fatores, essas 

transferências podem apresentar, também, baixa accountability e baixa autonomia local. 

Tendo em conta essas características, torna-se possível a utilização dos recursos dos 

convênios como "moeda" de troca política. 

 Por outro lado, é preciso ter em conta as desigualdades que se manifestam entre 

os municípios, estados e regiões brasileiros. Desta forma, a questão política na 

distribuição de recursos de convênios pode se sobrepor aos critérios técnicos e ao 

conhecimento das necessidades locais, o que pode gerar uma má distribuição de 

recursos e a deficiência no atendimento das reais necessidades das regiões mais carentes 

(Mendes; Miranda; Cosio, 2008). Apesar das adversidades que podem estar 

relacionadas à celebração de convênios, a implementação deste tipo de transferência é 

importante, pois os governos subnacionais atuam como agentes do governo central, bem 

como do governo estadual ao implementarem políticas que buscam atender a reais 

necessidades locais. 

 A partir das considerações feitas acima, é importante ressaltar que a Lei Eleitoral 

nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, tem como uma de suas finalidades a coibição ao 

uso político das transferências voluntárias. De acordo com o art.73 da Lei é vedado aos 

agentes e servidores públicos a realização de condutas que tendem a afetar a igualdade 

de oportunidades entre os candidatos a cargos políticos, sendo proibida expressamente a 
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realização de transferências voluntárias da União nos três meses que antecedem as 

eleições. 

 Portanto, de acordo com as explanações acima, a distribuição de recursos através 

da celebração de convênios pode ser baseada em critérios técnico-políticos, a fim de 

promoverem o equilíbrio entre unidades e reduzir as desigualdades regionais, ou, por 

outro lado, basearem-se na motivação político-eleitoral, servindo como "moeda" de 

troca entre os governantes.  

 

3.3 Os convênios no financiamento da saúde em Minas Gerais  

 Conforme visto no primeiro capítulo desta monografia, a União adotou a 

Instrução Normativa nº 01 da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda 

(IN nº 01/97 da STN/MF) como norma balizadora para habilitação de convenentes, com 

vistas à celebração de convênios. Além disto, criou um Manual de Normas Técnicas, 

próprio para o setor da saúde, no qual dispõe sobre normas de proposição, formalização, 

execução e prestação de contas de repasse de recursos por meio de formalização de 

convênios, portarias e instrumentos congêneres. 

No caso de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde adotou por analogia 

as normas estabelecidas na IN nº 01/97 da STN/MF. Além disso, o Estado também 

criou seu Manual de Orientações para Aplicação de Recursos e Prestação de Contas de 

Convênios e seu Decreto, de nº 43.635/03, ou seja, suas próprias normas para o 

financiamento e a captação de recursos públicos. Esta legislação estadual foi amparada 

na CF/88, funcionando em consonância com a Lei nº 8666/93, visando o 

direcionamento e a avaliação do repasse de recursos públicos pela Administração 

Pública, bem como a mensuração dos resultados obtidos. 

 O Decreto nº 43.635/03 tornou-se uma importante ferramenta para quem 

pretende celebrar convênios com a Administração Pública mineira. Ele dispõe sobre a 

celebração e a prestação de contas de convênios de natureza financeira que tenham por 

objeto a execução de projetos ou a realização de eventos. Além disso, a referida norma 

estabelece critérios, requisitos e vedações para a celebração e formalização de 

convênios, liberação e gerenciamento dos recursos, execução do objeto e prestação de 

contas. 

 Em vista disso, a Auditoria-Geral do Estado, atuando pedagógica e 

preventivamente, elaborou o Manual de Orientações para a Aplicação de Recursos e 
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Prestação de Contas de Convênios, considerando a necessidade de detalhar e disciplinar 

padrões que devem ser observados em relação aos procedimentos adotados na 

formalização, execução e prestação de contas de convênios. O objetivo é evitar 

possíveis irregularidades que levem a inviabilizar futuras liberações de recursos por 

parte do Governo do Estado de Minas Gerais.  

 Instituído pelo Decreto nº. 44.293/06 foi criado, também, o Cadastro Geral de 

Convenentes (CAGEC), com o objetivo de viabilizar o controle dos documentos 

apresentados pelas pessoas físicas ou jurídicas interessadas em firmar convênios com a 

Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Para ser incluído no CAGEC
6
, é 

necessário que o convenente envie a documentação completa exigida para a celebração 

do convênio, pois somente assim ele ficará certificado para formalizar convênios.   

 Por fim, foi criado o Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Minas 

Gerais (SIGCON), instituído pelo decreto nº 44.424, de 21 de dezembro de 2006, e 

implantado a partir de 2007. O SIGCON é utilizado pelos órgãos da Administração 

Pública Estadual que repassam recursos, bem como pelos órgãos que recebem recursos 

do estado (desde que estejam cadastrados no CAGEC), com a finalidade de controlar 

onde e como os recursos estaduais são aplicados. Este sistema possui dois módulos: o 

módulo de Convênios de saída e o módulo de Convênios de entrada. O “módulo saída” 

surgiu da necessidade de informatizar o processo de celebração de convênios e também 

com o intuito de consolidar informações gerenciais para o fomento das atividades de 

articulação política. O “módulo entrada”, por sua vez, controla os convênios de 

captação de recursos (Decreto nº 44.424/2006). 

 

3.3.1 Procedimentos para celebração dos convênios na SES-MG 

 De acordo com Cláudia Fleury (2007), os convênios firmados entre os 

municípios e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) geralmente 

são celebrados a fim de atender a uma demanda específica.  O Gabinete do Secretário de 

Estado de Saúde é a porta de entrada dos pleitos. Os órgãos municipais de saúde 

solicitam as verbas por meio de um ofício enviado pelo Prefeito e, como ocorre na 

maioria das vezes, encaminhados ao gestor estadual por Deputados Federais e Estaduais 

atuantes na região do município solicitante. 

                                                           
6
 O Cadastro Geral de Convenentes pode ser acessado através do site da Controladoria-Geral do Estado de 

Minas Gerais, e as orientações necessárias sobre o processo de cadastramento são especificadas no 

"Manual do Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais", também disponibilizado no site. 
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 O Secretário de saúde, juntamente com seus subsecretários, analisa o ofício e o 

encaminha para a Superintendência de Planejamento e Finanças, setor responsável por 

verificar se existe disponibilidade orçamentária e financeira para realizar o convênio 

solicitado. Se houver esta possibilidade, será consultado se o proponente está cadastrado 

no CAGEC e em dia com as documentações necessárias. Estando em dia com a 

documentação, será solicitado ao município o envio do plano de trabalho com o 

detalhamento das metas e a sistematização das informações necessárias para a 

solicitação de recurso, bem como os documentos necessários para a celebração do 

convênio. Estes últimos, em quantidade significativa, incluem desde a cópia de 

documentos pessoais do prefeito até documentos muito específicos, como quando se 

trata de recursos para obras (ver Anexo A).  

 Após a entrega da documentação necessária, um técnico da Diretoria de 

Convênios realiza o Cadastro do Plano de Trabalho no SIGCON, sistema implantado 

somente a partir de 2007. Após o cadastro, a Secretaria de Governo (SEGOV) emite 

uma nota que autoriza o plano de trabalho cadastrado. Assim, somente após estes 

procedimentos é que a SES-MG pode dar continuidade à celebração do convênio, 

solicitando a dotação orçamentária, recolhendo as assinaturas necessárias, publicando o 

convênio firmado e procedendo ao empenho e à liquidação do recurso conveniado 

(Fleury, 2007).  Esses, portanto, são os procedimentos formais para a celebração de 

convênios entre o estado de Minas Gerais, especialmente a SES, e os municípios 

mineiros. 

 Este capítulo, portanto, tratou dos convênios como meio de transferência 

voluntária de recursos entre os entes federados, nos seus aspectos conceituais e 

normativos, com especial foco no processo de celebração de convênios em Minas 

Gerais, especificamente na área da saúde. Considerando as reflexões de Mendes, 

Miranda e Cosio (2008) acerca dos usos políticos desses instrumentos, o objetivo do 

próximo capítulo é verificar a motivação dos convênios celebrados entre a Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais e alguns municípios mineiros.  
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4 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS EM MINAS GERASIS: UMA ANÁLISE 

EMPÍRICA  

 O objetivo deste estudo exploratório é verificar a motivação dos convênios 

celebrados entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e alguns 

municípios mineiros, distinguindo-se a motivação técnico-política e a motivação 

político-partidária, tendo como indicador o partido do prefeito, que pode ser ou não 

alinhado politicamente com o partido do governador do estado. Sendo um estudo 

exploratório, optou-se por realizar metodologia qualitativa, que permite uma primeira 

aproximação com o objeto e, posteriormente, a sua expansão para estudos quantitativos, 

que ampliem a amostra e a possibilidade de generalização dos resultados. 

 O desenho de pesquisa inicial considerou que, de acordo com o IBGE (2010), 

Minas Gerais possui uma extensão territorial de 586.528 km², é o quarto maior estado 

do Brasil e possui 853 municípios. Além disto, o estado possui desigualdades regionais 

marcantes, com extremos como o Triângulo mineiro, com alto grau de desenvolvimento 

socioeconômico, e o Vale do Jequitinhonha, classificado como área de ação da 

SUDENE
7
. Tais características tornam Minas Gerais um estado heterogêneo, 

espelhando parte significativa das diferenças regionais brasileiras, mas também 

colocando a necessidade de um maior cuidado ao se buscar realizar uma análise 

comparativa entre seus municípios. 

 Inicialmente, este trabalho pretendia analisar os convênios firmados entre a SES-

MG e uma pequena amostra de municípios mineiros no período de 2001 a 2004. Este 

período foi escolhido porque abarcava dois governos estaduais de partidos diferentes, 

ou seja, os dois últimos anos do mandado do governador Itamar Franco (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro) e os dois primeiros anos do mandato do 

governador Aécio Neves (Partido da Social Democracia Brasileira). A amostra foi 

constituída por 12 municípios economicamente ativos (um de cada mesorregião do 

estado mineiro) sendo que quatro municípios eram alinhados partidariamente ao 

governo de Itamar Franco, quatro eram alinhados partidariamente ao governo de Aécio 

Neves, e os quatro restantes não possuíam vínculo partidário com nenhum dos dois 

governantes. Uma vez que o mandato de prefeito não coincide com o de governador, 

                                                           
7
 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, criada pela Lei Complementar nº 

125, de 03/01/2007, é responsável pela incorporação da Região Nordeste ao processo de desenvolvimento 

nacional administrado pelo governo federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp125.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp125.htm
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seria possível fazer uma análise empírica para verificar se existiu motivação política nos 

convênios celebrados nesta época.  

 Entretanto, não foi possível dar continuidade a esta primeira intenção porque 

tanto a Secretaria de Estado de Saúde quanto a Controladoria Geral do Estado de Minas 

Gerais não possuem informações sobre os convênios celebrados no período anterior ao 

ano de 2003. Ao solicitar no Portal da Transparência de Minas Gerais
8
 os dados a serem 

estudados, foi recebida a seguinte resposta: 

 

Em atenção à solicitação de informações sobre a existência de convênio entre 

a SES e os municípios: São João Del Rei, Poços de Caldas, Teófilo Otoni, 

Juiz de Fora, Montes Claros, Bom Despacho, Coronel Fabriciano, Paracatu, 

Diamantina, Belo Horizonte, Oliveira e Uberaba, cumpre esclarecer que: 1) o 

período disponível para busca em nosso banco de dados está compreendido 

entres os anos de 2003 a 2013; e 2) as informações referem-se somente ao 

instrumento de transferência voluntária (convênios) entre esta Pasta e os 

municípios. (Equipe Gestora do portal da Transparência). 

 

 

 Diante desse entrave, decidiu-se fazer a análise empírica a partir dos dados 

disponíveis na Diretoria de Convênios e Resoluções Estaduais da Secretaria de Estado 

de Saúde de Minas Gerais. No entanto, uma primeira observação a respeito desta 

informação aponta para certa fragilidade na capacidade de gestão do estado, 

especificamente da SES, uma vez que os dados não foram devidamente armazenados e, 

com isto, a impossibilidade de disponibilizá-los. Além disto, há um evidente 

comprometimento quanto à transparência na utilização dos recursos, o que aponta para a 

dificuldade de se realizar accountability quanto ao processo de conveniamento no 

período. 

 Uma vez que o objetivo do estudo foi verificar, empiricamente, a motivação para 

a celebração de convênios no Estado de Minas Gerais e a hipótese era de que 

prevaleceria a motivação político-partidária nos convênios celebrados, e considerando 

os dados disponíveis para a análise, optou-se por outro desenho de pesquisa. Tendo em 

vista que desde 2003 até os dias atuais o governo do estado de Minas Gerais tem sido 

governado por coligações capitaneadas por um mesmo partido – o PSDB – optou-se por 

estudar um dos mandatos do governador Aécio Neves, compreendido entre 2003 e 

2006. Para esta análise foi definida uma amostra intencional de municípios mineiros, 

considerando que o mandato do governador coincide com os dois últimos anos de 

                                                           
8
 Consulta realizada no Portal da Transparência de Minas Gerais através do endereço eletrônico 

<www.transparencia.mg.gov.br/fale-conosco>. Acesso em outubro de 2013. 
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mandato de um prefeito e os dois primeiros anos do prefeito seguinte. Assim sendo, 

foram considerados na amostra os municípios em que nos dois primeiros anos os 

governos não eram alinhados politicamente com o governo estadual e nos dois últimos 

anos eram. 

 Segundo informações disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral, o 

governador Aécio Neves foi eleito, em 2002, contando com a seguinte base de apoio: 

Partido Progressista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Trabalhista Nacional, 

Partido da Frente Liberal, Partido dos Aposentados da Nação, Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro, Partido Humanista da Solidariedade, Partido Verde, Partido da 

Social Democracia Brasileira. Em 2006, Aécio Neves foi reeleito em primeiro turno 

com ampla vantagem de votos. Neste segundo mandato, a base de apoio do governo foi 

ligeiramente alterada, sendo que alguns partidos da antiga base decidiram lançar 

candidaturas próprias (como o Partido Trabalhista Nacional, Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro e Partido Verde) e outros se juntaram à nova base (como o 

Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Trabalhista Brasileiro, 

Partido Liberal, Partido Popular Socialista, Partido Progressista). 

 Para a análise, foi selecionada uma amostra de sete municípios: Amparo da 

Serra, Carmo do Rio Claro, Cruzília, Gonzaga, Perdões, Santa Rita do Ibitipoca e São 

Pedro da União. A escolha dos municípios da amostra levou em consideração tanto a 

disponibilidade de informações, quanto a distinção apresentada anteriormente, ou seja, 

uma vez que, no Brasil, o mandato de prefeito não coincide com o de governador, foram 

selecionados municípios de Minas Gerais que nos dois primeiros anos do mandato do 

governador Aécio Neves os governos não estavam alinhados com o governo estadual, 

mas que nos dois últimos anos do mandato do governador são governados por prefeitos 

da base aliada do governo estadual, especialmente aqueles cujos prefeitos eram do 

mesmo partido do governo estadual (PSDB), conforme demonstram os quadros a seguir. 
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Quadro 1 - Resultado das eleições para prefeito em MG - Ano 2000 

Cargo Município  Partido  No
. Candidato  Coligação 

Prefeito Amparo do Serra PMDB 15 
Elisio José Fialho Viana 

(sem coligação) 

Prefeito Carmo do Rio Claro PMN 33 
João Batista Borges 

(sem coligação) 

Prefeito Cruzília PT 13 

Carlos Orlando Neuenschwander 

penha (sem coligação) 

Prefeito Gonzaga PSC 20 
Júlio Maria de Souza 

(sem coligação) 

Prefeito Perdões PMDB 15 
Messias Antônio Silva Oliveira 

(sem coligação) 

Prefeito 
Santa Rita de 

Ibitipoca 
PT 13 

Ivone Maria de Paula Neves 
(sem coligação) 

Prefeito São Pedro da União PP 11 
Udagmar Almeida da Silva 

(sem coligação) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

 

Quadro 2 - Resultado das eleições para prefeito em MG - Ano 2004 

Cargo Município  Partido N
o
.  Candidato  Coligação 

Prefeito Amparo do Serra PSDB 45 
Francisco Paradela 

PDT / PSDB 

Prefeito Carmo do Rio Claro PSDB 45 
Angelo Leite Pereira PDT / PT / PTB / 

PFL / PV / PSDB 

Prefeito Cruzília PSDB 45 
José Carlos Maciel de Alckmin 

PSDB / PDT 

Prefeito Gonzaga PSDB 45 
Julio Maria de Sousa PMDB / PSC / PL / 

PSDB 

Prefeito Perdões PSDB 45 
Hamilton Resende Filho PMDB / PSC / PL / 

PSDC / PTC / PSDB 

Prefeito 
Santa Rita de 

Ibitipoca 
PSDB 45 

Joaquim Tadeu Fonseca 
PSDB / PTB 

Prefeito São Pedro da União PSDB 45 
Joaquim Ivelson da Costa PTB / PMDB / PL / 

PSDB 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

 

 Se, por um lado, as cidades estudadas apresentam semelhanças no que diz 

respeito à variação na constituição partidária dos governos municipais no período 

estudado e possam ser consideradas como municípios de pequeno porte, por outro lado 

elas apresentam variações quanto a características sociais e econômicas, conforme 

Tabela abaixo: sua extensão territorial varia significativamente, assim como sua 

população (quatro delas possuem população inferior a 6.000 habitantes, enquanto três 

têm população superior a 14.000 hab.). O Produto Interno Bruto (PIB) varia conforme o 

tamanho dos municípios, bem como os seus Índices de Desenvolvimento Humano. 
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Tabela 1 - Informações básicas dos municípios estudados 

Municípios 
População 

2010 

Área da 

unidade 

territorial 

(km²) 

PIB a preços 

correntes 

IDH Municipal 

2010 

Amparo do Serra 5.053 145,91 26.713 0,641 

Carmo do Rio Claro 20.426 1.065,69 279.244 0,733 

Cruzília 14.591 522,42 117.031 0,695 

Gonzaga 5.921 209,35 27.428 0,606 

Perdões 20.087 270,66 292.040 0,744 

Santa Rita de Ibitipoca 3.583 324,23 29.553 0,630 

São Pedro da União 5.040 260,83 70.072 0,674 

           Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do IBGE. 

 Considerando a distribuição espacial desses municípios no estado de Minas 

Gerais, verifica-se que as cidades Amparo da Serra e Santa Rita do Ibitipoca  

encontram-se na mesorregião
9
 da Zona da Mata; as cidades Carmo do Rio Claro, 

Cruzília e São Pedro da União pertencem a mesorregião Sul/Sudoeste de Minas; e, por 

fim, as cidades Gonzaga e Perdões encontram-se nas mesorregiões do Vale do Rio Doce 

e Oeste de Minas respectivamente. A amostra desta pesquisa não pôde ser mais bem 

distribuída espacialmente, considerando as desigualdades regionais, uma vez que os 

critérios político-partidários restringiram as escolhas. No entanto, esses municípios têm 

em comum a condição de pequeno porte, o que certamente influencia sua capacidade de 

gestão. 

 

4.1 Transferência voluntária de recursos da saúde para alguns municípios 

mineiros  

 

 Este tópico do trabalho analisa os convênios e respectivos valores que a SES-

MG transferiu para os sete municípios da amostra. O objetivo central é verificar 

possíveis variações na utilização desta modalidade de transferência de recursos 

estaduais ao serem alteradas as condições político-partidárias municipais, mantendo-se 

constante a condição política do governo estadual. Trabalhou-se com a hipótese de que 

os municípios, quando governados por aliados do governo estadual, são mais 

                                                           
9
 O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) divide Minas Gerais em 12 mesorregiões, que por 

sua vez são subdivididas em microrregiões. As mesorregiões reúnem municípios de determinada área 

com similaridades sociais e econômicas. 
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beneficiados pela transferência voluntária de recursos estaduais, por meio de convênios, 

do que quando são governados pela oposição.  

 No intuito de testar esta hipótese foram verificados os seguintes dados: 

convenente, número do convênio, objeto/descrição do convênio, ano e valor 

conveniado.  A tabela a seguir mostra os dados obtidos. 

 

Tabela 2 - Convênios celebrados entre a SES-MG e os municípios pesquisados no 

período de 2003 a 2006 

Convenente Nº Conv. Objeto / Descrição 

VALORES (R$1,00) 

2003 2004 2005 2006 Total 

Amparo do Serra --- --- --- --- --- --- --- 

Carmo do Rio Claro --- --- --- --- --- --- --- 

Cruzília 

246/05 
Veículo destinado à 

assistência à saúde 
 --- ---  20.000 ---  20.000 

256/05 
Medicamentos e 

material de consumo 
---   --- 20.000 ---  20.000 

163/06 
Equipamento / Mat. 

Permanente 
---   --- ---  10.000 10.000 

183/06 Medicamentos ---   --- ---  20.000 20.000 

Gonzaga 

050/04 
Equipamento / Mat. 

Permanente 
--- 40.000 --- --- 40.000 

387/05 

Obras de construção 

de uma clínica 

odontológica 

---  ---  ---  80.000 80.000 

Perdões 

137/03 
Equipamento / Mat. 

Permanente 
---  50.000 ---  ---  50.000 

176/05 
Veículo destinado a 

assistência à saúde 
--- --- 20.000 --- 20.000 

Santa Rita do 

Ibitipoca --- 
--- --- --- --- --- --- 

São Pedro da União 

124/04 Veículo PSF ---  15.000 ---  ---  15.000 

321/05 
Equipamento / Mat. 

Permanente 
---  ---  ---  271.958,65 271.958,65 

Total 0 105.000 60.000 381.958,65 546.958,65 

Fonte: Superintendência de Planejamentos e Finanças/Diretoria de Convênio e Resoluções Estadual da 

SES-MG. 
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 Inicialmente, o que chama atenção é o número reduzido de convênios – dez – 

celebrados pela SES-MG com os municípios estudados, no período de 2003 a 2006. 

Uma primeira explicação para este reduzido número de convênios poderia ser o fato de 

o município não precisar de auxílio financeiro, o que é muito pouco provável, pois os 

municípios da amostra não possuem indicadores socioeconômicos favoráveis à 

arrecadação própria, além de o sistema público de saúde no Brasil não garantir recursos 

financeiros suficientes para que o ente federado municipal atenda todas as necessidades 

da população.  

 Outro fator que poderia explicar o baixo conveniamento poderia ser a 

inadimplência, que inviabiliza os municípios de receberem os recursos, daí a 

importância de que seus gestores tenham conhecimento dos principais dispositivos 

legais que fundamentam os convênios e sua execução. No entanto, não foi possível 

detectar, no âmbito deste estudo, se esta seria a melhor explicação para o número 

reduzido de convênios. Por fim, uma possível explicação seria a baixa capacidade de 

gestão dos pequenos municípios, que gera pouca qualificação de suas equipes seja para 

o acesso a informações relevantes, seja para transformar as necessidades municipais em 

projetos e planos de trabalho que informam os pleitos ao governador, bem como 

viabilizam os termos de convênio para acessar os recursos que podem ser agentes 

redutores das desigualdades.  

 A Tabela a seguir apresenta os dados relativos aos partidos que governavam os 

municípios, nos dois períodos estudados, bem como os valores repassados pelo governo 

estadual, por meio da SES-MG, para os respectivos municípios, conforme os períodos. 

 

Tabela 3 – Recursos conveniados com os municípios conforme ano e partido do 

gestor municipal 

Município 
Dois primeiros anos Dois últimos anos 

Total 
Partido 2003 2004 Partido 2005 2006 

Amparo do Serra PMDB --- --- PSDB --- --- 0 

Carmo do Rio Claro PMN --- --- PSDB --- --- 0 

Cruzília PT --- --- PSDB 40.000 30.000 70.000 

Gonzaga PSC --- 40.000 PSDB --- 80.000 120.000 

Perdões PMDB --- 50.000 PSDB 20.000 --- 70.000 

Santa Rita do 

Ibitipoca 
PT --- --- PSDB --- --- 0 

São Pedro da União PP --- 15.000 PSDB --- 271.958,65 271.973,65 

Fonte: Elaboração própria. 
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 A Tabela permite verificar que, em 2003, nenhum dos municípios estudados 

recebeu recursos do estado por meio de convênios. Uma possível explicação para este 

fato pode ser a reforma administrativa promovida pelo governo estadual no seu primeiro 

ano de mandato, denominada “Choque de Gestão”, que tinha como um dos seus 

objetivos colocar as contas públicas “em ordem”, ou seja, equilibrar arrecadação / 

receitas / gastos. Neste período, foram tomadas medidas emergenciais que visaram 

reduzir imediatamente os custos do governo com pessoal e suprimentos, além de 

implementarem um desenho institucional novo e mais dinâmico. Também se pode 

verificar que três municípios da amostra não receberam recursos por meio de convênios 

no período de 2003 a 2006: Amparo da Serra, Carmo do Rio Claro e Santa Rita do 

Ibitipoca. Essas cidades possuem características socioeconômicas diferenciadas, bem 

como variação partidária, não podendo ser creditado a nenhum destes fatores a não 

celebração de convênios. 

 Ao serem observados os demais quatro municípios que receberam recursos no 

período em análise - Cruzília, Gonzaga, Perdões e São Pedro da União - observa-se 

algumas diferenças que merecem ser destacadas. Na primeira fase do governo Aécio 

Neves (anos 2003 e 2004) foram celebrados três convênios, com as prefeituras dos 

municípios de Gonzaga, Perdões e São Pedro da União, cujos governantes não eram de 

partidos que compunham a coligação eleitoral que elegeu o governo estadual. Esses 

municípios receberam recursos via convênio com a SES-MG no montante de 

R$105.000,00 (cento e cinco mil reais). No entanto, prefeituras governadas pelo Partido 

dos Trabalhadores (PT), declaradamente oposição ao governo estadual, não receberam 

nenhum recurso. 

 Ao analisar os convênios celebrados na segunda fase do governo Aécio Neves 

(período no qual os municípios analisados são do mesmo partido que o governo 

estadual) percebe-se que o número de transferências aumenta para mais que o dobro da 

primeira fase, ou seja, foram sete convênios celebrados, totalizando o valor de R$ 

441.958,65 (quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta e cinco centavos) transferidos. Os municípios contemplados neste período 

foram Cruzília, Gonzaga Perdões e São Pedro da União. O Gráfico a seguir permite a 

melhor visualização desta fase. 
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Gráfico 2 - Convênios celebrados com os municípios conforme o ano (2003 a 2006) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Superintendência de Planejamentos e Finanças/Diretoria 

de Convênio e Resoluções Estadual da SES-MG. 

 

 O município de Cruzília, antes governado pelo PT e sem receber recursos 

estaduais de convênio na primeira fase do governo de Aécio Neves, agora foi 

contemplado com transferências voluntárias estaduais. Os outros três, contemplados 

anteriormente, tiveram o montante de recursos oriundos de convênios com a SES-MG 

aumentado significativamente, se comparado com a primeira fase do governo estadual. 

Tem-se, portanto, um total de R$ 441.958,65 (quatrocentos e quarenta e um mil, 

novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em transferências 

voluntárias, mais do que o triplo de recursos da primeira fase. Interessante observar que 

os municípios Gonzaga e São Pedro da União foram governados, no primeiro período, 

por partidos que passaram a compor a base do governo no segundo período (PSC e PP) 

e receberam recursos estaduais. O gráfico a seguir mostra a variação dos recursos 

transferidos por convênios de acordo com as fases estudadas. 
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Gráfico 3 - Recursos transferidos por convênios conforme as fases estudadas 

 
 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Superintendência de Planejamentos e Finanças/Diretoria   

de Convênio e Resoluções Estadual da SES-MG. 

 

 

4.2 Análise dos Resultados 

 

 Este estudo, por ser exploratório e de desenho qualitativo, não pretende gerar 

resultados que possam ser generalizados. Assim, pode-se afirmar que os resultados 

encontrados para a análise das transferências voluntárias na área da saúde entre o 

governo estadual e os municípios estudados indicam que a dimensão político-partidária 

foi relevante para explicar a variação, seja no número de convênios celebrados entre a 

SES-MG, seja no montante do valor repassado por este meio.  

 O reduzido número de convênios celebrados entre os municípios e o estado, bem 

como o fato de três cidades da amostra não terem recebido assistência financeira 

suplementar no período analisado, pode ser explicado pelas dificuldades das 

administrações municipais quanto à estrutura e capacidade administrativa para buscar 

estes recursos nos órgãos competentes, ou porque estão inadimplentes. Isto porque, de 

acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), compete ao município interessado 

em celebrar o convênio não só identificar suas necessidades e carências locais, mas 

também recorrer ao órgão apropriado, neste caso a SES-MG, com o intuito de solicitar 

os recursos necessários para suprir suas carências na área da saúde. Esta explicação, no 

entanto demandaria a continuidade da pesquisa para verificar sua plausibilidade. 

 Ainda assim, percebe-se que nos dois anos finais dos governos municipais e 

iniciais do governo estadual (2003 e 2004), os municípios governados pelo PT, 
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considerado principal partido de oposição ao PSDB, não receberam recursos 

transferidos voluntariamente pelo governo estadual, por meio da SES-MG, ainda que 

também seja evidente que, no primeiro ano, nenhum convênio foi firmado com todos os 

municípios estudados.  

 Já nos anos de 2005 e 2006, em que os prefeitos das cidades da amostra foram 

do mesmo partido do governador, o número de convênios aumentou, o valor 

correspondente a eles também, assim como foi contemplado um município que antes era 

governado pelo PT e que não havia recebido recursos estaduais por meio deste tipo de 

transferência. Esses dois primeiros anos dos governos municipais coincidiram com os 

dois últimos anos do governo estadual, que já pretendia a reeleição, o que pode indicar a 

possibilidade do uso das transferências voluntárias como moeda de troca ou meio de 

apoio eleitoral. 

 Os resultados dessa pesquisa, portanto, apontam que os municípios estudados 

foram beneficiados com transferência voluntária de recursos na área da saúde no 

período em que os prefeitos eram do mesmo partido do governador. Isto aponta 

fortemente para a confirmação da hipótese levantada inicialmente de que os municípios 

aliados ao governo estadual são favorecidos pelos convênios, mecanismos pelos quais 

se efetiva a transferência voluntária de recursos estaduais para os municípios, ao menos 

na área da saúde e no período estudado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia buscou conhecer e explicar a motivação que subjaz o processo 

de distribuição de recursos para a área da saúde em Minas Gerais por meio das 

transferências voluntárias entre o estado e os municípios mineiros, mais especificamente 

por meio da celebração de convênios. Inicialmente, procuramos demonstrar como o 

financiamento da saúde passou por diferentes transformações no período pré e pós 

constituinte e como essas transformações  impactaram na atual formatação do SUS. 

 Observou-se que o modelo de gestão e financiamento da política de saúde 

implantado pelo SUS fortaleceu a descentralização de sua execução para os níveis 

subnacionais demandando cooperação e coordenação intragovernamental entre os entes 

federativos. Foram analisados os principais fatores que influenciam o financiamento 

público da saúde após a promulgação da Constituição, os mecanismos e critérios de 

repasses de recursos para estados e municípios, para, finalmente, aprofundar a análise 

no caso dos convênios celebrados entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais e municípios mineiros.  

 Dada a discricionariedade e o protagonismo do poder executivo estadual na 

distribuição dessas transferências para os municípios, verificou-se que o estado pode 

adotar diferentes critérios para escolher seus principais beneficiários - políticos ou de 

eficiência. A partir daí, o objetivo central da pesquisa foi verificar possíveis variações 

na utilização desta modalidade de transferência de recursos estaduais ao serem alteradas 

as condições político-partidárias municipais, mantendo-se a condição política do 

governo estadual constante.  

 Partindo da hipótese de que os municípios, quando governados por aliados do 

governo estadual, são mais beneficiados pela transferência voluntária de recursos 

estaduais, por meio de convênios, do que quando são governados pela oposição, optou-

se por estudar um dos mandatos do governador Aécio Neves, compreendido entre 2003 

e 2006. Para a análise, foi selecionada uma amostra de sete municípios mineiros que nos 

dois primeiros anos do mandato do governador Aécio Neves não estavam alinhados 

com o governo estadual, mas que nos dois últimos anos do mandato do governador 

foram governados por prefeitos do mesmo partido do governo estadual (PSDB). 

 Os resultados encontrados confirmaram a hipótese levantada inicialmente de que 

a dimensão político-partidária é relevante para explicar a variação no número de 

convênios celebrados entre a SES-MG e os municípios da amostra. Observou-se 
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também que, no período de análise, houve um aumento quanto ao montante do valor 

repassado por este meio da primeira para a segunda fase. Os dados demonstraram que a 

motivação político-partidária na distribuição de recursos de convênios pode se 

sobressair aos critérios técnicos e de eficiência que buscam atender as reais 

necessidades locais. Consequentemente, isso pode gerar uma má distribuição de 

recursos e a deficiência no atendimento das necessidades da população, contribuindo 

para cristalizar ou aumentar desigualdades intermunicipais. 

 Além disso, foi detectado um reduzido número de convênios celebrados entre os 

municípios e o estado, bem como o fato de três cidades da amostra não terem recebido 

assistência financeira suplementar no período analisado. Esta ocorrência pode ser 

explicada pela inadimplência dos municípios ou pelas dificuldades das administrações 

municipais quanto à estrutura e capacidade administrativa para buscar estes recursos nos 

órgãos competentes. Neste sentido, é importante que os gestores municipais conheçam 

os programas de governo existentes, em especial suas exigências, especificidades, 

finalidades e suas condições de participação.  

 Os resultados encontrados apontam que existe espaço para um ajuste na 

orientação legal brasileira a fim de se ter, de maneira mais decisiva, transferências 

voluntárias originadas por critérios técnicos. Exigir critérios claros e de natureza técnica 

para o alcance dessas transferências é uma maneira mais justa e igualitária todos os 

municípios serem contemplados com estes recursos independentemente de qualquer de 

ordem político-partidária. 

 Vale destacar que este estudo é exploratório e de desenho qualitativo, e que, 

portanto, não pretendeu gerar resultados que possam ser generalizados. Assim, nota-se 

que esta análise não é suficiente para afirmar que a motivação política beneficia ou 

desfavoreça as cidades mineiras como um todo, em termos de recursos transferidos por 

meio dos convênios. De toda maneira, este trabalho amplia os horizontes e instiga a 

realização de futuros trabalhos que busquem um resultado que abarque o estado de 

Minas Geras como um todo a fim de testar esta hipótese de maneira mais abrangente. 

Afinal, assim como ocorre nesta pesquisa, os convênios em Minas Gerais favorecem de 

maneira geral os municípios aliados partidariamente ao governador? 

 Em suma, governos analisados em distintos períodos podem configurar 

diferentes conjunturas estruturais, econômicas e estruturais. Tais aspectos não são 

captados neste trabalho em função de sua complexidade e abrangência. Deste modo, 
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tornam-se importantes novas investigações que buscam entender e aprofundar os 

estudos como um todo. 
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ANEXO A - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORMALIZAÇÃO DE 

CONVÊNIOS COM PREFEITURAS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM PREFEITURAS 

Proponente: 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

1 Ofício de encaminhamento com a solicitação do Proponente ao Órgão Financiador. Modelo no SITE 

2 Anexo I – Ficha Cadastral do Órgão/Entidade e do Dirigente  

3 Documentos do Prefeito: cédula de identidade, inscrição no CPF e  Posse  

6 
Comprovante de abertura de conta bancária, CNPJ PREFEITURA, específica para o convênio emitida por instituição financeira oficial (Banco 

do Brasil ou Caixa Econômica Federal) 

7 Declaração assinada pelo Prefeito de que a Conta Bancária será de uso exclusivo para o convênio -  Modelo no SITE 

8 Certificado de Registro Cadastral de Convenente / CAGEC – Cadastro Geral de Convenentes (Válido). 

9 Plano de trabalho cadastrado no “SIGCON” (http://www.convenios.mg.gov.br) 

10 Declaração de Contrapartida contendo dotação orçamentária e valor, caso necessário. Modelo no Site 

PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, MEDICAMENTOS, 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS APRESENTAR 

11 

Planilha detalhada (conforme modelo disponibilizado no site), assinada pelo responsável pela elaboração e pelo prefeito,  contendo a relação dos 

equipamentos /ou materiais de consumo/serviços adquiridos, nos casos em que o instrumento preveja a aquisição de itens em número superior a 

cinco. Ressalta-se que no caso de não apresentação da referida planilha, será exigível o lançamento de todos os itens a serem adquiridos no Plano 

de Trabalho do SIGCON. 

PARA OS CASOS DE OBRAS 

12 

Certidão de Registro de Imóvel, emitida no máximo há 1 ano,  do cartório competente, que comprove a sua propriedade. Poderão ser 

apresentados alternativamente à certidão de registro de imóvel, por interesse público e social, os documentos relaciondos no art. 4º do Decreto 

43.635/2003. 

13 Declaração de Acessibilidade e Meio Ambiente.  Modelo no SITE 

14 
Relatório fotográfico, com o mínimo de três fotos coloridas, do terreno onde se pretende construir OU imóvel a ser reformado e /ou ampliado, 

conforme modelo, com legendas, data e assinatura do responsável.  Modelo no SITE 

15 Cópia do Projeto Arquitetônico – APROVADO PELA VISA/SES (2 VIAS). 

16 Projeto Arquitetônico em versão digital (dwg), contendo Memorial de Cálculo de áreas. 

17 
Cópia do Parecer Técnico da Diretoria de Infra – Estrutura Física e da Superintendência de Vigilância Sanitária/SES/SUS-MG, que aprova o 

projeto. 

18 
Nos casos de reformas: enviar a planta baixa demonstrando o que existe atualmente e o que será alterado, com legenda diferenciada; além do 

Memorial Descritivo e Memória de Cálculo do que será mudado, com as fotos da situação atual do local da reforma requerida. 

19 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro civil e/ou arquiteto autor do projeto no CREA com comprovante de quitação. 

20 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro civil autor das planilhas, memória de cálculo e memorial descritivo, com 

comprovante de quitação; 

21 Planilha Orçamentária assinada pelo engenheiro civil responsável e com especificação do BDI adotado (2 VIAS).MODELO NO SITE 

22 Arquivo digital da Planilha Orçamentária. 

23 Cronograma físico financeiro assinado pelo engenheiro civil responsável (2 VIAS). Modelo no SITE 
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24 Memória de Cálculo completa de acordo com a Planilha Orçamentária assinada pelo responsável (2 VIAS). 

25 

Memorial descritivo de obra assinado pelo engenheiro civil responsável, com especificação da execução da obra/serviços, dos materiais 

utilizados, processos executivos, equipamentos, dimensões básicas de infra e superestrutura, etc. O mesmo deve conter a descrição de todos os 

serviços da Planilha Orçamentária (2 VIAS). Modelo no SITE 

26 Croqui de localização da obra com marcação de pontos de referência (2 VIAS). 

27 
Lay Out da Placa de Obra do Convênio, de acordo com as especificações do Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de Minas 

Gerais. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1 - Poderão ser requeridos, de acordo com os critérios e conveniência desta Pasta, por intermédio da Diretoria de Convênios e Resoluções 

Estaduais/SPF, orçamentos relativos aos itens a serem adquiridos, visando auferir a compatibilidade entre o valor do repasse, o objeto pretendido e o 

preço praticado no mercado.   

2 - Os preços unitários têm como limite máximo a Tabela de Referências de Preços SETOP; 

3 - Os valores do BDI seguem as tabelas do Acórdão 2.369/2011 do TCU (TC 025.990/2008-2), disponibilizadas no site da SES - MG; 

4 - Todos os documentos devem vir devidamente datados e assinados pelo responsável, caso contrário, serão invalidados; 

5 - Manter os dados de contato, email e telefone, sempre atualizados junto à esta Pasta, uma vez que as Análises Técnicas serão enviadas por email; 

6 - O processo licitatório e/ou início da obra só poderá ser feito posteriori à emissão da Nota Técnica de Engenharia, que aprova o orçamento e 

demais documentos da obra; 

7 - As Análises Técnicas, que viabilizam a celebração do convênios, só serão procedidas mediante a apresentação de todos os documentos requeridos 

para a mesma. 

8 - Procuração por Instrumento Público, quando for o caso (Anexar cópia de CPF e RG do Outorgado) 

Fonte: http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/page/588-celebracao-de-convenios-sesmg  
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