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FINANCIAMENTO: O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ NÃO CUMPRE A EC-29 

A Constituição Federal – CF, estabelece que 12% dos recursos da arrecadação do 

estado (ente federado, no caso o Paraná), sobre os impostos listados a seguir, devem ser 

destinados  as  ações  e  serviços  de  saúde:  Imposto  sobre  Propriedade  de  Veículos 

Automotores – IPVA; Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD; Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; Imposto sobre a Renda Incidente sobre 

Proventos pagos pelo Estado – IRRF; Fundo de participação dos Estados – FPE; LC 87/96 – 

Lei  Kandir;  IPI  –   Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  (deduzida  a  perda  para  o 

FUNDEF). 

Nos nove anos que já se passaram da aprovação da vinculação orçamentária para a 

saúde, o assunto já foi debatido nas 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Conferência Estadual de Saúde. Em 

todas  elas,  as  denúncias  e  deliberações  reafirmaram  que  o  estado  deveria  promover 

alteração em sua execução orçamentária, a fim de que a saúde contasse efetivamente com 

o percentual mínimo de 12%. Podemos citar a deliberação da 8ª Conferência Estadual de 

Saúde: “cumprimento da emenda constitucional 29, que determina que 12% da arrecadação 

do estado tem de ser destinado a saúde”.

Para  o  orçamento  de  2010,  a  Lei  Orçamentária  proposta  pelo  governo  inclui  no 

orçamento da Secretaria  de Estado da Saúde do Paraná –  SESA; a  destinação de R$ 

17.635.460,00 para prover o funcionamento do sistema médico hospitalar, odontológico e 

laboratorial do Hospital da Polícia Militar do Paraná, com vistas ao atendimento da saúde de 

uma clientela  restrita:  os  policiais  militares  e  seus  dependentes.  Outras  ações que não 

atendem ao conceito de ação e serviço em saúde e que ainda assim estão contabilizados na 

proposta de Lei Orçamentária para 2010 são: Programa Leite das Crianças (a previsão é de 

R$ 85.000.000,00); para a defesa sanitária animal o valor previsto é de R$ 815.000,00; para 

os  encargos  com  as  pensões  para  os  ex  -pacientes  de  hanseníase  destina-se  R$ 

10.624.400;  para  o  Sistema  de  Assistência  a  Saúde  do  servidor  o  valor  é  de  R$ 

104.316.210; para encargos com inativos e pensionistas, a estimativa é de R$ 106.571.300. 

O Executivo precisa esclarecer a origem dos recursos, pois se mantém a anomalia de 

inserir nas despesas da SESA ações e serviços que não atendem ao disposto na CF, na 

Portaria  MS/GM  2.047,  de  05/11/2002  e  5ª  e  6ª  Diretrizes  da  Resolução  nº  322,  de 

08/05/2003 do Conselho Nacional de Saúde. É correto afirmar que o não financiamento em 

saúde impede a expansão dos serviços, o que por conseqüência afeta o usuário do SUS, 

que muitas vezes tem imensa dificuldade em obter atendimento. Desconsiderando a vontade 

e  o  direito  da  população,  o  governo  estadual  insiste  no  desrespeito  a  legislação  e  as 
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instâncias do controle social, que já deliberaram sobre a mudança de prática do governo 

estadual. 

Sem  recurso  suficiente,  a  SESA não  desenvolve  as  ações  necessárias  para  o 

cumprimento de suas atribuições. Dado que comprova essa afirmação é a análise realizada 

sobre a execução orçamentária de 2008. A comissão de orçamento concluiu que 46% do 

orçamento da SESA não são programas e projetos desenvolvidos por ela mesma, e sim por 

outras secretarias. Isso significa dizer que, em 2008, somente 54% dos recursos do estado 

estavam alocados na SESA e sob fiscalização do controle social do SUS. Tal conclusão se 

encontra no relatório da Comissão de orçamento do CES/PR e é evidencia indiscutível da 

falta de financiamento na saúde do Paraná. 

As auditorias feitas pelo DENASUS - Departamento Nacional de auditoria do SUS, 

demonstra que o estado tem mantido percentuais bem abaixo do mínimo exigido. Veja os 

dados:

ANO VALOR INVESTIDO O QUE DEIXOU DE SER APLICADO (EM REAIS)

2000 3,26% R$ 166.810.000,00

2001 4,42% R$ 193.209.000,00

2002 4,70% R$ 316.253.000,00

2003 7,36% não calculado 

2004 5,44% não calculado

2005 7,17% não calculado

2006 8,38% R$ 335.058.499,28

Esses dados demonstram a gravidade da situação. Ainda há recursos executados 

fora do Fundo Estadual  de Saúde, contrariando as disposições legais.  A seguir  listamos 

outros problemas: a) a SESA tem evidente debilidade para operar mecanismos rotineiros de 

auditoria; b) não há acompanhamento efetivo das licitações, o que permite a ocorrência de 

superfaturamentos  e  desvios;  c)  as  emendas  parlamentares  nos  orçamentos  federal  e 

estadual que atendem apenas a interesses localizados e não contemplam as prioridades 

definidas nos planos de saúde e planos plurianuais de investimento. Parte das emendas 

atendem aos  interesses  das  entidades  privadas  e  filantrópicas  da  saúde,  que  recebem 

recursos para compra de equipamentos de ultima geração, reformas na estrutura predial e 

que nem sempre atendem somente a usuários do SUS. Com isso, o dinheiro do povo atende 

a interesses particulares.

O Conselho Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR, tem analisado a prestação de 

contas da SESA e insistentemente tem afirmado que o percentual mínimo é de 12%. Ocorre 

Assinam essa tese: APP-Sindicato; FOPS/PR; SindPetro-PR/SC; SindSaúde/PR; SINPAR; SISMUC; SITRAVEST

2



9ª Conferência Estadual de Saúde do Paraná – “Ao SUS o que é do SUS – resgatando o ideário da Reforma Sanitária” 
       

que apesar da constatação que os gastos não atingem o percentual minimo, o CES/PR, nos 

últimos 9 anos, tem aprovado a execução financeira com ressalvas. A última votação da 

prestação de contas da SESA, apenas 4 entidades de usuários (Pastoral da Saúde, FOPS, 

SindPetro  e  CUT)  e  2  de  trabalhadores  (SindSaúde  e  Conselho  Regional  de  Medicina 

Veterinária) votaram pela não aprovação das contas. A aprovação com ressalvas é bastante 

confortável  para o gestor,  pois conta com a benevolência  do controle social  para o não 

atendimento da CF. O discurso de que a não aprovação das contas prejudicaria ainda mais 

os usuários do SUS é bastante utilizado; em contrapartida, se há demanda reprimida, filas 

enormes para consultas e exames especializados, atenção básica que precisa ser ampliada, 

Vigilância Sanitária com atuação muito limitada, se há poucos serviços em saúde mental, e 

saúde do trabalhador, etc, é porque falta recursos do estado no SUS, o que vem sufocando 

inclusive as administrações municipais.

Propostas:

1) Responsabilizar o secretario de saúde por sua omissão ao não exigir que o estado do 

Paraná cumpra integralmente a emenda constitucional  29.  Desta  forma,  o  secretario  do 

estado da saúde se torna solidário com a ilegalidade e inconstitucionalidade do estado do 

Paraná em não aplicar os recurso mínimos de 12% previstos para ação e serviço em saúde.

2) A 9ª Conferencia Estadual de Saúde solicita ao MP que atue no sentido de manter as 

auditorias do MS sobre a execução orçamentária da SESA e ingresse com novas ações civis 

públicas;

3) As prestações de contas nas quais não ficar provado que foi aplicado 12% em ações e 

serviços de saúde, conforme dispõe a CF, a portaria 2047 do MS e a Resolução 322 do 

CNS, devem ser desaprovadas pelo CES/PR;

4) Que o CES/PR atue no sentido de alterar a LOA 2010 e na realização de audiências 

publicas regionalizadas, para mobilizar a população na defesa da correção da aplicação dos 

recursos do SUS;

5)  Criar  equipe  multiprofissional  através  do  chamamento  de  profissionais  aprovados em 

concurso público para o Sistema Estadual de Auditoria;

6) Monitorar o cumprimento, por parte dos municípios,  a respeito dos Planos de Saúde, 

Relatório de Gestão e Fundos de Saúde, incluindo esses dados no relatório de gestão da 

SESA;

7)  Otimizar  a  implementação  de  sistema  informatizado  que  permita  mais  eficiência  e 

agilidade para o Departamento de Regulação e suas Divisões.
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