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como sinônimos da descentralização, outros como formas
ou etapas do processo de descentralização. Aqui, serão
tratadas apenas as condições que interessam ao tema.

Há consenso de que o conceito da descentralização é
complexo, pois envolve uma série de aspectos comple-
mentares e interdependentes – a direcionalidade do pro-
cesso, a condição de meio ou fim e a participação social –
e deve ser sempre analisado a partir de sua associação a
um determinado objeto. “Se esse objeto é a administra-
ção pública, ou ainda, as políticas sociais, e estas são ad-
ministradas/executadas por níveis ou esferas de Governo
(Central, Intermediário e Local), a descentralização pode
ser traduzida como a transmissão do comando, execução
ou financiamento desta política do nível Central para o
Intermediário ou Local” (Medici, 1994), com correspon-
dente autonomia política, financeira e institucional.

O termo desconcentração traz em si também a idéia de
deslocamento do centro: transferir competências para
autoridades subordinadas, dentro da mesma esfera de
governo; ou retirar do centro as tarefas de execução, sem
que seja transferida a correspondente autonomia para
outras esferas de governo. Na área de saúde, esse modelo
pode ser traduzido como aquele em que, embora a execu-
ção dos serviços e as ações estejam a cargo da esfera re-
gional ou local, os recursos, sejam financeiros ou geren-
ciais, continuam nas mãos do Governo central.

O importante a ressaltar é que a descentralização re-
fere-se à redistribuição de poder político, ou seja, a trans-
ferência do centro das decisões para outras esferas, com
personalidades jurídicas distintas e autoridades eleitas
localmente, enquanto a desconcentração diz respeito à
distribuição territorial de atividades, com a delegação de
atribuições sem o deslocamento do poder decisório sobre

redefinição do papel do Estado, nas últimas déca-
das, tem como uma de suas características a reva-
lorização do poder local, através de inúmeras pro-

postas de descentralização, que assumiram contornos di-
ferentes em cada um dos países em que foram implanta-
das. De forma geral, a descentralização pode ser definida
como a transferência de poder do nível nacional para ins-
tâncias subnacionais, para planejar, gerir, executar e to-
mar decisões. No âmbito das políticas públicas, a descen-
tralização significa um processo de reestruturação interna
ao aparelho de Estado, que perpassa as várias esferas de
governo, envolvendo aspectos políticos, administrativos,
técnicos e financeiros. Como parte desse processo, a mu-
nicipalização tem ocupado espaço privilegiado nessa dis-
cussão, marcadamente na área de saúde.

Nesse sentido, cresce, cada vez mais, a idéia de que é
preciso conferir mais poder àqueles que estão perto dos
cidadãos e de suas necessidades. O município tem sido
identificado como espaço privilegiado para a satisfação
das demandas locais.

Compreender o papel que o município vem assumin-
do hoje, no Estado de São Paulo, requer o conhecimento
das características do processo de descentralização e os
antecedentes históricos na experiência brasileira.

O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO

O termo descentralização tem sido usado com diferen-
tes significados, sendo preocupação de alguns autores1

tentar precisar o conceito. O termo tem sido relacionado,
com certa divergência, a outros conceitos como descon-
centração, delegação, privatização, estadualização e mu-
nicipalização. Alguns autores utilizam essas expressões
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as mesmas. Pode-se dizer que a primeira tem, intrinseca-
mente, um caráter mais político e a segunda mais admi-
nistrativo. Nesse sentido, do ponto de vista formal, a
municipalização se ajusta perfeitamente ao conceito de
descentralização.

Outra questão em que há concordância é quanto a des-
cartar a dicotomia entre descentralização e centralização,
considerando-se mais útil tratar o processo como movi-
mento entre dois pólos.

Em qualquer sistema de saúde, por exemplo, são ne-
cessários elementos centrais e locais; o que é preciso é
estabelecer o equilíbrio que convém conseguir, a direção
em que determinado país deve avançar e os meios de que
dispõe para alterar o equilíbrio existente (Mills, 1990).
Difícil é demarcar as tarefas dos diferentes níveis de go-
verno. Não há muita dúvida sobre a atribuição às esferas
locais dos serviços de prevenção, promoção e atenção à
saúde, porém, no Brasil, ainda permanece alguma discus-
são sobre quem deva gerenciar os serviços que envolvem
consultas, exames e internações em especialidades médi-
cas de alta complexidade. Muitos defendem que estes fi-
quem como atribuição das esferas regionais, no geral sob
o comando dos governos estaduais, apesar de alguns
municípios terem capacidade para geri-los. O que vem
crescendo como tendência é a visão de que à União deva
ficar o papel de “regular, fiscalizar e financiar o investi-
mento e a eqüidade quanto ao custeio, fixando padrões
de cobertura e qualidade e evitando que Estados e Muni-
cípios sem recursos não tenham como realizar as ações
básicas exigidas pelo nível central do sistema de saúde”
(Medici, 1994).

A questão da autonomia financeira é outro fator im-
portante na análise dos processos de descentralização, uma
vez que a forma como se darão as transferências determi-
na o grau de liberdade que os níveis locais têm para a
operacionalização das políticas envolvidas.

Medici (1994) acrescenta alguns conceitos para a clas-
sificação dos processos de financiamento da política de
saúde. A desconcentração financeira significa que a res-
ponsabilidade pelo gasto mantém-se sob o poder da esfe-
ra central, embora a execução é feita por uma agência sua
no nível local. A descentralização, que ocorre quando há
a passagem de responsabilidade do Governo federal para
o estadual ou municipal, pode ser classificada em dois
tipos quanto ao financiamento: a dependente e a autôno-
ma. Na primeira, os recursos arrecadados pela esfera cen-
tral são transferidos para a regional ou local e, na segun-
da, os recursos para financiar as ações descentralizadas
são próprios da esfera que irá executá-las. Nessa situa-
ção, obviamente, há maior flexibilidade para a utilização
dos recursos. Ainda em relação à descentralização de-
pendente, esta pode ser de duas formas: a tutelada, ou

seja, quando as transferências são negociadas; e a vincula-
da, com transferências automáticas, em que os recursos
estão vinculados a critérios legalmente estabelecidos nas
legislações constitucional, complementar e ordinária.

Estas formas são complementares e, no geral, ocorrem
simultaneamente. No caso dos municípios, dificilmente
eles têm deixado de colocar recursos próprios, apesar dos
repasses da União e dos Estados.

A DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE
E A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

A descentralização tem sido colocada como uma ques-
tão-chave para os países que desejam atingir a meta de
saúde para todos no ano 2000. A transferência e o con-
trole dos serviços de saúde para os níveis locais vêm sen-
do recomendados como uma das principais estratégias para
o aumento da cobertura assistencial. A Organização
Panamericana de Saúde – OPS (1994) tem incentivado
os governos membros para que “continuem e reforcem
suas definições de política, estratégias, programas e ati-
vidades tendentes à transformação dos sistemas nacionais
com base no desenvolvimento de sistemas locais de saú-
de”, com vistas a conseguir a eqüidade, a qualidade e a
eficiência nos sistemas de saúde.

A avaliação da OPS conclui que quase todos os países
das Américas organizaram Sistemas Locais de Saúde (Si-
los), com significativos progressos, adequando o nível de
ação às divisões político-administrativas mínimas da or-
ganização do Estado (OPS, 1994). Em alguns países, como
o Brasil, os processos recentes de descentralização privi-
legiaram o fortalecimento e o desenvolvimento das esfe-
ras municipais.

A Constituição Federal de 1988 estabelece as bases
legais quanto ao novo papel do município no cenário ins-
titucional brasileiro. No seu art. 18, o texto constitucio-
nal evidencia a autonomia municipal, quando define que
“a organização político-administrativa da República Fe-
derativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição”. O mesmo texto define a saú-
de como direito de todos e dever do Estado (art. 196) e
atribui aos municípios a competência de “prestar, com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento à saúde da população” (art. 30,
VII).

A idéia de descentralização, de uma forma geral, per-
meia esta Constituição, diferentemente da anterior (1967
e emenda de 1969), que tinha uma vocação centralizado-
ra, própria do regime político em que foi imposta. Neste
particular, na área de saúde, a atual Lei Magna estabele-
ce, no art. 198, inciso I, que “as ações e serviços públicos
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de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquiza-
da e constituem um sistema único (...)” que tem como uma
de suas diretrizes “a descentralização, com direção única
em cada esfera de governo”. Isto conjuga, de forma lógi-
ca e sem conflito com outros dispositivos constitucionais,
o sistema de saúde com uma estrutura de federação inte-
grada por esferas autônomas. Neste caso, a instituição da
descentralização da gestão e execução dos serviços, en-
quanto um dispositivo legal, consolida uma das bandei-
ras do movimento da Reforma Sanitária no Brasil.

Os caminhos que levaram à consolidação do atual sis-
tema de saúde, o SUS, foram traçados de longa data, bus-
cando modificar radicalmente o modelo assistencial an-
terior. A sobreposição de clientelas e de competências,
com pulverização de recursos, foi uma das principais ca-
racterísticas das políticas sociais em geral, e da saúde em
especial, nas últimas décadas. O Sistema Nacional de
Saúde2 não se configurava exatamente como um sistema,
uma vez que se apresentava como um conjunto de partes
que não se inter-relacionavam, nem se articulavam. Não
era nacional, porque as organizações e práticas de saúde
não atingiam o país como um todo; o atendimento era
diferenciado para a população urbana e rural; e existiam
órgãos que atendiam clientelas específicas. Outra carac-
terística do sistema era o enfoque no atendimento médi-
co-hospitalar, não trabalhando com o epidemiológico. Do
ponto de vista político-administrativo, era centralizado,
com a decisão e a execução concentradas nos âmbitos
federal e estadual.

A partir de 1963, quando foi levantada a bandeira da
municipalização dos serviços de saúde, na III Conferên-
cia Nacional de Saúde, o pensamento de uma reforma no
sistema de saúde foi crescendo. Diversas foram as forças
sociais que, nas décadas seguintes, continuaram lutando
por uma Reforma Sanitária, contribuindo para a forma-
ção de uma consciência sanitária no Brasil. Departamen-
tos universitários ligados à medicina social e à saúde pú-
blica, associações de profissionais de saúde, movimentos
populares e um conjunto de prefeitos com atuação volta-
da para as áreas sociais foram importantes atores nessa
luta (Carvalho, 1993).

A década de 80 foi particularmente efervescente. Idéias
e práticas foram crescendo e constituíram o que ficou
conhecida como a Proposta da Reforma Sanitária. Legíti-
ma pela sua origem de baixo para cima, foi consagrada
na VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986,
que foi precedida por amplo processo de discussão –  ino-
vador em relação às conferências anteriores –, com pré-
conferências estaduais realizadas em 23 estados. A VIII
Conferência – um marco importante nos caminhos per-
corridos pelo movimento sanitário – tinha como finalida-
de contribuir para a reformulação do Sistema Nacional

de Saúde e proporcionar subsídios para a Assembléia Na-
cional Constituinte. “A VIII CNS aponta para a garantia
da saúde como direito inerente à cidadania; e em relação
à organização dos serviços propõe: descentralização da
gestão; integralidade das ações; regionalização e hierar-
quização; participação da comunidade e fortalecimento
do Município. Em relação ao financiamento propõe a cria-
ção dos Fundos Únicos de Saúde – federal, estadual e mu-
nicipal – geridos com participação da comunidade; e pré-
fixação de um percentual mínimo sobre as receitas
públicas, sendo que o Estado deveria financiar integral-
mente o setor, e os recursos da Previdência deveriam des-
tinar-se exclusivamente para custear o seguro social dos
trabalhadores” (Pimenta, 1993). Intensas atividades, com
mobilização de forças políticas, durante a Constituinte de
1987, levaram à consolidação dessas propostas, com ex-
ceção do financiamento, numa seção exclusiva destinada
à área de saúde e integrante do capítulo que trata da Se-
guridade Social na Constituição de 1988.

Algumas iniciativas do Governo federal ocorriam pa-
ralelamente, no sentido de alterar o sistema de saúde. Nesta
mesma década, tem destaque a implantação das Ações
Integradas de Saúde (AIS), em 1983, e do Sistema Unifi-
cado e Descentralizado de Saúde (Suds), em 1987.

As AIS propunham a integração e a descentralização
dos serviços, com a expansão da cobertura assistencial e
o redirecionamento dos recursos para estados e municí-
pios. A sua implantação foi diferenciada, dependendo das
realidades regionais e municipais, obtendo maior êxito
naqueles municípios com experiência acumulada na or-
ganização dos serviços de saúde.

O Suds, “criado com o objetivo de contribuir para a
consolidação e o desenvolvimento qualitativo das AIS”,3

avançava em relação à idéia de descentralização, na me-
dida em que propunha a “estadualização” do Inamps,
unificando as suas agências regionais com as Secretarias
Estaduais de Saúde, criando, assim, condições objetivas
para que a política de saúde tivesse um comando único
no nível estadual. Outro objetivo era a “municipalização”
dos serviços básicos de saúde. A implantação dessas di-
retrizes, nos âmbitos estadual e municipal, também foi
distinta. Houve situações em que nada se alterou e ou-
tras, como o caso do Estado de São Paulo, em que foram
assumidas integralmente as estruturas do Inamps e
municipalizou-se grande parte da rede básica estadual.

A transferência de recursos, no caso das AIS e do Suds,
dava-se através da assinatura de convênios, negociados
entre as esferas de governo.

A criação do SUS, em 1988, com as características já
citadas, representou avanços institucionais no sentido da
descentralização. No entanto, na questão dos recursos fi-
nanceiros, a Constituição estabelece que o financiamen-



SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 10(3) 1996

84

to, por um lado, passa a ser co-responsabilidade das três
esferas de poder, com contrapartida de estados e municí-
pios, sem, no entanto, definir regras para garantir essa
participação; e, por outro, que os recursos para a área de
saúde serão aqueles integrantes do Orçamento da Seguri-
dade Social, sem a vinculação de fontes de custeio para a
saúde e nem critérios para a partilha dos recursos entre
saúde, assistência e previdência social. Estes fatos causa-
ram, posteriormente, alguns entraves no financiamento das
ações do setor saúde.

Em 1990, as Leis Orgânicas de Saúde (nos 8.080 e
8.142) vêm regulamentar os dispositivos constitucionais,
definindo as atribuições comuns e exclusivas de cada es-
fera de governo, sem, no entanto, avançar na definição
de critérios para a divisão dos recursos da Seguridade
Social.

O Inamps estabeleceu, em 1991, a Norma Operacio-
nal Básica (NOB 01/91) que definia nova sistemática de
repasse para estados e municípios, através do pagamento
por produção de serviços, a partir da assinatura de con-
vênios. Com esta norma, os municípios passam a ser tra-
tados como meros prestadores de serviços (Pimenta, 1993).

Na década de 90, apesar das conquistas, faltavam os
instrumentos e as estratégias mais adequados para a im-
plementação do que já estava amplamente definido em
lei. Em 1992, depois de muito postergada, realizou-se a
IX CNS, convocada com o tema “Municipalização é o
Caminho”, onde foram reafirmadas as linhas macroestru-
turais para a política de saúde nacional, procurando cen-
trar a discussão na busca dos caminhos para o avanço da
municipalização da saúde e exigindo o estrito cumprimen-
to da lei na implementação do SUS.

Os novos papéis atribuídos a cada esfera de governo
exigiam ajustes institucionais e reformulação de práticas.
No final de 1992, o Ministério da Saúde tomou a decisão
de procurar os caminhos para a real implantação do SUS,
debatendo suas propostas pelo Brasil afora. É apresenta-
do, pelo Ministério, o documento A Descentralização das
Ações e Serviços de Saúde – A Ousadia de Cumprir e Fa-
zer Cumprir a Lei, que retoma os princípios constitucio-
nais e propõe mecanismos para se efetivar a descentrali-
zação das ações e serviços, levando em consideração as
diferentes realidades dos estados e municípios brasilei-
ros. A proposta prevê a descentralização de maneira gra-
dual, com responsabilidades e formas de financiamento
diferentes, rumo a uma gestão plena em cada esfera de
governo.

As bases dessa proposta, com a aprovação do Conse-
lho Nacional de Saúde, são consolidadas na Norma Ope-
racional Básica do SUS (NOB 01/93),4 em que se reco-
nhece a construção do SUS como um processo, bem como
as complexas dimensões que a descentralização das ações

e serviços de saúde vêm assumindo. Diagnostica-se que
a implantação do SUS é heterogênea, que estados e mu-
nicípios, e até mesmo os próprios órgãos do Ministério
da Saúde, encontram-se em estágios e condições diferen-
tes de descentralização do sistema e que, portanto, são
necessários procedimentos e instrumentos operacionais
diferenciados para que possam ser ampliadas e aprimora-
das as condições de gestão, visando a efetivação do co-
mando único do SUS, em cada esfera de governo.

A norma fundamenta-se no pressuposto de que a des-
centralização é um processo que implica redistribuição
de poder, redefinição de papéis e de novas relações entre
as três esferas de governo, com reorganização institucio-
nal, reformulação de práticas e controle social. Para tan-
to, reformula os instrumentos existentes, cria mecanismos
de articulação entre estados e municípios (as comissões
bipartites), incentiva a criação dos Conselhos de Saúde
paritários e deliberativos e define sistemáticas diferencia-
das de gestão e financiamento. No âmbito municipal, isso
significa criar condições para que o município passe de
um simples prestador de serviços para um gestor pleno
das ações e serviços de saúde, transitando por três tipos
de sistemática de relacionamento entre as esferas de go-
verno: incipiente, parcial e semiplena.

Na condição de gestão incipiente, os municípios pas-
sam a ampliar seu nível de gerenciamento, assumindo,
imediata ou progressivamente, a responsabilidade sobre
a rede de serviços no que diz respeito ao planejamento, à
programação, à contratação, ao controle e à avaliação dos
serviços ambulatoriais e hospitalares. Além disso, mos-
tram disposição e condições de assumir as unidades
ambulatoriais públicas, bem como incorporar à rede as
ações básicas e de vigilância à saúde, inclusive a do tra-
balhador. Numa segunda fase, a parcial, os municípios
assumem de imediato as responsabilidades da fase ante-
rior e recebem mensalmente recursos financeiros corres-
pondentes à diferença entre o teto financeiro estabeleci-
do e o pagamento efetuado diretamente pela esfera federal
às unidades hospitalares e ambulatoriais públicas e pri-
vadas. Na semiplena, a Secretaria Municipal de Saúde
passa a ter a completa responsabilidade sobre a gestão da
prestação de serviços – do planejamento à contratação e
pagamento dos prestadores da rede ambulatorial e hospi-
talar –, assumindo o gerenciamento de toda a rede públi-
ca, exceto hospitais de referência sob gestão estadual, e
recebendo mensalmente o total de recursos financeiros
para custeio correspondentes aos tetos ambulatorial e
hospitalar estabelecidos.

A adesão por parte dos Governos estaduais e munici-
pais começou em 1993. Dados do Ministério da Saúde
mostram a distribuição dos municípios brasileiros, por re-
gião, segundo os modelos de gestão no período de 1994-96
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(Tabela 1). Em 1994, estavam habilitados 2.397 municí-
pios, passando para 2.962, em junho de 1996, o que sig-
nifica 60% dos 4.974 municípios brasileiros. Dos habili-
tados, a concentração, por gestão, está na incipiente (76%)
e, por região, no Sudeste (38%), sendo que neste último
caso, os 1.125 municípios que optaram por algum tipo de
gestão representam 73% dos municípios da região.

O modelo vigente (NOB 01/93) de descentralização e
municipalização apresenta as situações progressivas de
gestão de estados e municípios, no Sistema Único de Saú-
de, convivendo simultaneamente. Atualmente, o Minis-
tério da Saúde tem promovido a discussão de uma nova
Norma Operacional, que procura avançar em relação à
anterior.

UM OLHAR SOBRE OS
MUNICÍPIOS PAULISTAS

Alguns dados referentes ao Estado de São Paulo mos-
tram a participação das esferas municipais na área de saú-
de. Dados sobre a rede ambulatorial cadastrada em 1980
e 1985 indicam o crescimento da rede mantida pelas pre-
feituras municipais, com significativa expansão no inte-
rior paulista. Em 1980, das 123 unidades municipais ca-
dastrados como ambulatórios e prontos-socorros isolados,
91 estavam na Região Metropolitana de São Paulo e 32
no interior. Em 1985, esses números subiram para 144 e
215, respectivamente, perfazendo um total de 359 unida-
des de saúde municipais no estado (Fundação Seade, 1981
e 1987).

Passados quase dez anos, o número de unidades muni-
cipais cadastradas junto ao SUS, em 1994, mostra não só
a extraordinária expansão da rede de serviços no estado,
como também a direção do processo de descentralização,
com a municipalização das unidades estaduais e federais
(Tabela 2). Predominam sob o comando do poder muni-
cipal as unidades destinadas aos atendimentos básicos e,
com menor participação, os serviços médicos especiali-
zados, os de apoio à diagnose e terapia e os referentes à
recuperação e reabilitação.

As mais de 3.000 unidades da rede municipal têm sido
responsáveis por parcela significativa do atendimento
ambulatorial prestado pelo SUS. Em 1994, foram reali-
zados 55 milhões de atendimentos médicos e 18 milhões
de atendimentos odontológicos por prestadores munici-
pais, no Estado de São Paulo, representando 56% e 87%,
respectivamente, do total de atendimentos efetuados. Es-
ses dados evidenciam o predomínio do município na exe-
cução desses serviços no âmbito do SUS.5

Quanto ao financiamento, dados da Fundação Seade,
disponíveis para alguns municípios do Estado de São Pau-
lo, mostram que o percentual de gasto no programa saú-

TABELA 1

Número de Municípios Habilitados, por Condição de
 Gestão Municipal do Sistema de Saúde(1)

Brasil – 1994-96

Regiões Anos Incipiente Parcial Semiplena Total

Total 1994(2) 1.836 537 24 2.397
1995(2) 2.131 612 56 2.799
1996(3) 2.240 620 102 2.962

Norte 1994(2) 20 11 0 31
1995(2) 25 14 1 40
1996(3) 28 14 2 44

Nordeste 1994(2) 595 26 7 628
1995(2) 733 34 17 784
1996(3) 811 39 25 875

Sudeste 1994(2) 724 248 13 985
1995(2) 800 270 29 1.099
1996(3) 804 261 60 1.125

Sul 1994(2) 373 192 4 569
1995(2) 429 228 7 664
1996(3) 438 239 9 686

Centro-Oeste 1994(2) 124 60 0 184
1995(2) 144 66 2 212
1996(3) 159 67 6 232

Fonte: Ministério da Saúde – MS, 1996.
(1) Referentes à habilitação definida na NOB 01/93.
(2) Situação em dezembro.
(3) Situação em junho.

TABELA 2

Unidades Ambulatoriais Municipais Cadastradas no Sistema
 Único de Saúde de São Paulo – SUS/SP, segundo o Tipo

Estado de São Paulo – 1994

Prestador Municipal Total
Tipos de
Unidades Números % Números %

Absolutos Absolutos

Posto de Saúde 455 91,73 496 100,00

Centro de Saúde 2.054 89,50 2.295 100,00

Posto de

Assistência Médica 94 87,85 107 100,00

Policlínica 91 53,22 171 100,00

Clínica Especializada 78 42,86 182 100,00

Clínica de Psiquiatria 10 66,67 15 100,00

Unidade Mista de Saúde 71 97,26 73 100,00

Pronto-Socorro 182 81,61 223 100,00

Clínica/Consultório

Odontológico 152 69,09 220 100,00

Centro/Núcleo

de Reabilitação 26 65,00 40 100,00

Serviço Auxiliar de

Diagnose e Terapia 62 14,25 435 100,00

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/Centro de Informações de Saúde – CIS; Fundação Seade.
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de – abrangendo todas as fontes de recursos, inclusive as
transferências estaduais e federais – vem aumentando
(Tabela 3). Na Região Metropolitana de São Paulo, ob-
serva-se uma elevação do percentual das despesas efetua-
das em saúde, em relação ao gasto total das prefeituras, de
7,07%, em 1985, para 12,98%, em 1991. O mesmo fenô-
meno pode ser verificado quanto aos gastos em saúde per
capita. A média para a Região Metropolitana – síntese de
muitas disparidades – passou de R$19,00, em 1985, para
R$54,59, em 1991. Apesar da variação do ritmo de cres-
cimento, todos os municípios-sede das regiões administrati-
vas apresentaram crescimento no período, em relação tanto
ao gasto per capita quanto à participação percentual, com
única exceção, neste último caso, de São José do Rio Preto.

Análise feita por Medici (1994) destaca o predomínio
dos recursos da União nos gastos públicos totais do setor
saúde no Brasil, que, onde entre 1980 e 1992, tiveram
participação nunca inferior a 70%. Observa também que
a participação dos recursos dos estados tem ficado esta-
cionária e em alguns casos até diminuída, enquanto a par-

ticipação dos recursos próprios dos municípios no finan-
ciamento da saúde tem aumentado. Entre 1980 e 1990, “a
participação dos gastos municipais com saúde, como per-
centagens das receitas próprias destas esferas (incluindo
o FPM), passou de 6,3% para 8,2%. Essa participação
aumentou num contexto onde as receitas próprias muni-
cipais e estaduais se expandiam como resultado dos dis-
positivos tributários contidos na Constituição de 1988”
(Medici, 1994).

Sabe-se que os municípios, dependendo de suas recei-
tas e prioridades políticas, têm capacidade financeira di-
ferenciada para alocar recursos na área de saúde e podem
investir maior ou menor parcela dos seus recursos próprios.

O setor saúde tem passado por fortes turbulências e a
questão do financiamento é sempre recorrente. Autorida-
des diversas, federais, estaduais e municipais têm dito que
os recursos são insuficientes e reinvidicam um maior apor-
te dos mesmos, causando intenso debate. Nesse sentido,
várias propostas de financiamento para a área de saúde
estão em curso, com estratégias diferenciadas de arreca-
dação, vinculação e redistribuição dos recursos.

Quanto à adesão à NOB 01/93, no Estado de São Pau-
lo, 55% dos 625 municípios estão habilitados em um dos
modelos de gestão – cobrindo 45% da população residen-
te –, sendo 45 em semiplena, que permite maior flexibilida-
de no uso dos recursos repassados pela União (Tabela 4).

EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS

Diversos municípios têm conseguido avanços na área
de saúde, desempenhando papel relevante no desenvol-
vimento de programas destinados à melhoria da qualida-
de de vida de sua população. Há uma diversidade de si-
tuações que permitem o surgimento de experiências

TABELA 4

Número de Municípios Habilitados e População,
 por Condição de Gestão Municipal do Sistema de Saúde (1)

Estado de São Paulo – 1996 (2)

Municípios População (3)
Condição
 de Gestão Números % Números %

Absolutos Absolutos

Total 349 100,00 15.104.383 100,00

Semiplena 45 12,89 6.655.974 44,07
Parcial 44 12,61 2.319.793 15,36
Incipiente 260 74,50 6.128.616 40,57

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/Centro de Informações de Saúde - CIS; Fundação
Seade.
(1) Referentes à habilitação definida na NOB 01/93.
(2) Situação em julho.
(3) Refere-se à população projetada para 01/07/95.

TABELA 3

Gasto Municipal em Saúde
Região Metropolitana de São Paulo e Municípios-

Sedes das Regiões Administrativas (1)  –  1985-1991

Gasto em Gasto Municipal
Região Metropolitana Saúde (%) per Capita (2)
e Municípios-Sedes

1985 1988 1991 1985 1988 1991

Região Metropolitana

de São Paulo 7,07 8,63 12,98 19,00 30,15 54,59

São Paulo 7,69 9,04 13,98 23,58 37,86 63,84

Santos 4,55 3,09 9,61 11,94 8,39 47,27

São José dos Campos 5,52 8,51 15,69 15,86 28,02 69,33

Sorocaba 2,89 ... 10,16 5,33 ... 32,37

Campinas 4,29 3,08 14,28 10,73 19,09 52,40

Ribeirão Preto 5,90 12,01 13,48 7,43 18,10 31,04

Bauru 2,34 8,44 12,06 2,84 12,09 26,51

São José do Rio Preto 8,82 4,00 5,88 14,27 6,50 18,41

Araçatuba 4,43 9,94 6,94 7,67 18,44 22,75

Presidente Prudente 0,37 7,91 6,52 0,52 14,67 14,32

Marília 1,68 6,97 6,62 2,06 10,63 13,49

Araraquara 4,87 6,89 14,29 9,99 12,65 34,37

São Carlos 2,99 ... 5,56 4,85 ... 16,43

Barretos 2,24 4,87 10,99 3,14 7,27 17,83

Franca 5,13 12,16 11,95 5,62 15,19 22,27

Fonte: Fundação Seade.
(1) Excluem o município de Registro.
(2) Em reais. Os valores monetários estão a preços de dezembro de 1994, atualizados pelo
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas .
Nota: Inclui recursos oriundos de todas as fontes.
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diferenciadas, algumas com características inovadoras.
São expressões de governantes e comunidades que de-
monstram maior clareza do papel do município enquanto
instância de governo, com novas atribuições, e como es-
paço para exercício da cidadania. Não são poucas as ad-
ministrações municipais que foram capazes de produzir
experiências na área de saúde, com impacto na atenção
final e nos mecanismos de controle social.

São muitos os exemplos de programas visando redu-
zir a mortalidade infantil e aprimorar a saúde bucal, de
criação de comitês para a redução da mortalidade mater-
na, da melhor utilização de recursos, com a criação de
consórcios intermunicipais, do incentivo à participação
popular, entre outros. No Estado de São Paulo, podem ser
destacados alguns casos.

A cidade de Santos, antes considerada a capital brasi-
leira da Aids, conseguiu, através de programas de pre-
venção e campanhas de esclarecimento, reduzir o núme-
ro de casos da doença. Participa também, junto com o
Ministério da Saúde, de projeto pioneiro que visa reduzir
o número de bebês com Aids. Além disso, teve vários de
seus projetos selecionados para a 2a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Assentamentos Humanos – o Habitat
II –, dos quais destacam-se o programa de vigilância ao
recém-nascido de risco e o de saúde bucal, que já obtive-
ram impacto na melhoria dos seus indicadores.

Campinas, como outros municípios brasileiros, faz
parte da Rede Município Saudável, programa desenvol-
vido em parceria com a OPS, em que o foco não está nas
ações exclusivas dos serviços de saúde, mas sim na pro-
moção da saúde como um conjunto de ações inter-seto-
riais, que visam repercutir na qualidade de vida dos mu-
nícipes. A associação entre autoridades e a sociedade,
fortalecendo a participação comunitária, tem papel estra-
tégico na concepção desse projeto.

As dificuldades encontradas quanto à disponibilidade
de recursos e utilização de serviços têm sido enfrentadas
com a parceria entre prefeituras, através da constituição
de consórcios intermunicipais. Pioneiro, já em 1986, o
município de Penapólis teve a iniciativa de propor a mais
seis municípios6 da sua região um plano de ação conjun-
ta, tendo a saúde como prioridade. Criado em 1987, o
Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cisa) assumia a res-
ponsabilidade pelos serviços secundários de referência
para os municípios integrantes.

Em 1995, dados do SIA/SUS permitem observar a dis-
seminação dessa prática. Estavam cadastradas 13 unida-

des7 de serviços de referência (ambulatórios de hospitais,
clínicas especializadas e laboratórios), cujas entidades
mantenedoras eram consórcios.

A extrema centralização das políticas sociais vivida no
país por muitos anos impediu o desenvolvimento de ca-
pacidades técnicas-gerenciais em grande parte dos muni-
cípios brasileiros. No entanto, processos como os que vêm
ocorrendo na área de saúde têm mostrado a viabilidade
de as esferas municipais assumirem o comando dessas
políticas. Nesse sentido, o apoio da União e do Estado é
fundamental para que, com co-responsabilidade das es-
feras governamentais, a saúde se viabilize como um bem
público.

NOTAS

1. Ver a respeito Dallari (1992), Medici (1994), Mills (1990), Teixeira (1991) e
Tobar (1991).

2. A Lei no 6.229, de 17/07/75, dispõe sobre sua organização.

3. Ver Decreto no 94.657, de 20/07/87.

4. Estabelecida pela Portaria MS no 545, de 20/05/93.

5. Dados obtidos através do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema
Único de Saúde – SIA/SUS, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde.

6. Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Glicério e Luiziânia.

7. Localizadas nos municípios de Capão Bonito, Conchas, Divinolândia, Embu,
Itapetininga, Lupércio, Pariquera-Açu, Registro, além de Penapólis.
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