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Ações e Serviços Públicos de Saúde 

B. Imagem adaptada de pch.vector no Freepik



Ações e Serviços Públicos de Saúde
Lei nº 141/2012

A Lei nº 141/2012, regulamentadora da EC-29, foi um avanço para a garantia de recursos para a área 
da saúde e para o impedimento do seu uso indevido ao instituir os incisos do artigo 1º. 
Clique nas imagens abaixo e conheça-os3:

Acesse por completo a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, clicando aqui.
PRA SABER MAIS

Valores mínimos
dos entes federados.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm






http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm


Ações e Serviços Públicos de Saúde

Algumas ações, apesar de contribuírem para a criação de melhores condições de saúde para a 
população, não devem ser registradas como gastos com ASPS.

IMPORTANTE

G. Imagem adaptada de Dooder. Licença Freepik

Lei nº 141/2012

Alguns estados e municípios, para cumprirem as determinações da EC-29, incluíram como despesas 
em ações e serviços de saúde gastos com inativos da área da saúde, empresas de saneamento, 
habitação urbana, merenda escolar, entre outros.

Essa destinação indevida dos recursos, originada 
de interpretação equivocada da EC-29, reduziu os 
gastos com ações e serviços de natureza 
propriamente da saúde5. 

Somente com a Lei nº 141/2012 foram possíveis 
algumas correções de implementação da Emenda5.



Ações e Serviços Públicos de Saúde 
Deverão ser contabilizadas como ASPS aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080/90, e 
às seguintes diretrizes3: 

H. Imagem de Freepik. Licença Freepik

Sejam destinadas às ações e aos serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito; 

Estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da federação;





saúde; 

área; 











 

http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/cartilha_2020.pdf


Ações e Serviços Públicos de Saúde

T. Imagem adaptada de Freepik. Licença Freepik

SIOPS

IMPORTANTE

Os gestores dos entes federativos devem declarar bimestralmente os gastos públicos, como 
condição para o recebimento das transferências constitucionais dos recursos para ASPS3.



Ações e Serviços Públicos de Saúde

Instrumentos do Planejamento da Saúde e do Planejamento do Orçamento de Governo

Instrumentos Conteúdo/Síntese 
do instrumento

Período/validade
do instrumento

Prazo

PMS

PAS

RAG

- Análise situacional da saúde
do município;
- Objetivos, diretrizes, metas e
indicadores;
- Monitoramento e avaliação, 

Válido por quatro anos.
Do segundo ano da gestão que se 
inicia ao primeiro ano da gestão
subsequente 

Sua validade é de um ano,
sempre o ano subsequente
a sua apresentação. 

Período de um ano, sendo
seu objeto o ano anterior à
sua apresentação. 

- Ações a serem realizadas;
- Recursos a serem
mobilizados;
- Metas a serem alcançadas 

- Resultados atrelados à PAS;
- Objetivos, diretrizes, metas e
indicadores;
- Metas previstas e executadas;
- Execução orçamentária



Ações e Serviços Públicos de Saúde

Instrumentos do Planejamento da Saúde e do Planejamento do Orçamento de Governo

Instrumentos Conteúdo/Síntese 
do instrumento

Período/validade
do instrumento

Prazo

PMS

PAS

RAG

- Análise situacional da saúde
do município;
- Objetivos, diretrizes, metas e
indicadores;
- Monitoramento e avaliação, 

Válido por quatro anos.
Do segundo ano da gestão que se 
inicia ao primeiro ano da gestão
subsequente 

Sua validade é de um ano,
sempre o ano subsequente
a sua apresentação. 

Período de um ano, sendo
seu objeto o ano anterior à
sua apresentação. 

- Ações a serem realizadas;
- Recursos a serem
mobilizados;
- Metas a serem alcançadas 

- Resultados atrelados à PAS;
- Objetivos, diretrizes, metas e
indicadores;
- Metas previstas e executadas;
- Execução orçamentária

Ações e Serviços Públicos de Saúde
Instrumentos Conteúdo/Síntese 

do instrumento
Período/validade
do instrumento

Prazo

RDQA

PPA

LDO

- Conteúdo semelhante
ao RAG, referente ao
quadrimestre anterior

Período de quatro meses, sempre 
referente ao quadrimestre anterior
ao mês de apresentação (exceto o 
de fevereiro, cujo período é de 
setembro a dezembro) .

Deve ser enviado ao Legislativo
até 31 de agosto do primeiro  
ano de governo .

Deve ser enviada ao Legislativo
até 15 de abril.

Válido por quatro anos.
Do segundo ano da gestão que se 
inicia ao primeiro ano da gestão
subsequente

Validade de um ano, sendo seu  
objeto o ano subsequente à sua
apresentação.  

- Objetivos, diretrizes e metas;
- Programas e ações.  

- Diretrizes e metas prioritárias;
- Alterações em leis tributárias
e de pessoal ;
- Limites orçamentários;
- Limites e critérios para empenho ;
- Normas para avaliação e controle ;
- Condições para transferências.

LOA
Deve ser enviada ao Legislativo
até 31 de agosto.

Validade de um ano, sendo seu  
objeto o ano subsequente à sua
apresentação. 

- Ações a serem realizadas;
- Receitas a serem mobilizadas;
- Gastos autorizados.

R. CONASEMS; COSEMS-RJ; LAPPIS; IMS; UERJ. Manual do(a) Gestor(a) Municipal do SUS: “Diálogos no Cotidiano”. 2 ed. Rio de janeiro: CEPESQ,  
2019. Disponível em https://lappis.org.br/site/wp-content/uploads/2020/06/maual-gestor-municipal-sus.pdf .



Ações e Serviços Públicos de Saúde

U. Fonte: CONASEMS; COSEMS-RJ; LAPPIS; IMS; UERJ, 2019

IMPORTANTE

Instrumentos do Planejamento do SUS

Plano 
Municipal
de Saúde 
(PMS);

Programação
Anual da
Saúde
(PAS);

Relatório
Anual de 
Gestão
(RAG);

Relatório
Detalhado do
Quadrimestre
Anterior (RDQA)



Ações e Serviços Públicos de Saúde

U. Fonte: CONASEMS; COSEMS-RJ; LAPPIS; IMS; UERJ, 2019

IMPORTANTE

Instrumentos do Planejamento do SUS

Plano 
Municipal
de Saúde 
(PMS);

Programação
Anual da
Saúde
(PAS);

Relatório
Anual de 
Gestão
(RAG);

Relatório
Detalhado do
Quadrimestre
Anterior (RDQA)

Ações e Serviços Públicos de Saúde

Clique abaixo nos botões de play e veja os vídeos “Sistema Orçamentário Brasileiro”, “O que é o 
PPA” (Plano Plurianual), “O que é a LDO” (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e “O que é a LOA” (Lei 
Orçamentária Anual).

PRA SABER MAIS

“Sistema Orçamentário 
Brasileiro”

“O que é o PPA -
(Plano Plurianual)”

“O que é a LDO - (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias)”

“O que é a LOA - (Lei
Orçamentária Anual)”

https://www.youtube.com/watch?v=Q66ZSkBLKr0&list=PLHBXKJ0khYi5pPIvCdotJrjS_iihBYbsM&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CWUNV7wOwYo
https://www.youtube.com/watch?v=hG1Vd_SsgCc
https://www.youtube.com/watch?v=OKsr6mdR1bc&list=PLHBXKJ0khYi5pPIvCdotJrjS_iihBYbsM&index=4&t=0s


Considerações Finais

V. Imagem adaptada de gstudioimagen no Freepik
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