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AMM ALERTA  

Transposição e transferência de saldos financeiros 

Fundo a Fundo da Saúde 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE ABRIL DE 2020 

“ Dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos 
financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses 

federais.” 

 

ASSUNTO:   Transposição e a Transferência de saldos financeiros constantes 
dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

provenientes de repasses federais. 

 

LEI COMPLEMENTAR n º 172/2020, desde abril de 2020, autoriza aos Estados e aos 

Distrito Federal e aos Municípios a Transposição e a Transferência de saldos financeiros 

remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos Fundos de Saúde, 

provenientes de repasses do Ministério da Saúde até dia 31 de dezembro de 2020.   

A referida data limite para efetuar esta transposição e ou transferência, está 

condicionada à vigência do Decreto Legislativo de 06 de março de 2020, o qual reconhece a 

calamidade pública no país (Art. 5º). A destinação será exclusivamente para a realização de 

ações e serviços públicos de saúde, segundo os critérios disciplinados pelos arts. 2º e 3º da Lei 

Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 20121, e ficarão condicionadas à observância prévia 

pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios dos seguintes requisitos(Art.2º): 

                                                             
1  LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012 

Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas 
de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. 

 
DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 
Art. 2o  Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, 
considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7o da Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:  
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I - cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em 

atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde; 

          II - inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação 

Anual de Saúde e na respectiva lei orçamentária anual, com indicação da nova categoria 

econômica a ser vinculada; 

III - ciência ao respectivo Conselho de Saúde. 

 

A lei 172/2020, ao autorizar tais operações com recursos do fundo a fundo para 

eventuais despesas da saúde no período da pandemia, admite-se que se efetue a mudança na 

prioridade de programas (transposição) e até alteração entre Categorias Econômicas 

(transferência), desde que observado às normativas e objetivos do Sistema Único de Saúde-

                                                                                                                                                                                                    
I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito;  
II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da 
Federação;  
III - sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras 
políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições 
de saúde da população.  
Parágrafo único.  Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com ações e serviços públicos 
de saúde realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas 
com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde.  
 
Art. 3o  Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e do art. 2o desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos 
mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:  
I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;  
II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e 
recuperação de deficiências nutricionais;  
III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);  
IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS;  
V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: 
imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;  
VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de 
Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações 
previstas nesta Lei Complementar;  
VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de 
quilombos;  
VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;  
IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e 
construção de estabelecimentos públicos de saúde;  
X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os 
encargos sociais;  
XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das 
ações e serviços públicos de saúde; e  
XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde. 
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SUS, adequação na política anual de saúde e no respectivo orçamento, assim como ciência ao 

conselho municipal de saúde.  

Os recursos de Fundos de Saúde pelo Governo Federal destinados aos municípios 

possuem dois blocos específicos, quais sejam, o de custeio e de  investimento. Cada bloco 

é dividido em diferentes grupos. No bloco do custeio há o grupo da assistência farmacêutica, 

assistência básica e gestão do SUS. Já no bloco do investimento os grupos são de atenção 

especializada, vigilância em saúde e gestão do SUS. Com a lei nº 172, os recursos poderão 

ter aplicação em outras finalidades que não as originárias, conforme as condições já 

mencionadas. 

Ressalta-se que os municípios que efetivarem a transposição e ou a transferência por 

ora permitidas, obrigatoriamente, deverão comprovar a execução no respectivo Relatório Anual 

de Gestão.(Art. 3º).  

Para se informar qual o valor do saldo para o seu município, segue link do Conasems 

para consulta:  

https://www.conasems.org.br/atencao-gestores-fim-do-periodo-de-transposicao-e-

transferencias-de-saldos/ 

 

 

Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2020. 

 

                                               

 

 

             NEURILAN FRAGA 

                                                        Presidente 
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