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OFÍCIO CIRCULAR Nº 039/PRESIDÊNCIA/2021/AMM 

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021. 

 

 

 

A Excelentíssima Senhora  

Rosa Neide Sandes de Almeida 

Deputada Federal do Estado de Mato Grosso 

Brasília/DF 

 

 

  Excelentíssima Senhora, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, a 

Associação Mato-Grossense dos Municípios, através do seu 

Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos interesses dos 

Municípios de Mato Grosso, vem por meio deste apresentar 

proposição de apoio a inclusão junto ao Ministério da Saúde, e 

às políticas da União, dos Consórcios Públicos Intermunicipais 

de Saúde, como ferramenta de execuções de Políticas Públicas, em 

especial buscando viabilizar o repasse diretamente aos 

Consórcios Públicos para o custeio de serviços em saúde. 

  

Tendo em vista que, os Consórcios Públicos 

Intermunicipais de Saúde vêm desempenhando um papel cada vez 

mais importante na execução de serviços complementares nas 

políticas públicas. A realidade que se apresenta é de que, no 

Brasil afora os municípios já realizam através de Consórcios 

Públicos dos quais integram, a prestação de serviços 

de média e Alta Complexidade em Saúde, bem como 
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realiza as compras coletivas para os municípios de medicamentos 

e materiais necessários para as Secretarias Municipais de Saúde. 

 

Considerando que, os municípios em Consórcio, vêm 

desenvolvendo uma série de ações de atendimento à população, 

notadamente no tocante a serviços complementares na área da 

saúde, buscando resolutividade, economia e eficiência, trazendo 

soluções aos problemas enfrentados pelos municípios face a 

grande deficiência na disponibilidade de serviços na média e 

alta complexidade na Região. 

 

Sendo assim, o atendimento da população via Consórcio 

tem sido uma saída encontrada para dar vazão aos problemas de 

Saúde Pública, com celeridade e economicidade, encontrando 

todavia limitação na capacidade financeira dos municípios, os 

quais, já sobrecarregados, vêm tendo suas atribuições amplamente 

alargadas pela descentralização vertical da execução das 

políticas públicas, passando a ofertar obrigatoriamente um 

grande volume de serviços públicos, sem experimentar, entretanto 

a descentralização dos recursos financeiros. 

 

No entanto, a ausência de regulamentação que 

viabilize o repasse de recursos diretamente aos Consórcios vem 

dificultando o avanço no setor. Atualmente os Consórcios somente 

recebem recursos redirecionados pelos estados e municípios, 

aportados pela União em seus fundos de saúde. Entretanto, embora 

já esteja claro que a aplicação de recursos de forma 

regionalizada através dos consórcios têm um impacto positivo 

exponencialmente majorado, há grande dificuldade na efetivação 

desses redirecionamentos seja pelo fato de os municípios 

consorciados não possuírem teto para recebimento de 

verbas significativas, e no que concerne aos 
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estados, são raros os casos em que os repasses efetivamente 

acontecem pois em função das dificuldades orçamentarias, esses 

repasses da União (seja não onerosos ou através da destinação de 

emendas parlamentares), são absorvidos e se esvaem em despesas 

com folha de pagamento, ou despesas correntes, sem surtir o 

desejado efeito se sua conversão em serviços à população. 

 

Neste sentido, e visando sempre buscar atender as 

necessidades com economia de recursos públicos e potencialização 

dos resultados dos recursos aplicados, entendemos que o aporte 

de recursos de custeio pelo Ministério da Saúde/GF, diretamente 

aos Consórcios Públicos, possui enorme potencial de produzir 

resultados com agilidade, economia e efetividade, colaborando 

significativamente para o atingimento das metas do SUS, sendo 

esta adequação uma medida urgente para sua consolidação como 

ferramenta auxiliar do Governo Federal para a execução das 

políticas públicas de Saúde. 

 

Por fim, mas não menos oportuno cumpre destacar a 

conotação que a aplicação de recursos públicos de forma 

regionalizada vem ganhando nas políticas públicas, em especial 

no saneamento básico, infraestrutura e saúde, sendo inclusive 

positivado este entendimento nas legislações contemporâneas como 

por exemplo a Lei 14.026/2020 do Marco Regulatório do Saneamento 

Básico, e a nova Lei 14.133/2021 de Licitação. Neste sentido a 

proposição de inserção dos Consórcios Públicos no rol de atores 

destinatários de Recursos de Custeio de Saúde junto ao MS/GF é 

coerente e razoável, pois o Consórcios são atualmente os 

expoentes na execução das ações regionalizadas também na área da 

saúde pública. 
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Certos de contar com Vossa atenção ao nosso pleito, 

nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas. Na 

oportunidade declaramos votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

              Neurilan Fraga 

                          Presidente 
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