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INTRODUÇÃO 

	

O Sistema Único de Saúde (SUS) está estruturado constitucionalmente como um 

Sistema que opera nos três níveis federativos (Federal, Estadual e Municipal). Trata-se 

de um sistema complexo que tem como objetivo universalizar o atendimento de saúde a 

toda a população. 

Este relatório faz parte de um projeto maior, que tem como objetivo apoiar a 

qualificação da gestão do SUS por meio da análise dos instrumentos de gestão, tendo 

como foco instrumentos de planejamento com recorte empírico relacionado ao Relatório 

Anual de Gestão (RAG) no SUS. 

O RAG representa um dos principais instrumentos de gestão no âmbito do SUS. 

Sua finalidade consiste em sistematizar e divulgar informações sobre a gestão da saúde 

e ainda apoiar os gestores do SUS. Esse instrumento apresenta de forma organizada a 

relação entre metas, resultados e utilização dos recursos. 

Entende-se que as organizações públicas se diferenciam das organizações 

privadas por garantirem a realização de direitos na forma de serviços. Portanto, esta 

análise situa-se sob o paradigma da realização dos preceitos constitucionais que 

orientam o direito à saúde pública e universal para todos. 

Nesse contexto, pretende-se construir um diálogo entre a experiência de grupos 

historicamente vinculados à implementação e fortalecimento do SUS e pesquisadores 

que realizam estudos e pesquisas no âmbito da gestão pública, com o intuito de trazer 

novos elementos que auxiliem a efetivação dos mecanismos de gestão do SUS, bem 

como ampliem sua efetividade. 

Sob o ponto de vista teórico, gestão pública é entendida como um conjunto de 

instrumentos, tecnologias, processos e procedimentos que viabilizam os anseios 

histórico, social, político e econômico da população, materializados nos preceitos 

constitucionais - em particular no que tange aos direitos individuais e coletivos, 

realizados na forma de políticas e serviços públicos. 

Isso é especialmente relevante no contexto das organizações públicas que, como 

já referido anteriormente, efetivam direitos sob a forma de serviços, sendo que seus 

objetivos e finalidades diferenciam-se na forma de avaliação dos resultados, mas 
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comungam na obrigação de buscar a aplicação de recursos com vistas à economicidade 

e eficiência. Nesse sentido, propõe-se que cada instrumento de gestão transporta 

significados e finalidades.  

O objetivo, portanto, é apoiar o Ministério da Saúde (MS) no desenvolvimento e 

aprimoramento de instrumentos de gestão que promovam coesão, articulação e 

cooperação entre as diferentes esferas estatais e suas organizações, responsáveis pela 

execução das políticas públicas. Compreender a gestão pública da saúde, 

especificamente representada pelo sistema SUS, torna-se premente para que se tenha 

uma visão integrada da aplicação de instrumentos de gestão, bem como do conteúdo e 

significados que estes carregam consigo, assim como o preparo de gestores públicos 

para lidar com os mesmos. 

O planejamento é um processo que precede à ação, e as ações irão se traduzir em 

informações descritas pelos gestores quando da elaboração do RAG, que é 

disponibilizado via plataforma Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUS 

(SARGSUS) para análise de conselheiros. Nessa perspectiva, o planejamento e a ação 

não podem estar desconectadas, sob pena de afetarem negativamente os 

resultados/impactos. 

Busca-se, assim, compreender a gestão sob o ponto de vista das informações 

prestadas por gestores e conselheiros, inseridas em uma ferramenta computacional 

específica (SARGSUS). As informações constantes dos RAG, relativos ao ano 2015 e 

que foram enviados em 2016 pelos gestores municipais e estaduais de saúde, por meio 

da ferramenta eletrônica SARGSUS, foram analisadas qualitativa e quantitativamente, 

objetivando apontar a convergência e necessidades de aprimoramento entre 

planejamento no âmbito do SUS e as ações realizadas, bem como a qualificação de 

gestores de saúde no tocante ao trabalho com instrumentos de gestão. 

Este relatório apresenta uma análise ainda preliminar de um instrumento de 

gestão, de modo que seja possível verificar sua efetiva contribuição para o planejamento 

e o controle – tarefa do gestor do sistema como um todo, especificamente dos gestores 

em nível municipal, os secretários de saúde, responsáveis pelo planejamento e pelo 

acompanhamento, bem como pela elaboração do RAG, constante da plataforma 

SARGSUS e, anualmente, preenchido e disponibilizado publicamente pelo MS. 
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Além disso, sumariza as análises qualitativas e quantitativas, com o fito de 

evidenciar algumas características presentes deste instrumento de gestão do SUS; 

especifica fragilidades e oportunidades de aprimoramento, com vistas à perspectiva 

integrada e convergente de instrumentos de gestão. 
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1. MÉTODOS E TÉCNICAS 
	

Trata-se de um estudo quali-quantitativo de desenho exploratório explicativo. 

Sua unidade de análise são os Relatórios Anuais de Gestão (RAG) do ano de 2015, que 

foram enviados em 2016 pelos gestores municipais de saúde através da ferramenta 

eletrônica SARGSUS. 

O SARGSUS foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa do Ministério da Saúde em conjunto com o DATASUS, com o intuito de 

auxiliar os gestores de saúde na elaboração e envio do RAG ao Conselho de Saúde 

contribuindo para o fortalecimento do controle social. A alimentação do SARGSUS 

para estados e municípios tornou-se obrigatória por força do acórdão do Tribunal de 

Contas da União nº 1.459, de 03/06/2017, que mais tarde teve seu uso regulamentado na 

Portaria GM/MS nº 575 de 29/03/2012, que, por sua vez, estabeleceu que o prazo de envio 

do RAG seria 30 de março do ano subsequente. 

Esta pesquisa foi realizada com base em perguntas elaboradas por professores e 

pesquisadores da Faculdades de Saúde (FS) e da Faculdade de Economia, 

Administração, Contabilidade e Gestão Pública (FACE), ambas da Universidade de 

Brasília, conjuntamente com a equipe do Departamento de Articulação Interfederativa 

(DAI), no âmbito da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), do 

Ministério da Saúde (MS) (Quadros 1 e 2). Tais perguntas visam subsidiar o processo 

de tomada de decisão do referido Ministério quanto à avaliação da GMS/GES (Gestão 

Municipal de Saúde/Gestão Estadual de Saúde). 

Este relatório representa a primeira fase deste estudo, a partir do qual se buscou 

responder parte dessas perguntas, de modo que as demais serão respondidas na segunda 

fase, conforme cronograma descrito no Apêndice 1. Coube à equipe do MS definir quais 

questões seriam contempladas na primeira e segunda fases (Quadros 1 e 2).  
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Quadro 1 – Descrição das perguntas de pesquisa e variáveis do SARGSUS disponibilizadas pelo 
DATASUS consideradas na análise quantitativa¹ 

Pergunta de pesquisa Variável do 
SARGSUS 1ª fase 2ª fase 

1. Qual a rotatividade de gestores da saúde no ano de 2015? Secretário em 
Exercício e Data da 

posse 

X  

2. Qual percentual de gestores e gestoras? X  

3. Qual o percentual de envio do Relatório de Gestão dentro 
do prazo regulamentado pela LC 141/12? 

Data de envio ao 
Conselho X  

4. Qual o tempo médio de apreciação do Relatório de 
Gestão pelo Conselho Municipal de Saúde? 

Data de apreciação 
Conselho X  

5. Os Relatórios de Gestão estão sendo enviados aos 
Tribunais de Contas?  

Data de envio aos 
Tribunais de contas X  

6. Os Relatórios de Gestão estão sendo enviados às Casas 
Legislativas? 

Data de envio às Casas 
legislativas X  

7. Qual tempo médio de envio do RAG, considerando o 
prazo estabelecido de envio ao Tribunais de Contas e às 
Casas Legislativas? 

Data de envio aos 
Tribunais e às Casas 

Legislativas 
 

X  

Fonte: DATASUS/SARGSUS  em 16/12/2016. (¹) Universo: N=5.106 RAG 
 

Quadro 2 – Descrição das perguntas de pesquisa e variáveis do SARGSUS disponibilizadas pelo 
DATASUS consideradas na análise qualitativa¹ 

Pergunta de pesquisa Variável do  
SARGSUS 1ª fase 2ª fase 

1. Qual a justificativa mais evidenciada nos casos de 
dupla gestão? 

Justificativa para 
Dupla Gestão X  

2. Qual a principal justificativa para quem não aplicou o 
mínimo previsto pela LC 141/12? 

Indicadores 
Financeiros e 

Demonstrativo 
Orçamentário 

X  

3. Qual a principal justificativa para quem aplicou mais 
de 50% além do mínimo previsto pela LC 141/12? 

Indicadores 
Financeiros e 

Demonstrativo 
Orçamentário 

X  

4. Quais as principais questões/informações consideradas 
no campo “Considerações iniciais” 

Considerações 
iniciais  X 

5. Há correspondência entre a análise descrita e o tema da 
morbimortalidade? 

Análise Mortalidade  X 

6. Houve alusão a contratos/contratos de gestão e 
protocolo de cooperação entre entes públicos? 

Justificativa para 
Dupla Gestão  X 

7. As análises e considerações apontam conflitos 
relacionados à gestão municipal X gestão estadual? 

Análise Prestador de 
Serviço  X 

8. Quais as principais questões apontadas na análise 
(melhorias/dificuldades)? 

Utilização dos 
recursos  X 

9. Quais as principais questões apontadas? Demonstrativo 
Orçamentário  X 

10. Quais os principais apontamentos feitos pelo Conselho 
de Saúde no parecer? 

Parecer do Conselho 
de Saúde  X 

Fonte: DATASUS/SARGSUS em 16/12/2016. (¹) Amostra: n=374 RAG 
 

Para responder às perguntas quantitativas, descritas no Quadro 1, adotou-se toda 
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a base de dados do SARGSUS disponibilizada, ou seja, um universo de 5.106 RAG. 

Para tanto, foram utilizados o pacote estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) e planilhas em Excel na análise estatística descritiva. Conforme o caso, 

foram gerados gráficos, tabelas, quadros e mapas para ilustrar alguns resultados. Todas 

as perguntas quantitativas foram respondidas na primeira fase da pesquisa. 

Para responder às questões qualitativas, descritas no Quadro 2, realizou-se uma 

amostragem probabilística com seleção aleatória dos RAG, considerando uma divisão 

proporcional por Unidade Federativa. Foram incluídos na amostra apenas aqueles RAG 

com status aprovado, aprovado com ressalva e solicitado ajuste. Três perguntas foram 

respondidas na primeira fase da pesquisa, as sete questões subsequentes serão entregues 

na segunda fase da pesquisa. 

Para definição do tamanho da amostra, considerou-se a hipótese de que todos os 

municípios brasileiros entregaram, no ano 2015, o RAG (5.568), adotando-se nível de 

confiança de 95% e erro padrão de 5%. Realizou-se ainda ajuste para população finita, o 

que resultou em um tamanho mínimo de amostra de 359 RAG. Por segurança, 

acrescentou-se 10% à amostra final, para compensar possíveis perdas. Em conformidade 

com o plano amostral, 374 RAG foram analisados neste estudo. 

 

1.1 Descrição dos métodos qualitativos adotados nas análises – análise de conteúdo 
e análise de discurso 

	

Os Relatórios Anuais de Gestão trazem os dados primários para esta pesquisa e, 

a partir deles, é possível trabalhar qualitativamente os campos que foram preenchidos 

pelos gestores municipais (Quadro 2). Estas informações refletem a realidade dos 

municípios representados pela amostra, ou seja, não é possível extrapolar ou generalizar 

os resultados aqui apresentados para os demais municípios brasileiros. 

Segundo Minayo (1992, p. 21), “a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo 

dos significados”. Logo, a pesquisa qualitativa não apresenta grande utilidade nem as 

ferramentas ideais para a construção de grandes indicadores e macro perfis 

populacionais (MINAYO; SANCHES, 1993). Por conseguinte, o foco da abordagem 

qualitativa deve ser em fenômenos específicos, tais como as singularidades das vidas 

dos sujeitos, e não em fenômenos expressivos quantitativamente. 

Os dados que foram trabalhados na perspectiva qualitativa teve como foco a 
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compreensão do universo das subjetividades e significados. Tais dados não foram 

quantificados, pois pertencem ao conjunto de fenômenos da realidade social, onde os 

seres humanos são caracterizados por sua forma de pensar, agir e interpretar, de acordo 

com os contextos vivenciados (MINAYO; GOMES, 2001). 

Para a análise dos dados, foi empregada a técnica de Análise de Conteúdo, de 

acordo com a perspectiva teórico-metodológica de Laurence Bardin. A Análise de 

Conteúdo é composta por três etapas: sendo elas (1) Pré-análise; (2) Exploração do 

material; e (3) Tratamento dos resultados e interpretação (BARDIN, 1995). 

Para Bardin (1995, p. 42), a Análise de Conteúdo é: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 
 

 

Para o referido autor, a pré-análise é composta pela leitura flutuante e o 

levantamento e hipóteses, que nortearão a análise. Portanto, realizou-se a princípio a 

leitura do material proveniente dos RAGs para identificação das codificações de análise. 

A análise se deu por meio da criação de categorias, que são as classificações dos 

elementos encontrados de acordo com as características comuns. Esse processo pode ser 

adotado para a análise de qualquer pesquisa qualitativa, e permite trabalhar um conceito 

que abrange as várias expressões e ideias mencionadas (GOMES, 2001). 

Para Bardin (1995, p. 118), “a categorização é um processo estruturalista” que 

consiste em duas etapas: “o inventário e a classificação”. A princípio, nesta pesquisa, 

ocorreu a separação do material por conteúdo, caracterizando a fase do inventário e, em 

seguida, houve uma organização destes por categorias de análise. 

As categorias foram estabelecidas a posteriori, ou seja, os temas discutidos aqui 

emergiram da análise do material elaborado pelos gestores. Nessa perspectiva, segundo 

o referido autor, a categorização seguiu o processo na qual não houve o fornecimento 

anterior de temas, sendo estes produtos da exploração do material de análise. 

Ao final, foi estabelecido a interpretação e inferências resultantes da exploração 

do material de análise, ou seja, as categorias foram sintetizadas e descritas, utilizando-
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se, também, de nuvens de palavras como representação imagética do conteúdo de cada 

categoria, para que houvesse a compreensão da comunicação fornecida pelo gestor 

municipal, por meio das respostas subjetivas contidas no instrumento de gestão (RAG). 

A nuvem de palavras agrupa e organiza as palavras do corpus de forma gráfica 

em função da sua frequência. Assim, palavras mais frequentes são apresentadas em 

tamanho de fonte maior que as menos frequentes. Trata-se de uma análise lexical mais 

simples, que possibilita a rápida identificação das palavras-chave de um corpus, sendo 

esta sua principal vantagem (MENDES et al., 2016). 

Para a construção das nuvens de palavras foi utilizado o software Woodle versão 

online. Para tanto, foi necessário pré-processamento do material de análise. Termos 

foram padronizados para maiúsculo sem acento e foram retirados termos vazios de 

significado, como artigos, preposições e conjunções. 

Quanto à análise do discurso, método também aplicado neste trabalho, importa 

destacar como foi aplicada e sua fundamentação teórica. Estudar a linguagem e seu 

funcionamento exige do pesquisador a descrição de um conjunto de regras da 

comunicação. Bakhtin (2009), ao tratar e conceber “a língua como algo concreto, fruto 

da manifestação individual de cada falante”, acrescenta a importância também do lugar 

de fala, ou seja, toda fala tem uma intencionalidade. Dessa maneira, para o autor, a 

língua é concebida como um fato social, cuja existência se fundamenta nas necessidades 

de comunicação. 
 
O reconhecimento de uma estrutura formal perpassada por um pressuposto da 
língua não existir por si mesma, provoca o surgimento de estudos que passam 
a encarar a linguagem não mais como uma entidade abstrata, mas um lugar 
onde se dá a manifestação concreta do subjetivo e do social. (BARROSO, 
2008, p. 78). 
 
 

Para Bakhtin (2009), o enunciado, enquanto realidade da linguagem, contém 

dois elementos importantes: “a presença de um enunciador (quem fala, quem escreve) e 

de um receptor (quem ouve, quem lê)”. Portanto, para o autor, na linguagem, a palavra 

aparece como signo linguístico e ideológico por excelência, assim ele é, ao mesmo 

tempo, dinâmico e dialético. 

Tanto aquele que fala quanto aquele que recebe a mensagem, segundo as 

premissas Backhtinianas, são partes da interação verbal e das relações de comunicação. 
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Para ele, tanto o enunciador como o receptor não são elementos passivos na constituição 

dos significados numa situação de comunicação, de produção discursiva. 

É para comunicar os resultados do planejamento e da gestão que os municípios   

utilizam como ferramenta os relatórios de gestão. Nestes, no campo destinado às 

observações e justificativas dos gestores, observa-se a produção dos discursos dos 

gestores de saúde. 

Como afirma Brandão (2012), entre a língua e a fala está o discurso. E é nesse 

entremeio da produção discursiva que  podemos observar a integração do social 

vivenciada no campo da saúde, por meio dos relatórios associados ao signo linguístico 

ali presentes nas justificativas elaboradas pelos gestores. Assim, não se pode esquecer 

que “a linguagem é a principal fonte de poder” (HALLIDAY, 2003, p. 47). Nesse 

sentido, a ideia de comunicação presente no instrumento de gestão proposto precisa 

necessariamente nos lembrar da importância, para a compreensão das coisas, da 

existência do ato da fala. Logo, quem fala detém o poder. 

Quando se trata da divulgação dos resultados do planejamento, o entendimento 

do relatório, no que se refere às questões abertas descritas no Quadro 2, pode apresentar 

uma possibilidade de reflexão sobre o lugar de fala, a partir de quem profere o discurso. 

Esclarece-se, ainda, para fins desta pesquisa, que se procurou estabelecer o lugar de fala 

do gestor com vistas a verificar como se constituem os discursos do mesmo no que 

tange à Dupla Gestão e à aplicação da LC 141/12. Entende-se aqui que os gestores são 

os detentores da voz ativa. Dessa maneira, verificaram-se os interesses dominantes nas 

justificativas, bem como sua efetividade para a gestão da saúde. 

Nesse sentido, como um instrumento que comunica sobre a gestão, o relatório, 

nas questões abertas, via discurso, pode vir a ser um instrumento capaz de comunicar as 

fragilidades, os acertos e os descompassos da gestão do Sistema de saúde. 

Se partirmos do pressuposto de que a comunicação integra e fortalece os 

processos de gestão, o relatório, enquanto um instrumento de gestão, pode emergir sob a 

influência tanto de interesses sociais quanto das instituições governamentais. 

A análise de discurso foi um dos caminhos metodológicos pelo qual se observou 

a linguagem adotada pelos gestores ao responderem as questões abertas do relatório de 

gestão. 
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É preciso deixar claro, como alerta Orlandi (2013), que a preocupação aqui com 

o discurso deve-se ao fato de este ser tanto a palavra em movimento, como prática de 

linguagem. Não se pode esquecer que aquele que fala é detentor de um poder. Mas há 

que se ressaltar que esse poder, para além do indivíduo, se constitui em um campo 

institucional que controla as práticas sociais em um espaço concebido para se exercitá-

lo. 

A apreciação dos discursos proferidos pelos gestores mostra que a análise do 

discurso apresenta-se como método a ser trabalhado. Por meio dele, percebe-se como o 

discurso dos gestores, a partir da linguagem adotada nas respostas, concebe e constrói o 

relatório como um instrumento de gestão capaz de orientar a proposição de ações e 

programas que enfrentem os problemas apontados, visando a qualidade dos serviços de 

saúde a serem ofertados à população. 

Para reunir dados e fatos sobre o objeto a ser pesquisado, o investigador precisa 

partir da realidade na qual se lhe apresenta o discurso contido nas páginas dos relatórios 

de gestão. No entanto, cabe observar que o condutor da análise foi o pesquisador, aqui 

entendido como o sujeito e condutor da análise, reconstrução e produção de sentidos, a 

partir dos atos de fala dos gestores.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados do estudo foram organizados em duas partes. Na primeira parte, os 

resultados são apresentados a partir de uma abordagem quantitativa, agrupados por 

questão segundo a ordem apresentada no Quadro 1. 

Na segunda parte, os resultados também estão agrupados por questão, a partir de 

uma abordagem qualitativa, cujas dimensões de análises foram extraídas das questões 

apresentadas no Quadro 2. 

 
2.1 Parte 1 – Questões Quantitativas 

2.1.1 Qual a rotatividade de gestores da saúde no ano de 2015? 
 

Para verificar a rotatividade de gestores de saúde no âmbito municipal 

considerou-se a questão do formulário do SARGSUS: “A Secretaria de Saúde teve mais 



	

	 20	

de um gestor no período a que se refere o RAG?”. Entre os 5.106 relatórios analisados, 

79,4% afirmaram que não (Tabela 1). Ressalta-se que 2015 corresponde ao terceiro ano 

da gestão municipal. 

A baixa rotatividade foi verificada nas regiões do país e em todas as Unidades 

Federativas. Embora o comportamento entre as regiões tenha sido semelhante, o 

Nordeste foi a região que apresentou menor rotatividade de gestores de saúde nos 

municípios (Figura 1). 

Quanto aos estados, têm-se Amazonas (89,8%), Rio Grande do Norte (87%) e 

Piauí (86,7%) que apresentaram maior percentual de verificação do mesmo gestor no 

ano de 2015 (Tabela 1). Esse comportamento poderia representar um fator positivo para 

o envio do RAG dentro do prazo regulamentado. Entretanto, se verificará a seguir que o 

tempo na gestão não é fator determinante para entrega do RAG no prazo regulamentado. 

Figura 1 – Distribuição percentual de "A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se 
refere a RAG?" por Região 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS, em 16/12/2016. 

Para confirmar a rotatividade verificada na gestão municipal, observou-se que o 

tempo médio1 desses gestores em suas respectivas secretarias foi de 27,8 meses (Desvio 

Padrão= 18,27), sendo que o intervalo de tempo mais frequente ficou entre 25 e 36 

meses (45%). Este resultado converge para muito próximo do início da gestão 

																																																													
1 Para o cálculo do tempo na gestão considerou-se a data da posse do secretário em exercício, em relação 
ao dia 31/12/2015. 
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municipal que aconteceu em 2013, quadriênio 2013-2016, por ocasião das eleições de 

2012 (Figura 2). Embora este resultado sugira a baixa rotatividade de gestores, ressalta-

se a necessidade de estudos aprofundados posteriores para compreender de que maneira 

esta rotatividade contribui, ou não, para a qualidade da gestão do SUS no âmbito dos 

municípios.  

Figura 2 - Tempo de atuação dos Secretários Municipais de Saúde na atual gestão, referente ao 
RAG/2015 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS, em 16/12/2016. 

Tabela 1 – Caracterização da rotatividade dos gestores municipais, segundo a localização geográfica e 
tempo médio de atuação na gestão (RAG/2015) 

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere a RAG? 
Região 
 

Não Sim Total 
N % N % N % 

Centro-Oeste 345 77,7 99 22,3 444 8,7 
Nordeste 1110 81,3 255 18,7 1365 26,7 
Norte 311 76,6 95 23,4 406 8,0 
Sudeste 1418 79,1 374 20,9 1792 35,1 
Sul 872 79,3 227 20,7 1099 21,5 

Unidade Federativa       
AC 14 70,0 6 30,0 20 0,4 
AL 70 69,3 31 30,7 101 2,0 
AM 44 89,8 5 10,2 49 1,0 
AP 11 78,6 3 21,4 14 0,3 
BA 285 82,4 61 17,6 346 6,8 
CE 123 75,0 41 25,0 164 3,2 
ES 54 74,0 19 26,0 73 1,4 
GO 194 81,5 44 18,5 238 4,7 
MA 160 83,3 32 16,7 192 3,8 
MG 655 79,9 165 20,1 820 16,1 
MS 56 73,7 20 26,3 76 1,5 
MT 95 73,1 35 26,9 130 2,5 
PA 94 72,3 36 27,7 130 2,5 
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PB 154 83,2 31 16,8 185 3,6 
PE 140 80,0 35 20,0 175 3,4 
PI 156 86,7 24 13,3 180 3,5 
PR 285 76,6 87 23,4 372 7,3 
RJ 62 68,9 28 31,1 90 1, 
RN 134 87,0 20 13,0 154 3,0 
RO 26 61,9 16 38,1 42 0,8 
RR 10 76,9 3 23,1 13 0,3 
RS 361 80,9 85 19,1 446 8,7 
SC 226 80,4 55 19,6 281 5,5 
SE 48 80,0 12 20,0 60 1,2 
SP 487 78,9 130 21,1 617 12,1 
TO 112 81,2 26 18,8 138 2,7 

TOTAL 4056 79,4 1050 20,6 5106 100,0 
 

2.1.2 Qual o percentual de gestores e gestoras? Uma análise da distribuição dos 
gestores por sexo 
	

Para verificar o percentual de gestores e gestoras, considerou-se a variável 

“Secretário em exercício”, a partir da qual se identificou a variável sexo do gestor. Foi 

necessário inferir a partir do ‘nome’ da pessoa, pois a variável sexo não existe no RAG. 

Diante disso, recomenda-se a inserção do campo gênero no RAG. 

O percentual de mulheres que atuam na gestão das secretarias municipais de 

saúde é levemente superior (2.804/54,9%) ao percentual de homens (2.284/44,7%). 

Entre os 5.106 municípios, não foi possível identificar se seria gestor ou gestora em 18 

(0,4%) casos (Figura 3). 

	

Figura 3 – Distribuição percentual de gestores segundo o sexo 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS, em 16/12/2016. 
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As mulheres foram maioria tanto entre as pessoas que entregaram o RAG ao 

conselho de saúde dentro do prazo quanto fora dele (Tabela 2). Entretanto, ressalta-se 

que a situação de pontualidade na entrega do RAG acontece independentemente do 

sexo, ou seja, a maioria dos gestores não entrega no prazo. 

Tabela 2 – Entrega do RAG aos conselhos de saúde dentro do prazo, segundo o sexo do gestor municipal 
de saúde 

 Enviou o RAG no prazo regulamentado? 

Sexo Não Sim Total 

N % N % N % 

Feminino 1603 53,1 1201 57,5 2804 54,9 

Masculino 1401 46,5 883  42,2 2284 44,7 

Não determinado 12 0,4 6 0,3 18  0,4 

Total 3016 59,1 2090 40,9 5106 100 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS em 16/12/2016. 

 

2.1.3 Qual o percentual de envio de Relatório de Gestão dentro do prazo 
regulamentado pela LC 141/12? 
	

O prazo de envio do RAG (ano de referência 2015) aos Conselhos Municipais de 

Saúde preconizado pela LC 141/12 é 30/03/2016. Conforme se pode observar nas 

Figuras 4 e 5, esse prazo não foi atendido pela maioria (59%) dos gestores. 

Considerando o tamanho do país, esse resultado é positivo. 2.090 (41%) municípios 

observaram a LC 141/12. Identificou-se ainda que 392 (7,7%) municípios que 

utilizaram a ferramenta eletrônica de elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) 

ainda tiveram os RAG 2015 apreciados pelos Conselhos Municipais de Saúde. 

O tempo médio de envio, entre os municípios que não enviaram o RAG no 

prazo, foi de 79,7 dias. Essa informação apresentou grandes discrepâncias, pois o menor 

tempo foi de apenas um dia, e o maior de 259 dias. Esse comportamento resultou em 

desvio padrão alto (73,07).  
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Figura 4 – Distribuição percentual dos municípios que atenderam o prazo para envio do RAG ao 
Conselho Municipal de Saúde (até 30/03/2016) 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS. 

	

Figura 5 – Distribuição percentual do envio do RAG-2016 ao Conselho de saúde pelos gestores segundo 
o trimestre 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS 

Mesmo com alto percentual de RAG enviados após o prazo regulamentar, um 

fator positivo se refere ao percentual de envio do RAG em todo país. Foram enviados 

4.714 RAG, o que representa 84,6% de todos os municípios brasileiros. 392 (7,7%) 

municípios utilizaram a ferramenta eletrônica de elaboração do Relatório Anual de 

Gestão (RAG), mas não enviaram o RAG ao Conselho Municipal de Saúde. Os demais 

municípios não utilizaram o SARGSUS e, por isso, registra-se como “Sem informação”. 

Ao analisar o cumprimento de prazos para envio do RAG aos Conselhos 
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Municipais de Saúde, torna-se pertinente, também, analisar o tempo médio de 

apreciação do relatório por esses conselhos, o que se fará a seguir. 

 

2.1.4 Qual o tempo médio de apreciação do Relatório de Gestão pelo Conselho 
Municipal de Saúde? 
	

Entre os 5.106 RAG, foram apreciados 3.814 (74,7%) pelos Conselhos 

Municipais de Saúde. O tempo médio de apreciação do RAG pelos Conselhos de Saúde 

foi de 37,7 dias com desvio padrão de 55,8 dias. Esse desvio padrão alto se deve à 

grande variação nos prazos de apreciação dos RAG. 

De maneira geral, os conselhos de saúde apreciam os RAG de forma célere. 

Dentro de um intervalo de zero a 15 dias, tem-se a apreciação de 2.000 RAG (39,2%). 

Dentre estes, 761 foram apreciados em apenas um dia. Também há casos extremos em 

que os conselhos de saúde gastam muito tempo para conclusão dessa apreciação. Na 

faixa de mais de 30 dias, tem-se 1.314 (25,7%), dos quais 137 foram apreciados em 200 

dias ou mais. Não foi possível determinar o tempo de apreciação dos RAG pelos 

conselhos em 1.298 casos (25,4%) (Figura 6). Isso ocorreu porque pelo menos uma das 

datas (data de envio do RAG ao conselho de saúde e/ou data de apreciação do conselho) 

que determinam esse indicador não foi informada no SARGSUS. 

Figura 6 – Distribuição percentual do tempo de apreciação do RAG pelo Conselho Municipal 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS. 
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Depois de verificada a celeridade na apreciação dos RAG pelos conselhos 

municipais, tornou-se relevante analisar se esses relatórios estavam sendo regularmente 

enviados aos tribunais de contas. Por isso, analisaram-se as respostas fornecidas à 

seguinte pergunta: 

 

2.1.5 Os Relatórios de Gestão estão sendo enviados aos Tribunais de Contas?  
	

Entre os 5.106 municípios que se utilizaram da ferramenta eletrônica de 

elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG), apenas 359 (7%) informaram data de 

envio do RAG aos Tribunais de Contas (Figura 7).  Observa-se com isso que, 

majoritariamente, os RAG de 2015 não estão sendo enviados aos tribunais de contas. 

 

Figura 7 – Municípios que enviaram o RAG de 2016 para os Tribunais de Contas 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS 

 

 Seguindo no mesmo propósito de verificar a difusão dos RAG pelos municípios, 

analisaram-se as respostas relativas ao envio dos RAG às câmaras legislativas, 

conforme resultados apresentados a seguir. 

 

2.1.6 Os Relatórios de Gestão estão sendo enviados às casas legislativas? 
 

Entre os 5.106 municípios que se utilizaram da ferramenta eletrônica de 

elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG), no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), apenas 499, aproximadamente 10%, informaram data de envio do RAG às casas 

legislativas, tal como se pode observar na Figura 8. Observa-se com isso que, 

majoritariamente, os RAG de 2015 não estão sendo enviados às casas legislativas. 
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Figura 8 – Municípios que enviaram o RAG de 2016 para as casas legislativas 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS. 

 

2.1.7 Qual tempo médio de envio do RAG, considerando o prazo estabelecido de envio 
aos Tribunais de Contas e às Casas Legislativas? 
	

Entre os municípios que enviaram os RAG aos Tribunais de Contas, 227 

(63,2%) o fizeram já no primeiro trimestre de 2016 e 96 (26,7%) no trimestre seguinte. 

A Figura 9 demonstra a situação relatada. 
 

Figura 9 – Distribuição percentual do envio do RAG-2016 ao Tribunal de Contas segundo o trimestre 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS. 

Entre os municípios que enviaram para as respectivas casas legislativas, 301 

(60,3%) o fizeram já no primeiro trimestre de 2016 (Figura 10). 
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Figura 10 – Distribuição percentual do envio do RAG-2016 às casas legislativas segundo o trimestre 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGSUS. 

As análises relativas à submissão dos RAG aos tribunais de contas e às casas 

legislativas trouxeram resultados que merecem especial atenção, uma vez que mais de 

90% dos municípios não registraram tal informação em seus RAG. Isso pode denotar 

duas possibilidades: os gestores não submetem os RAG a esses entes, ou o 

preenchimento do RAG desconsidera a resposta a essa questão. Assim, o assunto 

merece maior atenção e aprofundamento para descobrir suas causas. 

Finalizadas as questões quantitativas, inicia-se a segunda parte deste estudo, que 

tem como foco as questões qualitativas descritas no Quadro 2. 

 

 

2.2 Parte 2 – Análise e Discussão de Questões Qualitativas do RAG 
 
2.2.1 Qual a justificativa mais evidenciada nos casos de dupla gestão?  
 

Esta questão, por se tratar de uma pergunta descritiva, em que o gestor municipal 

poderia justificar a dupla gestão em seu município em campo aberto no relatório, foi 

analisada qualitativamente, tendo por base a amostra de 374 RAG, tanto por meio de 

análise de conteúdo indutiva, por categorização a posteriori, como pela análise do 

discurso. 

Para fins deste estudo, entende-se por “dupla gestão” a situação em que há dois 

gestores públicos responsáveis, concomitantemente, por um mesmo serviço de saúde, a 
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depender do nível de atenção. Em geral, a atenção básica é de gestão municipal, 

enquanto as ações e serviços de média e alta complexidade são de gestão estadual.  

 

Análise do conteúdo das respostas qualitativas do RAG 

 

Dentre os 374 RAG da amostra, em 135 (36,09%) evidenciaram-se casos de 

dupla gestão. Estes se distribuíram em 16 estados do país, sendo Minas Gerais o estado 

com maior número de municípios (49) e a Bahia o segundo, com 20. No tocante à 

região, tem-se o sudeste em primeiro lugar e em segundo a região Sul (Figura 11). 

Ressalta-se que entre os 135 casos que afirmaram haver dupla gestão, 62 

(45,3%), embora tenham preenchido o campo da justificativa, seu conteúdo não 

correspondia ao solicitado. Tal situação, por ter sido tão expressiva na amostra, também 

foi contemplada na análise de conteúdo por intermédio da categoria “Coerência da 

Justificativa”.  

Figura 11 – Distribuição percentual de Municípios, por Região com Dupla Gestão na amostra 

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGS 

Mediante a análise de conteúdo, com categorização a posteriori, das 

justificativas apresentadas pelos gestores dos municípios com dupla gestão, emanaram 

cinco categorias: (1) Tipo de Estabelecimento, (2) Porte do município, (3) 

Complexidade dos serviços, (4) Cooperação entre entes da Federação e (5) Coerência da 

justificativa.  
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1) Tipo de Estabelecimento: O município se refere à dupla gestão mencionando o 

tipo de entidade que presta o serviço - neste caso, a maior parte prestada por entidades 

filantrópicas, conforme ilustra o recorte da justificativa seguir: 

 

(...) os estabelecimentos de saúde geridos sob dupla gestão são a 
Santa Casa de Misericórdia de conquista, entidade filantrópica que 
recebe recursos dos entes Federais como a União, Estado e 
Município, bem como, as unidades básicas de saúde. 

 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Tipo de Estabelecimento”, foi gerada a nuvem de palavras 

apresentada na Figura 12. As palavras FILANTRÓPICA, MISERICÓRDIA, 

MUNICIPIO, HOSPITAL, GESTÃO e SAÚDE foram as mais frequentes, com duas 

repetições cada. 

Figura 12 – Nuvem de palavra da Categoria "Tipo de Estabelecimento" proveniente da análise de 
conteúdo 

	

	

2) Porte do Município: Os municípios justificaram a dupla gestão em virtude de 

seu porte populacional, afirmando que, por serem municípios de pequeno porte, 

precisavam de ajuda do ente Estadual, conforme ilustra o recorte da justificativa seguir: 

	

(...) por ser um município pequeno e de gestão plena da atenção 
básica necessita de uma parceria com o Estado (...) para garantir a 
melhoria das ações e serviços de saúde a todos os usuários do SUS o 
que leva a necessidade da gestão dupla do centro de saúde (...) 
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Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Porte do Município”, foi gerada a nuvem de palavras apresentada 

na Figura 13. As três palavras mais frequentes foram: GESTÃO (15), MUNICÍPIO (13) 

e SAÚDE (11). 

 
Figura 13 – Nuvem de palavra da Categoria "Porte do Município" proveniente da análise de conteúdo 

 
 

 

3) Complexidade dos Serviços: Os municípios descreveram a dupla gestão em 

virtude de realizarem procedimentos de média e alta complexidade, os quais são co-

financiados pelos estados. Cabe mencionar que alguns se referem ao Tratamento Fora 

de Domicílio, conforme se observa nos recortes de justificativas a seguir: 
 
 
(...) são classificados como gestão estadual no que tange aos recursos 
MAC, oriundos do teto estadual, como: tratamento fora do domicílio 
(TDF), bem como procedimentos de média complexidade realizados 
no hospital municipal como: raio X, ultrassonografia, consultas 
especializadas, fisioterapia e análises clínicas, porém, realiza também 
procedimentos de atenção básica em horários em que as unidades 
básicas de saúde da família encerram o seu expediente. Executa ainda 
procedimentos que são contratados pelo município com recursos 
originados do tesouro municipal para atendimento de sua própria 
população e apoio matricial da estratégia de saúde da família. 
 
A maior parte da oferta dos serviços de saúde no município ocorre 
através do SUS, fato que denota a responsabilidade da gestão pública 
em manter a assistência qualificada a fim de evitar a necessidade de 
migração dos indivíduos para municípios circunvizinhos. A gestão 
dupla se justifica pelo PACS da zona rural e pela secretaria 
municipal de saúde por conta do TDF. 



	

	 32	

 
 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Complexidade dos serviços”, foi gerada a nuvem de palavras 

apresentada na Figura 14 cujas palavras mais frequentes foram MUNICIPAL (22), TFD 

(12) e SERVIÇOS (11). 

 
Figura 14 – Nuvem de palavra da Categoria "Complexidade dos serviços" proveniente da análise de 

conteúdo 

 
 

4) Cooperação entre entes da federação: Neste caso, os municípios afirmam que, 

por serem de pequeno porte e realizarem procedimentos de média e alta complexidade, 

os mesmos necessitam da cooperação estadual, sendo que os estados não têm repassado 

os recursos, havendo, portanto, uma crítica ao comprometimento estadual com estes 

municípios, conforme se observa nos recortes de justificativas a seguir: 
 
 
Infelizmente, não participamos da gestão plena. O município vem 
tendo dificuldades exatamente com a gestão dupla devido ao não 
compromisso com o estado, dificultando as nossas formas de 
pagamento, deixando prejuízo às nossas comunidades; falta de 
pagamento aos nossos profissionais da gestão dupla. Mas com tudo 
isso, o município vem dando acolhimento e uma qualidade de vida aos 
nossos munícipes. 
 
 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Cooperação entre entes da Federação”, foi gerada a nuvem de 

palavras apresentada na Figura 15, cujos termos mais frequentes foram MUNICÍPIO 



	

	 33	

(7), ESTABELECIMENTO (3), PAGAMENTO (2), DEVIDO (2), GESTOR (2), 

SAÚDE (2) e ANO (2). 

 
Figura 15 – Nuvem de palavra da Categoria "Cooperação entre entes da Federação" proveniente da 

análise de conteúdo 

 
 

5) Coerência da Justificativa: Os municípios que se enquadram nesta categoria 

não apresentaram justificativa coerente, ou não apresentam justificativa, citando no 

campo descritivo uma explicação sobre o que é dupla gestão, ou apenas descrevendo 

quais são as unidades de saúde que possuem dupla gestão, conforme se observa nos 

recortes de justificativas a seguir: 

 
 A Secretaria de Saúde tem como objetivo possibilitar o acesso a todos 
os usuários dentro de suas prioridades e metas de seus serviços; a 
melhor resolutividade e qualidade das ações oferecidas pela rede de 
atenção básica. 

O município possui sob sua responsabilidade 03 estabelecimentos de 
saúde que prestam atendimento à população em todos os ciclos de 
vida. Desses estabelecimentos, 01 unidade básica de saúde, que é 
referência da ESF, 01 hospital municipal de pequeno porte que presta 
atendimento e a Secretaria Municipal de Saúde. 

	

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Coerência da Justificativa”, foi gerada a nuvem de palavras 

apresentada na Figura 16, cujos termos mais frequentes foram GESTÃO (87), SAÚDE 

(83), MUNICÍPIO (55). 

 



	

	 34	

Figura 16 – Nuvem de palavra da Categoria "Coerência da Justificativa" proveniente da análise de 
conteúdo 

 

Observa-se, assim, que a justificativa cita termos afins à saúde municipal, mas 

sem, de fato, trazer uma justificativa à questão da dupla gestão. 

Feitas as análises de conteúdo das respostas qualitativas constantes dos RAG 

analisados, procedeu-se, ainda, a uma breve análise do discurso desse corpus de textos, 

visando explorar um pouco mais o sentido das respostas fornecidas pelos gestores de 

saúde, como se verá a seguir. 

 
Análise do discurso das respostas qualitativas do RAG 
 

Em uma análise qualitativa dos discursos produzidos na questão referente à 

justificativa de dupla gestão nos relatórios de 2015, percebe-se que grande parte dos 

municípios afirma que a existência de unidades de saúde com dupla gestão deve-se ao 

fato de que os municípios não possuem estrutura física e nem financeira para atender 

serviços de média e alta complexidade (MAC). Outra justificativa recorrente é a que cita 

a questão de o município em arcar com os serviços de saúde sem contrapartida do 

estado, no que tange tanto aos serviços referentes à atenção básica quanto aos de média 

e alta complexidade. 

Observa-se que, em algumas unidades federativas, há uma predominância de 

dupla gestão, enquanto que há unidades na amostra selecionada em que nenhum 
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município faz referência à dupla gestão, a exemplo de São Paulo, Pará e Paraíba2, dentre 

outros. 

Em uma análise mais acurada, é possível perceber que muitas respostas não se 

atêm às solicitações da questão formulada pelo sistema SARGSUS, na medida em que 

se verifica nas respostas apenas a descrição física da rede de saúde. Sugere-se, diante da 

recorrência de respostas que não elaboram uma justificativa alinhada às causas da dupla 

gestão, a necessidade de incluir nessa questão orientações de preenchimento. A título de 

exemplo, tem-se a seguinte resposta: “a dupla gestão ocorre devido ao município ser 

gestão plena no serviço de saúde”. Observa-se nessa fala que há uma incongruência, na 

medida em que, se no município ocorre gestão plena, não deveria ocorrer a dupla gestão 

no território. 

O relatório poderia ser aprimorado no sentido de tornar tangível o aspecto de 

fornecimento de subsídios suficientes ao acompanhamento da gestão do sistema de 

saúde. Da forma como vem sendo preenchido, o relatório apresenta oportunidades de 

aprimoramento como instrumento de gestão, de modo que se alinhe aos preceitos da 

gestão pública como um “conjunto de instrumentos, tecnologias, processos e 

procedimentos que viabilizam os anseios histórico, social, político e econômico da 

população, materializado nos preceitos constitucionais, em particular no que tange aos 

direitos individuais e coletivos, realizados na forma de políticas e serviços públicos”, 

conforme descreve Lúcio et al. (2015, p. 152). 

Algumas justificativas mereceriam análise mais aprofundada, a exemplo desta:  

 
O município não possui apoio técnico necessário e suficiente para assumir 
totalmente a gestão. Por isso, faz-se necessária a realização de parcerias 
para uma maior satisfação do serviço prestado.  

 

Observa-se que o gestor, em sua resposta, não detalha o que seria esse apoio 

técnico necessário. Na próxima justificativa para a dupla gestão, o gestor afirma: 

 
Entretanto nossos gestores concluíram que a gestão ainda não estava 
suficientemente amadurecida para que pudessem assumir este compromisso 
pelo município, condição que foi acompanhada pela grande maioria de 
municípios da região. 

 
																																																													
2 Embora conste uma unidade de saúde com dupla gestão, está informado no relatório que o referido 
hospital está desativado.  
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Nesses depoimentos, percebe-se que as justificativas apresentadas não trazem, 

de fato, explicação adequada à ocorrência da dupla gestão. Recursos de linguagem, tais 

como “gestão suficientemente amadurecida”, não evidenciam os porquês de ainda 

existirem unidades gerenciadas pelo estado e pelo município. Não fica claro, por 

exemplo, neste último trecho de resposta o que é uma gestão suficientemente 

amadurecida.  

Diante disso, algumas questões se colocam: 

1. O que faz com que em alguns estados, como Minas Gerais e Maranhão 

predominem os registros (justificativas) da dupla gestão? 

2.  Por que em outros estados, tais como Rio Grande do Norte, Paraíba e 

São Paulo, os municípios não declararam a existência de  dupla gestão 

dentro da amostra analisada? 

Reforça-se que, para essa temática, é preciso aprofundar análises e estudos 

posteriores, visando conhecer as justificativas e suas reais razões para a ocorrência de 

dupla gestão. 

A seção seguinte dará prosseguimento às análises qualitativas do conteúdo 

extraído dos RAG, buscando analisar a justificativa para quem não aplicou o mínimo 

previsto de 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços de saúde, tal como 

determina a LC 141/12.  

 

2.2.2 Qual a principal justificativa para quem não aplicou o mínimo previsto pela LC 
141/12? 
	

Essa questão, por se tratar de uma pergunta descritiva, em que o gestor 

municipal poderia justificar a razão da não aplicação do mínimo previsto pela 

LC/141/12 em seu município em campo aberto do relatório, foi analisada 

qualitativamente tendo por base a amostra de 374 RAG, tanto por meio de análise de 

conteúdo indutiva, por categorização a posteriori, como pela análise do discurso.  

A análise da resposta para esta pergunta teve por base o Art. 7º da Lei 

Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que define o percentual mínimo a ser 

aplicado anualmente pelos municípios em ações e serviços públicos de saúde: 
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Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços 
públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a 
alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição 
Federal (CONASEMS, 2015).  
 

	
Análise de conteúdo acerca da não aplicação do mínimo previsto pela LC 141/12	

 

Utilizados os dados espelhados do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde (SIOPS) presentes nos Relatórios Anuais de Gestão analisados, a 

média de aplicação dos recursos próprios dos municípios foi de 21,78%, com um desvio 

padrão de 4,77%, ou seja, os valores de aplicação de recursos próprios dos 374 

municípios componentes da amostra analisada estiveram próximos da média, e 135 dos 

municípios da amostra aplicaram mais do que o estipulado pela Lei Complementar 

141/2012. 

Com base na análise da amostra de 374 municípios brasileiros, destes apenas um 

município não aplicou o mínimo previsto pela Lei Complementar nº 141/12. Os 

percentuais de receita própria aplicada em saúde por este município no ano de 2015 foi 

6,22%, e quanto à análise de conteúdo se enquadra em duas categorias de análise, quais 

sejam: (1) Recursos próprios e (2) Gasto com recursos humanos. 

1) Recursos próprios: o município justificou que não possui receita própria 

suficiente para arcar com os recursos do setor da saúde, alegando dependência das 

demais esferas de governo no financiamento da saúde: 

 
A dependência do Município em relação aos recursos de outras esferas 
aumentou de um ano para o outro, refletindo a pouca capacidade de 
arrecadação do Município em relação aos impostos sob a responsabilidade 
do mesmo, bem como a diminuição de arrecadação dos impostos municipais 
no ano de 2015. Ao relacionarmos com o indicador que trata da 
participação percentual das transferências intergovernamentais na receita 
total do Município, observamos que, no ano de 2014, houve um aumento 
percentual de 75,30% em 2014 para 90,68% em 2015, refletindo o alto grau 
de nível de dependência do Município em relação às transferências de outras 
esferas de governo. 

 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Recursos Próprios”, foi gerada a nuvem de palavras apresentada na 

Figura 17, cujos termos mais frequentes foram MUNICÍPIO (6), INDICADOR (4), 

RECURSOS (4). 
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Figura 17 – Nuvem de palavra da Categoria "Recursos Próprios" proveniente da análise de conteúdo 

 

2) Gasto com recursos humanos: o município citou o alto impacto no orçamento 

da saúde provocado pelos gastos com recursos humanos. Isso ocorre, ao mesmo tempo, 

num contexto de redução das transferências intergovernamentais: 

 
Ao avaliarmos o indicador referente às despesas com pessoal, observamos 
que os gastos em 2015 chegam ao percentual de 79,84%. Neste contexto, 
verificamos um aumento significativo nesta despesa, quando comparamos 
com o ano anterior, onde os gastos totalizaram 58,61% dos recursos totais 
da saúde. 
 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Gasto com Recursos Humanos”, foi gerada a nuvem de palavras 

apresentada na Figura 18, em que os termos mais frequentes foram DESPESA (4), 

RECURSOS (3), INFRAESTRUTURA (2). 
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Figura 18 – Nuvem de palavra da Categoria "Gasto com Recursos Humanos" proveniente da análise de 
conteúdo 

	

 

Análise do Discurso acerca da não aplicação do mínimo previsto pela LC 141/12 
 

Quando se trata da análise dos indicadores financeiros, observa-se na amostra 

que apenas um município não aplicou o mínimo previsto pela LC 141/12. O município 

da amostra que não aplicou o recomendado pela LC 141/12, que aplicou apenas 6,22% 

da receita própria em saúde, argumenta que houve uma queda na arrecadação do 

município, o que gerou a dependência do município de outras esferas governamentais.  

Na comparação entre os indicadores do ano de 2014 com os do ano de 2015, 

nota-se que o ano de 2015 apresentou percentuais de investimento bem mais baixos que 

o ano de 2014. A gestão municipal afirmou que a dependência financeira das outras 

esferas governamentais aumentou, o que reflete alto grau de dependência em relação às 

transferências intergovernamentais. O gasto em R$ por habitante no município também 

foi menor no ano de 2015, se comparado ao ano de 2014. Destaca-se a redução de mais 

de 50% do percentual aplicado no ano de 2014 (14,46%) em relação ao ano de 2015 

(6,22%). 

Explorando um pouco mais a resposta fornecida pelo gestor do município que 

aplicou menos do que o mínimo previsto (15%), este escreveu no RAG que a União 

custeou o percentual de 97,78% do que foi aplicado em saúde no ano de 2015. Embora 

tenha aumentado o percentual de repasse de 75,30% em 2014, para 90,68% em 2015, o 

município não conseguiu manter a mesma aplicabilidade de recursos nos serviços de 
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saúde em 2014, que foi de 14,46%, reduzindo drasticamente a aplicação de recursos em 

2015 para 6,22%. O argumento do gestor diz que, embora tenha aumentado o percentual 

de transferência de recursos da União, os gastos por habitante e os gastos com 

pagamento de pessoal subiram, o que, segundo ele, inviabilizou a aplicação do mínimo 

recomendado pela LC 141/12. Vejamos:  

 
No indicador que aborda sobre a despesa total com Saúde, em reais por 
habitante ano, sob responsabilidade do município, obteve-se em 2015 o gasto 
de R$ 227,32 (duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) o que 
causa preocupação tendo em vista a redução do valor gasto em 2014 que foi 
de R$ 271,41 (duzentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos).   

 

O que fica demonstrada é a dependência dos demais entes da federação e que a 

justificativa dada, de fato, pouco explica a redução de 50% do investimento em saúde 

no município, considerando-se o mínimo previsto na LC 141/12. 

A seção seguinte dará prosseguimento às análises qualitativas do conteúdo 

extraído dos RAG, buscando analisar a justificativa para aplicação de recursos que 

amplia em mais de 50% do mínimo previsto na LC 141/12.  

 

2.2.3 Qual a principal justificativa para quem aplicou mais de 50% além do mínimo 
previsto pela Lei Complementar 141/12? 
	

Essa questão, por se tratar de uma pergunta descritiva, em que o gestor 

municipal poderia justificar a razão da aplicação de 22,5% ou mais de recursos na saúde 

em seu município em campo aberto no relatório, foi analisada qualitativamente, tendo 

por base a amostra de 374 RAG, tanto por meio de análise de conteúdo indutiva, por 

categorização a posteriori, como pela análise do discurso.  

A resposta para essa pergunta teve por base o Art. 7º da Lei Complementar nº 

141, de 13 de janeiro de 2012, citada na análise da resposta anterior. Admitindo-se o 

percentual mínimo de 15% previsto na LC 141/12, mais de 50% além do mínimo seria, 

portanto, valores acima de 22,5%, sendo este percentual, o ponto de corte para seleção 

dos municípios na análise que se pede. 
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Análise de conteúdo das justificativas de municípios que aplicaram mais de 50% 
além do mínimo previsto pela Lei Complementar 141/12 
 

Foram analisadas todas as justificativas daqueles municípios da amostra que 

aplicaram na saúde mais de 50% além do mínimo previsto (15%), isto é, aplicaram 

22,5%, os quais totalizaram 131 municípios (35% da amostra), cuja média de aplicação 

no ano de 2015 foi de 26,95%. 

Estes 131 municípios distribuíram-se por 22 estados do país, sendo São Paulo 

(29/22%) e Minas Gerais (25/19%) os estados com maior número de municípios (Figura 

19). No tocante à região, tem-se o sudeste (61/47%) em primeiro lugar e em segundo a 

região Nordeste (27/21%) (Figura 20). 

  
Figura 19 – Quantidade de Municípios por Unidade Federativa que aplicaram mais de 50% além do 

mínimo previsto pela LC 141/2012 

 
Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGS 
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Figura 20 – Distribuição percentual de Municípios, por Região que aplicaram + que 22,5% 

 
Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGS 

 

Mediante a análise de conteúdo das justificativas apresentadas pelos gestores dos 

municípios da amostra, cuja aplicação de recursos na saúde foi superior a 22,5%, 

emanaram, a posteriori, dez categorias: (1) Legislação, (2) Qualidade da Assistência em 

Saúde, (3) Gasto com recursos humanos, (4) Assistência farmacêutica/medicamentos, 

(5) Infraestrutura, (6) Insumos para a saúde/materiais, (7) Vigilância em Saúde, (8) 

Gasto em R$ por Habitante, (9) Transferências Intergovernamentais  e (10) Ausência de 

justificativa ou de declaração. Ressalta-se que algumas justificativas contemplaram 

mais de uma categoria.  

1) Legislação: A justificativa apresentada foi o cumprimento do % mínimo 

previsto em legislação vigente, a Lei Complementar nº 141 de janeiro de 2012 e a 

Emenda Constitucional nº 29 de 2000. Estas normas regulamentam a aplicação de 

recursos financeiros no Sistema Único de Saúde: 

 

O município está aplicando em saúde com receita própria, muito acima do 
que preconiza a Lei Complementar 141 que seria 15%. 
 
As aplicações financeiras foram aplicadas conforme previsto em legislações 
vigentes. 
 
Ainda que tenhamos cumprido os dispositivos da Emenda Constitucional n. 
29 que exige uma aplicação mínima de 15% de recursos próprios em ações e 
serviços de saúde, os recursos aplicados foram insuficientes para fazer frente 
à demanda. O objetivo é que, nos próximos anos, possamos nos aproximar 
de 20% de recursos próprios em saúde, que é a média da aplicação nos 
municípios. 
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Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Legislação”, foi gerada a nuvem de palavras apresentada na Figura 

21, em que os termos RECEITA (28), RECURSOS (23) e PROPRIA (22) foram os 

mais frequentes. 

Figura 21 – Nuvem de palavra da Categoria "Legislação" proveniente da análise de conteúdo 

 
Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SARGS 
 

2) Qualidade da Assistência em Saúde: A maior parte dos recursos aplicados 

pelos municípios tem como justificativa a manutenção da atenção básica, promoção, 

prevenção, os serviços ambulatorial e hospitalar. Logo, grande parte dos recursos se 

destina à atenção básica e aos serviços de média complexidade, conforme se observa 

nos recortes de justificativas a seguir: 

 
O maior investimento está na atenção básica, pois é nela que está incluindo 
toda a demanda diária de atendimentos médicos, de enfermagem, 
odontológicos, entre outros; para termos como parâmetro o número de 
atendimento na atenção básica no ano de 2015 foi de 993.862 
procedimentos, o que justifica o gasto com materiais, profissionais, estrutura 
e afins. 
 
O município vem investindo principalmente na promoção, prevenção e 
recuperação de riscos e agravos da saúde, objetivando a melhoria na 
qualidade de vida. 
 
As aplicações de recursos são destinadas às ações e serviços da Atenção 
Primária em Saúde e Assistência Ambulatorial e Hospitalar. 

 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Qualidade da Assistência em Saúde”, foi gerada a nuvem de 

palavras apresentada na Figura 22, cujos termos ATENÇÃO BÁSICA (58), 
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ASSISTÊNCIA (14) e DESPESAS (13) foram os mais frequentes. 

Figura 22 – Nuvem de palavra da Categoria "Qualidade da Assistência em Saúde" proveniente da 
análise de conteúdo 

 

3) Gasto com recursos humanos: o gasto com pessoal (folha de pagamento) da 

saúde foi considerado por alguns municípios como uma justificativa para o alto 

percentual aplicado, houve ainda a contratação de serviços de terceiros na modalidade 

de pessoa jurídica, conforme se observa nos recortes de justificativas a seguir: 
	

Em relação à execução das despesas, merecem destaque os gastos com 
participação da despesa com pessoal na despesa total com saúde que foi de 
35,83%. 
 
Podemos observar ainda que devido à rede de assistência, o número de 
profissionais estatutários que compõem essa rede, os gastos com pessoal 
representam 57,91% do total de despesas.  

 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Gasto com recursos humanos”, foi gerada a nuvem de palavras 

apresentada na Figura 23, cujas palavras DESPESAS (22), TOTAL (9) e SERVIÇOS 

(7) foram as mais frequentes. 
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Figura 23 – Nuvem de palavra da Categoria "Gasto com recursos humanos" proveniente da análise de 
conteúdo 

 

 

4) Assistência farmacêutica/medicamentos: A justificativa para o percentual 

aplicado fez referência ao gasto com medicamentos e programas da assistência 

farmacêutica: 
Grande parte da população do município é carente, o que também eleva cada 
vez mais os custos com medicamentos. 
 
A assistência farmacêutica tem sido também bastante onerosa para os cofres 
públicos municipais, levando em conta que a política atual de medicamentos 
não vem atendendo as necessidades do cidadão e as mudanças ocorridas nos 
tratamentos ora preconizados. 
 
Houve também um aumento nas despesas com medicamentos na saúde, tendo 
aumentado de 2,46% em 2014 para 2,87% em 2015. Registra-se, ainda, que 
o subfinanciamento crônico da saúde e a sobrecarga das despesas têm 
gerado muitas e constantes dificuldades na gestão e gerenciamento da Saúde 
Pública no Município. 

 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Assistência Farmacêutica/Medicamentos”, foi gerada a nuvem de 

palavras apresentada na Figura 24, cujos termos MEDICAMENTOS (10), DESPESAS 

(5) e INVESTIMENTOS (2) foram os mais frequentes. 
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Figura 24 – Nuvem de palavra da Categoria "Assistência farmacêutica/medicamentos" proveniente da 
análise de conteúdo 

 

 

5) Infraestrutura: A justificativa para o percentual aplicado fez referência ao 

gasto com infraestrutura: construção, reforma e ampliação de unidades. 

 
Em 2015, houve a retomada nas ações de reestruturação, reforma e 
ampliação do número de unidades de saúde do município, visando melhoria 
no atendimento à população. 
 
Outro item relevante no quadro acima são as despesas com investimentos 
que corresponderam a 16,33% das despesas gerais. Isto se deu basicamente 
devido a diversas reformas, ampliações e construções realizadas nas 
Unidades Básicas de Saúde do Município. 

 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Infraestrutura”, foi gerada a nuvem de palavras apresentada na 

Figura 25, cuja palavra REFORMAS (2) foi a mais frequente. 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 47	

Figura 25 – Nuvem de palavra da Categoria "Infraestrutura" proveniente da análise de conteúdo 

 

6)  Insumos para a saúde/materiais: A justificativa para o percentual aplicado fez 

referência ao gasto com materiais de enfermagem, odontológicos, material de consumo 

e laboratório. 

 
Materiais de enfermagem, material de consumo, prestação de serviços 
(laboratório, prótese dentária, manutenção e conservação de viaturas e bens 
não duráveis). Isto posto para garantir o acesso e a qualidade da saúde da 
população. 
 
Materiais odontológicos, materiais de expedientes, materiais de limpeza, 
alimentação e nutrição. 

 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Insumos para a saúde/materiais”, foi gerada a nuvem de palavras 

apresentada na Figura 26, cuja frequência de palavras foi homogênea (1) em todos os 

casos, em função do reduzido número de justificativa nessa categoria. 
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Figura 26- Nuvem de palavra da Categoria "Insumos para a saúde/materiais" proveniente da análise de 
conteúdo 

 

 

7) Vigilância em Saúde: Os municípios reportam o aumento dos custos com as 

ações de vigilância em saúde:  

 
As ações com vigilância ainda aparecem com pouca aplicação. Porém, o 
município tem investido nesse setor. O governo repassa muito pouco 
incentivo para essa área ficando em torno de 3%. 
 
As despesas com vigilância epidemiológica e sanitária, sendo colocadas na 
linha da vigilância em saúde. 

 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Vigilância em Saúde”, foi gerada a nuvem de palavras apresentada 

na Figura 27, cuja frequência de palavras foi bastante homogênea, apenas o advérbio 

“POUCO” apresentou duas repetições, as demais só apareceram uma vez, em função do 

reduzido número de justificativas nessa categoria. 
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Figura 27 – Nuvem de palavra da Categoria "Vigilância em Saúde" proveniente da análise de conteúdo 

 
 

8) Gasto em R$ por habitante: A justificativa foi baseada no argumento de que o 

gasto em reais por habitante do município aumentou substancialmente durante os anos, 

acarretando um aumento da despesa total em saúde:  

 
A despesa total com saúde por habitante foi de 589,67, crescendo de maneira 
progressiva nos últimos anos.   
 
Outro aspecto importante é a aplicação de R$ 713,64 por habitante/ano, 
demonstrando um valor muito maior que a média nacional e principalmente 
o valor aplicado pelo governo federal, demonstrando atenção mais 
humanitária à população. 
 
Podemos identificar aumento nos gastos por habitante com a saúde, em 
R$/hab, sob responsabilidade do município, perfazendo um total de 
R$497,90, sendo um total mensal de R$41,49 por habitante, o que nos leva a 
promover e buscar mais investimentos para o setor, apesar de todo 
investimento. 

 

Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Gasto em R$ por habitante”, foi gerada a nuvem de palavras 

apresentada na Figura 28, cujos termos TOTAL (19), DESPESA (18) e OBRIGAÇÃO 

(11) foram os mais frequentes. 
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Figura 28 – Nuvem de palavra da Categoria "Gasto em R$ por habitante" proveniente da análise de 
conteúdo 

 
9) Transferências Intergovernamentais: Os repasses de recursos feitos pelo 

estado e pela união foram determinantes para a o aumento do recurso municipal 

investido no ano pesquisado, assim os gestores justificaram maior investimento, o que 

demonstra ainda a grande dependência financeira dos municípios em relação aos demais 

entes da federação: 

 
Devido a sua baixa arrecadação de impostos, o município tem alta 
dependência de repasses intergovernamentais, principalmente oriundas da 
união, que são fundamental apoio para a execução de políticas de saúde 
locais. 
 
Pelos indicadores observados podemos perceber que o município sobrevive 
de maior parte de transferências governamentais. 
 
Considerando os gastos do tesouro Municipal com o SUS, concluímos que o 
Governo Federal e Estadual precisam dar mais apoio e financiamento para 
melhorarmos o Sistema Único de Saúde. 

 

 Para identificar quais palavras emergem mais fortemente no conjunto de textos 

acerca da categoria “Transferência Intergovernamentais” foi gerada a nuvem de 

palavras apresentada na Figura 29, cujos termos MUNICÍPIO (27), TOTAL (18) e 

UNIÃO (17) foram os mais frequentes. 
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Figura 29 – Nuvem de palavra da Categoria "Transferência Intergovernamentais" proveniente da 
análise de conteúdo 

 
 

10) Ausência de justificativa ou de declaração: Os municípios preencheram o 

campo destinado à justificativa com informações aleatórias, não declarando 

formalmente uma justificativa ou deixaram em branco o campo destinado a essa 

finalidade, reflexo do mau preenchimento do RAG. 

Para essa categoria não foi gerada uma nuvem de palavras, pelo fato de o caráter 

aleatório das respostas obtidas não caracterizar uma justificativa formal para a pergunta 

do RAG e da pergunta de pesquisa deste relatório. De qualquer forma, esse seria um 

indicativo da necessidade de formação/capacitação do gestor municipal de saúde, 

quanto ao preenchimento e uso adequado do RAG e, talvez, da necessidade de melhoria 

do sistema que o abriga. As categorias de análise de justificativas aqui levantadas 

fornecem um leque de possibilidades, visto que promove uma análise qualitativa das 

respostas fornecidas em campos abertos do RAG. 

 

Análise do discurso das justificativas de municípios que aplicaram mais de 50% 
além do mínimo previsto pela Lei Complementar 141/12 
 

Aprofundando a análise das justificativas, procedeu-se à análise do discurso, que 

trouxe os seguintes resultados: 

Quanto à aplicação em saúde de mais de 50% do mínimo previsto pela LC 

141/12, percebeu-se, como anteriormente mencionado, uma parcela significativa de 

municípios que destinaram acima de 22,5%. Estes justificam de diversas maneiras o 
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motivo de superarem em 50% o limite mínimo estabelecido pela  LC 141/12, tais como: 

queda considerável no investimento federal; aumento dos custos dos serviços de saúde; 

aumento dos gastos per capita; uso de serviços de terceiros; dificuldade de acesso ao 

atendimento pelo SUS; assistência farmacêutica onerosa; necessidade do município de 

atender serviços de média e alta complexidade, na medida em que os repasses da 

Programação Pactuada Integrada (PPI) não são suficientes para atender as demandas da 

população. 

Observa-se ainda que, embora alguns municípios tenham aplicado mais de 50% 

do mínimo previsto pela LC 141/12, o montante aplicado em 2015 diminuiu 

consideravelmente em relação ao ano de 2014. Isso porque houve uma queda na 

arrecadação municipal.  

Há também respostas no sentido de argumentar que, quando se aplica mais em 

saúde, melhoram-se os serviços e reduzem-se os gastos com hospitalização e, também, 

se “garante ao usuário um serviço melhor de qualidade”. Alguns municípios assim o 

justificaram:  

 
Dentre os investimentos, observamos uma crescente no percentual quanto à 
rede de atenção básica (35,48 em 2014 e 36,50 em 2015) e redução da 
assistência hospitalar e ambulatorial (11,85% em 2014 e 3,02%), 
demonstrando que um maior investimento na atenção básica pode reduzir os 
gastos com hospitalização. 

 

Diante desse conjunto de respostas, pode-se perceber nos discursos produzidos 

pelos gestores um entendimento subliminar de que, quando gastam mais do que o 

recomendado em saúde, na verdade economizam em outras despesas que poderiam 

onerar os cofres públicos municipais. Assim, ao refletir sobre essas proposições é 

pertinente reportar a Bakhtin (2009), o qual pondera que não existe ato de fala 

individual, na medida em que todo ato de fala está eminentemente ligado a uma situação 

de comunicação, portanto, uma situação social. Nesse caso, verifica-se uma situação de 

bem estar de vida da população e melhora nas finanças do município, que evita gastos 

com tratamentos de alta e média complexidade ao investirem na atenção básica e nas 

ações de promoção e prevenção de saúde. Com base nos enunciados de fala dos 

gestores, quando fazem essa ponderação, percebe-se que, como diz Bakhtin (2009), 

todo ato de fala traduz um confronto de valores sociais, portanto, jamais dissociado de 

um contexto social, pois o locutor sempre carrega consigo uma estrutura sócio-
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ideológica na qual o discurso se liga de forma indissolúvel ao contexto em que é 

produzido. Isso fica evidenciado nas percepções dos gestores quando vislumbram um 

horizonte social de bem estar para a população ao entenderem que investimento em 

saúde não é gasto, ao contrário, reverte-se em ganhos em longo prazo.  

Como já apresentado na seção anterior de análise de conteúdo das justificativas 

fornecidas pelos gestores para essa questão, alguns apenas descrevem as despesas com 

diversos segmentos na área de saúde. As respostas fornecidas acabam por não justificar 

suficientemente o porquê da aplicação de mais de 50%, além do mínimo previsto pela 

LC 141/12. Observa-se a necessidade de esclarecimentos (capacitação) para se proceder 

à escrita da justificativa, na medida em que há uma repetição dos dados das tabelas 

anteriores à questão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

	

Em suma, quando se verifica que, diante das questões abertas, vários gestores 

não conseguem atender à proposição de uma justificativa adequada que revele a 

demanda da questão, verifica-se, a partir de uma leitura, que aqueles que preenchem o 

relatório carecem de maior preparo para analisar e justificar o processo de gestão que 

transcenda o simples preenchimento de tabelas, mas que consiga subsidiar o processo de 

gestão para que se possa vislumbrar um horizonte social que revele tanto as fragilidades, 

quanto as ações de sucesso do plano de saúde do município, no que se refere às questões 

de aplicação de recursos em saúde.  

Nessa perspectiva, o relatório deve ser compreendido como parte da tecnologia 

do processo de gestão que seja capaz de fornecer elementos sociais, políticos e 

econômicos que permitam às organizações atingirem seus objetivos e finalidades nas 

instituições, para que seja possível a construção de ações e possibilidades de 

desempenhos, ou seja, como afirma Lúcio et al. (2015, p. 153),  “as tecnologias se 

configuram como relações concretas que são estabelecidas entre elementos imateriais e 

materiais que dão suporte a uma visão específica de mundo que constroem novas 

relações em um processo dinâmico e transformador”.  

Assim, ao pensarmos em gestão pública, no caso em específico do relatório, faz-

se necessário que o mesmo não seja portador de contradições na finalidade esperada. 

Como instrumento de gestão, ele necessita ser um instrumento que permita ao 

planejamento ações reflexivas, concretas e pragmáticas aos desafios propostos entre 

política, regulação e viabilidade de execução (LÚCIO et al., 2015).	
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