
INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 
NO SUSNO SUS



CAPTACAPTAÇÇÃO DE RECURSOSÃO DE RECURSOS

A A captacaptaççãoão ouou mobilizamobilizaççãoão de de recursosrecursos éé
um um termotermo utilizadoutilizado parapara descreverdescrever um um 

lequeleque de de atividadesatividades de de gerageraççãoão de de 
recursosrecursos, , realizadasrealizadas porpor meiomeio

organizaorganizaççõesões governamentaisgovernamentais e e nãonão
governamentaisgovernamentais emem apoioapoio àà suasua

finalidadefinalidade principal, principal, independenteindependente dada
fontefonte ouou do do mméétodotodo utilizadoutilizado parapara gergeráá--

loslos. . 



►► CaptaCaptaççãoão de de recursosrecursos porpor meiomeio de de financiamentofinanciamento de de 
polpolííticasticas ppúúblicasblicas encontraencontra--se no se no contextocontexto dada
consecuconsecuççãoão de de recursosrecursos porpor meiomeio de de cooperacooperaççãoão
ttéécnicacnica e e financeirafinanceira..

►► FormasFormas de de CaptaCaptaççãoão::
1.1. EmendaEmenda ParlamentarParlamentar nominalmentenominalmente identificadoidentificado no no 

ororççamentoamento;;
2.2. ProgramasProgramas contidoscontidos no no ororççamentoamento dada UniãoUnião..

A  A  emendaemenda podepode ser ser destinadadestinada a a implantarimplantar
((construirconstruir), ), aparelharaparelhar ((equiparequipar) ) e/oue/ou adequaradequar
((ampliarampliar e/oue/ou reformarreformar) ) unidadesunidades de de sasaúúdede, , bembem
comocomo adquiriradquirir unidadeunidade mmóóvelvel de de sasaúúdede..

A A propostaproposta de de financiamentofinanciamento éé o o elementoelemento principal principal nana
buscabusca pelospelos recursosrecursos tantotanto juntojunto a a fontesfontes nacionaisnacionais
quantoquanto a a agênciasagências internacionaisinternacionais de de financiamentofinanciamento..



ELEMENTOS CHAVE DA PROPOSTA DE ELEMENTOS CHAVE DA PROPOSTA DE 
FINANCIAMENTOFINANCIAMENTO

1.1. CartaCarta de de EncaminhamentoEncaminhamento: : apresentaapresentaççãoão formal formal 
dada propostaproposta.  .  DeveDeve ser ser assinadaassinada, se , se posspossíívelvel, , pelopelo
GovernadorGovernador ouou pelopelo SecretSecretááriorio
EstadualEstadual/Municipal de /Municipal de SaSaúúdede;;

2.2. PropostaProposta de de FinanciamentoFinanciamento: : FormulFormulááriorio prpróóprioprio
do do MinistMinistéériorio dada SaSaúúdede.  .  OutrasOutras agênciasagências de de 
financiamentofinanciamento podempodem adotaradotar rocedimentorocedimento.  .  
OrganismosOrganismos internacionaisinternacionais elaboramelaboram osos
chamadoschamados TermosTermos de de ReferênciaReferência, , pelospelos quaisquais se se 
orientamorientam a a elaboraelaboraççãoão dada propostaproposta de de 
financiamentofinanciamento. . 
UmaUma propostaproposta bembem elaboradaelaborada tem tem fluênciafluência--
fluxofluxo llóógicogico de de umauma secsecççãoão parapara outraoutra..



A A apresentaapresentaççãoão podepode estabelecerestabelecer o o contextocontexto parapara a a 
descridescriççãoão dada situasituaççãoão--problemaproblema, , preparandopreparando o o 
leitorleitor parapara as as metasmetas e e objetivosobjetivos..

►► ElementosElementos dada PropostaProposta de de FinanciamentoFinanciamento::
1.1. SumSumááriorio
2.2. ApresentaApresentaççãoão
3.3. MetasMetas e e ObjetivosObjetivos do do ProgramaPrograma
4.4. Metodologia/AtividadesMetodologia/Atividades
5.5. AvaliaAvaliaççãoão
6.6. Continuidade/contrapartidaContinuidade/contrapartida do do financiamentofinanciamento
7.7. OrOrççamentoamento
8.8. AnexosAnexos



SUMSUMÁÁRIORIO: : resumoresumo claroclaro, , suscintosuscinto e e especespecííficofico.  O .  O 
conteconteúúdodo devedeve espelharespelhar o o dada propostaproposta comocomo um um 
todotodo.  .  DeveDeve ser ser redigidoredigido apapóóss a a conclusãoconclusão dada
propostaproposta..
APRESENTAAPRESENTAÇÇÃOÃO: : apresentaapresenta--se a se a organizaorganizaççãoão
comocomo candidatacandidata a a recursosrecursos.  .  QuestõesQuestões queque podempodem
ser ser abordadasabordadas::

1.1. Como Como conheceuconheceu o o programaprograma a ser a ser financiadofinanciado;;
2.2. HHáá quantoquanto tempo tempo existeexiste e  e  comocomo tem tem sidosido

desenvolvidodesenvolvido;;
3.3. AspectosAspectos peculiarespeculiares àà regiãoregião do do EstadoEstado aondeaonde o o 

programaprograma serseráá desenvolvidodesenvolvido
4.4. RealizaRealizaççõesões significativassignificativas do do governogoverno estadualestadual no no 

queque tangetange a a programasprogramas semelhantessemelhantes



5. 5. BeneficiosBeneficios alcanalcanççadosados pelapela comunidadecomunidade..
DESCRIDESCRIÇÇÃO DA SITUAÃO DA SITUAÇÇÃOÃO--PROBLEMA: PROBLEMA: 
Descreve-se o problema e sua relação lógica entre o 
trabalho do órgão;
METAS E OBJETIVOSMETAS E OBJETIVOS: MetasMetas sãosão enunciadosenunciados
amplosamplos. . ObjetivosObjetivos definemdefinem osos resultadosresultados especespecííficosficos e e 
mensurmensurááveisveis.  .  DevemDevem ser ser realistasrealistas e e alcanalcançáçáveisveis..
METODOLOGIA/ATIVIDADESMETODOLOGIA/ATIVIDADES: : descreverdescrever com com 
certocerto grausgraus de de detalhesdetalhes, as , as atividadesatividades queque serãoserão
realizadasrealizadas parapara alcanalcanççarar osos resultadosresultados esperadosesperados..
AVALIAAVALIAÇÇÃOÃO: : podepode terter doisdois proppropóósitossitos.  .  PrimeiroPrimeiro, , 
analisaranalisar e e efettividadeefettividade do do programaprograma equantoequanto aoao
alcancealcance dos dos objetivosobjetivos. . AvaliaAvaliaççãoão de de RESULTADOSRESULTADOS..



O O segundosegundo, , estestáá direcionadodirecionado parapara identificaridentificar e e 
implantarimplantar as as mudanmudanççasas apropriadasapropriadas aoao programaprograma
nana medidamedida emem queque for for executadoexecutado.  .  AvaliaAvaliaççãoão de de 
PROCESSO.PROCESSO.

CONTINUIDADE/CONTRAPARTIDA:CONTINUIDADE/CONTRAPARTIDA: definirdefinir
qualqual a a contrapartidacontrapartida do do recebedorrecebedor de de recursosrecursos;;

ORORÇÇAMENTO:AMENTO: De De modomodo geralgeral o o ororççamentoamento devedeve
estarestar divididodividido emem trestres seseççõesões:  :  
-- DespesasDespesas com com recursosrecursos humanoshumanos
-- DespesasDespesas com com InvestimentosInvestimentos
-- DespesasDespesas CorrentesCorrentes



ANEXOS:ANEXOS: variamvariam de de acordoacordo com com cadacada propostaproposta::
-- BalanBalanççosos e e ororççamentosamentos conformeconforme solicitadossolicitados
-- DocumentaDocumentaççãoão queque comprovecomprove a a habilitahabilitaççãoão do do 
proponenteproponente e do e do responsresponsáávelvel legal;legal;
-- CartasCartas de de apoioapoio e de e de recomendarecomendaççãoão;;
-- TermosTermos de de referênciareferência parapara osos integrantesintegrantes ––
chaveschaves do do projetoprojeto..

CONVÊNIOCONVÊNIO
Disciplinado pela Instrução Normativa STN/MF 
01 de 15 de Janeiro de 1997.  EStabelece requisitos
para celebração de Convênios que versam sobre a 
transferênciua de recursos da União para os
Estados, Municípios e Distrito Federal.



AnualmenteAnualmente o o FundoFundo NacionalNacional de de SaSaúúdede editaedita
NormasNormas TTéécnicascnicas queque orientamorientam a a formalizaformalizaççãoão dos dos 
ConvêniosConvênios.  .  EssasEssas NormasNormas podempodem ser ser obtidasobtidas
atravatravééss do do acessoacesso aoao site: site: 
http://www.fns.saude.gov.brhttp://www.fns.saude.gov.br
Os Os ConvêniosConvênios elaboradoselaborados devemdevem ser ser aprovadosaprovados no no 
ConselhoConselho de de SaSaúúdede e e nana ComissãoComissão IntergestoresIntergestores
Bipartite.Bipartite.
Os Os convêniosconvênios com o com o MinistMinistéériorio dada SaSaúúdede sãosão
celebradoscelebrados porpor interminterméédiodio do FNS, do FNS, exceexceççãoão
daquelesdaqueles queque prevêemprevêem aaççõesões de de saneamentosaneamento, , 
firmadosfirmados com a com a FundaFundaççãoão NacionalNacional de de SaSaúúdede--
FUNASA.FUNASA.

http://www.fns.saude.gov.br/


AnualmenteAnualmente oo GESCONGESCON apresentaapresenta osos seguintesseguintes
programasprogramas e e aaççõesões do do MinistMinistéériorio dada SaSaúúdede, , queque
podempodem ser ser objetoobjeto de de propostaproposta de de ConvênioConvênio::

1.1. GestãoGestão dada PolPolííticatica dada SaSaúúdede
2.2. PrevenPrevenççãoão e e ControleControle de de DoenDoenççasas

ImunoprevenImunoprevenííveisveis
3.3. CiênciaCiência, , TecnologiaTecnologia e e InovaInovaççãoão emem SaSaúúdede;;
4.4. VigilânciaVigilância EpidemiolEpidemiolóógicagica e e ControleControle de de DoenDoenççasas

TransmissiveisTransmissiveis;;
5.5. AtenAtenççãoão BBáásicasica àà SaSaúúdede
6.6. AlimentaAlimentaççãoão SaudSaudáávelvel
7.7. AtenAtenççãoão EspecializadaEspecializada àà SaSaúúdede
8.8. AtenAtenççãoão HospitalarHospitalar e e AmbulatorialAmbulatorial no SUSno SUS



9.9. SeguranSeguranççaa TransfusionalTransfusional e e QualidadeQualidade do do SangueSangue;;
10.10. AssistênciaAssistência FarmacêuticaFarmacêutica e e InsumosInsumos EstratEstratéégicosgicos;;
11.11. InvestimentosInvestimentos parapara HumanizaHumanizaççãoão e e AmpliaAmpliaççãoão do do 

AcessoAcesso àà AtenAtenççãoão àà SaSaúúdede
12.12. AtenAtenççãoão àà SaSaúúdede dada PopulaPopulaççãoão emem SituaSituaççõesões de de 

UrgênciaUrgência, , ViolênciaViolência e e OutrasOutras CausasCausas ExternasExternas
13.13. ControleControle dada TuberculoseTuberculose e e EliminaEliminaççãoão dada

HansenHansenííasease
14.14. EducaEducaççãoão Permanente e Permanente e QualificaQualificaççãoão ProfissionalProfissional

no SUS;no SUS;
15.15. AtenAtenççãoão àà SaSaúúdede dasdas PopulaPopulaççõesões EstratEstratéégicasgicas e e emem

SituaSituaççõesões EspeciaisEspeciais de de AgravosAgravos;;



16. 16. ParticipaParticipaççãoão Popular e Popular e IntersetorialidadeIntersetorialidade nana
ReformaReforma SanitSanitááriaria e no e no SistemaSistema ÚÚniconico de de SaSaúúdede

17. 17. VigilânciaVigilância e e PrevenPrevenççãoão de de DoenDoenççasas e e AgravosAgravos nãonão
TransmissTransmissííveisveis;;

18.18. VigilânciaVigilância AmbientalAmbiental emem SaSaúúdede..

PRESTAPRESTAÇÇÃO DE CONTASÃO DE CONTAS
TodoTodo e e qualquerqualquer recursorecurso recebidorecebido mediantemediante acordoacordo, , 

ajusteajuste ouou convênioconvênio deverdeveráá ser ser comprovadocomprovado no no seuseu
bombom e regular e regular empregoemprego, , bembem comocomo nosnos resultadosresultados

alcanalcanççadosados..
A A gestãogestão éécaracterizadacaracterizada nãonão somentesomente pelapela realizarealizaççãoão

de de despesasdespesas ouou pelospelos dispêndiosdispêndios financeirosfinanceiros



MasMas porpor todotodo complexocomplexo de de responsabilidadesresponsabilidades
administrativaadministrativa, inclusive , inclusive guardaguarda de bens e de bens e 
recursosrecursos ppúúblicosblicos..

TiposTipos::
1. 1. PrestaPrestaççãoão de de ContasContas ParcialParcial
2. 2. PrestaPrestaççãoão de de ContasContas FinalFinal..
DeveDeve ser ser feitafeita utilizandoutilizando--se a se a documentadocumentaççãoão
padronizadapadronizada e e apresentadaapresentada atatéé 60 60 diasdias apapóóss data data 
final final dada vigênciavigência do do convênioconvênio..
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