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4. RESUMO DO PROJETO  

O presente projeto objetiva verificar a sustentabilidade do modelo de financiamento público brasileiro, na 
perspectiva municipal, à vista do descompasso entre o amplo universo de atribuições administrativas, e a 
escassez de recursos financeiros, e suas repercussões sobre políticas sociais relacionadas à promoção da 
Dignidade da Pessoa Humana. Com base em dados empíricos de arrecadação e despesas, visa analisar a 
possibilidade de efetivação destas políticas sociais, com ênfase na realidade do financiamento das ações de 
Saúde Pública, no plano Municipal. Partirá de estudo conceitual sobre a organização política-administrativa 
do Estado, como meio de viabilização dos direitos fundamentais, para aprofundar na situação atual do 
federalismo brasileiro, especialmente na sua perspectiva do financiamento municipal na área da saúde. 
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Objetivo Geral: Sintetizar a finalidade geral do projeto. 

Verificar a sustentabilidade do modelo de financiamento público brasileiro, na perspectiva municipal, à vista do 
descompasso entre o amplo universo de atribuições administrativas, e a escassez de recursos financeiros. 

 

Objetivos Específicos ( Metas Físicas ) Desdobrar o objetivo geral em finalidades de caráter mais específico. 

Especificamente pretende-se: 
a) analisar as atribuições constitucionais dos Municípios, com especial referência às ações de saúde; 
b) dimensionar os custos envolvidos na atenção desta demanda; 
c) aferir a relação entre as despesas com saúde no quadro geral das despesas públicas; 
d) estimar as receitas necessárias à realização de ações de saúde, segundo parâmetros internacionais de 

qualidade, a exemplo dos referenciais da OMS de OCDE; 
e) verificar as bases teóricas do Federalismo, bem como a trajetória histórica da adoção do federalismo no Brasil 

e o seu impacto sobre a estrutura do financiamento público brasileiro. 
Problema: 
A estrutura de financiamento público estabelecida pela Constituição Federal de 1988 baseada fundamentalmente na 
sistemática de transferências financeiras encontra-se alinhada com a promoção dos direitos fundamentais estabelecidos 
pela própria Constituição? 
Hipótese: 
A dependência financeira a que se encontram submetidos os Municípios brasileiros aos demais Entes políticos, em 
especial à União, inviabiliza a efetividade dos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, impedindo 
inclusive a aplicação dos percentuais mínimos estabelecidos à promoção da Saúde. 

 

Justificativa resumida: Demonstrar a relevância do problema abordado e o estado da arte pertinente ao tema, evidenciando como os 

resultados previstos pelo projeto justificam sua execução.  
O investimento em Saúde Pública tem se mantido, nos últimos 10 anos em valores que variam entre 3,5% e 4,2% do 
PIB. Trata-se de montante muito pequeno em comparação com gastos outros, como o pagamento dos juros da dívida 
(em torno de 4,9% do PIB), e muito aquém das demandas sociais na área. 
Mas o problema do financiamento da Saúde Pública não se resume ao pequeno valor destinado às ações que lhe são 
próprias. Há também um outro grave problema, que se encontra na forma como se distribui este financiamento entre os 
Entes políticos. Nesta distribuição, os Municípios encontram-se sobrecarregados pela maior parcela dos gastos com a 
Saúde, e por outro lado, pela menor parcela da arrecadação nacional, com uma profunda dependência de 
transferências financeiras oriundas dos Estados, e principalmente da União. 
Em 2014, os Municípios brasileiros arrecadaram diretamente o equivalente a apenas 7,83% de todos os tributos pagos 
no país, o que correspondeu a cerca de 1/3 de todas as receitas municipais. Por outro lado, nada menos do que 64,33% 
da receita municipal advieram de transferências financeiras originadas dos Estados e principalmente da União. 
Não obstante, quando se analisa a despesa com Saúde, a situação se inverte: os Municípios aparecem como os 
maiores financiadores. No mesmo ano de 2014, nada menos que 73,63% de todos os recursos destinados à área da 
Saúde, no Brasil, foram aplicados pelos entes municipais. 
Tais dados induzem a duas conclusões de extrema importância. Em primeiro lugar, ainda que os Municípios apliquem, 
em ações de Saúde, o equivalente a 15% da sua receita corrente líquida, percentual exigido em lei (LC 141/12), este 
montante estará muito aquém de suprir as demandas na área. Isso ocorre porque a receita dos entes locais é, na sua 
grande maioria, tão pequena, que termina resultando em montante insuficiente à efetividade do atendimento.  
Dados do Município de Itiruçu, no Centro-Sul da Bahia, servem para ilustrar esta realidade. Com seus 13.307 
habitantes, Itiruçu representa uma parcela de 59,44% dos Municípios brasileiros com população de até 15.000 
habitantes. Em 2014, 15% da receita corrente líquida deste Município equivaleram a tão somente US$79.23, por 
habitante. Este é um valor que satisfaz apenas aquilo que a OMS indica como mínimo necessário para alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (U$60.00/habitante/ano), e está muito aquém da média de gastos dos países 
da OCDE (US$2,900.00/habitante/ano).  
Em segundo lugar, toda a estrutura de financiamento público brasileiro tem de ser repensada, com vistas à promoção 
de um Estado efetivamente federativo. Os Municípios brasileiros são hoje, em sua grande maioria, repartições 
administrativas destituídas de uma efetiva autonomia política-administrativa, submetidos a um regime de concentração 
da arrecadação da riqueza nacional em favor, principalmente, da União. É necessário descentralizar o poder 
arrecadatório, trazendo os Municípios à condição de atores da vida política nacional. 

 

Metodologia: Descrever a metodologia a ser adotada para execução do projeto.  

A pesquisa será desenvolvida nas seguintes fases: 
i. levantamento da legislação relativa à tributação e às finanças públicas; 
ii. estudo teórico referente à estrutura administrativa do Estado  
iii. levantamento das características, benefícios e facilidades oferecidas pelos programas existentes no mercado às 

Fazendas Públicas municipais; 
iv. análise-comparada entre as demandas específicas dos Municípios e dos benefícios e facilidades oferecidos pelos 
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programas; 

v. elaboração de um diagnóstico final relativo à análise comparada realizada. 
 

Referencial teórico 
CONTEXTUALIZAÇÃO  
A efetivação das políticas públicas, voltadas à promoção da Dignidade da Pessoa Humana, aí incluídas as chamadas 
políticas sociais, pressupõe uma estrutura estatal que dê suporte à sua realização. A Saúde, a Educação, a Segurança 
Pública, dentre outras políticas de governo e de Estado, somente serão implementadas se houver uma estrutura 
gerencial que as viabilize. Neste contexto, a chamada organização política-administrativa do Estado, assim entendida a 
forma como se organizam as relações entre os entes que compõem o Estado Nacional, constitui a opção inicial na 
constituição da estrutura gerencial que dará vazão a todo o funcionamento da Administração Pública. 
Nestes termos, a estrutura federativa da organização política-administrativa do Estado brasileiro não pode ser 
considerada fruto do acaso. Trata-se de uma opção do Estado, que, além da forte influência do modelo norte-
americano, precursor do federalismo de cooperação, encontra razões de natureza técnica, relacionadas especialmente 
à necessidade de distribuição de competências administrativas por todo um território de dimensões continentais.  
Em contraste, tanto o modelo de Estado Unitário, como o de Estados Confederados, por razões distintas, não parecem 
suficientes a oferecer as virtudes necessárias às relações político-administrativas de um Estado com as características 
que possui o Estado brasileiro. O modelo de Estado Unitário, por um lado, não oferece a dinâmica da descentralização 
gerencial, que possibilite o amplo alcance das políticas públicas de maneira linear e uniforme em todo o território. A 
Confederação de Estados, por outro lado, carece da coesão política entre os entes constituintes, necessária ao bom 
encaminhamento da cobertura estatal. 
A formulação das políticas nacionais supõe a existência de um Ente central que estabeleça as diretrizes gerais das 
políticas públicas, e que sirva de linha condutora de toda a nação, como uma espécie de coordenador gerencial. Não 
obstante, também é necessário que sejam respeitadas as peculiaridades regionais, o balanceamento da intensidade e 
amplitude das ações, de forma alinhada às distintas realidades territoriais, sem prejuízo da coesão política frente às 
relações internacionais. A estas necessidades, amolda-se a opção pelo Federalismo. 
Não obstante, são muitas as fragilidades do Federalismo brasileiro, especialmente quando se adota como parâmetro de 
avaliação a realidade da efetivação das políticas públicas. Tais fragilidades decorrem tanto de razões históricas, 
anteriores à própria opção legislativa pelo modelo federalista, como também por motivos relacionados aos moldes que o 
pacto federativo brasileiro assumiu, por opção do Estado. 
Uma primeira fragilidade a ser notada tem a sua origem na própria concepção do Estado brasileiro, e da evolução da 
sua estrutura pautada no centralismo político. Trata-se de um Estado que tem suas raízes no Colonialismo, na 
imposição da vontade e da norma, por parte de uma metrópole distante e exploradora dos meios de produção. O 
Federalismo brasileiro não nasceu da comunhão de poderes entre entes políticos já estabelecidos, que outorgaram 
parcela do seu poder em favor de um entre central (movimento centrípeto). Originou-se, em realidade, a partir de um 
movimento inverso, de outorga de parcelas de poder do ente central em favor de entes periféricos que passaram a ser 
formalizados a partir de então (movimento centrífugo). Esta dinâmica terminou por deixar marcas muito claras na 
dinâmica da estrutura federativa brasileiro, especialmente no sentido da concentração do poder político no Ente central. 
Nesta perspectiva histórica, as Constituições Federais de 1946 e 1988 (CF/88) despontam como tentativas de 
estabelecimento de uma descentralização política administrativa efetiva, que terminaram por ter suas normas referentes 
ao Pacto Federativo relativizadas pelas circunstâncias políticas, econômicas e sociais que seguiram às suas 
promulgações. A opção federativa de 1946 foi relativizada inicialmente pela Constituição de 1967, e especialmente pela 
Emenda Constitucional n. 01 de 1969. A opção federativa de 1988, foi relativizada, sobretudo na sua dimensão do 
financiamento público, pelas reformas do Estado brasileiro observadas na década de 1990, principalmente na sua 
primeira metade, cujos reflexos encontram-se claramente presentes na atualidade. 
Mesmo ao considerar os detalhes do modelo estabelecido no texto da CF/88 é possível identificar contradições claras 
entre normas gerais de caráter principiológico que anunciam a existência de um Estado Federal, e normas específicas 
que terminam por contradizer a opção constitucional por este mesmo Pacto Federativo anunciado. Assim, embora o art. 
1º da CF/88 anuncie a República Federativa formada pela união indissolúvel dos seus entes políticos, nota-se um forte 
desequilíbrio entre as fontes de financiamento dos distintos entes, e o volume de atribuições administrativas, 
notadamente no plano municipal. 
A estrutura do financiamento público encontra-se pautada num modelo de dependência às transferências financeiras 
dos Estados, e principalmente da União, as quais correspondem a parte significativa das fontes do financiamento da 
maioria dos Municípios. As competências tributárias que foram outorgadas aos entes municipais, por um lado, foram 
insuficientes para viabilizar o seu financiamento autônomo, e por outro lado, houve um descompasso entre o perfil de 
incidência dos tributos e a vocação dos Municípios para fiscalizá-los e cobrá-los de forma efetiva. Isto por si só 
constituiria uma primeira contradição do modelo de Estado Federal, no qual se pressupõe a relação não-hierarquizada 
de forças entre entes políticos, e a sua respectiva autonomia financeira. 
As reformas tributárias que seguiram à promulgação da CF/88 contribuíram para agravar o quadro de desequilíbrio do 
financiamento, hierarquia política-administrativa e autonomia financeira, de forma a favorecer ainda mais a União em 
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detrimento dos demais Entes. Privilegiaram o aumento da carga e a ampliação da base de incidência dos tributos 
federais, cuja arrecadação não constitui fonte de repasse financeiro. Diminuíram a participação dos Municípios no plano 
das receitas, e ampliaram as suas atribuições administrativas.  
A primazia da opção pelas transferências financeiras em detrimento das receitas próprias, que já no plano conceitual 
consiste em limitação à autonomia financeira de estados e principalmente municípios, convive ainda com restrições 
circunstanciais, tanto ligadas à burocracia nos repasses financeiros, como decorrentes de critérios oficiosos pautados 
em variáveis político-partidárias, ou eleitorais. A estas restrições, somam-se ainda, e com especial destaque, as 
limitações que sofrem as transferências em função das políticas monetária, fiscal e creditícia adotadas pela União. 
Estas políticas nacionais costumam ser elaboradas sem qualquer participação dos demais membros da federação, e 
sem qualquer consideração às suas realidades e interesses. Estados, Distrito Federal e principalmente Municípios, 
costumam não ser ouvidos, ainda que simplesmente para expor as suas carências, em que pese a repercussão direta 
sobre os respectivos orçamentos, o que implica o caráter insustentável do financiamento público com vistas à efetivação 
das políticas públicas. Participam apenas indiretamente por meio dos representantes no Congresso Nacional, já no final 
do procedimento de aprovação legislativa, o que é muito pouco diante da relevância dos debates e da extensão dos 
seus impactos. 
Em função do seu forte impacto sobre o financiamento público no plano das relações federativas merecem destaque as 
seguintes opções de governo: 

a) a imposição de uma política de Desvinculação das Receitas da União (DRU), que afasta do governo Federal a 
obrigação de realizar transferências constitucionais e legais, o que termina por impossibilitar o cumprimento 
de metas de desenvolvimento econômico e social, e contribui para a fragilização do financiamento dos demais 
entes da federação, notadamente dos Municípios; 

b) o estabelecimento de isenções, incentivos e benefícios tributários, que alcançam impostos federais cuja 
arrecadação é objeto de transferência aos demais entes políticos, de forma descoordenada e unilateral;  

c) o aumento expressivo da carga tributária por via de contribuições com arrecadação exclusiva em favor União, 
o que aprofunda o distanciamento das realidades de financiamento entre Entes federativos; 

d) o estabelecimento de normas que engessam o orçamento público de estados e Municípios, com a inclusão de 
gastos obrigatórios, cuja efetivação esbarra em limitações de natureza financeira, técnica e gerencial. 
Algumas destas normas são conceitualmente importantes, e apontam para o fomento ao desenvolvimento 
social nas áreas de saúde e educação, porém, na forma em que se apresentam, e diante da realidade das 
municipalidades, terminam servindo tão somente para a aplicação de sanções jurídicas ao seu 
descumprimento; 

e) a adoção de uma política fiscal que prioriza o pagamento da dívida pública, de forma a canalizar parte 
expressiva do Orçamento Público ao capital financeiro, em detrimento do investimento nas áreas sociais e de 
infraestrutura, e que termina por constituir a principal causa de todas as demais medidas adotadas pelo 
Estado na área do financiamento público, anteriormente indicadas. 

O presente estudo objetiva verificar a sustentabilidade do modelo de financiamento público brasileiro, na perspectiva 
municipal, à vista do descompasso entre o amplo universo de atribuições administrativas, e a escassez de recursos 
financeiros, e suas repercussões sobre políticas sociais relacionadas à promoção da Dignidade da Pessoa Humana. 
Com base em dados empíricos de arrecadação e despesas, visa analisar a possibilidade de efetivação destas políticas 
sociais, com ênfase na realidade do financiamento das ações de Saúde Pública, no plano Municipal.  
Partirá de estudo conceitual sobre a organização política-administrativa do Estado, como meio de viabilização dos 
direitos fundamentais, para aprofundar na situação atual do federalismo brasileiro, especialmente na sua perspectiva do 
financiamento municipal na área da saúde.  
Além de legislação e doutrina especializada, serão analisados dados do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (2015) e do 
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE do Ministério da Saúde (FNS, 2015), que por sua vez serão comparados com os 
parâmetros recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
 
CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS 
Após a promulgação da CF/88, parcela significativa das atribuições administrativas foi transferida aos municípios, sem a 
necessária contrapartida financeira que permitisse a efetividade daquelas atribuições, muitas das quais referentes à 
realização de políticas públicas com vistas à promoção da dignidade da pessoa humana.  
Embora tenha havido um aumento expressivo da arrecadação, especialmente a de natureza tributária, tanto em termos 
absolutos, como em relação ao PIB, todo este aumento foi carreado, na sua totalidade, em favor da União. Os 
Municípios, ao contrário, experimentaram uma diminuição da sua participação nesta mesma arrecadação. 
Distintos fatores têm contribuído para o desequilíbrio na distribuição da riqueza entre Entes políticos da federação, o 
que, além de impedir a efetivação das políticas sociais, lança dúvida sobre a existência de um Federalismo de 
cooperação, conforme propugnado na CF/88. Todos os fatores causadores desta realidade, entretanto, têm a sua 
gênese na opção realizada pelos distintos governos federais a partir, sobretudo, da década de 1970, e acentuada a 
partir da década de 1990, no sentido de buscar superávits primários cada vez maiores, com vistas à satisfação do 
capital especulativo. 
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As despesas relacionadas à liquidação de juros e amortização da dívida são as que mais comprometem as receitas 
geradas a partir do esforço de toda a nação brasileira (SALVADOR, 2014): 

Os gastos com pagamento de juros e amortização da dívida permaneceram acima de ¼ do valor 
total do orçamento, chegando em 2012, a aproximar-se de 32,12% do montante total de recursos do 
orçamento público, isto é, foram destinados, 481,18 bilhões para o serviço da dívida [valor que] 
supriria a necessidade de 20 mil famílias.  

A situação é agravada quando se observa que, do montante de recursos remanescente, após o pagamento da dívida, 
apenas 1/4 é destinado a estados e municípios para custeio de despesas correntes, aí incluído o custeio das políticas 
sociais, cujo valor, de R$228,79 bilhões, corresponde a menos da metade do destinado ao pagamento da dívida, 
(SALVADOR, 2014).  
Tal situação reduz de forma drástica a possibilidade dos gestores municipais suprirem as demandas populacionais. O 
que se observa, em verdade, é que a persecução do superávit fiscal sobrepõe-se ao resgate da dívida social que o 
Estado possui para com a nação brasileira, estabelecendo-se como prioridade.  
As implicações do engessamento do orçamento público, e dos efeitos nefastos da opção pela dependência à dívida do 
Estado brasileiro, ficam muito claros na análise dos dados referentes à Saúde. Mesmo que se cumpra, de forma 
rigorosa, todos os índices legais exigidos na CF/88, na LRF, e demais normas, ainda assim se estará distante de 
montantes que proporcionem um efetivo salto no desenvolvimento social e na promoção da Dignidade da Pessoa 
Humana. 
Amenizar essa situação por meio da construção de alternativas que levem a resultados menos traumáticos do ponto de 
vista financeiro, e que privilegiem investimentos voltados à construção das bases para o desenvolvimento econômico e 
social de maneira sustentável, ou continuar a submeter-se a gastos parasitários que apenas agravam a situação de 
dependência ao capital especulativo, é antes de tudo uma opção de governo. 
Nestes termos, alcançar o ideário de equalizar a quantidade de recursos financeiros auferidos por cada ente detentor de 
autonomia político-administrativa, com a devida prestação social das suas competências constitucionalmente atribuídas, 
torna-se o grande desafio do pacto federativo. 
Antes de ser um problema de escassez de recursos financeiros, o financiamento público brasileiro depara-se com um 
acentuado problema de má alocação, seja na sua vertente de prioridades a serem custeadas, seja no sentido da sua 
distribuição entre Entes políticos da Federação, seja ainda no descompasso entre atribuições administrativas e fontes 
de receita referentes a estes mesmo Entes (AMARAL, 2001).  
É necessário que se avance numa agenda fiscal, que permita a reestruturação do Pacto Federativo na perspectiva do 
financiamento público, de forma a estabelecer fontes de receitas próprias, especialmente de caráter tributária, alinhadas 
com a vocação tributária de cada um dos níveis de governo, e com as peculiaridades econômicas de cada ente, em 
bases modernas de arrecadação, e com a participação de todos os Entes políticos de forma coordenada, nos termos de 
um autêntico federalismo de cooperação. 
Em paralelo, é necessário acentuar o envolvimento da União no financiamento de ações visando o desenvolvimento 
social, a exemplo das ações com saúde pública. Esta participação há de ser ampliada, seja em termos relativos, seja 
em termos absolutos, seja ainda na sua metodologia. O montante dos recursos federais destinados ao financiamento da 
Saúde deve estar diretamente relacionado à arrecadação da União. A adoção de um valor histórico, com correções 
anuais baseadas na evolução do PIB, afasta a União do compromisso com esta importante área social, e causa 
sucessivas e profundas defasagens sobre os valores anuais a serem destinados à Saúde Pública. 
As transferências financeiras intergovernamentais, por outro lado, devem ocupar lugar secundário na política do 
financiamento público, muito mais voltada à correção de desequilíbrios regionais do que como fontes efetivas de 
financiamento. Não devem servir de meios para sobreposição do poder político, ou para o estabelecimento de situações 
de dependência financeira entre Entes federativos. Não podem estar submetidas a amarras burocráticas, e muito menos 
à suspensão dos repasses em decorrência de meras opções de governos, como é o caso da DRU.  
O problema é que a política de repasses financeiros enraizou-se no modelo de financiamento público de tal forma, e 
com tal intensidade que terminou por relativizar a opção constitucional pelo modelo político-administrativo Federalista, 
expondo claramente a realidade de um sistema essencialmente centralizado de financiamento público, em favor da 
União e em detrimento de Estado, mas principalmente de Municípios. 
À vista da realidade do financiamento público, e em que pese o texto constitucional, os Municípios brasileiros caminham 
para uma situação de entidades estritamente administrativas, meros satélites da implementação de opções do governo 
Federal, com muito pouca margem financeira que lhes permita efetivar opções políticas de âmbito local. A autonomia 
política-administrativa, para a grande maioria dos Municípios brasileiros restringe-se tão somente ao plano normativo 
constitucional, não encontrando respaldo na sua estrutura de financiamento, com o agravante de causar severos 
prejuízos à implementação de políticas sociais, e à promoção da Dignidade da Pessoa Humana.  
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Resultados Parciais Esperados: Especificar os resultados parciais a serem obtidos com a execução do projeto.  

1) Orientação de pelo menos cinco estudantes na iniciação científica, incluídos quatro bolsistas, dentre os quais 
dois da quota FAPESB/UFBA, um do PIBIC/CNPq, e um da PIBIC/UFBA; 

2) Publicação de trabalhos científicos sobre o tema; 
3) Publicação de levantamento das demandas dos Municípios da Bahia em matéria de saúde e financiamento 

público; 
4) Publicação da análise-comparativa entre as demandas e o financiamento envolvendo os três níveis de 

governo. 
 

Resultados Finais Esperados: Especificar os resultados finais a serem obtidos com a execução do projeto.  

1) Fortalecimento do grupo de pesquisa; 
2) Fortalecimento da relação institucional entre a UFBA e as demais instituições nacionais e internacionais com 

cujos pesquisadores o Grupo mantém relações; 
3) Contribuição para com a infra-estrutura de pesquisa do Curso de Graduação, e do PPGD, da UFBA;  
4) Oferecimento de referenciais que possibilitem a resolução de problemas de financiamento público da saúde, e 

equalização do financiamento entre os distintos entes de governo. 
 

Mecanismos de Transferência de Resultados: Relacionar os mecanismos que estão/estarão sendo utilizados para propiciar a 

transferência dos resultados esperados pelo projeto para outras instituições de P&D, empresas, órgãos públicos e privados, especificando o nível de 
articulação alcançado, quando for o caso.  
O NEF tem se esmerado em divulgar os seus trabalhos, visando aproximar o grupo, curso e a instituição à qual está 
vinculado, de outras instituições de pesquisa e órgãos públicos, em especial as municipalidades, o que se faz, 
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sobretudo, através da realização de publicações e eventos de extensão. 
Tem projetado, e espera ter com o presente projeto a possibilidade de dar um passo neste sentido, ampliar a sua área 
de influência. 

 

Infra-estrutura disponível: Realizar um breve diagnóstico sobre a infra-estrutura disponível na instituição onde será desenvolvido o projeto. 

O NEF conta com a infra-estrutura de toda a UFBA, o que inclui acervo bibliográfico atualizado, bibliotecas, salas de 
reunião, salas de aula, computadores, ferramentas multimídia, pessoal técnico especializado, professores e 
pesquisadores de diversas áreas. 

 

Equipe executora: Preencher informando a equipe executora, consolidando o número e o perfil de todos os participantes da equipe do projeto. 

Nome Titulação Instituição da Titulação Área de atuação 
ANDRÉ PORTELLA DOUTOR Universidad Complutense de Madrid DIREITO  

ANA MARIA PITTA DOUTORA USP MEDICINA 

DANIELA BORGES MESTRE UFMG DIREITO 

PEDRO CAYMMI MESTRE UFBA DIREITO 

CARINE SANTOS SILVA GRADUANDO UFBA DIREITO 

JESSICA FERREIRA DE JESUS GRADUANDO UFBA DIREITO 

LUANA BRAGA MACHADO GRADUANDO UFBA DIREITO 

THAIS REIS LISBOA GRADUANDO UFBA DIREITO 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Períodos: Trimestrais a partir de mar. de 2016 
Atividade (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Levantamento de fontes teóricas referentes a Estado, Federalismos e 
Financiamento Público 

            

Levantamento de dados empíricos referentes à arrecadação municipal, e 
despesas com Saúde 

X X           

Análise e fichamento dos achados   X X          

Redação/publicação acerca das fases anteriores    X         

Diagnóstico das demandas municipais relativas ao financiamento municipal 
da Saúde 

    X X       

Redação/publicação acerca da fase anterior       X      

Análise comparada dos levantamentos realizados         X     

Redação/publicação acerca da fase anterior        X     

Elaboração de proposta destinada à ao financiamento público da Saúde         X X X  

Redação/publicação final            X 

(*) Vid. “Indicadores de Execução Física” ao final deste projeto. 
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7. IMPACTOS PREVISTOS  

Informar os impactos potenciais da utilização dos resultados esperados pelo projeto, apresentando um conjunto de 
indicadores - sempre que possível quantificáveis - capazes de dimensionar e permitir seu monitoramento a curto, médio e 
longo prazos.  

Impacto Científico: Apresentar indicadores voltados à área científica, tais como formação de recursos humanos, teses, 

publicações, congressos, comunicações, citações, aplicações, entre outros. 
1. Formação de ao menos cinco estudantes na iniciação científica, incluídos quatro bolsistas; 
2. Publicação de pelo menos dez trabalhos científicos, incluídos monografia, artigos, monografias de final de curso, 

comunicações e resumos sobre o tema; 
3. Participação em colóquios, congressos, simpósios e seminários sobre o tema; 
4. Fortalecimento do grupo de pesquisa; 
5. Fortalecimento da relação institucional entre a UFBA e as demais instituições nacionais e internacionais com cujos 

pesquisadores o Grupo mantém relações; 
6. Contribuição para com a infra-estrutura de pesquisa do Curso de Graduação, e do PPGD, da UFBA. 

 

Impacto Tecnológico:  Apresentar indicadores voltados à área tecnológica, tais como desenvolvimento de produtos ou 

processos, obtenção de patentes, entre outros. 

NÃO SE APLICA AO PRESENTE PROJETO 
 

Impacto Econômico: Apresentar indicadores voltados à área econômica, em termos da transferência dos resultados 

do projeto e sua incorporação pelos setores de produção industrial, serviços e governo, tais como redução de custos, 
investimentos e retorno financeiro às instituições participantes da proposta. 

1. Realização de consultoria a Municípios no que se refere ao financiamento público municipal, com especial atenção 
a área da Saúde; 

2. Treinamento dos servidores públicos municipais. 
 

Impacto Social: Apresentar indicadores voltados à área social, em termos de sua influência nos níveis de qualidade de 

vida das populações afetadas, em âmbito regional ou local, tais como emprego, renda, saúde, educação, habitação, 
saneamento, entre outros 

Melhoria do atendimento às demandas sociais no plano municipal, com especial atenção às ações 
de Saúde Pública. 

 

Impacto Ambiental: Apresentar indicadores voltados à área ambiental, em termos de sua influência nos níveis de 

qualidade da água, ar e solos, da preservação da diversidade biológica ou recuperação de degradação, entre outros. 

NÃO SE APLICA AO PRESENTE PROJETO 
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INDICADORES 

METAS FÍSICAS (*) ATIVIDADES (*) 
Indicador Físico de 

Execução (*) 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Análise de referencial teórico relativo ao 
financiamento público municipal, financiamento 
da Saúde, e forma federativa do Estado. 

Levantamento bibliográfico, leitura e fichamento. 
 

1 artigo de 20 – 30 
páginas 

 
Março a junho  de 2016 

 
Levantamento e análise de dados empíricos 
referentes à arrecadação municipal e gastos com 
Saúde 

Elaboração de diagnóstico da situação atual do financiamento da Saúde no plano 
municipal 
 

1 artigo de 20 – 30 
páginas 

 

Julho a outubro de 
2016 

 
Redação/publicação acerca das fases anteriores 

Elaboração de monografia  
 

1 monografia de 100 – 
150 pgs. 

Novembro de 2016 a 
fevereiro de 2017 

 
Levantamento das demandas municipais no que 
se refere ao financiamento público  

Mapeamento e diagnóstico dos principais problemas enfrentados pelos 
Municípios no que se refere ao financiamento público 

2 artigos 
de 20 – 30 pgs. 

Março a junho de 2017 
 

Redação/publicação acerca da fase anterior Análise descritiva da realidade municipal  
 
 

1 artigo de 20 a 30 pgs. 
Participação em eventos 
de extensão universitária 

Setembro a dezembro 
de 2017 

 
Análise comparada dos levantamentos 
realizados, entre Estados, Municípios e União 

Elaboração de estudo comparado entre as realidades do financiamento público 
nos distintos níveis de governo. 
 

Realização e 
participação em eventos 

sobre o tema. 

Janeiro a abril de 2018 
 
 

Redação/publicação acerca da fase anterior Descrição dos resultados apurados na fase anterior. 
 

2 artigos de 20 a 30 pgs. 
 Maio a agosto de 2018 

Elaboração de proposta de financiamento para a 
Saúde municipal  

Elaboração de proposta 

Produção cartilha 
 
 

Setembro a novembro 
de 2018 

 
Redação/publicação final Consolidação dos resultados apurados em todo o projeto através da elaboração 

de monografia a ser publicada em editora de âmbito nacional. 
1 monografia de 150 a 

200 pgs. 
Dezembro de 2018 a 

março de 2019 
   

(*) INDICADOR FÍSICO: refere-se a um quantitativo específico para o tipo de atividade proposta. (Exemplos: m2 para área construída ou plantada; m3 ou kg para quantificar produtos produzidos ou 
processados; número absoluto ou percentuais, para procedimentos tipo entrevistas, exames laboratoriais, publicações, teses, dissertações, etc.) 


