
 
 

CONSULTA Nº 02/2015 

 

Ref.: Consulta/ Responsabilização / Ordenação de Despesas 

 

I OBJETO DA CONSULTA 

 

A Ilma. Secretária Municipal de Saúde de Bom Jesus formula consulta sobre qual a 

responsabilização do Secretário Municipal de Saúde na ordenação de despesas de 

ações e serviços de saúde. 

 

 

II Análise e Fundamentação 

 

No arquétipo eleito pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) no que se refere à 

Direção do Sistema Único de Saúde, estabeleceu-se o seguinte: 

 

“Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo 

com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em 

cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

 I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou 

órgão equivalente.” 
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Em decorrência da “distribuição” da Direção do SUS para cada um dos entes públicos, 

por certo, distribuíram-se as atribuições, separando-as ou por grau de complexidade 

(média e alta) ou por habilitação de acordo com a gestão. 

A divisão de competências e atribuições entre as diferentes direções do SUS ocorre 

exatamente para que não haja superposição de atividades e serviços, evitando-se 

assim a duplicidade de atendimento. 

A distribuição de competência entre União, Estado, Distrito Federal e Município é um 

dos pilares do SUS (Arts. 16, 17 e 18), sendo que sua operacionalização se efetiva 

através de Portarias, Normas Operacionais (NOB, NOAS) e outros instrumentos 

congêneres. 

Mais uma vez repita-se, a autonomia municipal é regrada pela organização sistêmica 

do próprio SUS. 

Na saúde pública o ordenador de despesa é o Secretário Municipal de Saúde ou 

equivalente, por determinação legal (Art. 32, §2º da Lei 8.080/90).  

 

Art. 32 § 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais, 

movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem 

arrecadadas. 

 

O tema ordenação de despesa é envolto em profundo desconhecimento da sua 

acepção, bem como de sua responsabilização. 

A ordenação de despesa e a própria figura do ordenador está inserta no §1o do Art. 80 

do Decreto-Lei 200/67, verbis: 

“Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável 

todo o ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua 
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responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal 

de Contas.  

§ 1° Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos 

atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, 

suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta 

responda.  

.. 

Depreende-se, pois, o grau de responsabilização da gestão da saúde, no que concerne 

a ordenação de despesa, eis que eventuais valores glosados ou tidos como gastos 

indevidamente, sujeitam ao ordenador à reparação do erário público através de ações 

judiciais, seja patrocinada pelo Ministério Público (Ação Civil Pública de Improbidade 

Administrativa) seja pelo próprio cidadão (Ação Popular). 

 

Portanto, deve o ordenador de despesa proceder a análise da legalidade da despesa, 

até mesmo porque sob tal ótica serão analisados os seus atos pela Corte de Contas do 

Estado. 

 

Conforme o Arquétipo Constitucional Federal estabelecido para o Controle da 

Administração Pública (Arts. 71 a 75 da CF) e Estadual (Arts. 73 a 82 e § 4o do Art.180 

da CEMGE) o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais procederá a análise dos 

atos de ordenação de despesa, entre outros, sob o trinômio legalidade, legitimidade e 

economicidade. 

Resta mencionar a disposição contida na Súmula 107 do TCE MG: 

 

 

Os Chefes de Poder Municipal, ao atuarem como ordenadores de 

despesas, terão seus atos julgados pelo Tribunal de Contas e serão 

responsabilizados pessoalmente por eventuais ilegalidades. 
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III CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, e respondendo a consulta, nos termos da Lei 8.080/90 o secretário 

municipal de saúde é o responsável pela movimentação das contas da saúde, e, 

portanto é o ordenador das despesas. 

Essa observação deve estar disposta claramente na lei municipal que trata da gestão 

do fundo municipal de saúde. 

Sendo o gestor municipal de saúde, o ordenador de despesas, seus atos estão sujeitos 

a verificação e tomadas de contas pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual fará a 

análise de acordo com a competência municipal, sendo no caso da saúde observado o 

parâmetro SUS; 

 

A disposição de V. S.ª para os esclarecimentos complementares que se fizerem 

necessários. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares Roque1 

Advogada/ OAB MG 106.161 

 

 

 

 

 

 

1 Advogada 
Assessora Jurídica do COSEMS MG 
Pós Graduada em Direito Sanitário 
Especialista em Planejamento Orçamentário e Financeiro do SUS Municipal 
Membro do Núcleo de Direito Sanitário do CONASEMS 
Membro da Comissão de Direito Sanitário da OAB MG 
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