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PARECER JURÍDICO 

 

1. CONSULTA 
 
Nosso munícipio encaminhou recentemente ao Legislativo um projeto de lei que comtemplava aumento 
salarial aos médicos com a justificativa de que a defasagem dos salários praticados no município com 
relação aos da região vinha causando descontentamento e desligamentos frequentes da equipe, e 
fundamentado também no apoio dos mesmos à implantação do SAMU Regional, já que temos uma Sala 
de Estabilização onde eventualmente nossos médicos deverão oferecer suporte aos pacientes regulados  
enquanto aguardam  sua destinação e remoção.  
A questão é, nesta situação  específica, a LC 141/2012, torna obrigatório que esta matéria seja 
previamente apreciada pelo Conselho Municipal de Saúde? 
Agradeço antecipadamente, 
Um abraço, 
Elizabeth A O Martins 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 
A lei complementar 141/2012 não trata da questão especificamente, porém trata da questão maior, que 
é a movimentação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde, que dependem da aprovação 
do Conselho Municipal de Saúde, que é a entidade deliberativa e fiscalizadora, e também que será quem 
vai analisar e aprovar os relatórios quadrimestrais e anuais de gestão. 
Desta feita, as ações que envolvem recursos do FMS devem ser aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Saúde. 
 
Vejamos, por exemplo: 
 

Art. 20.  As transferências dos Estados para os Municípios destinadas a financiar ações e 
serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de 
forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados 
pelo respectivo Conselho de Saúde. 
Art. 30.  Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, as leis orçamentárias e os 
planos de aplicação dos recursos dos fundos de saúde da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios serão elaborados de modo a dar cumprimento ao disposto nesta Lei 
Complementar.  
§ 1o  O processo de planejamento e orçamento será ascendente e deverá partir das 
necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil epidemiológico, 
demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral à saúde e 
estimar os respectivos custos.  
§ 2o  Os planos e metas regionais resultantes das pactuações intermunicipais constituirão a 
base para os planos e metas estaduais, que promoverão a equidade interregional.  

Rua Rio de Janeiro, 471 - 10º andar – Centro  – Belo Horizonte/ MG 
CEP 30160-040 – Telefax: (31)3287 3220 – E-mail: info@cosemsmg.org.br 



Mauro Guimarães Junqueira 
Presidente 

 
 

§ 3o  Os planos e metas estaduais constituirão a base para o plano e metas nacionais, que 
promoverão a equidade interestadual.  
§ 4o  Caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de 
prioridades. 
 
Art. 38.  O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, do sistema 
de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada ente da 
Federação, sem prejuízo do que dispõe esta Lei Complementar, fiscalizará o cumprimento das 
normas desta Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito:  
I - à elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual;  
II - ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;  
III - à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, observadas as 
regras previstas nesta Lei Complementar;  
IV - às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde;  
V - à aplicação dos recursos vinculados ao SUS;  
VI - à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos adquiridos com recursos 
vinculados à saúde. 
 

3. CONCLUSÃO 
 
Desta feita, as ações que envolvem recursos do FMS devem ser aprovadas pelo Conselho Municipal de 
Saúde. 
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