
 

 

 

 

 
MOÇÃO DE APOIO AO SAÚDE +10 COM +TRANSPARÊNCIA E CORRETA APLICAÇÃO 

DOS RECURSOS DO SUS 
 
 
A Plenária do II Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, realizado entre os dias 4 a 6 de 
setembro de 2013 pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Ceará e o Ministério 
Público do Estado do Ceará, proclama seu apoio ao Movimento Saúde +10, que visa alterar a 
Lei Complementar n 141, de 2012, e estabelecer que a União destine 10% da receita corrente 
bruta em ações de saúde. 
 
Mais de 2,2 milhões de cidadãos que assinaram o formulário para apresentação de projeto de 
lei de iniciativa popular não almejam apenas o aporte de mais recursos federais em ações e 
serviços públicos de saúde, mas, sobretudo, mais transparência e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de controle de forma a assegurar a correta aplicação dos recursos vinculados à 
saúde. 
 
Esse clamor social encontra-se harmônico com o diagnóstico consignado na Nota Técnica nº 
2.642/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR, de 4 de dezembro de 2012, por meio da qual a 
Controladoria-Geral da União aponta a necessidade de integração dos procedimentos do 
DENASUS e da CGU, tendo em vista o estabelecimento do Sistema Federal de Controle 
Interno, de forma a garantir o cumprimento da Lei Complementar nº 141, de 2012. 
 
A fixação de diretrizes nacionais para estruturação dos órgãos de auditoria do SUS 
materializa a décima quinta proposta mais votada da lista de oitenta propostas aprovadas pela 
Conferência Nacional de Transparência e Controle Social (CONSOCIAL). Essa estruturação 
mínima do Sistema Nacional de Auditoria do SUS integra o Caderno de Propostas da 
Parceria Governo Aberto e também conta com apoio formal do Ministério Público Federal e 
do Conselho Federal da OAB em conjunto com o Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE), que publicaram Notas Públicas.  
 
A transparência da integralidade dos recursos considerados no mínimo de saúde da União é 
outro desafio que necessita ser superado segundo o Ministério Público Federal, já que mais 
de 70% do orçamento federal em saúde são distribuídos para serem aplicados por Estados e 
Municípios, os quais nem sempre dispõem de rede própria. 
 
Segundo a pesquisa IBOPE contratada pelo Conselho Federal da OAB, realizada entre 27 e 
30 de julho de 2013, a saúde aparece como política pública prioritária para os cidadãos, com 
manifestações que chegam a 56%, seguida da política de educação, com 20%. 
 



 

 

Ainda de acordo com a pesquisa, o fortalecimento dos instrumentos de controle para garantir 
a correta aplicação dos recursos públicos, combate ao desperdício e corrupção aparece em 
terceiro lugar no ranking de prioridade dos entrevistados, confirmando o clamor que vem das 
ruas. 
 
Em face de todo o exposto, os participantes do II Congresso Brasileiro de Direito e Saúde 
manifestam apoio ao projeto de lei de iniciativa popular apresentado ao Congresso Nacional 
pelo Movimento Saúde +10, ao qual devem ser incorporadas as propostas de mais 
transparência da execução do orçamento da saúde e estruturação do Sistema Nacional de 
Auditoria do SUS constantes das Notas Técnicas aprovadas pelo Conselho Federal da OAB e 
pelo Ministério Público Federal, com a finalidade de assegurar a correta aplicação dos 
recursos vinculados à saúde. 
 

Fortaleza, 6 de setembro de 2013. 
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Atenciosamente, 
 

 

 


