
Nota Informativa FNS 

 

Assunto: Lei Complementar nº 181, de 06 de maio de 2021.  

Ementa: Altera a Lei Complementar nº 172/2020 e a Lei nº 14.029/2020 para conceder 
prazo para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios executem atos de 
transposição, transferência e reprogramação, bem como alterações em outras normas 
vigentes. 

 

A Lei Complementar nº 181, de 06 de maio de 2021, prorrogou a vigência 
anteriormente estabelecida pela LC nº 172/2020, que autoriza os Estados, Distrito 
Federal e Municípios a realizarem a transposição e transferência de saldos financeiros 
remanescentes de exercícios anteriores, constantes nos respectivos Fundos de Saúde, 
provenientes de repasses do Ministério da Saúde, para até 31 de dezembro de 2021. 

Nesse sentido, é novamente possível a operacionalização dos saldos financeiros 
remanescentes destinados exclusivamente à realização de ações e serviços públicos 
de saúde. Cabe destacar que as regras para a aplicabilidade dos recursos permanecem 
as previstas nos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012, dessa forma, os 
Estados, Distrito Federal e Municípios se obrigam à observância dos seguintes 
requisitos: 

(i) o cumprimento dos objetivos e compromissos previamente estabelecidos em 
atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde (SUS); 

(ii) inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação 
Anual de Saúde e na respectiva lei orçamentária anual (LOA), com a indicação da nova 
categoria econômica a ser vinculada;  

(iii) dar ciência ao respectivo Conselho de Saúde local; e 

(iv) comprovar a execução no respectivo Relatório Anual de Gestão.  

 

Recorde-se que a Lei Complementar nº 172/2020 autoriza a transposição e 
transferência de recursos recebidos até o exercício de 2019, por meio de transferências 
realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS aos fundos de saúde dos entes 
federativos (estaduais, municipais e distrital), e ainda existentes em contas abertas por 
aquele Órgão federal. 

Destaque-se que, quando da utilização de tais recursos, norteado pelas leis 
Complementares nºs 172/2020 e 181/2021, é necessário observar os limites impostos 
pelo Termo de Ajuste de Conduta - TAC firmado entre o Ministério Público Federal e os 
agentes financeiros (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), que impede a 
movimentação dos recursos disponíveis para outras contas bancárias, mas sim, e tão-
somente, para os destinatários finais das despesas com saúde. 

Para relembrar os parâmetros da transferência/transposição de saldos 
remanescentes, recomendamos a leitura da Nota Informativa que detalha a normas 
estabelecidas na LC nº 172/2020 (https://portalfns.saude.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/Nota-Informativa-LC-172_24.07.2020.pdf). 

Assim, as regras estabelecidas na LC nº 172/2020 continuam as mesmas, 
conforme previsão do art. 167, VI, da CF/88, que dispõe sobre os instrumentos 
constitucionais de reformulações orçamentárias sob a denominação transposição e 
transferência, para o remanejamento de recursos orçamentários e financeiros das 
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contas bancárias dos Fundos de Saúde, ressaltando que tais movimentações não se 
caracterizam como créditos adicionais. 

Por sua vez, a nova Lei Complementar nº 181/2021 apenas ampliou a 
exeqüibilidade dos recursos federais repassados, proporcionando aos gestores a 
flexibilização do seu uso durante o exercício de 2021 e a demonstração dos gastos 
ao final deste, considerando a finalidade definida em cada Programa de Trabalho do 
Orçamento Geral da União por meio do qual foram realizados os repasses.  

Ainda, destacamos que os saldos remanescentes disponíveis em conta 
passíveis de transposição/transferência poderão ser utilizados para o combate a 
pandemia da Covid-19. Contudo, os recursos repassados pelo FNS aos entes 
subnacionais, em 2020 e 2021, especialmente aqueles que foram objeto da criação de 
programação orçamentária específica para o combate à Covid-19, não estão 
abarcados pelas Leis Complementares em questão e, os de COVID-19, não 
poderão ter destinação diversa para a qual foram criados, em virtude da natureza 
extraordinária dessas despesas. 

No que tange aos saldos remanescentes, o FNS conta com uma nova ferramenta 
de informação e transparência. Os painéis de informações disponíveis no sítio do FNS 
(portalfns.saude.gov.br/paineis) disponibilizam de forma intuitiva, flexível e rápida 
informações de diversos tipos de transferências realizadas para estados, municípios, 
Distrito Federal  e prestadores de serviços do SUS. Assim, no Painel de Saldos é 
possível consultar saldos em contas correntes de fundos de saúde abertas pela FNS 
em instituições financeiras federais e que receberam repasses efetuados na modalidade 
fundo a fundo ao longo dos últimos anos. 

Por fim, é importante frisar que os Estados, Municípios e o Distrito Federal 
consultem em seus balanços patrimoniais de 31/12/2019 a disponibilidade financeira 
registrada no fundo de saúde local, considerando os restos a pagar inscritos, para 
identificar os saldos remanescentes reais a serem utilizados neste novo momento, 
visando à transposição para uma funcional programática específica e vinculados a uma 
categoria econômica adequada ao enfrentamento da Covid-19, se for o caso, dentro das 
necessidades específicas e observados os preceitos da Lei no 4.320/64.  
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