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IMPACTOS DA EC 109 
NA SAÚDE PÚBLICA

Érika Andreassy, enfermeira e estudiosa 
da área de Saúde do Trabalhador e Gênero.

 Em meio à pandemia de COVID-19, 
quando ficou explícita a necessidade de 
aumentar os gastos públicos para aten-
der a população, o país foi na contra-
mão limitando as despesas correntes e 
restringindo a capacidade do Estado de 
ampliar e qualificar os serviços públicos. 
 Promulgada em março, a Emen-
da Constitucional (EC) 109/2021 criou 
gatilhos para conter os gastos obrigató-
rios, especialmente aqueles com pesso-

al. No caso da União, o mecanismo será 
acionado quando a despesa obrigatória 
primária atingir 95% da despesa primá-
ria total. Já no caso de Estados, municí-
pios e Distrito Federal, os gatilhos serão 
acionados caso a despesa corrente atin-
ja 95% da receita corrente.  O resultado 
prático é a proibição do reajuste de salá-
rios do funcionalismo, da criação de car-
gos que impliquem em novas despesas 
e da realização de concursos públicos. 

 Para uma análise dos efeitos e motivações reais da EC 109/2021, leia Boletim Contracorrente nº 85 - 
PEC 186: a verdadeira emergência burguesa é pagar a dívida pública, disponível em Ilaese.org.br.  
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 A justificativa falsa de  tudo isso 
foi a retomada do pagamento do auxí-
lio-emergencial, agora  ultralimitado 
em termos de custo e número de be-
neficiados, com valor total inferior a 
um mês do pago na primeira onda da 
COVID-19, quando o impacto social da 
pandemia foi muito menor do que o 
que estamos vivendo nesse momento.
 Os 11,4 milhões de servidores pú-
blicos existentes no país serão afeta-
dos mais rapidamente pela EC 109, mas 
quem mais sofrerá o grande impacto 
dessa emenda é a população brasilei-
ra, privada da prestação de serviços 
essenciais, hoje já insuficientes. Isso 
porque a EC 109 tem potencial de con-
gelar os salários de boa parte daque-
les que estão salvando vidas na linha 
de frente da pandemia e dos demais 
servidores públicos federais, estadu-
ais e municipais pela aplicação de al-
gum dos 3 gatilhos, inclusive por órgão 
e Poder, além de inviabilizar qualquer 
ampliação permanente na prestação 
de serviços públicos na área de Saú-
de, e outras como Educação, Segu-
rança Pública, Assistência Social, etc.
 Considerando o cenário econô-
mico atual, nos próximos anos pro-
vavelmente não se poderá pensar em 
construção de novos hospitais e postos 
de saúde, sob risco de não ter pessoal 
para atender, em face das restrições de 
contratação introduzidas pela Emen-
da. A situação crônica de subfinan-
ciamento do sistema, agravada desde 
a aprovação da Emenda Constitucio-
nal 95 – que congelou por 20 anos os 
investimentos sociais – evolui agora 
para um quadro de “desfinanciamento”.
 A EC 109 é parte de um conjun-
to mais amplo de propostas, cujo ob-
jetivo é reduzir ao mínimo o papel do 
Estado na elaboração e aplicação de 

políticas públicas voltadas às áreas so-
ciais. Em especial na Saúde, a redução 
do Estado tem como contrapartida o 
crescimento da participação da ini-
ciativa privada no setor, seja por meio 
da redução direta da oferta de servi-
ços públicos, seja por meio de parce-
rias público privadas (PPPs) ou ainda da 
entrega da gestão dos equipamentos 
públicos às Organizações Sociais (OSs).
 O projeto do governo é reduzir ao 
máximo a atenção em Saúde, incluin-
do a atenção básica que passaria a ser 
dirigida exclusivamente para os mais 
pobres, que não podem pagar, e todos 
os demais trabalhadores seriam obri-
gados a buscar atendimento privado. É 
uma ameaça não apenas ao SUS, mas à 
própria instituição da saúde como um 
direito, já que todo o sistema passa-
ria a ser ditado pela lógica mercantil. 
 Só para evidenciar o que esta-
mos dizendo, basta ver que uma das 
consequências do envelhecimento da 
população é o aumento da deman-
da por políticas de acompanhamento 
longitudinal em saúde. Isso significa 
que doenças crônico-degenerativas e 
outros problemas de saúde que afe-
tam os mais idosos como doenças co-
ronarianas, diabetes e câncer, não se 
resolvem com uma “única” consulta, 
exigindo acompanhamento frequente 
que, se realizado na iniciativa privada, 
somado ao custo do tratamento me-
dicamentoso também não mais ofer-
tado pelo SUS, representaria um peso 
enorme ao orçamento das famílias.
 Pela gravidade da situação e 
pelo retrocesso que a EC 109 repre-
senta às conquistas sociais da po-
pulação, o Boletim Contracorrente 
desse mês apresenta uma síntese do 
impacto dessa medida no serviço pú-
blico, em especial na Saúde Pública.
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A EC 109 faz parte de um pacote de 
propostas de emendas constitucionais 
sugerido pelo Ministro da Economia 
Paulo Guedes, no marco do plano Mais 
Brasil, com o objetivo de impor medidas 
de controle do crescimento das despe-
sas obrigatórias permanentes, no âmbi-
to dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social da União. Todo o caráter “emer-
gencial” da proposta de emenda vinha 
da preocupação com o cumprimento e 
ampliação de duas regras que limitam o 
uso dinheiro público: o Teto dos Gastos 
e a Regra de Ouro, não tendo absoluta-
mente nada a ver com a necessidade de 
reeditar o auxílio emergencial.

O Teto de Gastos impede que o go-
verno amplie o gasto em serviços pú-
blicos sociais para além da inflação, a 
Regra de Ouro proíbe o gestor públi-
co de fazer dívidas para pagamento de 
despesas correntes. Aparentemente são 
medidas que visam garantir o equilíbrio 
fiscal, porém pouco se discute sobre o 
uso de quase metade do orçamento para 
pagamentos de juros e amortizações da 
dívida pública. 

Para se ter uma ideia, segundo a Se-
cretaria do Tesouro Nacional do Minis-
tério da Economia, mesmo tendo sido 
pagos R$ 1,381 trilhão de juros e amor-
tizações da dívida pública em 2020, o 
equivalente a quase 40% do orçamento 
federal, esta saltou de R$ 4,24 trilhões 
em 2019 para R$ 5,01 tri. Enquanto o go-
verno impõe “reformas” e corta recur-
sos das áreas sociais como a Saúde, o 
montante da dívida cresceu 17,9%. Ou 
seja, quanto mais se paga mais se deve.

Emenda Constitucional 109/2021
A pergunta que temos que fazer é 

como essa “mágica” foi possível e quem 
se beneficia dela? Seguramente não é 
população trabalhadora e pobre, que 
acaba refém de um mecanismo que fun-
ciona como um duto que desvia siste-
maticamente recursos do orçamento 
geral para uma parcela minoritária e 
altamente privilegiada, que se nutre de 
forma parasitária do dinheiro público.

Vale destacar que a EC 109 deixa de 
fora o teto de gastos a dívida pública, 
além de seguir permitindo a emissão de 
novos títulos para pagamento de juros 
– mecanismo que tem sido um dos prin-
cipais responsáveis pelo crescimento 
exponencial da dívida.  Ao mesmo tem-
po, todos os entes passam a ter o dever 
constitucional de conduzir suas políti-
cas no sentido de garantir a sustentabi-
lidade da dívida.

Isso significa submeter toda a pro-
gramação dos gastos públicos à essa 
sustentabilidade, incluindo ajustes, sus-
pensões, vedações e privatizações para 
pagar a dívida, além de permitir que re-
cursos disponíveis na Conta Única do 
Tesouro (superávit financeiro) sejam 
destinados para o pagamento da dívida 
pública, ainda que tenham vinculação 
com determinado investimento social 
como a Saúde, por exemplo. E isso sem 
impor nenhum tipo de limite ao cresci-
mento da própria dívida, evidenciando 
que o objetivo da EC 109 é privilegiar 
a manutenção do sistema da dívida às 
custas de um enorme sacrifício aos ser-
vidores públicos por um lado e da popu-
lação por outro.



Ano 11, N° 87  - Maio de 2021 4CONT A-CORRENTER

Impacto para os estados e municípios
Sob o argumento da redução de gas-

tos públicos, a EC 109 aprofunda o teto 
de gastos criado em 2016 e adota medi-
das com imenso potencial de desman-
telar políticas públicas nas áreas sociais. 
Ocorre que essa situação já é uma rea-
lidade brasileira. De acordo com um es-

Fonte: 
Tesouro 

Nacional 
Elaboração: 

DIEESE

tudo realizado pelo Dieese, pelo menos 
três estados brasileiros deveriam já colo-
car em prática a limitação orçamentária, 
a despeito do impacto na prestação de 
serviços públicos em meio ao caos sani-
tário: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e 
Rio Grande do Norte.

Além disso, como pode se ver no 
gráfico, outros 15 estados estão no li-
mite de comprometimento das receitas 
(entre 85% e 95%) e portanto, já pode-
riam colocar tais medidas em prática 
de forma discricionária. Isso signifi-
ca que cerca de dois terços dos esta-
dos brasileiros já estão em condições 
de implementar a contenção de gastos 
primários, deteriorando ainda mais os 
serviços públicos, em meio à pandemia. 

Em pouco tempo esses gatilhos se-
rão alcançados também pela União e, 

embora seja desconhecido o impacto 
potencial sobre os municípios, só o fato 
da inclusão de aposentados e pensio-
nistas no cálculo de gastos com pessoal 
– outro aspecto fundamental aprovado 
pela EC 109 – fará com que a relação 
entre gasto e receita aumente em gran-
de escala, fazendo ultrapassar em mui-
tos casos os limites da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, implicando em mais 
um fator significativo para disparar o 
gatilho das proibições dadas pela mu-
dança constitucional.

Comprometimento das Receitas Correntes com as Despesas 
Correntes Empenhadas
Estados Brasileiros, 2020
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A Lei de Responsabilidade Fiscal e a EC 109 

Fonte: Tesouro Nacional - Finbra - Relatórios de Gestão Fiscal 
Elaboração: DIEESE

Aprovada no ano 2000, a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, como o próprio 
nome diz, tem por finalidade estabele-
cer normas para a suposta responsabili-
dade fiscal.  Entre outras coisas, define 
o percentual de gastos com pessoal que 
cada ente (Municípios, Estados, DF e 
União) e esfera de governo (Legislativo, 
Judiciário, Executivo e Ministério Públi-
co) pode comprometer da sua Receita 
Corrente Líquida. 

Por exemplo, para o Poder Executivo 
estadual é permitida uma despesa máxi-
ma de até 49% da Receita Corrente Lí-
quida, com limite prudencial de 46,55% 
(equivalente a 95% do limite máximo). 

No caso de ultrapassar esses limites, o 
ente sofrerá sanções progressivas, defi-
nidas pela lei como: impossibilidade de 
concessão de reajustes, provimento de 
cargos públicos e alteração na estrutura 
da carreira. 

A inclusão de aposentados(as) e 
pensionistas na contabilização do gas-
to com pessoal terá grande peso nesse 
item, fazendo com que a relação entre 
gasto e a Receita Corrente Líquida au-
mente em grande escala e, em muitos 
casos, ultrapasse os limites prudencial e 
máximo, engessando, por lei, as possibi-
lidades dos(as) servidores(as) de avanço 
na carreira. 

Note-se que 
mesmo sem a in-
clusão de aposen-
tados(as) e pensio-
nistas no gasto com 
pessoal dos esta-
dos, pelo gráfico 
elaborado pelo Die-
ese, quatro esta-
dos já ultrapassam 
o limite máximo de 
gasto com pessoal e 
outros dois o limite 
prudencial. Com a 
inclusão destes no 
cálculo, a relação 
mudará e 21 esta-
dos, ou seja, quase 
80% dos estados ul-
trapassarão o limite 

máximo, ficando impossibilitados de investir em pessoal e outros dois estados ul-
trapassarão o limite prudencial, sendo que apenas quatro deles ficarão em situa-
ção regular em relação aos limites.

Comprometimento da Receita Corrente Líquida com 
Gasto com o Pessoal, com e sem Inativos e Pensionistas
Estados Brasileiros, 2020
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Servidores da saúde em risco
Com debate atualizado em função 

da pandemia, é possível perceber como 
qualquer proposta de congelamento de 
salários, redução de jornada dos ser-
vidores públicos e impossibilidade de 
reposição de pessoal pela proibição de 
realização de concursos, impactam di-
retamente nas políticas de saúde.

A maioria dos servidores públicos 
atua nas áreas de Saúde e Educação. 
O crescimento do funcionalismo ao 
longo dos anos se deu principalmente 
nos municípios que, desde a Constitui-

ção de 1988, têm assumido mais res-
ponsabilidades na oferta de serviços à 
população. Hoje as cidades brasileiras 
empregam 57% dos servidores do país, 
enquanto 32% estão nos estados e 10% 
vinculados ao governo federal. A nível 
de comparação, em 1986 os municípios 
eram responsáveis por apenas 34% do 
total. Apenas no nível municipal, são 2,6 
milhões de postos de trabalho na Edu-
cação e na Saúde – mais que o dobro do 
número de funcionários públicos fede-
rais, de todas as áreas.

 Um dos motivos para esse 
crescimento do emprego pú-
blico no nível municipal, é que 
estão majoritariamente aloca-
dos no atendimento direto à 
população em serviços de saú-
de, educação básica e assistên-
cia social, sendo que as áreas 
que mais concentram servido-
res são exatamente Educação 
e Saúde. Segundo o IPEA, nada 
menos que 40% dos servidores 
municipais trabalham no “nú-
cleo duro dos serviços” englo-
bando, portanto, professores, 
médicos, enfermeiros e agentes 
de saúde.

 Esse percentual, aliás, é muito 
próximo também do que se encontra 
nos estados onde, acrescentando-se os 
profissionais da área de segurança pú-
blica, chega-se a 60% do funcionalis-
mo. Isso significa que a maior parte da 
ocupação no setor público está direta-
mente vinculada à promoção de políti-
cas sociais.

Vale destacar que é justamente aí, 
onde se concentra mais da metade do 
funcionalismo público brasileiro (57%), 
a média salarial dos servidores é de R$ 
2,8 mil, ou seja, pouco mais de 2,5 sa-
lários-mínimos. Se considerarmos só 
o Norte e o Nordeste, o salário médio 
dos servidores municipais cai para R$ 
1,6 mil e R$ 1,3 mil respectivamente. 

Saúde e Educação nos municípios são mais 
que o dobro de todos os cargos federais

Fonte: IPEA
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Privatização da Saúde

Nesse sentido, o impacto das medi-
das da EC 109 para municípios e estados 
será enorme, a restrição da carga horá-
ria, por exemplo, afetará diretamente a 
porta de entrada da saúde, diminuindo 
a oferta de consultas e procedimentos 
nas UBS e nos serviços especializados 
de saúde.

Embora no Brasil seja comum cul-
pabilizar os(as) servidores(as) públi-
cos(as) pela falta de recursos do Esta-
do, os fatos mostram que não é bem 
assim. Segundo a OCDE (Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimen-
to Econômico), enquanto 12,5% dos(as) 

Essa política produzirá um “efei-
to em cascata”, ampliando ainda mais 
a contratação indireta, via entidades 
como as Organizações Sociais de Saúde 
pelos municípios, para suprir a deman-
da. Essa modalidade vem crescendo ano 
após ano, numa evidente transferência 
de recursos públicos para a iniciativa 
privada. Levantamento da Confedera-
ção Nacional dos Municípios aponta 
que 70% dos municípios já terceirizam 
sua mão de obra, embora a Constitui-
ção determine que as vagas sejam pre-
enchidas por concurso público. Desse 
total, apenas 10% registram esse gasto 
como despesa pessoal. No município de 
São Paulo, 25 OSS são responsáveis por 
65% dos recursos humanos da saúde. 
Dos 13 mil médicos da rede municipal, 
9.000 são contratados por meio de OS.

Segundo o IBGE, 3.013 estabeleci-
mentos de saúde pública são adminis-
trados por terceiros nos municípios. 

trabalhadores(as) brasileiros(as) estão 
no setor público entre seus membros, 
esse percentual é de 21,1%. 

O Brasil possui relativamente me-
nos trabalhadores(as) em serviços pú-
blicos que países como Suécia (28,8%), 
França (21,9%), Canadá (19,4%), Espanha 
(15,3%), Itália (13,4%) e até menos que 
os Estados Unidos, onde 15,2% dos(as)  
trabalhadores(as) atuam no serviço pú-
blico. Menos até que vizinhos latino-a-
mericanos, como Argentina e Uruguai, 
que possuem 17,2% e 15% de trabalha-
dores(as) no  serviço público, respecti-
vamente. 

Entre 2014 e 2018 as unidades de saú-
de municipais administradas por en-
tidades privadas saltou de 10,6% para 
13,2%, crescimento de cerca de 25% 
em 4 anos. Dessas, 73% estão sob ges-
tão privada, por meio de OSS (58%) ou 
diretamente por empresas privadas por 
PPPs, o restante é gerido por consór-
cios públicos (11%) ou fundações (9,4%). 

Por outro lado, enquanto nos mu-
nicípios com até 5 mil habitantes, 65% 
dos estabelecimentos municipais de 
saúde terceirizados são administrados 
por consórcios públicos, nos municí-
pios maiores, com população acima de 
500 mil habitantes, o trabalho é reali-
zado especialmente por OSS (83,3%).

As regiões Sul e Sudeste são as que 
mais recorrem à terceirização. Do to-
tal de estabelecimentos terceirizados, 
72,4% estão na região Sudeste, princi-
palmente no estado de São Paulo (47,3% 
de todos os terceirizados). Neste caso, 
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indicadores são frequentes. 
Em São Paulo, por exemplo, o tem-

po de espera para uma consulta em of-
talmologia pediátrica chega a três anos. 
Para um otorrino, dois anos, o mesmo 
tempo para agendar uma cirurgia vas-
cular ou no ombro. Os indicadores de 
saúde também mostram discrepâncias 
regionais, como as mortes por diabe-
tes, cujo manejo é de responsabilidade 
da atenção primária, e que variam de 
8/100 mil habitantes num bairro da re-
gião central da cidade para 30/100 mil 
num bairro de periferia.

Pelos critérios de avaliação da pró-
pria prefeitura municipal, as organiza-
ções parceiras na Saúde prestam um 
atendimento insatisfatório na maioria 
dos quesitos, o que leva a que 56% dos 
paulistanos considerem a saúde públi-
ca como ruim ou péssima. Parte des-
sa avaliação está relacionada com a má 
prestação de serviços pelas OSS. Hoje, 
67% dos serviços de saúde da capital 
são administrados por organizações 
sociais. Das 468 unidades básicas de 
saúde, 90% são geridas por terceiriza-
das.

Além disso, muitas OSS no país es-
tão sob a mira de operações policiais e 
de CPIs por fraudes nas contratações e 
desvio de dinheiro público. Realidade 
que tende a se agravar com a EC 109, 
precarizando ainda mais a situação da 
saúde.

as OSS são responsáveis por 47,3%; as 
empresas privadas, por 9,9% e os con-
sórcios públicos, por 8,1%. Por seu lado, 
a região Sul cobre 15,2% das unidades 
de saúde terceirizadas, enquanto a 
Nordeste, 8%. No primeiro caso, 37,6% 
são geridas por fundações; 22,1%, por 
empresas privadas; 18,2%, por OSS e 
14,7%, por consócios públicos.

Hoje as OSS estão presentes em 24 
dos 26 estados brasileiros. Administram 
a atenção básica, ambulatórios e hos-
pitais. Em São Paulo, são 26 OSS que, 
juntas, recebem cerca de R$ 6 bilhões 
por ano. Só no município de São Paulo, 
em 2019, elas consumiram 38% da fa-
tia do orçamento da saúde —4,3 bilhões 
de 11,4 bilhões. A atenção primária ficou 
com R$ 3,8 bilhões. 

Vale destacar que apesar de se-
rem vendidas como a grande solução 
para melhorar o atendimento à saú-
de e a administração dos recursos, a 
ampliação da terceirização da saúde 
não tem significado melhora no aten-
dimento à população. Pelo contrário: 
recursos públicos estão sendo repas-
sados a essas entidades, mesmo que 
elas não cumpram metas básicas, como 
quantidade de consultas realizadas 
por mês, por exemplo. Embora movi-
mentem bilhões em verbas públicas, 
a persistência de problemas cruciais 
da saúde pública, como falta de médi-
cos, filas de espera e disparidades nos 

https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/artigo-emenda-constitucional-
-109-quando-o-remedio-mata-o-paciente

https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/maioria-dos-servidores-publicos-a-
tua-nas-areas-de-saude-e-educacao

https://piaui.folha.uol.com.br/quem-ganha-mais-no-servico-publico/
https://www.ipea.gov.br/atlasestado/
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