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Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS  
 

 
Estudo de Caso 

 
Analise a influência e os resultados das Despesas com Ações e Serviços Públicos sobre os dados 
publicados no portal de transparência do Estado do Paraná – PR e os mesmos dados divulgados 
pelo portal do SIOPS – DATASUS à luz da legislação da EC 29 e da LC 141/2012 discutidas em 
sala de aula, inclusive à luz das regras determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Elabore, em grupo, um relatório sobre a análise e a título de revisão dos conceitos 
apresentados faça uma introdução teórica em que são revisados os principais aspectos 
relacionados ao tema apresentados em sala. 
 
Escopo da análise: 
 
Espera-se uma discussão e reflexão sobre conflitos existentes entre os dados publicados no 
portal da transparência do Estado do Paraná - PR e os divulgados pelo portal do SIOPS para as 
despesas com Ações e Serviços Públicos em Saúde, inclusive à luz da LC 141/2012 e 
regulamentações. De um lado, existem as regras fiscais estudadas, de outro as gestões e 
interpretações fornecidas pelo poder executivo municipal que levam a distorções nas 
publicações. Identifique possíveis impactos e restrições fiscais para a administração tendo em 
vista o não cumprimento das regras constitucionais. 
  
O objetivo dessa reflexão é ampliar o entendimento à luz das regras estudadas sobre a 
implementação das políticas públicas em saúde, determinando as possíveis incongruências 
entre os dados apresentados e as explicações, sob a ótica do controle, para os desvios 
encontrados. 
 
O Estado do Paraná – PR foi escolhido em função de os dados divulgados pelo SIOPS 
demonstrarem o não alcance do percentual mínimo constitucional, em que pese as 
informações divulgadas em portal de transparência do Estado informarem valores diferentes.  
 
Por fim, o estudo de caso trata-se de uma avaliação qualitativa da informação de forma a 
descrever as possíveis razões e impactos dessa gestão. Caso seja necessário, podem ser 
efetuadas pesquisas auxiliares na internet. O Relatório deverá conter de uma página e ser 
apresentado resumida e oralmente em sala de aula aos demais colegas.  
 

 

Tempo de duração: 1h 


