Estimativa de Perda nas despesas com ASPS nas transferências da União para Estados e
Municípios (2017-2036)
Valores em R$
Perda total com a PEC 241

-654.037.986.119,32

Estado
ACRE
ALAGOAS
AMAZONAS
AMAPA
BAHIA
CEARA
DISTRITO FEDERAL
ESPIRITO SANTO
GOIAS
MARANHAO
MINAS GERAIS
MATO GROSSO DO SUL
MATO GROSSO
PARA
PARAIBA
PERNAMBUCO
PIAUI
PARANA
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RONDONIA
RORAIMA
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
SERGIPE
SAO PAULO
TOCANTINS
TOTAL

Municípios

Estados e Municípios

-1.467.577.222,94
-1.551.212.972,26
-3.668.751.149,07
-644.100.119,27
-9.314.897.057,04
-2.514.030.281,07
-4.486.542.306,50
-3.735.130.140,99
-627.853.268,32
-2.273.737.034,74
-8.054.149.161,84
-916.791.720,32
-1.637.737.823,22
-1.450.413.905,65
-863.285.589,36
-7.233.134.363,61
-1.239.678.818,54
-7.826.107.732,41
-4.179.810.330,06
-1.538.850.948,79
-1.370.557.541,44
-676.758.623,56
-6.261.494.022,25
-3.728.341.346,45
-1.052.934.928,01
-31.876.550.953,91
-1.803.184.436,58

-790.173.860,93
-6.519.021.034,20
-2.983.271.934,90
-993.139.764,29
-21.232.332.493,52
-17.127.292.668,94
0,00
-3.648.437.363,58
-12.708.438.982,81
-10.666.618.395,69
-37.778.206.090,25
-5.508.079.437,15
-5.272.947.771,38
-12.062.280.142,22
-8.369.578.614,84
-15.266.634.944,34
-7.172.031.109,14
-17.043.877.542,33
-28.037.070.078,31
-6.172.773.163,28
-2.273.518.963,33
-636.416.552,33
-16.612.815.077,80
-11.417.954.949,46
-4.155.268.565,75
-52.155.820.321,93
-2.266.253.301,13

-2.257.751.083,87
-8.070.234.006,46
-6.652.023.083,97
-1.637.239.883,56
-30.547.229.550,57
-19.641.322.950,01
-4.486.542.306,50
-7.383.567.504,58
-13.336.292.251,13
-12.940.355.430,43
-45.832.355.252,09
-6.424.871.157,47
-6.910.685.594,59
-13.512.694.047,87
-9.232.864.204,21
-22.499.769.307,95
-8.411.709.927,68
-24.869.985.274,73
-32.216.880.408,37
-7.711.624.112,07
-3.644.076.504,77
-1.313.175.175,89
-22.874.309.100,05
-15.146.296.295,91
-5.208.203.493,76
-84.032.371.275,84
-4.069.437.737,71

-111.993.613.798,18

-308.870.253.123,81

-420.863.866.921,99

Elaborado por: Conasems (01/ago/2016).
Fonte: RAG 2015 e GTIF-SUS - Grupo Técnico Interinstitucional de Discussão sobre o Financiamento do SUS.
O Calculo de R4 654 bilhões foi elaborado com os seguintes parâmetros: RCL de 2016 estimada com base na queda da receita líquida de 9,3% em
relação ao total estimado na PLOA 2016 (R$ 759,4 bilhões), conforme Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias da SOF/MPOG - 3º
Bimestre de 2016 (tabela 9, página 24).O Percentual utilizado para o calculo da RCL do valor mínimo para 2016 foi de 13,2%, conforme a EC
86.Receita Corrente Líquida (RCL) de 2017 a 2036 estimada com base no mesmo crescimento do PIB, mantendo a RCL como 11,02% do PIB entre
2017 e 2036.Estimativa do IPCA: 7,21% em 2016 e 5,29% em 2017, conforme Relatório Focus/BACEN de 22/07/2016 e 4,5% para o período 20182036 (utilizada também como proxy do deflator implícito do PIB)Estimativa de crescimento real anual do PIB de -3,27% em 2016 e 1,10% em 2017,
conforme Relatório Focus/Bacen de 22/07/2016, e de 2,00% para o período 2018-2036 (média da taxa de crescimento real de PIB entre 2010 e
2015).
PIB nominal de 2016: Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias - 3º Bimestre de 2016
PIB nominal a partir de 2017 estimado com base nas estimativas de crescimento real do PIB e do IPCA, utilizado como proxy do deflator implícito do
PIB.

1/1

