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Resumo:
O objetivo deste estudo é identificar os gastos realizados e os recursos que são repassados para o
município de Maringá que são utilizados para o gerenciamento da dengue. Tal proposição entende-se
como fundamental para conhecer não apenas os montantes, mas como o município utiliza esse recurso
com vistas ao melhor aproveitamento em termos de resultados efetivos. Em termos de realização, se
coletou informações disponíveis no âmbito do município junto à Secretária de Saúde e na base de
dados do governo federal pelo Fundo Nacional de Saúde, como forma de se obter os dados necessários
para se cumprir esta proposição. Em termos metodológicos, a pesquisa classifica-se como descritiva,
com abordagem dedutiva e a natureza do problema é aplicada; faz uso de abordagem qualitativa e
quantitativa, com estratégias bibliográficas e documentais, realizada em ambiente de campo. Ao fim
do estudo verificaram-se os números relativos aos casos da epidemia no município e à comparação das
receitas e despesas para combate a dengue, bem como se gerencia e se utiliza tais recursos. Os
principais resultados da pesquisa demonstram que as receitas oriundas do Fundo Nacional de Saúde
são empregadas pela secretaria da Vigilância em Saúde, sem que haja um detalhamento das ações de
combate e tampouco quais os valores são empregados nas mesmas; desta forma, não é possível fazer
uma análise concreta de quanto de fato é repassado para o município para o combate a dengue,
tampouco que ações são priorizadas em termos financeiros.
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Dengue combat: a study on the management of resources in the
municipality of Maringá
Abstract
The objective of this study is to identify the expenditures incurred and the resources that are
transferred to the municipality of Maringá, which are used to manage dengue. Such a proposal is
understood as fundamental to know not only the amounts, but how the municipality uses this resource
with a view to the best use in terms of effective results. In terms of accomplishment, information was
collected within the scope of the municipality with the Secretary of Health and in the database of the
federal government by the National Health Fund, as a way to obtain the necessary data to fulfill this
proposition. In methodological terms, the research is classified as descriptive and explanatory, with a
deductive approach and the nature of the problem is applied; makes use of a qualitative and
quantitative approach, with bibliographical and documentary strategies, carried out in a field
environment. At the end of the study, the numbers related to the cases of the epidemic in the
municipality and the comparison of the revenues and expenses to combat dengue were verified, as
well as the management and use of these resources. The main results of the research show that the
revenues from the National Health Fund are used by the Health Surveillance Secretary, without any

details of the actions of combat or what the values are used in them; In this way, it is not possible to
make a concrete analysis of how much is actually passed on to the municipality to combat dengue,
either what actions are prioritized in financial terms.
Key-words: Combat Dengue, Public Health, Health Management.

1 Introdução
Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença viral que se espalha
rapidamente no mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes, com ampliação
da expansão geográfica para novos países e para pequenas cidades e áreas rurais. É estimado
que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente e que aproximadamente 2,5
bilhões de pessoas morem em países onde a dengue é endêmica. Segundo Tauil (2002), o
vetor é realmente o único elo vulnerável na cadeia de transmissão da dengue e as medidas
preventivas devem ser voltadas para o seu controle.
No Brasil, mais de 80% da população reside na área urbana, com importantes lacunas
no setor de infraestrutura, tais como dificuldades para garantir abastecimento regular e
contínuo de água e a coleta e destino adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2009). Outros
fatores, como a acelerada expansão da indústria de materiais não biodegradáveis, além de
condições climáticas favoráveis, agravadas pelo aquecimento global, conduzem a um cenário
que impede, em curto prazo, a proposição de ações visando à erradicação do vetor
transmissor. Na década de 1990 ocorreu um quadro epidêmico da dengue em vários Estados e
cidades brasileiras e, segundo Rouquayrol e Almeida Filho (1999), epidemia denomina-se
como a ocorrência de doença, em grande número de pessoas, ao mesmo tempo.
Especialmente na cidade de Maringá os surtos da doença começaram a aparecer na
área em 1995, quando foram registrados, com suspeita, 830 casos; em 2002 foram notificados
mais de 650 casos positivos e 02 óbitos pela Febre Hemorrágica da Dengue (FHD). No ano de
2007, uma forte epidemia notificou mais de 7.900 casos positivos e 06 óbitos, 05 deles sendo
pela FHD; essa epidemia foi uma dos maiores na história do Estado. Assim cria se uma
oportunidade de estudo para analisar se o aumento da epidemia da dengue vem sendo causado
pela falta de utilização das verbas que são repassadas para a cidade para o combate ao
mosquito, se o município cumprir todas as tarefas que estão no Portal da Transparência, e se
são verdadeiros os gastos que nele apresentam, podendo comparar o que mostram para a
população com a realidade dos fatos.
Dessa forma, com o agravamento do problema no município de Maringá, o objetivo
consiste verificar como tem sido realizada a gestão dos recursos no combate a dengue, para
que se entenda como está sendo utilizado em termos de medidas de vigilância, prevenção e
controle da dengue, bem como a gestão do problema. A população tem o direito de saber se os
recursos para o combate a dengue estão sendo utilizados adequadamente e qual prevenção
esta tendo maior resultado para diminuir a epidemia, logo, este estudo se justifica em termos
de elucidar como tal processo se dá no âmbito do município.
O presente artigo encontra-se organizado em cinco seções, sendo que na primeira se
faz a introdução, onde consta a situação problema, objeto, objetivo e estruturação. A seção
dois aborda a revisão de literatura, onde foi levantado o referencial teórico acerca dos
conceitos de administração pública, gestão pública e gestão em saúde. Na seção três se
apresenta a metodologia aplicada e os instrumentos de coleta e análise dos dados. Para a
quarta seção se evidencia os resultados obtidos e as respectivas análises. Por fim, na seção
cinco, se apresenta as conclusões do estudo e as recomendações.
2 Revisão de literatura
2.1 Administração pública
Do ponto de vista do exercício da cidadania, a Administração Pública representa um
conjunto de variáveis voltadas a atender as necessidades coletivas da sociedade. Nesse

sentido, Kohama (2012, p.10) define como sendo “a atividade funcional concreta do Estado
que satisfaz as necessidades coletivas em forma direta, contínua e permanente, e com sujeição
ao ordenamento jurídico vigente”, ou seja, voltadas para satisfazer as necessidades
de segurança, cultura, saúde, bem estar da população, entre outros. Na visão de Dallari (1998,
p.14) a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Cabe à administração pública a
responsabilidade de proporcionar meios de arrecadação dos tributos junto aos contribuintes de
forma equitativa e gerir os serviços públicos, o que não significa somente executá-lo, mas
organizar, administrar e fazer funcionar esses serviços de forma ética, técnica e transparente,
em concordância com as normas legais e administrativas vigentes.
Numa definição estruturada, podem-se conceituar serviços públicos como todo serviço
prestado pela administração, direta ou indireta, ou por seus delegados, sob normas e controles
estatais, para satisfazer as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples
conveniência do Estado, subdividindo em serviços públicos propriamente ditos e serviços de
utilidade pública. Os primeiros são os que a administração presta diretamente à coletividade,
reconhecendo ser essenciais para a sobrevivência do todo social e do próprio Estado,
considerados como privativos do Estado, ou seja, somente este pode prestá-los, sem que
sejam passiveis de delegação ou terceirização (ANDRADE, 2013).
Para Kohama (2012, p.2) os serviços públicos são “os serviços que competem
exclusivamente ao Estado, pois a sua prestação visa satisfazer necessidades gerais da
coletividade”. Essas necessidades de natureza coletiva são de obrigação dos entes da
federação, como determina o Art. 23, incisos I ao XII, da Constituição Federal de 1988
(CF/88). Ferreira (2000, p. 567) conceitua público como sendo “relativo ou destinado ao
povo, à coletividade, ou ao governo de um país. Que é do uso de todos, ou se realiza em
presença de testemunhas [...]”.
No Brasil, inúmeras funções competem ao Estado, que contribuem para melhoria de
vida dos usuários, que são os próprios contribuintes, logo, é evidente que pela complexidade
de determinados serviços e atividades há necessidade de se dividirem tarefas com o fim de se
atingir o objetivo maior de suprir as necessidades da população. Nesse contexto, o chefe do
Poder Executivo centraliza certas atividades, tais como saúde, educação, planejamentos, etc.,
chamadas administração direta, enquanto delega outras atividades que mereçam atenção
especial devido a seu nível de especialização, que é administração indireta. Administração
direta compreende o conjunto de atividades e serviços que são integrados na estrutura
administrativa da Presidência da República, do Governo do Estado ou da Prefeitura Municipal
(ANDRADE, 2013).
Deste modo o princípio da eficiência pode ser considerado um importante instrumento
para exigir qualidade nos serviços prestados pela administração pública. Moraes (1999, p. 30)
afirma que o princípio da eficiência é o que impõe à administração pública direta e indireta e a
seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de
forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca
da qualidade, rimando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se
maior rentabilidade social. Considerando que para a administração pública executa sua função
é necessário obter recurso por meio da arrecadação de tributos, taxas, contribuições, entre
outras, e tendo em vista a arrecadação dos tributos um elemento importante, tem se percebido
que o cidadão, como contribuinte co-responsável, inconscientemente se ausenta da sua
principal obrigação, que se baseia na importância de alicerçarem-se as transações comerciais
com o documento fiscal, garantindo que os tributos das transações cheguem ao erário.

2.2 Gestão pública
Gestão é uma prática que deve ser aprimorada para alcance de determinados fins: para
reduzir a pobreza, para melhorar a educação, para aumentar a competitividade da economia,
para aumentar a conservação de recursos naturais, para preservar, estender e expandir a
cultura. Nesse sentido, a gestão pública deve fazer parte de um projeto amplo de
desenvolvimento. A melhoria das organizações e dos métodos, da informação gerencial, da
capacitação das pessoas, embora por si só importantes, apenas ganham um sentido estratégico
quando partem de um projeto de desenvolvimento (NASCIMENTO, 2010). Para Malmegrin
(2012, p 14) “O termo gestão é sinônimo de administração e significa um conjunto de
princípios, de normas e de funções que tem por fim ordenar os fatores de produção e controlar
a sua produtividade e a sua eficiência, para obter determinado resultado”. Assim sendo, a
gestão pública é “a mesma atividade administrativa vinculada à lei ou à norma técnica e à
política, realizando funções administrativas em um determinado período de tempo”
(AMATO, 197;SANTOS, 2005).
Governadores e prefeitos fazem inúmeras tentativas de “revolucionar” na gestão dos
seus Estados e Municípios, respectivamente, na ânsia de fazer de seu mandato um exemplo de
gestão eficiente e com o maior atendimento possível ao interesse público. A Administração
Pública está em toda parte, e, preocupa-se, essencialmente, com a gestão dos recursos
financeiros e com o marketing público, cujos objetivos são a qualidade e a racionalidade,
entendidas como sinônimos de economia e meios de redução de custos (SOARES, 1981). O
termo Nova Gestão Pública, na literatura nacional, traduz a expressão inglesa New Public
Managemet. Ambas significam, na literatura internacional, as reformas do Estado a partir dos
anos 1970, baseadas na corrente gerencialista do pensamento administrativo. No Brasil, ela
foi introduzida por Bresser- Pereira (1998) como Administração Pública Gerencial
(JUNQUILHO, 2000). Instituída por Hood (1991), a expressão “Nova Administração
Pública” (NAP), no contexto do processo de reforma do aparelho de Estado, foi incorporada
no Brasil como Administração Publica gerencial, em um esforço do seu coordenador político
de se distanciar do movimento reformista internacional e de sua vinculação com ideário
neoliberal (BRESSER PEREIRA, 2001). De acordo com Boston (1996) a NAP pode ser
sintetizada como a definição de regras de modo a separar a formulação de políticas e a
administrativa. A formulação de política passa a ser entendida como a definição de objetivos e
missão da organização, da meta de desempenho e dos indicadores de avaliação.
Hood (1995) sintetiza o ideário da NAP como a redução ou remoção de diferenças
entre o setor privado e púbico, refletindo tanto a crença dos métodos do mercado e das
empresas privadas quanto à descrença nos servidores públicos. Apesar de variações na sua
implementação nos diferentes países identifica temas comuns (MATIAS-PEREIRA, 2010),
Assim, a partir da perspectiva das políticas de reforma, a Nova Gestão Pública tem sido a
fonte teórica de ideias para desenhar e realizar novas práticas e processos no âmbito da gestão
publica. Nesse sentido, sustentam Minogue (1998) que o principal objetivo, inerente às
reformas do estilo NGP, é tornar as praticas mais eficientes e obter “valor por dinheiro”
realizando mudanças organizacionais e de gestão para alcançar a eficiência dos recursos.
Na área da saúde, principalmente no setor público e no setor social, sobretudo na
América Latina, começaram a serem apresentadas novas proposições de planejamento
formuladas por Mario Testa (1995) e por Matus (1993). Em ambos se encontram criticas ao
modelo tradicional de planejamento, apresentado como normativo, e a apresentação de novas
propostas. A história do planejamento na saúde tem como uma de suas origens reconhecidas
um método, preconizado e divulgado pela Organização Pan- Americana da Saúde (1965),
voltado à prorrogação em saúde e ao chamado planejamento normativo. Nos anos de 1970,
começou a tomar corpo uma critica que rompeu com estes preceitos e começou a falar em

planejamento estratégico e situacional (RIVERA, 1989). A partir de 1975, segundo Rivera
(1989) e Chorny (1990), começa a se explicitar o caráter político do planejamento. Durante os
anos 1980 começa a ser amplamente difundido no Brasil o PES (Planejamento Estratégico
Situacional), que passou a ser entendido pelos atores do setor da saúde, notadamente na área
pública, como método de planejamento estratégico mais adequado para o setor. No entender
de Ginter (1998. p. 13), gestão estratégica é o “processo organizacional para identificar o
futuro pretendido e desenvolver guias de decisão para alcançar esse futuro [...]”, a partir do
planejamento estratégico, que é um plano ou estratégia.
3 Procedimentos metodológicos
A pesquisa realizada, quanto aos objetivos, tem caráter descritivo, pois a à
identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com
o fenômeno ou processo. Aqui, se fez uma análise descritiva dos registros apresentados no
portal da transparência no site da Prefeitura de Maringá, utilizando-as como coleta de dados
para o desenvolvimento do trabalho (LAKATOS e MARCONI, 2011). Tem abordagem
dedutiva, visto que utiliza registros dos acontecimentos do município para analise do combate
a Dengue. “Parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita
chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua
lógica” (GIL, 2008, p. 9). Em relação à natureza do problema, o presente estudo se enquadra a
tipologia de pesquisa aplicada, pois segundo Freitas e Prodanov (2013) objetiva gerar
conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos.
Em relação à abordagem do problema essa pesquisa tem uma abordagem mista,
porque serão recolhidos os dados junto ao órgão da prefeitura de Maringá, primeiramente em
modo quantitativo, para posteriormente sofrer tratamento qualitativo, permitindo uma
demonstração mais completa. Com relação às estratégias de pesquisa se faz uso aqui de
pesquisa bibliográfica e documental, que, de acordo com Severino (2007) a pesquisa
bibliográfica é aquela que se realiza a partir de registros e documentos impressos, como livros
e artigos, os quais foram utilizados para fins da base teórica do assunto e documental, quando
faz uso de documentos para sua realização. Quanto ao ambiente da pesquisa é utilizada a
pesquisa é de campo, pois se trata de pesquisa empírica, no mundo real, ou seja, na prefeitura
do município (BARROS e LEHFELD, 2012).
A coleta de dados com fundamentos em Gil (1995) a qualifica como dados primários,
que ainda não sofreram nenhuma alteração do pesquisador e não estão publicados de forma
científica mediante a técnica documental, já que as informações foram coletadas no site da
Prefeitura de Maringá no Portal da Transparência no setor da saúde e posteriormente análise
do material disponibilizado no site. Em seguida procedeu-se a análise dos dados, para Gil
(1999) o objetivo da analise de dados é organizar sistematicamente os dados de forma que
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema de investigação. Creswell (2007)
afirma que a analise de dados é um processo constante que faz com que o pesquisador reflita
continuamente sobre os dados coletados, dando-lhes um caráter emergente e indutivo. Para
esta pesquisa se adotou as técnicas analise documental. “A análise documental busca
identificar informações factuais nos documentos a partir de questões e hipóteses de interesse”
(CAULLEY, LÜDKE; ANDRE, 1986). Para Bardin (1977), a análise documental é “uma
operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob
a forma diferente do original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e
referenciação”. Caracterizando adequadamente o artigo, pois foram feitas análises com
documentos disponibilizado no site da prefeitura, para verificar os atos realizados com os
recursos que devem ser utilizados para o combate do Mosquito Aedes Aegypti.

4 Apresentação e análise dos dados
A cidade de Maringá atualmente possui 403.063 de acordo com o IBGE (2016), com
crescimento no período de 2014 a 2015, de 1,46%. No período de análise desta pesquisa, que
contempla os anos de 2013 a 2015, muitas ações que consomem recursos foram
empreendidas, como: salários dos agentes, uniforme, combustíveis, entre outras. Para manter
o programa de combate a dengue, o governo estadual repassa os recursos que o município
destina aos diversos setores conforme sua necessidade. Nesse sentido, este estudo, a partir dos
relatórios disponibilizados pela Secretaria de Saúde de Maringá, se procedeu a análise dos
mesmos para se cumprir o objetivo da pesquisa, como se demonstra a seguir.
CASOS DE DENGUE EM MARINGA
ANO

CONFIRMADOS

NOTIFICADOS

2013

2.803

6.068

2014

3.603

7.555

2015
1.308
4.914
Quadro 1: Casos da dengue em Maringá-Pr.
Fonte: Secretária de Saúde do Município de Maringá (2016).

No quadro 1 se percebe o número dos casos confirmados e notificados, sendo que em
2014 foi o ano mais crítico e demandou mais recursos, como é apresentado posteriormente,
mas não necessariamente foi utilizado somente para o combate a dengue, pois se verifica que
a maior despesa ocorre em 2015.
4.1 Análise das receitas
As informações provêm do Fundo Nacional de Saúde onde constam os repasses anuais
para a Vigilância em Saúde do município para o combate de doenças epidemiológicas. Os
repasses são destinados para uma ação de serviço ou estratégia em saúde como, Ações para o
Combate a Dengue, Malária, Doença de Chagas, entre outras, incentivos de qualificação das
ações de dengue, dos núcleos hospitalares, programa de qualificação das ações de vigilância
em saúde, ações de investimento em vigilância e saúde e o repasse para o pagamento dos
agentes que combatem a dengue todos os dias. No quadro 2 apresentam-se os setores da saúde
em vigilância da saúde e os valores repassados em 2013.
ANO DE 2013 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRÁTEGIA

REPASSE

AÇÕES P/DENGUE, MALÁRIA, LEISHIMANIOSE E DOENÇA DE CHAGAS

R$

500.000,00

INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

R$

404.402,87

NÚCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA – NHE

R$

18.000,00

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGIL. EM SAÚDE

R$

134.800,95

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS

R$

3.378.121,00

TOTAL
Quadro 2: Análise do montante repassado em 2013
Fonte: Fundo Nacional de Saúde (2013).

R$

4.435.324,82

Como se vê em 2013 foi repassado o montante de R$ 4.435.32,82, contudo esse valor
não é somente para o combate a dengue, no Fundo Nacional de Saúde é disponibilizado o
valor total repassado para a vigilância em saúde em geral, não tem o valor específico de cada
doença epidemiológica, ou seja, não se pode identificar o valor exato repassado para o
combate a dengue. No quadro 3 se observa a receita repassada no ano seguinte 2014.

ANO DE 2014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRÁTEGIA
INCENTIVOS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE

REPASSE
R$

8.893,82

PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE ( PFVS)
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM
SAÚDE

R$

1.359.226,16

R$

215.681,52

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS

R$

3.522.372,00

TOTAL
Quadro 3: Análise do montante repassado em 2014
Fonte: Fundo Nacional de Saúde (2014).

R$

5.106.173,50

Em 2014 o repasse dos recursos totalizou R$ 5.106.173,50, a receita subiu de um ano
para o outro em um total de R$ 670.848,68 consequentemente teve um repasse maior no piso
fixo de vigilância em saúde. De 2013 para 2014 e 2015 não teve a receita de Ações para
Dengue, Malária, Leishimaniose e doença de chagas, pois teve mudança de nomenclatura,
dificultando ainda mais a transparência dos repasses que foram fornecidos para o município.
No quadro 4 se faz a análise dos repasses no ano de 2015.
ANO DE 2015 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRÁTEGIA

REPASSE

INCENTIVOS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE

R$

PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE ( PFVS)

R$

471.769,72

PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)

R$

653.227,52

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

R$

268.908,75

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS

R$

2.425.488,00

AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE

R$

199.500,00

TOTAL
Quadro 4: Análise do montante repassado em 2015
Fonte: Fundo Nacional de Saúde (2015).

189.837,10

R$ 4.208.731,09

No último ano de análise o montante total foi de R$ 4.208.731,09, diminuição em
relação a 2014 no valor de R$ 897.442,41, o recurso repassado para os agentes comunitários
de saúde e o piso fixo de vigilância em saúde foram menor.
4.2 Análise das despesas
Os custos diretos para o combate a dengue no Município de Maringá foram fornecidos
pela Secretaria de Saúde de Maringá, a partir dos relatórios de gastos anuais. Para os custos
diretos das ações para o combate a dengue foi estudada os gastos com recursos humanos
(RH), uniformes, material de campo, equipamentos de proteção individual, insumos
estratégicos, gastos com veículos, propaganda e publicidade, outros equipamentos em geral.
Os gastos com RH foram observados para todas as ações do programa com base na
remuneração das seguintes categorias profissionais: médicos, biólogos, veterinários, técnicos
de laboratório, auxiliares de laboratório agentes de zoonoses e auxiliares administrativos. O
gasto com uniformes dos agentes zoonoses esta incluso: calça, camisa, jaleco, camiseta de
manga curta, capa de chuva, boné, protetor solar e botas de cano curto de tamanho e modelos
padronizados de fácil identificação pela população.
Os gastos com material de campo foram equivalentes à soma dos gastos com itens do
trabalho de uso cotidiano, acondicionados em mochila individual, lápis, caneta, formulários,
prancheta, lanterna, fita zebrada e equipamentos e materiais para coleta de larvas em

quantidade solicitada a medida da necessidade. Os custos de publicidade compreendem a
confecção de materiais informáticos para a distribuição, como cartazes e folhetos; já o custo
com equipamentos trata de equipamentos utilizados para o combate a dengue. No quadro 5, se
evidencia as despesas de 2013 com departamento pessoal ou seja com os gastos de
remuneração dos agentes em saúde.
ANO 2013
DESPESAS

EMPENHOS

FOLHA DE PAGAMENTO

R$ 2.606.999,97

FGTS

R$

218.808,37

SEGURO SOCIAL

R$

612.535,89

MARINGA PREVIDÊNCIA

R$

1.261,07

TOTAL

R$ 3.439.605,30

TOTAL ANULADO

R$

406.401,55

EMPENHO LÍQUIDO
R$ 3.033.203,75
Quadro 5: Despesas com RH em 2013.
Fonte: Secretária de Saúde do Município de Maringá (2013).

No quadro 5 se verifica a divisão das despesas com RH em Folha de pagamento
(remuneração), FGTS, Seguro Social e Maringá previdência, onde totaliza um valor de R$
3.439.605,30, mas que são anulados o montante de R$406.401,55. Logo em seguida no
quadro 6 está as despesas em gerais que foram gastas no ano de 2013.
ANO 2013
DESPESAS

EMPENHOS

ETANOL/DIESEL

R$

8.693,81

GASOLINA

R$

9.924,00

ALIMENTO/COPA

R$

1.513,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

R$

392,40

MAT. COPA E COZINHA

R$

11.370,00

MATERIAL DE LIMPEZA

R$

8.401,05

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

R$

46.601,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

R$

8.223,50

GASTOS COM OS VEICULOS

R$

18.325,61

BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

R$

3.400,00

MATERIAL DE CONSUMO/ PGTO ANTECIPADO

R$

399,99

MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIB. GRATUITA

R$

7.217,00

DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO

R$

18.000,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

R$

2.141,00

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

R$

1.378,70

R$

145.981,06

TOTAL:
Quadro 6: Despesas em gerais em 2013
Fonte: Secretária de Saúde do Município de Maringá (2013).

Conforme os relatórios utilizados pela análise dos custos em 2013 as despesas totais
foram de R$ 3.585.586,36, contudo nos relatórios constava um valor anulado de R$
406.401,55 que deve ter sido anulado, por alguma falha nos valores das despesas. Sendo

assim as despesas liquidas de 2013 totaliza R$ 3.179.184,81. No quadro 7 está os gastos com
RH no ano de 2014.
ANO 2014
DESPESAS

EMPENHOS

FOLHA DE PAGAMENTO

R$

2.754.363,61

FGTS

R$

227.258,66

SEGURO SOCIAL

R$

635.912,57

MARINGA PREVIÊNCIA

R$

1.010,16

TOTAL

R$ 3.618.545,00

TOTAL ANULADO

R$

EMPENHO LÍQUIDO

R$ 3.371.535,60

247.009,40

Quadro 7: Despesas com RH em 2014.
Fonte: Secretária de Saúde do Município de Maringá (2014).

No quadro 7 viu-se que são divididas as despesas com RH em Folha de pagamento
(remuneração), FGTS, Seguro Social e Maringá previdência, onde totaliza um valor de R$
3.618.545,00, mas que são anulados o montante de R$ 247.009,40. E logo em seguida no
quadro 8 os gastos com as despesas em geral no ano em questão, 2014.
ANO 2014
DESPESAS

EMPENHOS

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

R$

21.000,00

COMBUSTIVEL

R$

13.350,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

R$

84,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

R$

80.034,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

R$

6.845,00

VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA

R$

178.000,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

R$

41.656,00

MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

R$

4.640,40

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

R$

48.625,00

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

R$

2.025,00

IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS

R$

10.656,70

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

R$

10.778,00

TOTAL:
Quadro 8: Despesas em gerais em 2014.
Fonte: Secretária de Saúde do Município de Maringá (2014).

R$

417.694,10

Em 2014 as despesas com RH foram de R$ 3.618.545,00, mas com uma anulação de
R$ 247.009,40, o valor líquido foi de R$ 3.371.535,60. E as despesas em gerais totalizaram
417.694,10, sendo assim as despesas totais do ano de 2014 foi de R$ 3.789.229,70, se verifica
então um aumento nas despesas do ano de 2013 para 2014 no valor de 610.004,70. O ano de
2015 se apresenta no quadro 9 os gastos realizados.
ANO 2015
DESPESAS

EMPENHOS

FOLHA DE PAGAMENTO

R$ 2.851.509,25

FGTS

R$

233.138,56

SEGURO SOCIAL

R$

649.906,82

MARINGA PREVIDENCIA

R$

-

TOTAL

R$ 3.734.554,63

TOTAL ANULADO

R$

4.053,29

EMPENHO LÍQUIDO
R$ 3.730.501,34
Quadro 9: Despesas com RH em 2015.
Fonte: Secretária de Saúde do Município de Maringá (2015).

No quadro acima viu-se que são divididas as despesas com RH em Folha de
pagamento (remuneração), FGTS, Seguro Social e Maringá previdência, onde totaliza um
valor de R$ 3.734.554,63, mas que são anulados o montante de R$ 4.053,29. Em seguida esta
o quadro 10 com os gastos gerais de 2015.
ANO 2015
DESPESAS

EMPENHOS

COMBUSTIVEL

R$

14.356,00

ALIMENTO/COPA

R$

154,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

R$

7.537,21

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

R$

15.026,50

MATERIAL DE COPA E COZINHA

R$

673,40

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

R$

8.787,40

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

R$

8.313,80

MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

R$

160,00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

R$

6.028,00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

R$

21.900,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

R$

47.600,00

IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS

R$

13.619,29

TOTAL:

R$ 144.155,60

Quadro 10: Despesas em gerais em 2015.
Fonte: Secretária de Saúde do Município de Maringá (2015).

Conforme se averiguou em 2015 o total de despesas com RH foi de R$ 3.734.554,63
com um valor anulado de R$ 4.053,29, um valor menor em relação dos anos anteriores. O
empenho líquido com RH foi de 3.730.501,43, e com despesas gerais foi de 144.155,60.
Totalizando as despesas do ano de 2015 foi o montante de R$ 3.874.657,03. Assim de 2014
para 2015 teve um aumento das despesas de R$ 85.427,24.
4.3 Análise dos resultados
Chegando ao resultado da análise sobre os repasses de recursos para o combate a
dengue nos anos 2013, 2014 e 2015, verifica-se a situação dos repasses ante as despesas que
tem um padrão de aumento no período. Comparando as receitas com as despesas no quadro 11
conferindo a diferença, para se ter melhor entendimento do que foi gasto no período.
ANO 2013

ANO 2015

ANO 2014

RECEITA

R$

4.435.324,82

RECEITA

R$

5.106.173,50

RECEITA

R$ 4.208.731,09

DESPESAS

R$

3.179.184,81

DESPESAS

R$

3.789.229,70

DESPESAS

R$ 3.874.656,94

DIFERENÇA

R$ 1.256.140,01

DIFERENÇA

R$ 1.316.943,80

DIFERENÇA

R$ 334.074,15

Quadro 11: Comparação receitas com despesas.
Fonte: Secretária de Saúde do Município de Maringá.

A análise de 2013 mostra que a receita ultrapassa as despesas em um montante de R$
1.256.140,01, pois o governo federal repassa um valor superior ao que vai ser gasto
realmente, mas essa receita é repassada para a Vigilância da Saúde, não apenas para o
combate a dengue. O mesmo ocorre em 2014 e 2015. O repasse maior foi no ano de 2014 no
valor de R$ 5.106.173,50 e o montante maior de despesas foi em 2015 no valor de R$
3.874.656,94. Por fim, se verificou também que no Portal da Transparência não se apresente
os valores específicos para o combate a dengue, mas de forma global o gasto da Vigilância em
Saúde, logo, inviabiliza uma análise pormenorizada das despesas e receitas.
Nesse sentido, o aumento verificado em 2015 pode ter sido para fazer frente a outros
gastos com vigilância em saúde, para o combate de outra doença epidemiológica, e não para a
Dengue. Tal situação implica em uma melhor forma de divulgação das informações, o que
Andrade (2013), afirma que na Prestação de Contas devem constar demonstrativos de receita
e despesas, relação de pagamentos, extratos das contas bancárias, entre outros, de forma clara.
Contudo no Portal da Transparência de Maringá não havia tais relatórios, o que dificultou
uma análise concreta desse estudo.
5 Conclusão
A epidemia da dengue é um problema sério que vem se alastrando por todo país. À
medida que o tempo passa só aumenta o crescimento de casos de dengue no Brasil. Com isso
o governo tenta combater esse mosquito com meios e recursos necessários todos os dias. Mas
muitas das vezes a população deixa a desejar no controle de combate a dengue, pois a
primeira ação deveria ser de cada cidadão, se cada um jogasse lixo no lixo, não deixasse água
parada em recipientes, vasos etc.; entre outras atitudes, não seria tão preocupante a situação
dessa epidemia.
Este estudo tratou de averiguar os montantes de recursos que foram repassados para o
setor de Vigilância da Saúde no município de Maringá e as despesas realizadas nos últimos
três anos para o combate a dengue, com o objetivo de obter uma análise se foram coerentes os
saldos das receitas repassadas e as despesas gastas para e epidemia e se há transparência para
a população desses custos para a sociedade, assim como que ações consumiram tais recursos.
No quadro 1 se demonstra os casos de dengue confirmados e notificados dos últimos
três anos como forma de se evidenciar a questão da dengue no município. Já os quadros 2, 3 e
4 levantam informações sobre as ações, serviços e estratégias para o combate a dengue e os
valores repassados para desenvolver essas atividades que são: ações para dengue, malária e
outras doenças, incentivo de qualificação das ações de dengue, núcleos hospitalares de
epidemiologia, programas de qualificação das ações de vigilância em saúde, agentes
comunitários em saúde, piso fixo em vigilância em saúde, e ações de investimentos em
vigilância em saúde. Mais como já foi dito os valores mostrados são em geral e não específico
para o combate a dengue o que mostra que não há clareza nas informações por parte do
município, logo, não se consegue saber ao certo que ações reais têm sido praticadas ou quais
são priorizadas, bem como seus resultados efetivos.
Em relação às despesas com RH e despesas diversas está explícitas dos quadros 5 ao
10 desse estudo, os quais mostram quais as despesas e quais os valores dos empenhos
distribuídos para cada uma delas entre elas estão: Remuneração, FGTS, seguro social e
Maringá previdência (RH), despesas com combustíveis, copa, segurança e equipamentos em
gerais. Estas despesas foram obtidas junto à Secretaria de Saúde, em solicitação especial,
porém não constam de modo detalhado no Portal da Transparência. Solicitações sobre as
ações que consomem recursos foram solicitadas também à Secretaria de Saúde que, informou

que as mesmas já constavam no portal e, portanto, não se justificam em termos de pedido
especial, fato que não corresponde à realidade, conforme esta pesquisa verificou.
No quadro 11 mostra que a grande diferença dos saldos das receitas e das despesas de
cada ano analisado, com isso fica claro que não a tanta transparência dos sites da prefeitura e
dos sites disponibilizados para a sociedade, pois não constam exatamente os valores gasto
somente para o combate a dengue e sim mostram os recursos que foram repassados para a
vigilância em saúde para o combate de várias doenças e vários outros gastos, assim
impossibilita que seja feita qualquer análise concreta do real gasto e real investimento para
combater a Aedes Aegypti.
Com o término deste estudo, pode-se observar que ao buscar as informações na
Secretária da saúde e prefeitura do Município de Maringá tem o entendimento que falta
interesse e organização para fornecer os dados exatos desses repasses e custos trazendo assim
uma falta de transparência e descaso com a população. Logo, este estudo verificou falhas em
relação na falha de prestação de contas desenvolvida pela cidade de Maringá. Ressalta-se que
os cidadãos têm direito a informações exatas de todos os recursos utilizados, para que não
haja desvios e corrupção por parte dos agentes envolvidos.
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