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APrESENTAÇÃO

O grande desafio do sistema de saúde em garantir acesso dos cidadãos à 
Rede de Atenção à Saúde (RAS), em tempo oportuno e com qualidade, a partir do 
reconhecimento da saúde como um dos direitos sociais, ganha centralidade na agenda 
dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), com o advento do Decreto nº 7.508, de 
28 de junho de 2011, representando a possibilidade concreta de construção da atenção 
integral à saúde. Para isso, há a necessidade de responsabilização compartilhada entre 
os gestores do SUS, de forma solidária e cooperativa, por meio da conjugação de 
recursos e do compromisso de reduzir desigualdades regionais e promover a equidade 
social.

A informação constitui-se, hoje, em um fenômeno social que possibilita 
mudanças, revelando-se fundamental para o pleno exercício da cidadania. É neste 
contexto que o Departamento de Articulação Interfederativa (DAI), da Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) apresenta o Volume 2 da série Articulação 
Interfederativa, na intenção de contribuir com estudantes, técnicos e gestores do 
SUS, na divulgação das principais Leis, Decretos, Resoluções tripartite, Portarias do 
Ministério da Saúde e demais documentos que o regulamentam, visando a sua efetiva 
implementação.

No intuito de facilitar a consulta e a leitura, a partir desta edição, este Volume 2 da 
Série Articulação Interfederativa, intitulado Principais Marcos Normativos da Gestão 
Interfederativa do SUS, passa a ser impresso em um único volume e encontra-se divido 
em duas partes: a primeira traz os seus principais marcos jurídicos a partir da Constituição 
Federal de 88, e, a segunda, os seus principais marcos regulamentadores instituídos por 
Resoluções da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e por portarias do Ministério da 
Saúde. As normas que o compõem podem ser consultadas logo a seguir, por meio de um 
quadro-síntese contendo a respectiva discriminação dos temas abordados.

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
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QUADrO-SíNTESE DAS NOrmAS QUE 
COmPÕEm ESTE VOLUmE1

PArTE i – LEiS e DECrETOS
Norma Tema

Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988

Constituição Federal de 1988 – Atualizada até a Emenda 
Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015.

Emenda Constitucional  
nº 86, 17 de março de 2015

Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar 
obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. 

Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990

Dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.

Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da Saúde e dá outras providências.

Decreto nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011

Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa e dá outras providências.

Lei Complementar nº 141, de 
13 de janeiro de 2012

Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 
União, estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços 
públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de 
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga 
dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, 
de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

Decreto nº 7.827, de 16 de 
outubro de 2012 

Regulamenta os procedimentos de condicionamento e 
restabelecimento das transferências de recursos provenientes das 
receitas de que tratam o inciso II do caput do art. 158, as alíneas “a” 
e “b” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 da Constituição, 
dispõe sobre os procedimentos de suspensão e restabelecimento das 
transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento 
da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde de 
que trata a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e dá 
outras providências.

1 As normas descritas nesta publicação podem ser acessadas no site do Planalto: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao> e no site da Biblioteca 
Virtual em Saúde: <http://bvsms.saude.gov.br/>.

continua
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PArTE i – LEiS e DECrETOS
Norma Tema

Lei nº 11.107, de 6 de abril  
de 2005  

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e 
dá outras providências.

Decreto nº 6.017, de 17 de 
janeiro de 2007 

Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe 
sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos.

Lei nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013

Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nos 8.745, de 9 
de dezembro de 1993, e 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras 
providências.

continuação

PArTE ii – rESOLUÇÕES E POrTAriAS
A – DA PArTiCiPAÇÃO SOCiAL 

Norma Tema
Eixos temáticos da  
15ª Conferência Nacional  
de Saúde 

Eixos temáticos da 15ª Conferência Nacional de Saúde.

Resolução CNS nº 453, de 10 
de maio de 2012

Diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.

B – rESOLUÇÕES E OUTrOS CONSENSOS PACTUADOS NA CiT
Norma Tema

Resolução CIT nº 1, de 29 de 
setembro de 2011 Diretrizes gerais para instituição de Regiões de Saúde.

Resolução CIT nº 1, de 17 de 
janeiro de 2012

Estabelece as diretrizes nacionais da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (Rename) no âmbito do SUS.

B – rESOLUÇÕES E OUTrOS CONSENSOS PACTUADOS NA CiT
Norma Tema

Resolução CIT nº 2, de 17 de 
janeiro de 2012

Estabelece as diretrizes nacionais para a elaboração da Relação 
Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases) no âmbito do 
SUS.

Resolução CIT nº 3, de 30 de 
janeiro de 2012 Estabelece normas e fluxos do Coap.

Resolução CIT nº 4, de 19 de 
julho de 2012 Dispõe regras de transição operacional do Pacto para o Coap.

Resolução nº 5, de 19 de junho 
de 2013

Dispõe sobre as regras do processo de pactuação de Diretrizes, 
Objetivos, Metas e Indicadores para os anos de 2013-2015.

Diretrizes e Proposições 
Metodológicas para a 
Elaboração da PGASS – 
Documento Pactuado na 
Reunião da CIT, em 26 de 
julho de 2012

Diretrizes para a Programação-Geral de Ações e Serviços de Saúde.

continua
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C – POrTAriAS 
Norma Tema

Portaria nº 1.559, de 1º de 
agosto de 2008 Institui a Política Nacional de Regulação do SUS.

Portaria nº 161, de 21 de 
janeiro de 2010

Dispõe sobre o art. 3º da Portaria GM nº 699, de 30 de março de 
2006, que versa sobre o Termo de Cooperação entre Entes Públicos.

Portaria nº 4.279, de 30 de 
dezembro de 2010

Estabelece as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à 
Saúde no âmbito do SUS.

Portaria MS/GM nº 533, de 28 
de março de 2012

Estabelece normas gerais e o elenco de medicamentos e insumos 
da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), no 
âmbito do SUS.

Portaria MS/GM nº 575, de 29 
de março de 2012

Institui e regulamenta o uso do Sistema de Apoio ao Relatório Anual 
de Gestão (SargSUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Portaria MS/GM nº 841, de 2 
de maio de 2012

Publica a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases), 
no âmbito do SUS e dá outras providências.

Portaria nº 2.135, de 25 de 
setembro de 2013

Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Portaria nº 2.446, de 11 de 
novembro de 2014 Redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).

Fonte: Elaboração própria – CGCI/DAI/SGEP/MS.

conclusão
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PArTE i – LEiS E DECrETOS





Constituição da república 
Federativa do Brasil de 1988

PrEÂmBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

TíTULO i 
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
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Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios:
I – independência nacional;
II – prevalência dos direitos humanos;
III – autodeterminação dos povos;
IV – não-intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação 
de uma comunidade latino-americana de nações.

TíTULO ii 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO ii 
Dos Direitos Sociais

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
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infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)

TíTULO Viii 
Da Ordem Social

CAPíTULO i 
Disposição Geral

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo 
o bem-estar e a justiça sociais.

CAPíTULO ii 
Da Seguridade Social

SEÇÃO i 
Disposições Gerais

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I – universalidade da cobertura e do atendimento;
II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais;
III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;
V – eqüidade na forma de participação no custeio;
VI – diversidade da base de financiamento;
VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
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aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições 
sociais: (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, 
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro;
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201;
III – sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV – do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 
equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
§ 1º – As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas 

à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento 
da União.

§ 2º – A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma 
integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, 
tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, 
assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3º – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória nº 526, de 
2011) (Vide Lei nº 12.453, de 2011)

§ 4º – A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou 
expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5º – Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

§ 6º – As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas 
após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou 
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, “b”.
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§ 7º – São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades 
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§ 8º – O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador 
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social 
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção 
e farão jus aos benefícios nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 9º – As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão 
ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da 
utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do 
mercado de trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

§ 10 – A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema 
Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva 
contrapartida de recursos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 11 – É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de 
que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado 
em lei complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 12 – A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as 
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 13 – Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, 
total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a 
receita ou o faturamento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

SEÇÃO ii 
Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, 
por pessoa física ou jurídica de direito privado.
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes:

I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.
§ 1º O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
29, de 2000)

I – no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 
159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas 
aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000)
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 
dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 
e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000)
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
I – os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 86, de 2015)
II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus 
respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades 
regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 
nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)
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IV – (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)
§ 4º Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo 
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional 
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de 
agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, 
nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010)

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 
da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente 
comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo 
em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu 
exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º – As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º – É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º – É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4º – A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 
bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
vedado todo tipo de comercialização.

Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei:

I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador;
III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV – participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico;
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V – incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 
tecnológico e a inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, 
de 2015)
VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
VII – participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o  
do trabalho.

TíTULO X 
ATO DAS DiSPOSiÇÕES CONSTiTUCiONAiS TrANSiTÓriAS

(incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 2º – É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º – É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados 
nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)

I – no caso da União: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de 
saúde no exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por 
cento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela 
variação nominal do Produto Interno Bruto – PIB; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto 
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que 
tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas 
que forem transferidas aos respectivos Municípios; e (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)
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III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto 
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 
tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais 

inferiores aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício 
financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano, 
sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete por cento. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, 
no mínimo, serão aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações 
e serviços básicos de saúde, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
29, de 2000)

§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados 
às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma 
finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e 
fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição 
Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir 
do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios o disposto neste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000)

Brasília, 5 de outubro de 1988.
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Emenda Constitucional nº 86, 
de 17 de março de 2015

Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar 
obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do 
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal passam a vigorar com 
as seguintes alterações: 

“Art. 165. ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............................................................................

§ 9º......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................

III – dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos 
que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento 
de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a 
realização do disposto no § 11 do art. 166.” (NR)
“Art. 166. ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

.............................................................................
§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas 

no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida 
prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste 
percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. 

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde 
previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 
I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos 
sociais. 

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a 
que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois 
décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme 
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os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar 
prevista no § 9º do art. 165. 

§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão 
de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. 

§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da 
programação prevista no §11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal 
e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não 
integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites 
de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169.

§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que 
integre a programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes 
medidas: 

I – até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder 
Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público 
e a Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do 
impedimento; 
II – até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder 
Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação 
cujo impedimento seja insuperável; 
III – até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso 
II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da 
programação cujo impedimento seja insuperável; 
IV – se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo 
previsto no inciso III, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o 
remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos 
previstos na lei orçamentária. 
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações 

orçamentárias previstas no § 11 não serão de execução obrigatória nos 
casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I  
do § 14. 

§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da 
execução financeira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos 
por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. 

§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar 
no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes 
orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a 
mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. 
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§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter 
obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, 
independentemente da autoria.” (NR)

“Art. 198. ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............................................................................

§ 2º .....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............................................................................

I – no caso da Uniãoa receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, 
não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);............................................
§ 3º .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.............................................................................
I – os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; ................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................
IV – (revogado) .................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................... ” (NR)
Art. 1º Os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal passam a vigorar com 

as seguintes alterações:
Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição Federal será 

cumprido progressivamente, garantidos, no mínimo: 
I – 13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento) da receita corrente líquida 
no primeiro exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda 
Constitucional; 
II – 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento) da receita corrente líquida 
no segundo exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda 
Constitucional; 
III – 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) da receita corrente 
líquida no terceiro exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta 
Emenda Constitucional; 
IV – 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente 
líquida no quarto exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta 
Emenda Constitucional; 
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V – 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida no quinto exercício 
financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional. 
Art. 3º As despesas com ações e serviços públicos de saúde custeados com a 

parcela da União oriunda da participação no resultado ou da compensação financeira pela 
exploração de petróleo e gás natural, de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal, 
serão computadas para fins de cumprimento do disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da 
Constituição Federal.

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação e 
produzirá efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014. 

Art. 5º Fica revogado o inciso IV do § 3º do art. 198 da Constituição Federal. 

Brasília, em 17 de março de 2015.
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Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.

O PrESiDENTE DA rEPÚBLiCA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

DiSPOSiÇÃO PrELimiNAr

Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

TíTULO i 
DAS DiSPOSiÇÕES GErAiS

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução 
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade.

Art. 3º Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do 
País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, 
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a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. (Redação 
dada pela Lei nº 12.864, de 2013).

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do 
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições 
de bem-estar físico, mental e social.

TíTULO ii 
DO SiSTEmA ÚNiCO DE SAÚDE

DiSPOSiÇÃO PrELimiNAr

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de 
Saúde (SUS).

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, 
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em caráter complementar.

CAPíTULO i 
Dos Objetivos e Atribuições

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I – a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde;
II – a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 
econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
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III – a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas.
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS):
I – a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
II – a participação na formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico;
III – a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
IV – a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V – a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho;
VI – a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos 
e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção;
VII – o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde;
VIII – a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo 
humano;
IX – a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda 
e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
X – o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico;
XI – a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo:

I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; e
II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 
com a saúde.
§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

27



fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade 
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho, abrangendo:

I – assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de 
doença profissional e do trabalho;
II – participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde existentes no processo de trabalho;
III – participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 
(SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, 
extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, 
de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do 
trabalhador;
IV – avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
V – informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas 
sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, 
bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de 
saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética 
profissional;
VI – participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de 
saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;
VII – revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo 
de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
VIII – a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão 
competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente 
de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores.

CAPíTULO ii 
Dos Princípios e Diretrizes

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados 
ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

28



acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios:

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência;
II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física 
e moral;
IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie;
V – direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI – divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 
sua utilização pelo usuário;
VII – utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação programática;
VIII – participação da comunidade;
IX – descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X – integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico;
XI – conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população;
XII – capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII – organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 
meios para fins idênticos.

CAPíTULO iii 
Da Organização, da Direção e da Gestão

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente.
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Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o 
inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo 
pelos seguintes órgãos:

I – no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II – no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de 
Saúde ou órgão equivalente; e
III – no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente.
Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em 

conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da 

direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se 

em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 
cobertura total das ações de saúde.

Art. 11. (Vetado).
Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas 

ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e 
por entidades representativas da sociedade civil.

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

I – alimentação e nutrição;
II – saneamento e meio ambiente;
III – vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
IV – recursos humanos;
V – ciência e tecnologia; e
VI – saúde do trabalhador.
Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os 

serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor 

prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos 
humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em 
relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.
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Art. 14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas 
como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais 
do Sistema Único de Saúde (SUS). (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite 
terá por objetivo: (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

I – decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da 
gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política 
consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde; 
(Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).
II – definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito 
da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no 
tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos 
entes federados; (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).
III – fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração 
de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. (Incluído 
pela Lei nº 12.466, de 2011). 
Art. 14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como 
entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias 
referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na 
forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

§ 1º O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União 
por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. (Incluído pela Lei nº 
12.466, de 2011).

§ 2º Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos 
como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de 
matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na 
forma que dispuserem seus estatutos. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).
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CAPíTULO iV 
Da Competência e das Atribuições

SEÇÃO i 
Das Atribuições Comuns

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em 
seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

I – definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização 
das ações e serviços de saúde;
II – administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em 
cada ano, à saúde;
III – acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população 
e das condições ambientais;
IV – organização e coordenação do sistema de informação de saúde;
V – elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade 
e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;
VI – elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade 
para promoção da saúde do trabalhador;
VII – participação de formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;
VIII – elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
IX – participação na formulação e na execução da política de formação e 
desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;
X – elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de 
conformidade com o plano de saúde;
XI – elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de 
saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
XII – realização de operações externas de natureza financeira de interesse da 
saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
XIII – para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, 
decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de 
irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa 
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais 
como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
XIV – implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
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XV – propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais 
relativos à saúde, saneamento e meio ambiente;
XVI – elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação 
da saúde;
XVII – promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício 
profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição 
e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde;
XVIII – promover a articulação da política e dos planos de saúde;
XIX – realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
XX – definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao 
poder de polícia sanitária;
XXI – fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de 
atendimento emergencial.

SEÇÃO ii 
Da Competência

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
I – formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
II – participar na formulação e na implementação das políticas:
a) de controle das agressões ao meio ambiente;
b) de saneamento básico; e
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;
III – definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
c) de vigilância epidemiológica; e
d) vigilância sanitária;
IV – participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão 
afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham 
repercussão na saúde humana;
V – participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das 
condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do 
trabalhador;
VI – coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
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VII – estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos 
e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios;
VIII – estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade 
sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
IX – promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do 
exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação 
de recursos humanos na área de saúde;
X – formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política 
nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação 
com os demais órgãos governamentais;
XI – identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para 
o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde;
XII – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde;
XIII – prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional;
XIV – elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde;
XV – promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os 
Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência 
estadual e municipal;
XVI – normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados;
XVII – acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, 
respeitadas as competências estaduais e municipais;
XVIII – elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em 
cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal;
XIX – estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação 
técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal. (Vide Decreto nº 1.651, 
de 1995)
Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica 

e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à 
saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
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I – promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações 
de saúde;
II – acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único 
de Saúde (SUS);
III – prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente 
ações e serviços de saúde;
IV – coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) de saúde do trabalhador;
V – participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio 
ambiente que tenham repercussão na saúde humana;
VI – participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento 
básico;
VII – participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes 
de trabalho;
VIII – em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a 
política de insumos e equipamentos para a saúde;
IX – identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas 
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;
X – coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, 
e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa;
XI – estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação 
das ações e serviços de saúde;
XII – formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de 
procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de 
consumo humano;
XIII – colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras;
XIV – o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de 
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I – planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir 
e executar os serviços públicos de saúde;
II – participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada 
e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua 
direção estadual;
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III – participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho;
IV – executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador;
V – dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos 
para a saúde;
VI – colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, 
estaduais e federais competentes, para controlá-las;
VII – formar consórcios administrativos intermunicipais;
VIII – gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX – colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras;
X – observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios 
com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar 
e avaliar sua execução;
XI – controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
XII – normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no 
seu âmbito de atuação.
Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e 

aos Municípios.

CAPíTULO V 
Do Subsistema de Atenção à Saúde indígena 
(incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das 
populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei.

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente 
do Sistema Único de Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei n° 8.142, 
de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração.
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Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena.

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta 
Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-
governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local 
e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para 
a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e 
global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, 
habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração 
institucional.

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, 
descentralizado, hierarquizado e regionalizado.

§ 1° O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas.

§ 2° O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do 
SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração 
e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações.

§ 3° As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em 
âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, 
compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos 
colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais 
como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, 
quando for o caso.

CAPíTULO Vi 
Do Subsistema de Atendimento e internação Domiciliar 
(incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento domiciliar e a internação domiciliar.

§ 1° Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares 
incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, 
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fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao 
cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 

§ 2° O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes 
multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. 

§ 3° O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por 
indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

CAPíTULO Vii 
Do Subsistema de Acompanhamento Durante o Trabalho de Parto,  
Parto e Pós-Parto imediato (incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede 
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 
1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.

§ 1° O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela 
parturiente.

§ 2° As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata 
este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do 
Poder Executivo. 

Art. 19-L. (VETADO)

CAPíTULO Viii
Da Assistência Terapêutica e da incorporação de Tecnologia em Saúde  
(incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso 
I do art. 6° consiste em:

I – dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja 
prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em 
protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do 
protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;
II – oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial 
e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema 
Único de Saúde – SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado.
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Art. 19-N. Para os efeitos do disposto no art. 19-M, são adotadas as seguintes 
definições: 

I – produtos de interesse para a saúde: órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos;
II – protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento que estabelece 
critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento 
preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando 
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos 
pelos gestores do SUS.
Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer 

os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou 
do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de 
eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo 
medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o 
caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade 
e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde 
de que trata o protocolo.

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação 
será realizada:

I – com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do 
SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade 
pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite;
II – no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, 
com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais 
do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão 
Intergestores Bipartite;
III – no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas 
relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a 
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de 
Saúde.
Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de 
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, 
assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

§ 1° A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja 
composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação 
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de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) 
representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina.

§ 2° O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
levará em consideração, necessariamente:

I – as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a 
segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, 
acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;
II – a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação 
às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos 
domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.
Art. 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 19-Q 

serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em 
prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi protocolado 
o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 (noventa) dias corridos, quando as 
circunstâncias exigirem.

§ 1° O processo de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, 
o disposto na Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações 
especiais:

I – apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras 
de produtos, na forma do regulamento, com informações necessárias para o 
atendimento do disposto no § 2° do art. 19-Q;
II – (VETADO);
III – realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS;
IV – realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a relevância 
da matéria justificar o evento.
§ 2° (VETADO).
Art. 19-S. (VETADO).
Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:
I – o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e 
procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;
II – a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento 
e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.”
Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, 

produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será 
pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.
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TíTULO iii 
DOS SErViÇOS PriVADOS DE ASSiSTÊNCiA À SAÙDE

CAPíTULO i 
Do Funcionamento

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela 
atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de 
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão 

observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema 
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

Art. 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de 
empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos: (Redação 
dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

I – doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos; 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)
II – pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar: 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)
a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, 
clínica geral e clínica especializada; e (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)
b) ações e pesquisas de planejamento familiar; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 
2015)
III – serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para 
atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a 
seguridade social; e (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)
IV – demais casos previstos em legislação específica. (Incluído pela Lei nº 
13.097, de 2015)
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CAPíTULO ii 
Da Participação Complementar

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir 
a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será 
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de 
direito público.

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros 
de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único 
de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da 
remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) 
deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a 
efetiva qualidade de execução dos serviços contratados.

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas 
e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato.

§ 3° (Vetado).
§ 4° Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços 

contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único 
de Saúde (SUS).

TíTULO iV 
DOS rECUrSOS HUmANOS

Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e 
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos 
seguintes objetivos:
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I – organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os 
níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas 
de permanente aperfeiçoamento de pessoal;
II – (Vetado)
III – (Vetado)
IV – valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de 
Saúde (SUS).
Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de 

Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas 
específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.

Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

§ 1° Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão 
exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em 
regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, 
direção ou assessoramento.

Art. 29. (Vetado).
Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão 

serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 desta 
Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.

TíTULO V 
DO FiNANCiAmENTO

CAPíTULO i 
Dos recursos

Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização 
de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a 
participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista 
as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:
I – (Vetado)
II – Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde;
III – ajuda, contribuições, doações e donativos;
IV – alienações patrimoniais e rendimentos de capital;
V – taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS); e
VI – rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
§ 1° Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da receita de que trata 

o inciso I deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de 
viciados.

§ 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 
creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera 
de poder onde forem arrecadadas.

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos 
e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH).

§ 4º (Vetado).
§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em 

saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e 
pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou 
de origem externa e receita própria das instituições executoras.

§ 6º (Vetado).

CAPíTULO ii 
Da Gestão Financeira

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 
depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob 
fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da 
Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão 
administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).
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§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a 
conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados 
e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá 
ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente 
arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), observado 
o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às 
dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a 
serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social 
será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no Orçamento da 
Seguridade Social.

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, 
Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, 
segundo análise técnica de programas e projetos:

I – perfil demográfico da região;
II – perfil epidemiológico da população a ser coberta;
III – características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;
IV – desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;
V – níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;
VI – previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede;
VII – ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de 
governo.
§ 1º (Revogado pela Lei Complementar nº 141, de 2012) (Vide Lei nº 8.142, 

de 1990)
§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de 

migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por 
outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores 
registrados.

§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
§ 5º (Vetado).
§ 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de 

controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso 
de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos.
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CAPíTULO iii 
Do Planejamento e do Orçamento

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de 
recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da 
União.

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada 
nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto 
na respectiva proposta orçamentária.

§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade 
pública, na área de saúde.

Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições 
prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

DAS DiSPOSiÇÕES FiNAiS E TrANSiTÓriAS

Art. 39. (Vetado).
§ 1º (Vetado).
§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
§ 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade do Inamps para órgãos 

integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los como 
patrimônio da Seguridade Social.

§ 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos 
os seus acessórios, equipamentos e outros

§ 7º (Vetado).
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§ 8º O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 
Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será 
assegurado às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos congêneres, como 
suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerencia informatizada das contas 
e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares.

Art. 40. (Vetado)
Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo 

Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único 
de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação 
de recursos humanos e para transferência de tecnologia.

Art. 42. (Vetado).
Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos 

serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios 
estabelecidos com as entidades privadas.

Art. 44. (Vetado).
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-

se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.

§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência 
social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), 
conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de 
saúde.

§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das 
Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se 
dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado.

Art. 46. O Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de 
incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e 
estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos 
serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais.

Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e 
municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois anos, um 
sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional, 
abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços.

Art. 48. (Vetado).
Art. 49. (Vetado).
Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados 

para implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão 
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rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Art. 51. (Vetado).
Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego 

irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas 
nesta lei.

Art. 53. (Vetado).
Art. 53-A. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à 

assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, 
produção e fornecimento de medicamentos e produtos para saúde, laboratórios de 
analises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem e são livres à 
participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. (Incluído pela 
Lei nº 13.097, de 2015)

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55. São revogadas a Lei nº. 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei nº. 

6.229, de 17 de julho de 1975, e demais disposições em contrário.

Brasília, 19 de setembro de 1990; 169º da Independência e 102º da República.
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Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

O PrESiDENTE DA rEPÚBLiCA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

I – a Conferência de Saúde; e
II – o Conselho de Saúde.
§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação 

dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 
e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 
esfera do governo.

§ 3° O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no 
Conselho Nacional de Saúde.

§ 4° A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será 
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

§ 5° As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas 
de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:
I – despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta;
II – investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 
Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
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III – investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
IV – cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal.
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão 

a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar 
e às demais ações de saúde.

Art. 3° Os recursos referidos no inciso IV do art. 2° desta lei serão repassados de 
forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo 
com os critérios previstos no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990.

§ 1° Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no 
art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, será utilizado, para o repasse de 
recursos, exclusivamente o critério estabelecido no § 1° do mesmo artigo. (Vide Lei 
nº 8.080, de 1990)

§ 2° Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos setenta por 
cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

§ 3° Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e 
serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos no inciso IV 
do art. 2° desta lei.

Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, 
os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

I – Fundo de Saúde;
II – Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 
99.438, de 7 de agosto de 1990;
III – plano de saúde;
IV – relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 
da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990;
V – contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento;
VI – Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
previsto o prazo de dois anos para sua implantação.
Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo 

Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos 
concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União.

Art. 5° É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, 
autorizado a estabelecer condições para aplicação desta lei.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República.
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Decreto nº 7.508, de  
28 de junho de 2011

Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências.

A PrESiDENTA DA rEPÚBLiCA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.080, 19 de 
setembro de 1990, DECRETA:

CAPíTULO i 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:
I – Região de Saúde – espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde;
II – Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – acordo de colaboração 
firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as 
ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de 
desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle 
e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação 
integrada das ações e serviços de saúde;
III – Portas de Entrada – serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS;
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IV – Comissões Intergestores – instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS;
V – Mapa da Saúde – descrição geográfica da distribuição de recursos humanos 
e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, 
considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema;
VI – Rede de Atenção à Saúde – conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir 
a integralidade da assistência à saúde;
VII – Serviços Especiais de Acesso Aberto – serviços de saúde específicos 
para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial; e
VIII – Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica – documento que estabelece: 
critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento 
preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando 
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos 
pelos gestores do SUS.

CAPíTULO ii 
Da Organização do SUS

Art. 3º O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou 
indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado 
de forma regionalizada e hierarquizada.

SEÇÃO i 
Das regiões de Saúde

Art. 4º As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com 
os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores 
Tripartite - CIT a que se refere o inciso I do art. 30.

§ 1º Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por 
Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com 
os Municípios.
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§ 2º A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com 
outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais.

Art. 5º Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e 
serviços de:

I – atenção primária;
II – urgência e emergência;
III – atenção psicossocial;
IV – atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e
V – vigilância em saúde.
Parágrafo único. A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma 

pactuado nas Comissões Intergestores.
Art. 6º As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos 

entre os entes federativos.
Art. 7º As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma 

Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas 
Comissões Intergestores.

Parágrafo único. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em 
relação às Regiões de Saúde:

I – seus limites geográficos;
II – população usuária das ações e serviços;
III – rol de ações e serviços que serão ofertados; e
IV – respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para 
conformação dos serviços.

SEÇÃO ii 
Da Hierarquização

Art. 8º O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de 
saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e 
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

Art. 9º São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde os serviços:

I – de atenção primária;
II – de atenção de urgência e emergência;
III – de atenção psicossocial; e
IV – especiais de acesso aberto.
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Parágrafo único. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas 
Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às 
ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.

Art. 10. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, 
entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas 
Portas de Entrada de que trata o art. 9º

Art. 11. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será 
ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco 
individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas 
para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.

Parágrafo único. A população indígena contará com regramentos diferenciados 
de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência 
integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.

Art. 12. Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em 
todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da 
rede de atenção da respectiva região.

Parágrafo único. As Comissões Intergestores pactuarão as regras de continuidade 
do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.

Art. 13. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado 
às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras 
atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores:

I – garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e 
aos serviços de saúde;
II – orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde;
III – monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde; e
IV – ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.
Art. 14. O Ministério da Saúde disporá sobre critérios, diretrizes, procedimentos 

e demais medidas que auxiliem os entes federativos no cumprimento das atribuições 
previstas no art. 13.

CAPíTULO iii 
Do Planejamento da Saúde

Art. 15. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do 
nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-
se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
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§ 1º O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor 
de políticas para a iniciativa privada.

§ 2º A compatibilização de que trata o caput será efetuada no âmbito dos planos 
de saúde, os quais serão resultado do planejamento integrado dos entes federativos, e 
deverão conter metas de saúde.

§ 3º O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas 
na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e 
da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.

Art. 16. No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações 
prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais 
deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.

Art. 17. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de 
saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

Art. 18. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de 
maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o 
estabelecimento de metas de saúde.

Art. 19. Compete à Comissão Intergestores Bipartite - CIB de que trata o inciso 
II do art. 30 pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em 
consonância com os planejamentos estadual e nacional.

CAPíTULO iV 
Da Assistência à Saúde

Art. 20. A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na 
Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e 
interestadual, conforme pactuado nas Comissões Intergestores.

SEÇÃO i 
Da relação Nacional de medicamentos Essenciais - rENAmE

Art. 25. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 
compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento 
de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

Parágrafo único. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico 
Nacional – FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus 
medicamentos.
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Art. 26. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, 
observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.

Parágrafo único. A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e 
publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas.

Art. 27. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações 
específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, 
respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de 
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores.

Art. 28. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, 
cumulativamente:

I – estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;
II – ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício 
regular de suas funções no SUS;
III – estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar 
estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e
IV – ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
§ 1º Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência 

farmacêutica, desde que questões de saúde pública o justifiquem.
§ 2º O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a 

medicamentos de caráter especializado.
Art. 29. A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou 

municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

CAPíTULO V 
Da Articulação interfederativa

SEÇÃO i 
Das Comissões intergestores

Art. 30. As Comissões Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento 
das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo:

I – a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos 
administrativos e operacionais;
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II – a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para 
efeitos administrativos e operacionais; e
III – a Comissão Intergestores Regional – CIR, no âmbito regional, vinculada 
à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, 
devendo observar as diretrizes da CIB.
Art. 31. Nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de saúde poderão 

ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, 
pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS e pelo 
Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS.

Art. 32. As Comissões Intergestores pactuarão:
I – aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada 
do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, 
consubstanciada nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos 
conselhos de saúde;
II – diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 
referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das 
ações e serviços de saúde entre os entes federativos;
III – diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito 
da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 
institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos;
IV – responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-
financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias; e
V – referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde 
para o atendimento da integralidade da assistência.
Parágrafo único. Serão de competência exclusiva da CIT a pactuação:
I – das diretrizes gerais para a composição da RENASES;
II – dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde 
da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão; e
III – das diretrizes nacionais, do financiamento e das questões operacionais das 
Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países, respeitadas, em 
todos os casos, as normas que regem as relações internacionais.

57



SEÇÃO ii 
Do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde

Art. 33. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização 
da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde.

Art. 34. O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é a 
organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade 
dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência aos usuários.

Parágrafo único. O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde resultará 
da integração dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, 
tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela CIT.

Art. 35. O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde definirá as 
responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações 
e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de 
desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle 
e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação 
integrada das ações e serviços de saúde.

§ 1º O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso 
às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas 
pelo Plano Nacional de Saúde.

§ 2º O desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de 
acesso servirá como parâmetro para avaliação do desempenho da prestação das ações 
e dos serviços definidos no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde em todas 
as Regiões de Saúde, considerando-se as especificidades municipais, regionais e 
estaduais.

Art. 36. O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá as seguintes 
disposições essenciais:

I – identificação das necessidades de saúde locais e regionais;
II – oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e 
recuperação da saúde em âmbito regional e interregional;
III – responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante a população 
no processo de regionalização, as quais serão estabelecidas de forma 
individualizada, de acordo com o perfil, a organização e a capacidade de 
prestação das ações e dos serviços de cada ente federativo da Região de Saúde;
IV – indicadores e metas de saúde;
V – estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde;
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VI – critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente;
VII – adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às 
atualizações realizadas na RENASES;
VIII – investimentos na rede de serviços e as respectivas responsabilidades; e
IX – recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partícipes 
para sua execução.
Parágrafo único. O Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo ao 

cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações e serviços de saúde.
Art. 37. O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará as seguintes 

diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa:
I – estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das 
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria;
II – apuração permanente das necessidades e interesses do usuário; e
III – publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades 
de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participem de forma 
complementar.
Art. 38. A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para 

o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde.

Art. 39. As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual 
coordenar a sua implementação.

Art. 40. O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de 
serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de 
Ação Pública da Saúde.

§ 1º O Relatório de Gestão a que se refere o inciso IV do art. 4º da Lei nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, conterá seção específica relativa aos compromissos 
assumidos no âmbito do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.

§ 2º O disposto neste artigo será implementado em conformidade com as 
demais formas de controle e fiscalização previstas em Lei.

Art. 41. Aos partícipes caberá monitorar e avaliar a execução do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde, em relação ao cumprimento das metas 
estabelecidas, ao seu desempenho e à aplicação dos recursos disponibilizados.

Parágrafo único. Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de 
Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério 
da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento.
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CAPíTULO Vi 
Das Disposições Finais

Art. 42. Sem prejuízo das outras providências legais, o Ministério da Saúde 
informará aos órgãos de controle interno e externo:

I – o descumprimento injustificado de responsabilidades na prestação de ações 
e serviços de saúde e de outras obrigações previstas neste Decreto;
II – a não apresentação do Relatório de Gestão a que se refere o inciso IV do 
art. 4º da Lei nº 8.142, de 1990;
III – a não aplicação, malversação ou desvio de recursos financeiros; e
IV – outros atos de natureza ilícita de que tiver conhecimento.
Art. 43. A primeira RENASES é a somatória de todas as ações e serviços de 

saúde que na data da publicação deste Decreto são ofertados pelo SUS à população, 
por meio dos entes federados, de forma direta ou indireta.

Art. 44. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes de que trata 
o § 3º do art. 15 no prazo de cento e oitenta dias a partir da publicação deste Decreto.

Art. 45. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de junho de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
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Lei Complementar nº 141, de 
13 de janeiro de 2012

Regulamenta o § 3° do art. 198 da Constituição Federal para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços 
públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de 
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; 
revoga dispositivos das Leis n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 
8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

A PrESiDENTA DA rEPÚBLiCA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPíTULO i 
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta Lei Complementar institui, nos termos do § 3° do art. 198 da 
Constituição Federal:

I – o valor mínimo e normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado, 
anualmente, pela União em ações e serviços públicos de saúde;
II – percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem 
aplicados anualmente pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 
em ações e serviços públicos de saúde;
III – critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados aos 
seus respectivos Municípios, visando à progressiva redução das disparidades 
regionais;
IV – normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 
esferas federal, estadual, distrital e municipal.
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CAPíTULO ii 
Das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde

Art. 2° Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos 
nesta Lei Complementar, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços 
públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde 
que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7° da Lei n° 8.080, de 
19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes: 

I – sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, 
igualitário e gratuito; 
II – estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos 
de Saúde de cada ente da Federação; e 
III – sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a 
despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes 
sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da 
população. 
Parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as 

despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos 
movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde. 

Art. 3° Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 
6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2° desta Lei Complementar, 
para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão 
consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a: 

I – vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária; 
II – atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, 
incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais; 
III – capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS); 
IV – desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade 
promovidos por instituições do SUS; 
V – produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços 
de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, 
medicamentos e equipamentos médico-odontológicos; 
VI – saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que 
seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da 
ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas 
nesta Lei Complementar; 
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VII – saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de 
comunidades remanescentes de quilombos; 
VIII – manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de 
doenças; 
IX – investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de 
recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de 
saúde; 
X – remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de 
que trata este artigo, incluindo os encargos sociais; 
XI – ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do 
SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e 
XII – gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras 
de serviços públicos de saúde. 
Art. 4° Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para 
fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, 
aquelas decorrentes de: 
I – pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde; 
II – pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área; 
III – assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal; 
IV – merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados 
em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso II do art. 3°; 
V – saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com 
recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa 
finalidade;
VI – limpeza urbana e remoção de resíduos; 
VII – preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de 
meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais; 
VIII – ações de assistência social; 
IX – obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede de saúde; e 
X – ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos 
especificados na base de cálculo definida nesta Lei Complementar ou vinculados 
a fundos específicos distintos daqueles da saúde. 
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CAPíTULO iii 
Da Aplicação de recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

SEÇÃO i 
Dos recursos mínimos

Art. 5° A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, 
apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual 
correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano 
anterior ao da lei orçamentária anual. 

§ 1° (VETADO). 
§ 2° Em caso de variação negativa do PIB, o valor de que trata o caput não 

poderá ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro. 
§ 3° (VETADO). 
§ 4° (VETADO). 
§ 5° (VETADO). 
Art. 6° Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” 
do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas 
as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Parágrafo único. (VETADO). 
Art. 7° Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” 
do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. 

Parágrafo único. (VETADO). 
Art. 8° O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos 

de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) do produto da arrecadação direta dos 
impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal. 

Art. 9° Está compreendida na base de cálculo dos percentuais dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios qualquer compensação financeira proveniente de 
impostos e transferências constitucionais previstos no § 2º do art. 198 da Constituição 
Federal, já instituída ou que vier a ser criada, bem como a dívida ativa, a multa e os 
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juros de mora decorrentes dos impostos cobrados diretamente ou por meio de processo 
administrativo ou judicial. 

Art. 10. Para efeito do cálculo do montante de recursos previsto no § 3° do art. 
5° e nos arts. 6° e 7°, devem ser considerados os recursos decorrentes da dívida ativa, 
da multa e dos juros de mora provenientes dos impostos e da sua respectiva dívida 
ativa. 

Art. 11. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar o 
disposto nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas sempre que os percentuais 
nelas estabelecidos forem superiores aos fixados nesta Lei Complementar para 
aplicação em ações e serviços públicos de saúde.

SEÇÃO ii 
Do repasse e Aplicação dos recursos mínimos

Art. 12. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e 
às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para ser 
aplicados em ações e serviços públicos de saúde. 

Art. 13. (VETADO). 
§ 1° (VETADO). 
§ 2° Os recursos da União previstos nesta Lei Complementar serão transferidos 

aos demais entes da Federação e movimentados, até a sua destinação final, em contas 
específicas mantidas em instituição financeira oficial federal, observados os critérios e 
procedimentos definidos em ato próprio do Chefe do Poder Executivo da União. 

§ 3° (VETADO). 
§ 4° A movimentação dos recursos repassados aos Fundos de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve realizar-se, exclusivamente, 
mediante cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica disponível ou 
outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, em que fique 
identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor. 

Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento 
pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e 
serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às unidades 
vinculadas ao Ministério da Saúde. 

Art. 15. (VETADO). 
Art. 16. O repasse dos recursos previstos nos arts. 6° a 8° será feito diretamente 

ao Fundo de Saúde do respectivo ente da Federação e, no caso da União, também às 
demais unidades orçamentárias do Ministério da Saúde. 
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§ 1° (VETADO). 
§ 2° (VETADO). 
§ 3° As instituições financeiras referidas no § 3° do art. 164 da Constituição 

Federal são obrigadas a evidenciar, nos demonstrativos financeiros das contas correntes 
do ente da Federação, divulgados inclusive em meio eletrônico, os valores globais das 
transferências e as parcelas correspondentes destinadas ao Fundo de Saúde, quando 
adotada a sistemática prevista no § 2° deste artigo, observadas as normas editadas pelo 
Banco Central do Brasil. 

§ 4° (VETADO). 

SEÇÃO iii 
Da movimentação dos recursos da União

Art. 17. O rateio dos recursos da União vinculados a ações e serviços públicos 
de saúde e repassados na forma do caput dos arts. 18 e 22 aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios observará as necessidades de saúde da população, as 
dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial e de capacidade de 
oferta de ações e de serviços de saúde e, ainda, o disposto no art. 35 da Lei n° 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, de forma a atender os objetivos do inciso II do § 3° do art. 
198 da Constituição Federal. 

§ 1° O Ministério da Saúde definirá e publicará, anualmente, utilizando 
metodologia pactuada na comissão intergestores tripartite e aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saúde, os montantes a serem transferidos a cada Estado, ao Distrito 
Federal e a cada Município para custeio das ações e serviços públicos de saúde. 

§ 2° Os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada 
anualmente e, em sua alocação, serão considerados prioritariamente critérios que 
visem a reduzir as desigualdades na oferta de ações e serviços públicos de saúde e 
garantir a integralidade da atenção à saúde. 

§ 3° O Poder Executivo, na forma estabelecida no inciso I do caput do art. 9° da 
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, manterá os Conselhos de Saúde e os Tribunais 
de Contas de cada ente da Federação informados sobre o montante de recursos previsto 
para transferência da União para Estados, Distrito Federal e Municípios com base no 
Plano Nacional de Saúde, no termo de compromisso de gestão firmado entre a União, 
Estados e Municípios. 

Art. 18. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com 
as ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos 
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respectivos fundos de saúde, de forma regular e automática, dispensada a celebração 
de convênio ou outros instrumentos jurídicos. 

Parágrafo único. Em situações específicas, os recursos federais poderão ser 
transferidos aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária realizada 
entre a União e os demais entes da Federação, adotados quaisquer dos meios formais 
previstos no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal, observadas as normas de 
financiamento.

SEÇÃO iV 
Da movimentação dos recursos dos Estados

Art. 19. O rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para 
ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades 
de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, 
demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços 
de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos 
do inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição Federal. 

§ 1° Os Planos Estaduais de Saúde deverão explicitar a metodologia de alocação 
dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos Municípios, pactuadas pelos 
gestores estaduais e municipais, em comissão intergestores bipartite, e aprovadas pelo 
Conselho Estadual de Saúde. 

§ 2° O Poder Executivo, na forma estabelecida no inciso II do caput do art. 
9º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, manterá o respectivo Conselho de 
Saúde e Tribunal de Contas informados sobre o montante de recursos previsto para 
transferência do Estado para os Municípios com base no Plano Estadual de Saúde. 

Art. 20. As transferências dos Estados para os Municípios destinadas a 
financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos 
Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios 
de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde. 

Parágrafo único. Em situações específicas, os recursos estaduais poderão ser 
repassados aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária realizada entre 
o Estado e seus Municípios, adotados quaisquer dos meios formais previstos no inciso 
VI do art. 71 da Constituição Federal, observadas as normas de financiamento. 

Art. 21. Os Estados e os Municípios que estabelecerem consórcios ou outras 
formas legais de cooperativismo, para a execução conjunta de ações e serviços de 
saúde e cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e hierarquização 
da rede de serviços, poderão remanejar entre si parcelas dos recursos dos Fundos de 
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Saúde derivadas tanto de receitas próprias como de transferências obrigatórias, que 
serão administradas segundo modalidade gerencial pactuada pelos entes envolvidos. 

Parágrafo único. A modalidade gerencial referida no caput deverá estar em 
consonância com os preceitos do Direito Administrativo Público, com os princípios 
inscritos na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, na Lei n° 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, e na Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, e com as normas do SUS pactuadas 
na comissão intergestores tripartite e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. 

SEÇÃO V 
Das Disposições Gerais

Art. 22. É vedada a exigência de restrição à entrega dos recursos referidos no 
inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição Federal na modalidade regular e automática 
prevista nesta Lei Complementar, os quais são considerados transferência obrigatória 
destinada ao custeio de ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, sobre a 
qual não se aplicam as vedações do inciso X do art. 167 da Constituição Federal e do 
art. 25 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. 

Parágrafo único. A vedação prevista no caput não impede a União e os Estados 
de condicionarem a entrega dos recursos: 

I – à instituição e ao funcionamento do Fundo e do Conselho de Saúde no 
âmbito do ente da Federação; e 
II – à elaboração do Plano de Saúde. 
Art. 23. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos recursos 

mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, será considerada a receita estimada 
na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura 
de créditos adicionais. 

Parágrafo único. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as 
efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos 
obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada quadrimestre do exercício financeiro. 

Art. 24. Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere esta Lei 
Complementar, serão consideradas: 

I – as despesas liquidadas e pagas no exercício; e 
II – as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até 
o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no 
Fundo de Saúde. 
§ 1° A disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados 

para fins do mínimo na forma do inciso II do caput e posteriormente cancelados ou 
prescritos, deverá ser, necessariamente, aplicada em ações e serviços públicos de saúde. 
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§ 2° Na hipótese prevista no § 1°, a disponibilidade deverá ser efetivamente 
aplicada em ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao 
do cancelamento ou da prescrição dos respectivos Restos a Pagar, mediante dotação 
específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no 
exercício correspondente. 

§ 3° Nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, serão consideradas 
para fins de apuração dos percentuais mínimos fixados nesta Lei Complementar as 
despesas incorridas no período referentes à amortização e aos respectivos encargos 
financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 1° de janeiro de 
2000, visando ao financiamento de ações e serviços públicos de saúde. 

§ 4° Não serão consideradas para fins de apuração dos mínimos constitucionais 
definidos nesta Lei Complementar as ações e serviços públicos de saúde referidos no 
art. 3°: 

I – na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, referentes 
a despesas custeadas com receitas provenientes de operações de crédito 
contratadas para essa finalidade ou quaisquer outros recursos não considerados 
na base de cálculo da receita, nos casos previstos nos arts. 6° e 7°; 
II – (VETADO). 
Art. 25. Eventual diferença que implique o não atendimento, em determinado 

exercício, dos recursos mínimos previstos nesta Lei Complementar deverá, observado 
o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal, ser 
acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, 
sem prejuízo do montante mínimo do exercício de referência e das sanções cabíveis. 

Parágrafo único. Compete ao Tribunal de Contas, no âmbito de suas atribuições, 
verificar a aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde 
de cada ente da Federação sob sua jurisdição, sem prejuízo do disposto no art. 39 e 
observadas as normas estatuídas nesta Lei Complementar. 

Art. 26. Para fins de efetivação do disposto no inciso II do parágrafo único do 
art. 160 da Constituição Federal, o condicionamento da entrega de recursos poderá 
ser feito mediante exigência da comprovação de aplicação adicional do percentual 
mínimo que deixou de ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde no exercício 
imediatamente anterior, apurado e divulgado segundo as normas estatuídas nesta Lei 
Complementar, depois de expirado o prazo para publicação dos demonstrativos do 
encerramento do exercício previstos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000. 

§ 1° No caso de descumprimento dos percentuais mínimos pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios, verificado a partir da fiscalização dos Tribunais de 
Contas ou das informações declaradas e homologadas na forma do sistema eletrônico 
instituído nesta Lei Complementar, a União e os Estados poderão restringir, a título 
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de medida preliminar, o repasse dos recursos referidos nos incisos II e III do § 2º do 
art. 198 da Constituição Federal ao emprego em ações e serviços públicos de saúde, 
até o montante correspondente à parcela do mínimo que deixou de ser aplicada em 
exercícios anteriores, mediante depósito direto na conta corrente vinculada ao Fundo 
de Saúde, sem prejuízo do condicionamento da entrega dos recursos à comprovação 
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal. 

§ 2° Os Poderes Executivos da União e de cada Estado editarão, no prazo de 90 
(noventa) dias a partir da vigência desta Lei Complementar, atos próprios estabelecendo 
os procedimentos de suspensão e restabelecimento das transferências constitucionais 
de que trata o § 1°, a serem adotados caso os recursos repassados diretamente à conta 
do Fundo de Saúde não sejam efetivamente aplicados no prazo fixado por cada ente, 
o qual não poderá exceder a 12 (doze) meses contados a partir da data em que ocorrer 
o referido repasse. 

§ 3° Os efeitos das medidas restritivas previstas neste artigo serão suspensos 
imediatamente após a comprovação por parte do ente da Federação beneficiário da 
aplicação adicional do montante referente ao percentual que deixou de ser aplicado, 
observadas as normas estatuídas nesta Lei Complementar, sem prejuízo do percentual 
mínimo a ser aplicado no exercício corrente. 

§ 4° A medida prevista no caput será restabelecida se houver interrupção do 
cumprimento do disposto neste artigo ou se for constatado erro ou fraude, sem prejuízo 
das sanções cabíveis ao agente que agir, induzir ou concorrer, direta ou indiretamente, 
para a prática do ato fraudulento. 

§ 5° Na hipótese de descumprimento dos percentuais mínimos de saúde por 
parte dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as transferências voluntárias 
da União e dos Estados poderão ser restabelecidas desde que o ente beneficiário 
comprove o cumprimento das disposições estatuídas neste artigo, sem prejuízo das 
exigências, restrições e sanções previstas na legislação vigente. 

Art. 27. Quando os órgãos de controle interno do ente beneficiário, do ente 
transferidor ou o Ministério da Saúde detectarem que os recursos previstos no inciso 
II do § 3º do art. 198 da Constituição Federal estão sendo utilizados em ações e 
serviços diversos dos previstos no art. 3° desta Lei Complementar, ou em objeto de 
saúde diverso do originalmente pactuado, darão ciência ao Tribunal de Contas e ao 
Ministério Público competentes, de acordo com a origem do recurso, com vistas: 

I – à adoção das providências legais, no sentido de determinar a imediata 
devolução dos referidos recursos ao Fundo de Saúde do ente da Federação 
beneficiário, devidamente atualizados por índice oficial adotado pelo ente 
transferidor, visando ao cumprimento do objetivo do repasse; 
II – à responsabilização nas esferas competentes. 
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Art. 28. São vedadas a limitação de empenho e a movimentação financeira que 
comprometam a aplicação dos recursos mínimos de que tratam os arts. 5° a 7°. 

Art. 29. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios excluir da 
base de cálculo das receitas de que trata esta Lei Complementar quaisquer parcelas 
de impostos ou transferências constitucionais vinculadas a fundos ou despesas, por 
ocasião da apuração do percentual ou montante mínimo a ser aplicado em ações e 
serviços públicos de saúde. 

Art. 30. Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, as leis 
orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos de saúde da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão elaborados de modo a dar 
cumprimento ao disposto nesta Lei Complementar. 

§ 1° O processo de planejamento e orçamento será ascendente e deverá 
partir das necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil 
epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de 
atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos. 

§ 2° Os planos e metas regionais resultantes das pactuações intermunicipais 
constituirão a base para os planos e metas estaduais, que promoverão a equidade 
interregional. 

§ 3° Os planos e metas estaduais constituirão a base para o plano e metas 
nacionais, que promoverão a equidade interestadual. 

§ 4° Caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para o 
estabelecimento de prioridades. 

CAPíTULO iV 
Da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle

SEÇÃO i 
Da Transparência e Visibilidade da Gestão da Saúde

Art. 31. Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e 
apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade, com ênfase no que se refere a: 

I – comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei Complementar; 
II – Relatório de Gestão do SUS; 

71



III – avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do 
respectivo ente da Federação. 
Parágrafo único. A transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante 

incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo 
de elaboração e discussão do plano de saúde. 

SEÇÃO ii 
Da Transparência e Visibilidade da Gestão da Saúde

Art. 32. Os órgãos de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios manterão registro contábil relativo às despesas efetuadas com ações e 
serviços públicos de saúde. 

Parágrafo único. As normas gerais para fins do registro de que trata o caput 
serão editadas pelo órgão central de contabilidade da União, observada a necessidade 
de segregação das informações, com vistas a dar cumprimento às disposições desta Lei 
Complementar. 

Art. 33. O gestor de saúde promoverá a consolidação das contas referentes às 
despesas com ações e serviços públicos de saúde executadas por órgãos e entidades da 
administração direta e indireta do respectivo ente da Federação.

SEÇÃO iii 
Da Prestação de Contas

Art. 34. A prestação de contas prevista no art. 37 conterá demonstrativo das 
despesas com saúde integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a 
fim de subsidiar a emissão do parecer prévio de que trata o art. 56 da Lei Complementar 
n° 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 35. As receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de 
saúde serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim como em 
demonstrativo próprio que acompanhará o relatório de que trata o § 3° do art. 165 da 
Constituição Federal. 

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório 
detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes 
informações: 

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período; 
II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas 
recomendações e determinações; 
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III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, 
contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde 
da população em seu âmbito de atuação. 
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar 

a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao 
respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução 
financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não 
das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 
56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 2° Os entes da Federação deverão encaminhar a programação anual do 
Plano de Saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de 
encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias do exercício correspondente, à qual 
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. 

§ 3° Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de 
que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, 
além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho 
de Saúde. 

§ 4° O Relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo 
padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo 
simplificado para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil 
habitantes). 

§ 5° O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, 
o Relatório de que trata o caput. 

SEÇÃO iV 
Da Fiscalização da Gestão da Saúde

Art. 37. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de 
contas de recursos públicos prevista no art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, o cumprimento do disposto no art. 198 da Constituição Federal e nesta 
Lei Complementar. 

Art. 38. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 
Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de 
Saúde de cada ente da Federação, sem prejuízo do que dispõe esta Lei Complementar, 
fiscalizará o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que diz 
respeito: 
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I – à elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual; 
II – ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
III – à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, 
observadas as regras previstas nesta Lei Complementar; 
IV – às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde; 
V – à aplicação dos recursos vinculados ao SUS; 
VI – à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos adquiridos 
com recursos vinculados à saúde. 
Art. 39. Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder Legislativo e do 

Tribunal de Contas de cada ente da Federação, o Ministério da Saúde manterá sistema 
de registro eletrônico centralizado das informações de saúde referentes aos orçamentos 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluída sua 
execução, garantido o acesso público às informações. 

§ 1° O Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops), 
ou outro sistema que venha a substituí-lo, será desenvolvido com observância dos 
seguintes requisitos mínimos, além de outros estabelecidos pelo Ministério da Saúde 
mediante regulamento: 

I – obrigatoriedade de registro e atualização permanente dos dados pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios; 
II – processos informatizados de declaração, armazenamento e exportação dos 
dados; 
III – disponibilização do programa de declaração aos gestores do SUS no 
âmbito de cada ente da Federação, preferencialmente em meio eletrônico de 
acesso público; 
IV – realização de cálculo automático dos recursos mínimos aplicados em 
ações e serviços públicos de saúde previstos nesta Lei Complementar, que deve 
constituir fonte de informação para elaboração dos demonstrativos contábeis e 
extracontábeis; 
V – previsão de módulo específico de controle externo, para registro, por parte 
do Tribunal de Contas com jurisdição no território de cada ente da Federação, 
das informações sobre a aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de 
saúde consideradas para fins de emissão do parecer prévio divulgado nos termos 
dos arts. 48 e 56 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, sem prejuízo 
das informações declaradas e homologadas pelos gestores do SUS; 
VI – integração, mediante processamento automático, das informações do 
Siops ao sistema eletrônico centralizado de controle das transferências da 
União aos demais entes da Federação mantido pelo Ministério da Fazenda, 

74



para fins de controle das disposições do inciso II do parágrafo único do art. 160 
da Constituição Federal e do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000. 
§ 2° Atribui-se ao gestor de saúde declarante dos dados contidos no sistema 

especificado no caput a responsabilidade pelo registro dos dados no Siops nos prazos 
definidos, assim como pela fidedignidade dos dados homologados, aos quais se 
conferirá fé pública para todos os fins previstos nesta Lei Complementar e na legislação 
concernente. 

§ 3° O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes para o funcionamento 
do sistema informatizado, bem como os prazos para o registro e homologação das 
informações no Siops, conforme pactuado entre os gestores do SUS, observado o 
disposto no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 4° Os resultados do monitoramento e avaliação previstos neste artigo serão 
apresentados de forma objetiva, inclusive por meio de indicadores, e integrarão o 
Relatório de Gestão de cada ente federado, conforme previsto no art. 4° da Lei n° 
8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

§ 5° O Ministério da Saúde, sempre que verificar o descumprimento das 
disposições previstas nesta Lei Complementar, dará ciência à direção local do SUS 
e ao respectivo Conselho de Saúde, bem como aos órgãos de auditoria do SUS, ao 
Ministério Público e aos órgãos de controle interno e externo do respectivo ente da 
Federação, observada a origem do recurso para a adoção das medidas cabíveis. 

§ 6° O descumprimento do disposto neste artigo implicará a suspensão das 
transferências voluntárias entre os entes da Federação, observadas as normas estatuídas 
no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 40. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios disponibilizarão, aos respectivos Tribunais de Contas, informações 
sobre o cumprimento desta Lei Complementar, com a finalidade de subsidiar as ações 
de controle e fiscalização. 

Parágrafo único. Constatadas divergências entre os dados disponibilizados 
pelo Poder Executivo e os obtidos pelos Tribunais de Contas em seus procedimentos 
de fiscalização, será dado ciência ao Poder Executivo e à direção local do SUS, para 
que sejam adotadas as medidas cabíveis, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

Art. 41. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a 
cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e 
financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da 
execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços 
de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo 
do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias. 
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Art. 42. Os órgãos do sistema de auditoria, controle e avaliação do SUS, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão verificar, 
pelo sistema de amostragem, o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, 
além de verificar a veracidade das informações constantes do Relatório de Gestão, 
com ênfase na verificação presencial dos resultados alcançados no relatório de saúde, 
sem prejuízo do acompanhamento pelos órgãos de controle externo e pelo Ministério 
Público com jurisdição no território do ente da Federação. 

CAPíTULO V 
Da Disposições Finais e Transitórias

Art. 43. A União prestará cooperação técnica e financeira aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios para a implementação do disposto no art. 20 e para 
a modernização dos respectivos Fundos de Saúde, com vistas ao cumprimento das 
normas desta Lei Complementar. 

§ 1° A cooperação técnica consiste na implementação de processos de 
educação na saúde e na transferência de tecnologia visando à operacionalização do 
sistema eletrônico de que trata o art. 39, bem como na formulação e disponibilização 
de indicadores para a avaliação da qualidade das ações e serviços públicos de saúde, 
que deverão ser submetidos à apreciação dos respectivos Conselhos de Saúde.

§ 2° A cooperação financeira consiste na entrega de bens ou valores e no 
financiamento por intermédio de instituições financeiras federais.

Art. 44. No âmbito de cada ente da Federação, o gestor do SUS disponibilizará 
ao Conselho de Saúde, com prioridade para os representantes dos usuários e dos 
trabalhadores da saúde, programa permanente de educação na saúde para qualificar sua 
atuação na formulação de estratégias e assegurar efetivo controle social da execução 
da política de saúde, em conformidade com o § 2º do art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990.

Art. 45. (VETADO).
Art. 46. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas 

segundo o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei n° 
1.079, de 10 de abril de 1950, o Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, a Lei 
n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e demais normas da legislação pertinente.

Art. 47. Revogam-se o § 1° do art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 
1990, e o art. 12 da Lei n° 8.689, de 27 de julho de 1993.

Art. 48. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 13 de janeiro de 2012; 191° da Independência e 124° da República.
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Decreto nº 7.827, de  
16 de outubro de 2012

Regulamenta os procedimentos de condicionamento e 
restabelecimento das transferências de recursos provenientes das 
receitas de que tratam o inciso II do caput do art. 158, as alíneas “a” 
e “b” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 da Constituição, 
dispõe sobre os procedimentos de suspensão e restabelecimento das 
transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento 
da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde de 
que trata a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e dá 
outras providências.

A PrESiDENTA DA rEPÚBLiCA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, decreta:

Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos de condicionamento 
e restabelecimento das transferências de recursos provenientes das receitas de que 
tratam o inciso II do caput do art. 158, as alíneas “a” e “b” do inciso I e o inciso II 
do caput do art. 159 da Constituição, dispõe sobre os procedimentos de suspensão e 
restabelecimento das transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento 
da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde de que trata a Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

CAPíTULO i 
Do Sistema de informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Art. 2º O Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS 
é o sistema informatizado de acesso público, gerido pelo Ministério da Saúde, para o 
registro eletrônico centralizado das informações de saúde referentes aos orçamentos 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 3º O SIOPS será estruturado pelo Ministério da Saúde, observados os 
seguintes requisitos mínimos: 
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I – registro obrigatório e atualização permanente dos dados no Sistema pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
II – informatização dos processos de declaração, armazenamento e exportação 
dos dados; 
III – disponibilização do programa de declaração aos gestores do Sistema Único 
de Saúde – SUS no âmbito de cada ente da Federação, preferencialmente em 
meio eletrônico de acesso público; 
IV – cálculo automático dos recursos mínimos aplicados em ações e serviços 
públicos de saúde previstos na Lei Complementar nº 141, de 2012, que deve 
constituir fonte de informação para elaboração dos demonstrativos contábeis e 
extracontábeis; 
V – previsão de módulo específico de controle externo, para registro, por parte 
do Tribunal de Contas com jurisdição no território de cada ente da Federação, 
das informações sobre a aplicação dos recursos em ações e serviços públicos 
de saúde para emissão do parecer prévio divulgado nos termos do art. 48 e 
art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sem prejuízo das 
informações declaradas e homologadas pelos gestores do SUS; e
VI – integração das informações do SIOPS, por meio de processamento 
automático, ao sistema eletrônico centralizado de controle das transferências 
da União aos demais entes da Federação mantido pelo Ministério da Fazenda, 
para fins de controle do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo 
único do art. 160 da Constituição e no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 
2000. 
Art. 4º O gestor do SUS de cada ente da Federação será responsável pelo 

registro dos dados no SIOPS nos prazos definidos pelo Ministério da Saúde, e pela 
fidedignidade dos dados homologados, aos quais será conferida fé pública para os fins 
previstos na Lei Complementar nº 141, de 2012. 

Art. 5º O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes para o funcionamento 
do SIOPS e os prazos para o registro e homologação das informações no Sistema, 
conforme pactuado entre os gestores do SUS, observado o disposto no art. 52 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000. 

Art. 6º Os resultados do monitoramento e avaliação previstos neste Capítulo 
serão apresentados de forma objetiva, inclusive por meio de indicadores, e integrarão 
os relatórios de gestão dos entes federativos, conforme o disposto no inciso IV do 
caput do art. 4º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
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CAPíTULO ii 
Da Verificação da Aplicação dos Percentuais Mínimos em Ações e Serviços 
Públicos de Saúde

Art. 7º Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder Legislativo e dos 
Tribunais de Contas, a verificação do cumprimento de aplicação dos percentuais 
mínimos em ações e serviços públicos de saúde pelos entes federativos, para fins de 
condicionamento das transferências constitucionais e suspensão das transferências 
voluntárias, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 26 da Lei Complementar nº 
141, de 2012, será realizada por meio das informações homologadas no SIOPS. 

Parágrafo único. A ausência de homologação das informações de que trata o 
caput no prazo de até trinta dias após o encerramento do último bimestre de cada 
exercício será considerada, para todos os fins, presunção de descumprimento de 
aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde. 

Art. 8º O cumprimento ou o descumprimento da aplicação dos percentuais 
mínimos em ações e serviços públicos de saúde será informado ao Ministério da 
Fazenda, por meio de processamento automático das informações homologadas no 
SIOPS ao:

I – serviço auxiliar de informações para transferências voluntárias, ou outro 
que venha a substituí-lo; e
II – agente financeiro responsável pela operacionalização das transferências 
constitucionais da União aos demais entes federativos, para fins de 
condicionamento das transferências constitucionais de que tratam o art. 158, 
caput, inciso II, e o art. 159, caput, inciso I, alíneas “a” e “b”, e inciso II, da 
Constituição. 
§ 1º O SIOPS enviará diariamente, por via eletrônica, ao serviço auxiliar de 

informações para transferências voluntárias a que se refere o inciso I do caput a relação 
dos entes da Federação que não aplicaram os percentuais mínimos em ações e serviços 
públicos de saúde fixados nos arts. 6º e 8º da Lei Complementar nº 141, de 2012, ou 
que se enquadrem na situação descrita no parágrafo único do art. 7º deste Decreto. 

§ 2º O SIOPS enviará ao agente financeiro responsável pela operacionalização 
das transferências constitucionais da União para os demais entes federativos, por meio 
eletrônico, no mínimo, as seguintes informações:

I – valor em moeda corrente que deixou de ser aplicado em ações e serviços 
públicos de saúde pelo ente federativo em exercício anterior, em descumprimento 
à exigência de aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos 
de saúde; 
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II – número da conta corrente e domicílio bancário do Fundo de Saúde do ente 
federativo; e
III – relação dos entes federativos que não apresentaram informações 
homologadas no SIOPS no prazo de trinta dias após o encerramento do último 
bimestre de cada exercício, conforme disposto no parágrafo único do art. 7º. 
§ 3º As informações de que trata o § 2º serão enviadas até o quinto dia útil:
I – do decurso do prazo para publicação do demonstrativo das receitas e 
despesas com ações e serviços públicos de saúde do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária – RREO.
II – da retificação de informações nos módulos específicos disponibilizados pelo 
SIOPS, em caso de alteração na verificação do descumprimento da aplicação 
dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde; e
III – do depósito do montante não aplicado em ações e serviços públicos de 
saúde a que se refere o art. 15 pelo Estado no Fundo de Saúde Municipal. 

CAPíTULO iii 
Da Verificação da Aplicação Efetiva do Montante que Deixou de Ser Aplicado 
em Ações e Serviços Públicos de Saúde em Exercícios Anteriores

Art. 9º Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder Legislativo e dos 
Tribunais de Contas, a verificação da aplicação efetiva do montante que deixou de ser 
aplicado em ações e serviços públicos de saúde em exercícios anteriores, para fins de 
suspensão das transferências constitucionais, em cumprimento ao disposto no caput do 
art. 26 da Lei Complementar nº 141, de 2012, será realizada por meio das informações 
homologadas no SIOPS. 

Art. 10. O descumprimento da aplicação efetiva do montante que deixou de ser 
aplicado em ações e serviços públicos de saúde em exercícios anteriores será informado 
ao Ministério da Fazenda, por meio de processamento automático das informações 
homologadas no SIOPS ao agente financeiro responsável pela operacionalização das 
transferências constitucionais da União aos demais entes federativos, para fins de 
suspensão das transferências constitucionais de que trata a Subseção II da Seção I do 
Capítulo IV. 

§ 1º O SIOPS enviará ao agente financeiro responsável pela operacionalização 
das transferências constitucionais da União, por meio eletrônico, a relação dos entes 
federativos que não comprovaram a aplicação efetiva do montante que deixou de ser 
aplicado em ações e serviços públicos de saúde em exercícios anteriores. 

§ 2º As informações a que se refere o § 1º serão enviadas até o quinto dia útil:
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I – do decurso do prazo para publicação do demonstrativo das receitas e despesas 
com ações e serviços públicos de saúde do RREO imediatamente posterior aos 
doze meses contados da data em que ocorrer o primeiro depósito; e
II – da retificação de informações nos módulos específicos disponibilizados 
pelo SIOPS, em caso de alteração na verificação da aplicação efetiva do 
montante que deixou de ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde em 
exercícios anteriores. 

CAPíTULO iV 
Do Condicionamento das Transferências Constitucionais e da Suspensão das 
Transferências Voluntárias

Art. 11. Em caso de verificação de descumprimento da aplicação dos percentuais 
mínimos em ações e serviços públicos de saúde e de não aplicação efetiva do montante 
que deixou de ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde em exercícios 
anteriores, na forma dos arts. 7º a 10, a União:

I – condicionará o repasse de recursos provenientes das receitas de que tratam 
o inciso II do caput do art. 158, as alíneas “a” e “b” do inciso I e o inciso II do 
caput do art. 159, da Constituição, após processadas as retenções, destinações, 
deduções e bloqueio de seu interesse; e
II – suspenderá as transferências voluntárias. 

SEÇÃO i 
Do Condicionamento das Transferências Constitucionais

Art. 12. O condicionamento das transferências constitucionais de que tratam o 
inciso II do caput do art. 158, as alíneas “a” e “b” do inciso I e o inciso II do caput do 
art. 159, da Constituição ocorrerá por meio de:

I – medida preliminar de direcionamento das transferências constitucionais 
para a conta vinculada ao Fundo de Saúde do ente federativo beneficiário; ou
II – suspensão das transferências constitucionais. 
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SUBSEÇÃO i 
Da medida Preliminar de Direcionamento das Transferências para a Conta 

Vinculada ao Fundo de Saúde 

Art. 13. O direcionamento das transferências de que trata o art. 12 para a conta 
vinculada ao Fundo de Saúde do ente federativo beneficiário ocorrerá quando as 
informações homologadas no SIOPS indicarem o descumprimento da aplicação dos 
percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde no exercício anterior. 

§ 1º O direcionamento previsto no caput corresponderá ao montante que deixou 
de ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde no exercício anterior. 

§ 2º Para a preservação do cumprimento da aplicação dos percentuais mínimos 
em saúde no exercício corrente, os depósitos em conta vinculada ao Fundo de Saúde 
não poderão superar:

I – doze por cento dos repasses decendiais, no caso de Estados e Distrito 
Federal; e
II – quinze por cento dos repasses decendiais, no caso de Municípios. 
§ 3º O direcionamento previsto no caput será encerrado caso comprovado o 

depósito na conta vinculada ao Fundo de Saúde da integralidade do montante necessário 
ao cumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos 
de saúde no exercício anterior, sem prejuízo do cumprimento do limite relativo ao 
exercício financeiro corrente. 

§ 4º Verificado o depósito na conta vinculada do Fundo de Saúde de valor 
superior ao necessário, em decorrência de procedimento de retificação ou do 
procedimento previsto no art. 15, os recursos permanecerão depositados a título de 
antecipação do montante a ser aplicado no exercício corrente. 

§ 5º Não será aplicada a medida preliminar prevista no caput na hipótese de 
não declaração e homologação das informações no SIOPS. 

Art. 14. O agente financeiro da União enviará ao SIOPS arquivo eletrônico 
contendo informação do valor em moeda corrente depositado na conta corrente 
do Fundo de Saúde do ente federativo até o quinto dia útil após a efetivação do 
direcionamento das transferências de que trata o inciso I do caput do art. 12, ao qual 
será permitido acesso público. 

Art. 15. A limitação do direcionamento das transferências de que trata o inciso I 
do caput do art. 12 ao montante não aplicado em ações e serviços públicos de saúde no 
exercício anterior para os Municípios considerará as restrições efetivadas pela União 
e pelos Estados. 
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Parágrafo único. A atuação complementar e interativa da União e dos Estados 
na aplicação do direcionamento a que se refere o inciso I do caput do art. 12 será 
viabilizada por meio de :

I – consulta ao SIOPS, pelo Estado em cujo território se localize o Município, 
do valor em moeda corrente depositado pelo agente financeiro da União na 
conta corrente do Fundo de Saúde; e
II – registro no SIOPS, pelo Estado em cujo território se localize o Município, 
do valor em moeda corrente pelo Estado depositado na conta corrente do Fundo 
de Saúde. 

SUBSEÇÃO ii 
Da Suspensão das Transferências Constitucionais

Art. 16. As transferências de recursos constitucionais de que trata o art. 12 
serão suspensas quando:

I – adotada a medida preliminar a que se refere a Subseção I, o ente federativo 
não comprovar no SIOPS, no prazo de doze meses, contado do depósito 
da primeira parcela direcionada ao Fundo de Saúde, a aplicação efetiva do 
montante que deixou de ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde em 
exercícios anteriores; ou
II – não houver declaração e homologação das informações no SIOPS, 
transcorrido o prazo de trinta dias da emissão de notificação automática do 
Sistema para os gestores a que se refere o art. 4º. 
Art. 17. A suspensão de que trata o art. 16 será informada ao SIOPS até o quinto 

dia útil após sua efetivação pelo agente financeiro da União. 

SEÇÃO ii 
Da Suspensão das Transferências Voluntárias

Art. 18. As transferências voluntárias da União serão suspensas:
I – quando constatado o descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos 
em ações e serviços públicos de saúde pelos Estados e Municípios; e
II – na ausência de declaração e homologação das informações no SIOPS, 
transcorrido o prazo de trinta dias da emissão de notificação automática do 
Sistema para os gestores a que se refere o art. 4º. 
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CAPíTULO V 
Do restabelecimento das Transferências Constitucionais e Voluntárias  
da União

Art. 19. A verificação da aplicação efetiva do adicional depositado na conta do 
Fundo de Saúde que deixou de ser aplicado pelo ente federativo em exercício anterior 
e que deu causa ao descumprimento da aplicação do percentual mínimo em ações e 
serviços de saúde, será realizada por meio das informações homologadas no SIOPS. 

Parágrafo único. A verificação a que se refere o caput será realizada por meio 
dos demonstrativos das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde do 
RREO disponibilizados a partir do bimestre imediatamente subsequente ao primeiro 
depósito na conta vinculada ao Fundo de Saúde e se estenderá até doze meses, contados 
da data do primeiro depósito. 

Art. 20. As transferências constitucionais de que trata o art. 12 e as transferências 
voluntárias da União serão restabelecidas quando o ente federativo beneficiário 
comprovar, por meio de demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços 
públicos de saúde do RREO, a aplicação efetiva do adicional relativo ao montante não 
aplicado em ações e serviços públicos de saúde em exercícios anteriores. 

§ 1º Cumprido o disposto no caput, o prazo para restabelecimento das transferências 
constitucionais e voluntárias da União será de cinco dias úteis. 

§ 2º A suspensão decorrente da ausência de informações homologadas no 
SIOPS, conforme disposto no inciso II do caput do art. 16, perderá efeito após a 
homologação das informações no sistema.

CAPíTULO Vi 
Dos Procedimentos Orçamentários e Contábeis

Art. 21. A metodologia para verificação do cumprimento da aplicação dos 
recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde integrará as normas gerais para 
consolidação das contas públicas editadas pelo órgão central de contabilidade da União.

CAPíTULO Vii 
Disposições Finais

Art. 22. A audiência pública a que se refere o § 5º do art. 36 da Lei Complementar 
nº 141, de 2012, de periodicidade quadrimestral, utilizará as informações previstas:
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I – no Relatório de Gestão do SUS; e
II – no RREO dos dois bimestres correspondentes, ressalvado o prazo semestral 
previsto na alínea “c” do inciso II do caput do art. 63 da Lei Complementar nº 
101, de 2000. 
Art. 23. Verificado o descumprimento das disposições da Lei Complementar nº 

141, de 2012, ou deste Decreto, ou detectada a aplicação de recursos federais em objeto 
diverso do originalmente pactuado, o Ministério da Saúde comunicará a irregularidade:

I – ao órgão de auditoria do SUS;
II – à direção local do SUS;
III – ao responsável pela administração orçamentária e financeira do ente 
federativo;
IV – aos órgãos de controle interno e externo do ente federativo; 
V – ao Conselho de Saúde; e
VI – ao Ministério Público. 

§ 1º A comunicação a que se refere o caput somente será encaminhada ao 
Tribunal de Contas competente e ao Ministério Público com atribuição para o caso 
após o esgotamento da via administrativa de controle interno do Ministério da Saúde, 
sem prejuízo do exercício autônomo das competências e atribuições previstas na 
legislação. 

§ 2º A atuação dos destinatários da comunicação de que trata o caput terá como 
objetivo promover a imediata devolução dos recursos irregularmente aplicados ao 
Fundo de Saúde do ente federativo beneficiário, nos termos do inciso I do caput do art. 
27 da Lei Complementar nº 141, de 2012. 

§ 3º Para os fins do disposto no § 2º , em caso de aplicação de recursos previstos 
no inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição em ações e serviços diversos dos 
previstos no art. 3º da Lei Complementar nº 141, de 2012, ou em objeto diverso do 
originalmente pactuado, a devolução será efetivada com recursos do Tesouro do ente 
federativo beneficiário. 

Art. 24. A não observância dos procedimentos previstos neste Decreto sujeitará 
os infratores, nos termos do art. 46 da Lei Complementar nº 141, de 2012, às penalidades 
previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940-Código Penal, na Lei nº 
1.079, de 10 de abril de 1950, no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, na 
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, sem prejuízo de outras previstas na legislação. 

Art. 25. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão providenciará as 
modificações orçamentárias necessárias ao atendimento do disposto neste Decreto, no 
prazo de sessenta dias, contado da data de sua publicação. 
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Art. 26. Para atender o disposto nos arts. 26, 36, 39 e 43 da Lei Complementar 
nº 141, de 2012, e neste Decreto, o Ministério da Saúde:

I – estabelecerá as diretrizes para o funcionamento do SIOPS, no prazo de 
noventa dias, contado da data de publicação deste Decreto; e
II – disponibilizará nova versão do SIOPS até 20 de janeiro  
de 2013. 
Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo 

efeitos a partir da execução orçamentária do ano de 2013. 
§ 1º A verificação anual do cumprimento do limite mínimo dos recursos 

aplicados em ações e serviços públicos de saúde nos termos da Lei Complementar 
nº 141, de 2012, e deste Decreto, será realizada a partir do ano de 2014, com base na 
execução orçamentária do ano de 2013, sem prejuízo das exigências legais e controles 
adotados antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 141, de 2012. 

§ 2º Os procedimentos de direcionamento, suspensão e restabelecimento de 
transferências de recursos nos termos deste Decreto serão realizados a partir do ano 
de 2014, sem prejuízo das exigências legais e controles adotados antes da entrada em 
vigor da Lei Complementar nº 141, de 2012. 

Brasília, 16 de outubro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
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Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e 
dá outras providências.

O PrESiDENTE DA rEPÚBLiCA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos 
de interesse comum e dá outras providências.

§ 1° O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de 
direito privado.

§ 2° A União somente participará de consórcios públicos em que também 
façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios 
consorciados.

§ 3° Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, 
diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 2° Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da 
Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais.

§ 1° Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:
I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos 
do governo;
II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover 
desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou 
necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; e
III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação 
consorciados, dispensada a licitação.
§ 2° Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer 

atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços 
ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante 
autorização específica, pelo ente da Federação consorciado.

§ 3° Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou 
autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato 
de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, 
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permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação 
de normas gerais em vigor.

Art. 3° O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração 
dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções.

Art. 4° São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam:
I – a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio;
II – a identificação dos entes da Federação consorciados;
III – a indicação da área de atuação do consórcio;
IV – a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa 
jurídica de direito privado sem fins econômicos;
V – os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio 
público a representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas 
de governo;
VI – as normas de convocação e funcionamento da assembléia geral, inclusive 
para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;
VII – a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio 
público e o número de votos para as suas deliberações;
VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do 
consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo 
de ente da Federação consorciado;
IX – o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados 
públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X – as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou 
termo de parceria;
XI – a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando:
a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público;
b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão 
prestados;
c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização 
da prestação dos serviços;
d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão 
associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de 
um dos entes da Federação consorciados;
e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços 
públicos, bem como para seu reajuste ou revisão; e
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XII – o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas 
obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de 
consórcio público.
§ 1° Para os fins do inciso III do caput deste artigo, considera-se como área de 

atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, 
a que corresponde à soma dos territórios:

I – dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por 
Municípios ou por um Estado e Municípios com territórios nele contidos;
II – dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio 
público for, respectivamente, constituído por mais de 1 (um) Estado ou por 1 
(um) ou mais Estados e o Distrito Federal;
III – (VETADO)
IV – dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído 
pelo Distrito Federal e os Municípios; e
V – (VETADO)
§ 2° O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente 

da Federação consorciado possui na assembléia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a 
cada ente consorciado.

§ 3° É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas 
contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, 
salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências 
ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos.

§ 4° Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão 
ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de cada um.

§ 5° O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.
Art. 5° O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, 

mediante lei, do protocolo de intenções.
§ 1° O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser 

celebrado por apenas 1 (uma) parcela dos entes da Federação que subscreveram o 
protocolo de intenções.

§ 2° A ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes 
subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional.

§ 3° A ratificação realizada após 2 (dois) anos da subscrição do protocolo de 
intenções dependerá de homologação da assembléia geral do consórcio público.

§ 4° É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da 
Federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua 
participação no consórcio público.

Art. 6° O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
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I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a 
vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;
II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação 
civil.
§ 1° O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra 

a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.
§ 2° No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o 

consórcio público observará as normas de direito público no que concerne à realização 
de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que 
será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art. 7° Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada 
um dos órgãos constitutivos do consórcio público.

Art. 8° Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público 
mediante contrato de rateio.

§ 1° O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu 
prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos 
contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas 
e ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos 
custeados por tarifas ou outros preços públicos.

§ 2° É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio 
para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de 
crédito.

§ 3° Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio 
público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no 
contrato de rateio.

§ 4° Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer 
as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes 
consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de 
contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da 
Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos 
atendidos.

§ 5° Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente 
consorciado que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, 
as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de 
rateio.

Art. 9° A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer 
às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.
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Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, 
operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas 
do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à 
legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de 
receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos 
contratos de rateio.

Art. 10. (VETADO)
Parágrafo único. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não 

responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas 
responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições 
dos respectivos estatutos.

Art. 11. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato 
formal de seu representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada 
por lei.

§ 1° Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira 
somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de 
consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação.

§ 2° A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações 
já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio 
pagamento das indenizações eventualmente devidas.

Art. 12. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá 
de instrumento aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os 
entes consorciados.

§ 1° Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada 
de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão 
atribuídos aos titulares dos respectivos serviços.

§ 2° Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, 
os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, 
garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram 
causa à obrigação.

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como 
condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para 
com outro ente da Federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão 
associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos 
serviços transferidos.

§ 1° O contrato de programa deverá:
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I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, 
especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, 
à de regulação dos serviços a serem prestados; e
II – prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e 
financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares.
§ 2° No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o 
contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam:

I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os 
transferiu;
II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos 
transferidos;
III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua 
continuidade;
IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;
V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração 
transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado;
VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens 
reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras 
emergentes da prestação dos serviços.
§ 3° É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o 

exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele 
próprio prestados.

§ 4° O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o 
consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de 
serviços públicos.

§ 5° Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de 
cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito 
público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da 
Federação consorciados ou conveniados.

§ 6° O contrato celebrado na forma prevista no § 5° deste artigo será 
automaticamente extinto no caso de o contratado não mais integrar a administração 
indireta do ente da Federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos 
por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.

§ 7° Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo 
descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação 
ou a consórcio público.
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Art. 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o 
objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas 
adequadas.

Art. 15. No que não contrariar esta Lei, a organização e funcionamento dos 
consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis.

Art. 16. O inciso IV do art. 41 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 41. ..........................................................................................
IV – as autarquias, inclusive as associações públicas;
.........................................................................................” (NR)
Art. 17. Os arts. 23, 24, 26 e 112 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 23. ...........................................................................................
§ 8° No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores 

mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da Federação, 
e o triplo, quando formado por maior número.” (NR)

“Art. 24. ...........................................................................................
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com 
entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos 
de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público 
ou em convênio de cooperação.
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo 

serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios 
públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.” (NR)

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8° desta Lei 
deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação 
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos.

......................................................................................” (NR)
“Art. 112. .........................................................................................
§ 1° Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do 

edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos 
entes da Federação consorciados.

§ 2° É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da 
execução do contrato.” (NR)
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Art. 18. O art. 10 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes incisos:

“Art. 10. ..........................................................................................
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação 
de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades 
previstas na lei;
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia 
dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.” (NR)
Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica aos convênios de cooperação, 

contratos de programa para gestão associada de serviços públicos ou instrumentos 
congêneres, que tenham sido celebrados anteriormente a sua vigência.

Art. 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta Lei, 
inclusive as normas gerais de contabilidade pública que serão observadas pelos 
consórcios públicos para que sua gestão financeira e orçamentária se realize na 
conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de abril de 2005; 184° da Independência e 117° da República.
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Decreto nº 6.017, de  
17 de janeiro de 2007

Regulamenta a Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe 
sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos.

O PrESiDENTE DA rEPÚBLiCA, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei n° 
11.107, de 6 de abril de 2005, decreta:

CAPíTULO i 
Do Objeto e das Definições

Art. 1° Este Decreto estabelece normas para a execução da Lei n° 11.107, de 6 
de abril de 2005.

Art. 2° Para os fins deste Decreto, consideram-se:
I – consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da 
Federação, na forma da Lei n° 11.107, de 2005, para estabelecer relações de 
cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, 
constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito 
público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem 
fins econômicos;
II – área de atuação do consórcio público: área correspondente à soma dos 
seguintes territórios, independentemente de figurar a União como consorciada:
a) dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por 
Municípios ou por um Estado e Municípios com territórios nele contidos;
b) dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público 
for, respectivamente, constituído por mais de um Estado ou por um ou mais 
Estados e o Distrito Federal; e
c) dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído 
pelo Distrito Federal e Municípios.
III – protocolo de intenções: contrato preliminar que, ratificado pelos entes da 
Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público;
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IV – ratificação: aprovação pelo ente da Federação, mediante lei, do protocolo 
de intenções ou do ato de retirada do consórcio público;
V – reserva: ato pelo qual ente da Federação não ratifica, ou condiciona a 
ratificação, de determinado dispositivo de protocolo de intenções;
VI – retirada: saída de ente da Federação de consórcio público, por ato formal 
de sua vontade;
VII – contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados 
comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas 
do consórcio público;
VIII – convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado 
exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de autorizar a gestão 
associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado 
por lei editada por cada um deles;
IX – gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de 
planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de 
consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados, 
acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade 
dos serviços transferidos;
X – planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, 
quantificação, organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, 
por meio das quais um serviço público deve ser prestado ou colocado à 
disposição de forma adequada;
XI – regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize 
um determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de 
qualidade, impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos 
responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas 
e outros preços públicos;
XII – fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 
avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço 
público;
XIII – prestação de serviço público em regime de gestão associada: execução, 
por meio de cooperação federativa, de toda e qualquer atividade ou obra 
com o objetivo de permitir aos usuários o acesso a um serviço público com 
características e padrões de qualidade determinados pela regulação ou pelo 
contrato de programa, inclusive quando operada por transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos;
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XIV – serviço público: atividade ou comodidade material fruível diretamente 
pelo usuário, que possa ser remunerado por meio de taxa ou preço público, 
inclusive tarifa;
XV – titular de serviço público: ente da Federação a quem compete prover 
o serviço público, especialmente por meio de planejamento, regulação, 
fiscalização e prestação direta ou indireta; 
XVI – contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e 
reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração 
indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio 
público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação 
federativa;
XVII – termo de parceria: instrumento passível de ser firmado entre consórcio 
público e entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as 
partes para o fomento e a execução de atividades de interesse público previstas 
no art. 3° da Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999; e
XVIII – contrato de gestão: instrumento firmado entre a administração pública 
e autarquia ou fundação qualificada como Agência Executiva, na forma do art. 
51 da Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998, por meio do qual se estabelecem 
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem 
como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do 
seu cumprimento. 
Parágrafo único. A área de atuação do consórcio público mencionada no inciso II 

do caput deste artigo refere-se exclusivamente aos territórios dos entes da Federação que 
tenham ratificado por lei o protocolo de intenções.

CAPíTULO ii 
Da Constituição dos Consórcios Públicos

SEÇÃO i 
Dos Objetivos

Art. 3° Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos dos 
consórcios públicos serão determinados pelos entes que se consorciarem, admitindo-
se, entre outros, os seguintes:

I – a gestão associada de serviços públicos;
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II – a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de 
obras e o fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes 
consorciados;
III – o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, 
inclusive de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de 
procedimentos de licitação e de admissão de pessoal;
IV – a produção de informações ou de estudos técnicos;
V – a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos 
congêneres;
VI – a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-
ambiente;
VII – o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos 
que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas;
VIII – o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações 
entre os entes consorciados;
IX – a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico 
comum;
X – o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos da 
previdência social dos servidores de qualquer dos entes da Federação que 
integram o consórcio, vedado que os recursos arrecadados em um ente 
federativo sejam utilizados no pagamento de benefícios de segurados de outro 
ente, de forma a atender o disposto no art. 1°, inciso V, da Lei n° 9.717, de 
1998;
XI – o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e 
desenvolvimento urbano, rural e agrário;
XII – as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio-econômico local 
e regional; e
XIII – o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos 
termos de autorização ou delegação.
§ 1° Os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes 

consorciados poderão se consorciar em relação a todos ou apenas a parcela deles.
§ 2° Os consórcios públicos, ou entidade a ele vinculada, poderão desenvolver 

as ações e os serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que 
regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.
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SEÇÃO ii 
Do Protocolo de intenções

Art. 4° A constituição de consórcio público dependerá da prévia celebração de 
protocolo de intenções subscrito pelos representantes legais dos entes da Federação 
interessados.

Art. 5° O protocolo de intenções, sob pena de nulidade, deverá conter, no 
mínimo, cláusulas que estabeleçam:

I – a denominação, as finalidades, o prazo de duração e a sede do consórcio 
público, admitindo-se a fixação de prazo indeterminado e a previsão de alteração 
da sede mediante decisão da Assembléia Geral;
II – a identificação de cada um dos entes da Federação que podem vir a integrar 
o consórcio público, podendo indicar prazo para que subscrevam o protocolo 
de intenções;
III – a indicação da área de atuação do consórcio público;
IV – a previsão de que o consórcio público é associação pública, com 
personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou pessoa 
jurídica de direito privado;
V – os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio 
público a representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas 
de governo;
VI – as normas de convocação e funcionamento da assembléia geral, inclusive 
para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;
VII – a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio 
público e o número de votos para as suas deliberações;
VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do 
consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo 
de ente da Federação consorciado;
IX – o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados do 
consórcio público;
X – os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público;
XI – as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão, 
nos termos da Lei n° 9.649, de 1998, ou termo de parceria, na forma da Lei n° 
9.790, de 1999;
XII – a autorização para a gestão associada de serviço público, explicitando:
a) competências cuja execução será transferida ao consórcio público;
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b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão 
prestados;
c) a autorização para licitar e contratar concessão, permissão ou autorizar a 
prestação dos serviços;
d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de nele 
figurar como contratante o consórcio público; e
e) os critérios técnicos de cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, 
bem como os critérios gerais a serem observados em seu reajuste ou revisão;
XIII – o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplentes com as 
suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de 
consórcio público.
§ 1° O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente 

da Federação consorciado possui na assembléia geral, sendo assegurado a cada um ao 
menos um voto.

§ 2° Admitir-se-á, à exceção da assembléia geral:
I – a participação de representantes da sociedade civil nos órgãos colegiados 
do consórcio público;
II – que órgãos colegiados do consórcio público sejam compostos por 
representantes da sociedade civil ou por representantes apenas dos entes 
consorciados diretamente interessados nas matérias de competência de tais 
órgãos.
§ 3° Os consórcios públicos deverão obedecer ao princípio da publicidade, 

tornando públicas as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza 
orçamentária, financeira ou contratual, inclusive as que digam respeito à admissão de 
pessoal, bem como permitindo que qualquer do povo tenha acesso a suas reuniões e 
aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por 
prévia e motivada decisão.

§ 4° O mandato do representante legal do consórcio público será fixado em 
um ou mais exercícios financeiros e cessará automaticamente no caso de o eleito não 
mais ocupar a Chefia do Poder Executivo do ente da Federação que representa na 
assembléia geral, hipótese em que será sucedido por quem preencha essa condição.

§ 5° Salvo previsão em contrário dos estatutos, o representante legal do 
consórcio público, nos seus impedimentos ou na vacância, será substituído ou sucedido 
por aquele que, nas mesmas hipóteses, o substituir ou o suceder na Chefia do Poder 
Executivo.

§ 6° É nula a cláusula do protocolo de intenções que preveja determinadas 
contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, 
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salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências 
ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos.

§ 7° O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.
§ 8° A publicação do protocolo de intenções poderá dar-se de forma resumida, 

desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - 
internet em que se poderá obter seu texto integral.

SEÇÃO iii 
Da Contratação

Art. 6° O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, 
mediante lei, do protocolo de intenções. 

§ 1° A recusa ou demora na ratificação não poderá ser penalizada. 
§ 2° A ratificação pode ser realizada com reserva que deverá ser clara e objetiva, 

preferencialmente vinculada à vigência de cláusula, parágrafo, inciso ou alínea do 
protocolo de intenções, ou que imponha condições para a vigência de qualquer desses 
dispositivos. 

§ 3° Caso a lei mencionada no caput deste artigo preveja reservas, a admissão 
do ente no consórcio público dependerá da aprovação de cada uma das reservas pelos 
demais subscritores do protocolo de intenções ou, caso já constituído o consórcio 
público, pela assembléia geral.

§ 4° O contrato de consórcio público, caso assim esteja previsto no protocolo 
de intenções, poderá ser celebrado por apenas uma parcela dos seus signatários, sem 
prejuízo de que os demais venham a integrá-lo posteriormente.

§ 5° No caso previsto no § 4° deste artigo, a ratificação realizada após dois 
anos da primeira subscrição do protocolo de intenções dependerá da homologação 
dos demais subscritores ou, caso já constituído o consórcio, de decisão da assembléia 
geral.

§ 6° Dependerá de alteração do contrato de consórcio público o ingresso de ente 
da Federação não mencionado no protocolo de intenções como possível integrante do 
consórcio público.

§ 7° É dispensável a ratificação prevista no caput deste artigo para o ente da 
Federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a 
sua participação no consórcio público, de forma a poder assumir todas as obrigações 
previstas no protocolo de intenções.
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SEÇÃO iV 
Da Personalidade Jurídica

Art. 7° O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
I – de direito público, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo 
de intenções; e
II – de direito privado, mediante o atendimento do previsto no inciso I e, ainda, 
dos requisitos previstos na legislação civil. 
§ 1° Os consórcios públicos, ainda que revestidos de personalidade jurídica de 

direito privado, observarão as normas de direito público no que concerne à realização 
de licitação, celebração de contratos, admissão de pessoal e à prestação de contas.

§ 2° Caso todos os subscritores do protocolo de intenções encontrem-se na 
situação prevista no § 7° do art. 6° deste Decreto, o aperfeiçoamento do contrato de 
consórcio público e a aquisição da personalidade jurídica pela associação pública 
dependerão apenas da publicação do protocolo de intenções.

§ 3° Nas hipóteses de criação, fusão, incorporação ou desmembramento 
que atinjam entes consorciados ou subscritores de protocolo de intenções, os novos 
entes da Federação, salvo disposição em contrário do protocolo de intenções, serão 
automaticamente tidos como consorciados ou subscritores.

SEÇÃO V 
Dos Estatutos

Art. 8° O consórcio público será organizado por estatutos cujas disposições, 
sob pena de nulidade, deverão atender a todas as cláusulas do seu contrato constitutivo.

§ 1° Os estatutos serão aprovados pela assembléia geral.
§ 2° Com relação aos empregados públicos do consórcio público, os estatutos 

poderão dispor sobre o exercício do poder disciplinar e regulamentar, as atribuições 
administrativas, hierarquia, avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho e 
denominação dos cargos.

§ 3° Os estatutos do consórcio público de direito público produzirão seus 
efeitos mediante publicação na imprensa oficial no âmbito de cada ente consorciado.

§ 4° A publicação dos estatutos poderá dar-se de forma resumida, desde que a 
publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - internet em que 
se poderá obter seu texto integral.
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CAPíTULO iii 
Da Gestão dos Consórcios Públicos

SEÇÃO i 
Disposições Gerais

Art. 9° Os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas 
obrigações do consórcio público.

Parágrafo único. Os dirigentes do consórcio público responderão pessoalmente 
pelas obrigações por ele contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a 
lei, os estatutos ou decisão da assembléia geral. 

Art. 10. Para cumprimento de suas finalidades, o consórcio público poderá:
I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou econômicas;
II – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação 
consorciados, dispensada a licitação; e
III – caso constituído sob a forma de associação pública, ou mediante previsão 
em contrato de programa, promover desapropriações ou instituir servidões 
nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse 
social.
Parágrafo único. A contratação de operação de crédito por parte do consórcio 

público se sujeita aos limites e condições próprios estabelecidos pelo Senado Federal, 
de acordo com o disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição.

SEÇÃO ii 
Do regime Contábil e Financeiro

Art. 11. A execução das receitas e das despesas do consórcio público deverá 
obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

Art. 12. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional 
e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do seu 
representante legal, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das 
despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser 
exercido em razão de cada um dos contratos que os entes da Federação consorciados 
vierem a celebrar com o consórcio público.
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SEÇÃO iii 
Do Contrato de rateio

Art. 13. Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao 
consórcio público mediante contrato de rateio.

§ 1° O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com 
observância da legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante 
e depende da previsão de recursos orçamentários que suportem o pagamento das 
obrigações contratadas.

§ 2° Constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 
10, inciso XV, da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio sem 
suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas 
em Lei.

§ 3° As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente 
a afastar, ou dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo 
ou pela sociedade civil de qualquer dos entes da Federação consorciados.

§ 4° Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio 
público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no 
contrato de rateio.

Art. 14. Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de 
movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, 
o ente consorciado, mediante notificação escrita, deverá informá-la ao consórcio 
público, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a 
garantir a contribuição prevista no contrato de rateio.

Parágrafo único. A eventual impossibilidade de o ente consorciado cumprir 
obrigação orçamentária e financeira estabelecida em contrato de rateio obriga 
o consórcio público a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e 
financeira aos novos limites.
Art. 15. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de 
rateio, inclusive os oriundos de transferências ou operações de crédito, para o 
atendimento de despesas classificadas como genéricas.
§ 1° Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária 
se faz com modalidade de aplicação indefinida.
§ 2° Não se considera como genérica as despesas de administração e 
planejamento, desde que previamente classificadas por meio de aplicação das 
normas de contabilidade pública.
Art. 16. O prazo de vigência do contrato de rateio não será superior ao de 
vigência das dotações que o suportam, com exceção dos que tenham por objeto 
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exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em 
plano plurianual.
Art. 17. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer 
as informações financeiras necessárias para que sejam consolidadas, nas contas 
dos entes consorciados, todas as receitas e despesas realizadas, de forma a que 
possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade 
dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

SEÇÃO iV 
Da Contratação do Consórcio por Ente Consorciado

Art. 18. O consórcio público poderá ser contratado por ente consorciado, ou 
por entidade que integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a 
licitação nos termos do art. 2°, inciso III, da Lei n° 11.107, de 2005.

Parágrafo único. O contrato previsto no caput, preferencialmente, deverá 
ser celebrado sempre quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um 
determinado ente consorciado, de forma a impedir que sejam eles custeados pelos 
demais.

Seção V 
Das Licitações Compartilhadas

Art. 19. Os consórcios públicos, se constituídos para tal fim, podem realizar 
licitação cujo edital preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, nos termos do § 1° do art. 112 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993.

SEÇÃO Vi 
Da Concessão, Permissão ou Autorização de  

Serviços Públicos ou de Uso de Bens Públicos

Art. 20. Os consórcios públicos somente poderão outorgar concessão, 
permissão, autorização e contratar a prestação por meio de gestão associada de obras 
ou de serviços públicos mediante:

I – obediência à legislação de normas gerais em vigor; e

105



II – autorização prevista no contrato de consórcio público.
§ 1° A autorização mencionada no inciso II do caput deverá indicar o objeto 

da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, inclusive 
metas de desempenho e os critérios para a fixação de tarifas ou de outros preços 
públicos.

§ 2° Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer 
atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços 
ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos ou, no caso de específica autorização, 
serviços ou bens de ente da Federação consorciado.

Art. 21. O consórcio público somente mediante licitação contratará concessão, 
permissão ou autorizará a prestação de serviços públicos.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se a todos os ajustes de natureza contratual, 
independentemente de serem denominados como convênios, acordos ou termos de 
cooperação ou de parceria.

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica ao contrato de programa, que poderá 
ser contratado com dispensa de licitação conforme o art. 24, inciso XXVI, da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993.

SEÇÃO Vii 
Dos Servidores

Art. 22. A criação de empregos públicos depende de previsão do contrato de 
consórcio público que lhe fixe a forma e os requisitos de provimento e a sua respectiva 
remuneração, inclusive quanto aos adicionais, gratificações, e quaisquer outras parcelas 
remuneratórias ou de caráter indenizatório.

Art. 23. Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, 
poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de cada um.

§ 1° Os servidores cedidos permanecerão no seu regime originário, somente 
lhe sendo concedidos adicionais ou gratificações nos termos e valores previstos no 
contrato de consórcio público.

§ 2° O pagamento de adicionais ou gratificações na forma prevista no § 1° 
deste artigo não configura vínculo novo do servidor cedido, inclusive para a apuração 
de responsabilidade trabalhista ou previdenciária.

§ 3° Na hipótese de o ente da Federação consorciado assumir o ônus da cessão 
do servidor, tais pagamentos poderão ser contabilizados como créditos hábeis para 
operar compensação com obrigações previstas no contrato de rateio.
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CAPíTULO iV 
Da retirada e da Exclusão de Ente Consorciado

SEÇÃO i 
Disposição Geral

Art. 24. Nenhum ente da Federação poderá ser obrigado a se consorciar ou a 
permanecer consorciado.

SEÇÃO ii 
Do recesso

Art. 25. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato 
formal de seu representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada 
por lei.

§ 1° Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira 
somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão do contrato de 
consórcio público ou do instrumento de transferência ou de alienação.

§ 2° A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado 
que se retira e o consórcio público.

§ 3° A retirada de um ente da Federação do consórcio público constituído por 
apenas dois entes implicará a extinção do consórcio.

SEÇÃO iii 
Da Exclusão

Art. 26. A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa.
§ 1° Além das que sejam reconhecidas em procedimento específico, é justa 

causa a não inclusão, pelo ente consorciado, em sua lei orçamentária ou em créditos 
adicionais, de dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do 
orçamento do consórcio público, prevê-se devam ser assumidas por meio de contrato 
de rateio. 

§ 2° A exclusão prevista no § 1° deste artigo somente ocorrerá após prévia 
suspensão, período em que o ente consorciado poderá se reabilitar.

Art. 27. A exclusão de consorciado exige processo administrativo onde lhe seja 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
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Art. 28. Mediante previsão do contrato de consórcio público, poderá ser dele 
excluído o ente que, sem autorização dos demais consorciados, subscrever protocolo 
de intenções para constituição de outro consórcio com finalidades, a juízo da maioria 
da assembléia geral, iguais, assemelhadas ou incompatíveis.

CAPíTULO V 
Da Alteração e da Extinção dos Contratos de Consórcio Público

Art. 29. A alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá 
de instrumento aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os 
entes consorciados.

§ 1° Em caso de extinção:
I – os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de 
serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão 
atribuídos aos titulares dos respectivos serviços;
II – até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes 
consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, 
garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que 
deram causa à obrigação.
§ 2° Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus 

órgãos de origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos os 
seus contratos de trabalho com o consórcio.

CAPíTULO Vi 
Do Contrato de Programa

SEÇÃO i 
Das Disposições Preliminares

Art. 30. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como 
condição de sua validade, as obrigações contraídas por ente da Federação, inclusive 
entidades de sua administração indireta, que tenham por objeto a prestação de serviços 
por meio de gestão associada ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.
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§ 1° Para os fins deste artigo, considera-se prestação de serviço público por 
meio de gestão associada aquela em que um ente da Federação, ou entidade de sua 
administração indireta, coopere com outro ente da Federação ou com consórcio 
público, independentemente da denominação que venha a adotar, exceto quando a 
prestação se der por meio de contrato de concessão de serviços públicos celebrado 
após regular licitação.

§ 2° Constitui ato de improbidade administrativa, a partir de 7 de abril de 2005, 
celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços 
públicos por meio de cooperação federativa sem a celebração de contrato de programa, 
ou sem que sejam observadas outras formalidades previstas em lei, nos termos do 
disposto no art. 10, inciso XIV, da Lei n° 8.429, de 1992.

§ 3° Excluem-se do previsto neste artigo as obrigações cujo descumprimento 
não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio 
público.

Art. 31. Caso previsto no contrato de consórcio público ou em convênio de 
cooperação entre entes federados, admitir-se-á a celebração de contrato de programa 
de ente da Federação ou de consórcio público com autarquia, empresa pública ou 
sociedade de economia mista.

§ 1° Para fins do caput, a autarquia, empresa pública ou sociedade de economia 
mista deverá integrar a administração indireta de ente da Federação que, por meio 
de consórcio público ou de convênio de cooperação, autorizou a gestão associada de 
serviço público.

§ 2° O contrato celebrado na forma prevista no caput deste artigo será 
automaticamente extinto no caso de o contratado não mais integrar a administração 
indireta do ente da Federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos 
por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação. 

§ 3° É lícito ao contratante, em caso de contrato de programa celebrado com 
sociedade de economia mista ou com empresa pública, receber participação societária 
com o poder especial de impedir a alienação da empresa, a fim de evitar que o contrato 
de programa seja extinto na conformidade do previsto no § 2° deste artigo.

§ 4° O convênio de cooperação não produzirá efeitos entre os entes da Federação 
cooperantes que não o tenham disciplinado por lei.

SEÇÃO ii 
Da Dispensa de Licitação

Art. 32. O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de licitação 
nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei n° 8.666, de 1993.
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Parágrafo único. O termo de dispensa de licitação e a minuta de contrato de 
programa deverão ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da 
Administração. 

SEÇÃO ii 
Da Dispensa de Licitação

Art. 32. O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de licitação 
nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei n° 8.666, de 1993.

Parágrafo único. O termo de dispensa de licitação e a minuta de contrato de 
programa deverão ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da 
Administração.

SEÇÃO iii 
Das Cláusulas Necessárias

Art. 33. Os contratos de programa deverão, no que couber, atender à legislação 
de concessões e permissões de serviços públicos e conter cláusulas que estabeleçam:

I – o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive 
a operada por meio de transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços;
II – o modo, forma e condições de prestação dos serviços;
III – os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade 
dos serviços;
IV – o atendimento à legislação de regulação dos serviços objeto da gestão 
associada, especialmente no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas 
ou de outros preços públicos e, se necessário, as normas complementares a essa 
regulação;
V – procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira 
de cada serviço em relação a cada um de seus titulares, especialmente de 
apuração de quanto foi arrecadado e investido nos territórios de cada um deles, 
em relação a cada serviço sob regime de gestão associada de serviço público;
VI – os direitos, garantias e obrigações do titular e do prestador, inclusive 
os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão 
dos serviços e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos 
equipamentos e instalações;
VII – os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços;
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VIII – a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos 
e práticas de execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos 
competentes para exercê-las;
IX – as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o prestador 
dos serviços, inclusive quando consórcio público, e sua forma de aplicação;
X – os casos de extinção;
XI – os bens reversíveis;
XII – os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações 
devidas ao prestador dos serviços, inclusive quando consórcio público, 
especialmente do valor dos bens reversíveis que não foram amortizados por 
tarifas e outras receitas emergentes da prestação dos serviços;
XIII – a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do 
consórcio público ou outro prestador dos serviços, no que se refere à prestação 
dos serviços por gestão associada de serviço público;
XIV – a periodicidade em que os serviços serão fiscalizados por comissão 
composta por representantes do titular do serviço, do contratado e dos usuários, 
de forma a cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995;
XV – a exigência de publicação periódica das demonstrações financeiras 
relativas à gestão associada, a qual deverá ser específica e segregada das demais 
demonstrações do consórcio público ou do prestador de serviços; e
XVI – o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais.
§ 1° No caso de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal 

e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa 
deverá conter também cláusulas que prevejam:

I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária do ente que os 
transferiu;
II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos 
transferidos;
III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua 
continuidade;
IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;
V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração 
transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao prestador dos 
serviços ou ao consórcio público; e
VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens 
reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras 
emergentes da prestação dos serviços.

111



§ 2° O não pagamento da indenização prevista no inciso XII do caput, inclusive 
quando houver controvérsia de seu valor, não impede o titular de retomar os serviços ou 
adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada do serviço 
público.

§ 3° É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o 
exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele 
próprio prestados. 

SEÇÃO iV 
Da Vigência e da Extinção

Art. 34. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o 
contrato de consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão 
associada de serviços públicos.

Art. 35. A extinção do contrato de programa não prejudicará as obrigações já 
constituídas e dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

CAPíTULO Vii 
Das Normas Aplicáveis à União

Art. 36. A União somente participará de consórcio público em que também 
façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios 
consorciados.

Art. 37. Os órgãos e entidades federais concedentes darão preferência às 
transferências voluntárias para Estados, Distrito Federal e Municípios cujas ações 
sejam desenvolvidas por intermédio de consórcios públicos.

Art. 38. Quando necessário para que sejam obtidas as escalas adequadas, a 
execução de programas federais de caráter local poderá ser delegada, no todo ou em 
parte, mediante convênio, aos consórcios públicos.

Parágrafo único. Os Estados e Municípios poderão executar, por meio 
de consórcio público, ações ou programas a que sejam beneficiados por meio de 
transferências voluntárias da União.

Art. 39. A partir de 1° de janeiro de 2008 a União somente celebrará convênios 
com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que para 
essa forma tenham se convertido.

§ 1° A celebração do convênio para a transferência de recursos da União 
está condicionado a que cada um dos entes consorciados atenda às exigências legais 
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aplicáveis, sendo vedada sua celebração caso exista alguma inadimplência por parte de 
qualquer dos entes consorciados.

§ 2° A comprovação do cumprimento das exigências para a realização de 
transferências voluntárias ou celebração de convênios para transferência de recursos 
financeiros, deverá ser feita por meio de extrato emitido pelo subsistema Cadastro 
Único de Exigências para Transferências Voluntárias - CAUC, relativamente à situação 
de cada um dos entes consorciados, ou por outro meio que venha a ser estabelecido por 
instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional.

CAPíTULO Viii 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 40. Para que a gestão financeira e orçamentária dos consórcios públicos se 
realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal, a Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda:

I – disciplinará a realização de transferências voluntárias ou a celebração de 
convênios de natureza financeira ou similar entre a União e os demais Entes da 
Federação que envolvam ações desenvolvidas por consórcios públicos;
II – editará normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos, 
incluindo:
a) critérios para que seu respectivo passivo seja distribuído aos entes 
consorciados;
b) regras de regularidade fiscal a serem observadas pelos consórcios públicos.
Art. 41. Os consórcios constituídos em desacordo com a Lei n° 11.107, de 2005, 

poderão ser transformados em consórcios públicos de direito público ou de direito 
privado, desde que atendidos os requisitos de celebração de protocolo de intenções e 
de sua ratificação por lei de cada ente da Federação consorciado.

Parágrafo único. Caso a transformação seja para consórcio público de direito 
público, a eficácia da alteração estatutária não dependerá de sua inscrição no registro 
civil das pessoas jurídicas.

Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de janeiro de 2007; 186° da Independência e 119° da República.
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Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013

Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis no 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, e no 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras 
providências.

A PrESiDENTA DA rEPÚBLiCA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO i 
Disposições Gerais

Art. 1 É instituído o Programa Mais Médicos, com a finalidade de formar 
recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os 
seguintes objetivos:

I – diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de 
reduzir as desigualdades regionais na área da saúde;
II – fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País;
III – aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no 
campo de prática médica durante o processo de formação;
IV – ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento 
do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da 
população brasileira;
V – fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-
serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão 
acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos;
VI – promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da 
saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras;
VII – aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País 
e na organização e no funcionamento do SUS; e
VIII – estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.
Art. 2º Para a consecução dos objetivos do Programa Mais Médicos, serão 

adotadas, entre outras, as seguintes ações:
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I – reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência 
médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por 
habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de 
prática suficiente e de qualidade para os alunos;
II – estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no País; e
III – promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos 
na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, 
inclusive por meio de intercâmbio internacional. 

CAPíTULO i 
Da Autorização para o Funcionamento de Cursos de medicina

Art. 3º A autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, 
por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público, e 
caberá ao Ministro de Estado da Educação dispor sobre:

I – pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento de cursos 
de Medicina, ouvido o Ministério da Saúde;
II – procedimentos para a celebração do termo de adesão ao chamamento 
público pelos gestores locais do SUS;
III – critérios para a autorização de funcionamento de instituição de educação 
superior privada especializada em cursos na área de saúde;
IV – critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de 
funcionamento de curso de Medicina; e
V – periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliatórios necessários 
ao acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do 
chamamento público.
§ 1º Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do caput deste artigo, 

deverão ser consideradas, no âmbito da região de saúde:
I – a relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina; e
II – a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de equipamentos 
públicos adequados e suficientes para a oferta do curso de Medicina, incluindo, 
no mínimo, os seguintes serviços, ações e programas:
a) atenção básica;
b) urgência e emergência;
c) atenção psicossocial;
d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e
e) vigilância em saúde.
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§ 2º Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do caput deste artigo, 
o gestor local do SUS compromete-se a oferecer à instituição de educação superior 
vencedora do chamamento público, mediante contrapartida a ser disciplinada por ato 
do Ministro de Estado da Educação, a estrutura de serviços, ações e programas de 
saúde necessários para a implantação e para o funcionamento do curso de graduação 
em Medicina.

§ 3º O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no que 
couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos e exigirá garantia de 
proposta do participante e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme 
previsto, respectivamente, no art. 56 e no inciso II do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização para 
funcionamento de curso de Medicina protocolados no Ministério da Educação até a 
data de publicação desta Lei.

§ 5º O Ministério da Educação, sem prejuízo do atendimento aos requisitos 
previstos no inciso II do § 1º deste artigo, disporá sobre o processo de autorização de 
cursos de Medicina em unidades hospitalares que:

I – possuam certificação como hospitais de ensino;
II – possuam residência médica em no mínimo 10 (dez) especialidades; ou
III – mantenham processo permanente de avaliação e certificação da qualidade 
de seus serviços.
§ 6º O Ministério da Educação, conforme regulamentação própria, poderá 

aplicar o procedimento de chamamento público de que trata este artigo aos outros 
cursos de graduação na área de saúde.

§ 7º A autorização e a renovação de autorização para funcionamento de cursos 
de graduação em Medicina deverão considerar, sem prejuízo de outras exigências 
estabelecidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes):

I – os seguintes critérios de qualidade:
a) exigência de infraestrutura adequada, incluindo bibliotecas, laboratórios, 
ambulatórios, salas de aula dotadas de recursos didático-pedagógicos e técnicos 
especializados, equipamentos especiais e de informática e outras instalações 
indispensáveis à formação dos estudantes de Medicina;
b) acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as especialidades 
básicas indispensáveis à formação dos alunos;
c) possuir metas para corpo docente em regime de tempo integral e para corpo 
docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
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d) possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver pesquisa 
de boa qualidade, nas áreas curriculares em questão, aferida por publicações 
científicas;
II – a necessidade social do curso para a cidade e para a região em que se 
localiza, demonstrada por indicadores demográficos, sociais, econômicos e 
concernentes à oferta de serviços de saúde, incluindo dados relativos à:
a) relação número de habitantes por número de profissionais no Município em 
que é ministrado o curso e nos Municípios de seu entorno;
b) descrição da rede de cursos análogos de nível superior, públicos e privados, 
de serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares e de programas de residência 
em funcionamento na região;
c) inserção do curso em programa de extensão que atenda a população carente 
da cidade e da região em que a instituição se localiza.

CAPíTULO iii 
Da Formação médica no Brasil

Art. 4º O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva implantação 
das diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE).

§ 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato médico 
na graduação serão desenvolvidos na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e 
Emergência do SUS, respeitando-se o tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a 
ser disciplinado nas diretrizes curriculares nacionais.

§ 2º As atividades de internato na Atenção Básica e em Serviço de Urgência 
e Emergência do SUS e as atividades de Residência Médica serão realizadas sob 
acompanhamento acadêmico e técnico, observado o art. 27 desta Lei.

§ 3º O cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo constitui 
ponto de auditoria nos processos avaliativos do Sinaes.

Art. 5º Os Programas de Residência Médica de que trata a Lei nº 6.932, de 7 
de julho de 1981, ofertarão anualmente vagas equivalentes ao número de egressos dos 
cursos de graduação em Medicina do ano anterior.

Parágrafo único.  A regra de que trata o caput é meta a ser implantada 
progressivamente até 31 de dezembro de 2018.

Art. 6º Para fins de cumprimento da meta de que trata o art. 5º, será considerada 
a oferta de vagas de Programas de Residência Médica nas seguintes modalidades:

I – Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade; e
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II – Programas de Residência Médica de acesso direto, nas seguintes 
especialidades:
a) Genética Médica;
b) Medicina do Tráfego;
c) Medicina do Trabalho;
d) Medicina Esportiva;
e) Medicina Física e Reabilitação;
f) Medicina Legal;
g) Medicina Nuclear;
h) Patologia; e
i) Radioterapia.
Art. 7º O Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade 

terá duração mínima de 2 (dois) anos.
§ 1º O primeiro ano do Programa de Residência em Medicina Geral de Família 

e Comunidade será obrigatório para o ingresso nos seguintes Programas de Residência 
Médica:

I – Medicina Interna (Clínica Médica);
II – Pediatria;
III – Ginecologia e Obstetrícia;
IV – Cirurgia Geral;
V – Psiquiatria;
VI – Medicina Preventiva e Social.
§ 2º Será necessária a realização de 1 (um) a 2 (dois) anos do Programa de 

Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade para os demais Programas 
de Residência Médica, conforme disciplinado pela Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM), excetuando-se os Programas de Residência Médica de acesso direto.

§ 3º O pré-requisito de que trata este artigo apenas será exigido quando for 
alcançada a meta prevista no parágrafo único do art. 5º, na forma do regulamento.

§ 4º Os Programas de Residência Médica estabelecerão processos de transição 
para implementação, integração e consolidação das mudanças curriculares, com o 
objetivo de viabilizar a carga horária e os conteúdos oferecidos no currículo novo e 
permitir o fluxo na formação de especialistas, evitando atrasos curriculares, repetições 
desnecessárias e dispersão de recursos.

§ 5º O processo de transição previsto no § 4º deverá ser registrado por meio 
de avaliação do currículo novo, envolvendo discentes de diversas turmas e docentes.

§ 6º Os Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade 
deverão contemplar especificidades do SUS, como as atuações na área de Urgência e 

119



Emergência, Atenção Domiciliar, Saúde Mental, Educação Popular em Saúde, Saúde 
Coletiva e Clínica Geral Integral em todos os ciclos de vida.

§ 7º O Ministério da Saúde coordenará as atividades da Residência em Medicina 
Geral de Família e Comunidade no âmbito da rede saúde-escola.

Art. 8º As bolsas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade 
poderão receber complementação financeira a ser estabelecida e custeada pelos 
Ministérios da Saúde e da Educação.

Art. 9º É instituída a avaliação específica para curso de graduação em Medicina, 
a cada 2 (dois) anos, com instrumentos e métodos que avaliem conhecimentos, 
habilidades e atitudes, a ser implementada no prazo de 2 (dois) anos, conforme ato do 
Ministro de Estado da Educação.

§ 1º É instituída avaliação específica anual para os Programas de Residência 
Médica, a ser implementada no prazo de 2 (dois) anos, pela CNRM.

§ 2º As avaliações de que trata este artigo serão implementadas pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito do 
sistema federal de ensino.

Art. 10. Os cursos de graduação em Medicina promoverão a adequação da 
matriz curricular para atendimento ao disposto nesta Lei, nos prazos e na forma 
definidos em resolução do CNE, aprovada pelo Ministro de Estado da Educação.

Parágrafo único. O CNE terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado 
da data de publicação desta Lei, para submeter a resolução de que trata o caput ao 
Ministro de Estado da Educação.

Art. 11. A regulamentação das mudanças curriculares dos diversos programas 
de residência médica será realizada por meio de ato do Ministério da Educação, ouvidos 
a CNRM e o Ministério da Saúde.

SEÇÃO ÚNiCA 
Do Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde

Art. 12. As instituições de educação superior responsáveis pela oferta dos 
cursos de Medicina e dos Programas de Residência Médica poderão firmar Contrato 
Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com os Secretários Municipais e Estaduais 
de Saúde, na qualidade de gestores, com a finalidade de viabilizar a reordenação da 
oferta de cursos de Medicina e de vagas de Residência Médica e a estrutura de serviços 
de saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade, além de 
permitir a integração ensino-serviço na área da Atenção Básica.

§ 1º O Contrato Organizativo poderá estabelecer:
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I – garantia de acesso a todos os estabelecimentos assistenciais sob a 
responsabilidade do gestor da área de saúde como cenário de práticas para a 
formação no âmbito da graduação e da residência médica; e
II – outras obrigações mútuas entre as partes relacionadas ao funcionamento 
da integração ensino-serviço, cujos termos serão levados à deliberação das 
Comissões Intergestores Regionais, Comissões Intergestores Bipartite e 
Comissão Intergestores Tripartite, ouvidas as Comissões de Integração Ensino-
Serviço.
§ 2º No âmbito do Contrato Organizativo, caberão às autoridades mencionadas 

no caput, em acordo com a instituição de educação superior e os Programas de 
Residência Médica, designar médicos preceptores da rede de serviços de saúde e 
regulamentar a sua relação com a instituição responsável pelo curso de Medicina ou 
pelo Programa de Residência Médica.

§ 3º Os Ministérios da Educação e da Saúde coordenarão as ações necessárias 
para assegurar a pactuação de Contratos Organizativos da Ação Pública Ensino-
Saúde.

CAPíTULO iV 
Do Projeto mais médicos Para o Brasil

Art. 13.  É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais 
Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I – aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou 
com diploma revalidado no País; e
II – aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, 
por meio de intercâmbio médico internacional.
§ 1º  A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais 

Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade:
I – médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com 
diploma revalidado no País, inclusive os aposentados;
II – médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação 
para exercício da Medicina no exterior; e
III – médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no 
exterior.
§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:
I – médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição 
de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e
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II – médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior 
estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior.
§ 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos 

Ministérios da Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos 
Ministros de Estado da Educação e da Saúde, a forma de participação das instituições 
públicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a 
carga horária, as hipóteses de afastamento e os recessos.

Art. 14. O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta 
de curso de especialização por instituição pública de educação superior e envolverá 
atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial mediante 
integração ensino-serviço.

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata o caput terá prazo de até 3 (três) anos, 
prorrogável por igual período caso ofertadas outras modalidades de formação, 
conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2º A aprovação do médico participante no curso de especialização será 
condicionada ao cumprimento de todos os requisitos do Projeto Mais Médicos para o 
Brasil e à sua aprovação nas avaliações periódicas.

§ 3º O primeiro módulo, designado acolhimento, terá duração de 4 (quatro) 
semanas, será executado na modalidade presencial, com carga horária mínima de 160 
(cento e sessenta) horas, e contemplará conteúdo relacionado à legislação referente ao 
sistema de saúde brasileiro, ao funcionamento e às atribuições do SUS, notadamente 
da Atenção Básica em saúde, aos protocolos clínicos de atendimentos definidos pelo 
Ministério da Saúde, à língua portuguesa e ao código de ética médica. 

§ 4º As avaliações serão periódicas, realizadas ao final de cada módulo, e 
compreenderão o conteúdo específico do respectivo módulo, visando a identificar se o 
médico participante está apto ou não a continuar no Projeto.

§ 5º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, responsável pelas 
avaliações de que tratam os §§ 1º a 4º, disciplinará, acompanhará e fiscalizará a 
programação em módulos do aperfeiçoamento dos médicos participantes, a adoção 
de métodos transparentes para designação dos avaliadores e os resultados e índices de 
aprovação e reprovação da avaliação, zelando pelo equilíbrio científico, pedagógico e 
profissional.

Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:
I – o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional 
supervisionado;
II – o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional 
contínua e permanente do médico; e
III – o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação 
acadêmica.
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§ 1º São condições para a participação do médico intercambista no Projeto 
Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de 
Estado da Educação e da Saúde:

I – apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira;
II – apresentar habilitação para o exercício da Medicina no país de sua formação; 
e
III – possuir conhecimento em língua portuguesa, regras de organização do SUS e 
protocolos e diretrizes clínicas no âmbito da Atenção Básica.
§ 2º Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1º sujeitam-se à legalização 

consular gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos 
Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 3º A atuação e a responsabilidade do médico supervisor e do tutor acadêmico, 
para todos os efeitos de direito, são limitadas, respectiva e exclusivamente, à atividade 
de supervisão médica e à tutoria acadêmica.

Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, 
dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação 
de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996.  (Vide Decreto nº 8.126, de 2013)

§ 1º (VETADO).
§ 2º A participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o 

Brasil, atestada pela coordenação do Projeto, é condição necessária e suficiente para 
o exercício da Medicina no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não sendo 
aplicável o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.

§ 3º O Ministério da Saúde emitirá número de registro único para cada médico 
intercambista participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil e a respectiva carteira 
de identificação, que o habilitará para o exercício da Medicina nos termos do § 2º.

§ 4º A coordenação do Projeto comunicará ao Conselho Regional de Medicina 
(CRM) que jurisdicionar na área de atuação a relação de médicos intercambistas 
participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e os respectivos números de 
registro único.

§ 5º O médico intercambista estará sujeito à fiscalização pelo CRM.
Art. 17. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para 

o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza.
Art. 18. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Projeto Mais Médicos 

para o Brasil fará jus ao visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 
3 (três) anos, prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1º do art. 14, 
mediante declaração da coordenação do Projeto.
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§ 1º O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o visto temporário 
de que trata o caput aos dependentes legais do médico intercambista estrangeiro, 
incluindo companheiro ou companheira, pelo prazo de validade do visto do titular.

§ 2º Os dependentes legais do médico intercambista estrangeiro poderão 
exercer atividades remuneradas, com emissão de Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º É vedada a transformação do visto temporário previsto neste artigo em 
permanente.

§ 4º Aplicam-se os arts. 30, 31 e 33 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
ao disposto neste artigo.

Art. 19. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderão 
perceber bolsas nas seguintes modalidades:

I – bolsa-formação;
II – bolsa-supervisão; e
III – bolsa-tutoria.
§ 1º Além do disposto no caput, a União concederá ajuda de custo destinada a 

compensar as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder 
a importância correspondente ao valor de 3 (três) bolsas-formação.

§ 2º É a União autorizada a custear despesas com deslocamento dos médicos 
participantes e seus dependentes legais, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde.

§ 3º Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem concedidas e suas 
condições de pagamento serão definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da 
Educação e da Saúde.

Art. 20. O médico participante enquadra-se como segurado obrigatório do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na condição de contribuinte individual, 
na forma da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. São ressalvados da obrigatoriedade de que trata o caput os 
médicos intercambistas:

I – selecionados por meio de instrumentos de cooperação com organismos 
internacionais que prevejam cobertura securitária específica; ou
II – filiados a regime de seguridade social em seu país de origem, o qual 

mantenha acordo internacional de seguridade social com a República Federativa do 
Brasil.

Art. 21. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades aos médicos participantes 
do Projeto Mais Médicos para o Brasil que descumprirem o disposto nesta Lei e nas 
normas complementares:

I – advertência;
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II – suspensão; e
III – desligamento das ações de aperfeiçoamento.
§ 1º Na hipótese do inciso III do caput, poderá ser exigida a restituição dos 

valores recebidos a título de bolsa, ajuda de custo e aquisição de passagens, acrescidos 
de atualização monetária, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado 
da Educação e da Saúde.

§ 2º Na aplicação das penalidades previstas neste artigo, serão consideradas 
a natureza e a gravidade da infração cometida, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

§ 3º No caso de médico intercambista, o desligamento do Programa implicará 
o cancelamento do registro único no Ministério da Saúde e do registro de estrangeiro.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º, a coordenação do Projeto Mais Médicos para 
o Brasil comunicará o desligamento do médico participante ao CRM e ao Ministério 
da Justiça.

Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em 
saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos 
formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, 
serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da 
Educação.

§ 1º As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio 
de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço.

§ 2º O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo 
e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 
(um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as 
fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência 
Médica a que se refere o art. 2º da Lei no 6.932, de 1981.

§ 3º A pontuação adicional de que trata o § 2º não poderá elevar a nota final do 
candidato para além da nota máxima prevista no edital do processo seletivo referido 
no  § 2º deste artigo.

§ 4º O disposto nos §§ 2º e 3º terá validade até a implantação do disposto no 
parágrafo único do art. 5º desta Lei.

§ 5º Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos projetos e programas de 
que trata o caput.
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CAPíTULO V 
Disposições Finais

Art. 23. Para execução das ações previstas nesta Lei, os Ministérios da 
Educação e da Saúde poderão firmar acordos e outros instrumentos de cooperação com 
organismos internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, 
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, consórcios públicos e entidades privadas, inclusive 
com transferência de recursos.

Art. 24. São transformadas, no âmbito do Poder Executivo, sem aumento de 
despesa, 117 (cento e dezessete) Funções Comissionadas Técnicas (FCTs), criadas pelo 
art. 58 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, do nível FCT-
13, em 10 (dez) cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
(DAS), sendo 2 (dois) DAS-5 e 8 (oito) DAS-4.

Art. 25. São os Ministérios da Saúde e da Educação autorizados a contratar, 
mediante dispensa de licitação, instituição financeira oficial federal para realizar 
atividades relacionadas aos pagamentos das bolsas de que trata esta Lei.

Art. 26. São a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e o 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) autorizados a conceder bolsas para 
ações de saúde, a ressarcir despesas, a adotar outros mecanismos de incentivo a suas 
atividades institucionais e a promover as ações necessárias ao desenvolvimento do 
Programa Mais Médicos, observada a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.

Art. 27. Será concedida bolsa para atividades de preceptoria nas ações de 
formação em serviço nos cursos de graduação e residência médica ofertados pelas 
instituições federais de educação superior ou pelo Ministério da Saúde.

§ 1º Integram as diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para 
fins de progressão e de promoção de que trata o § 4º do art. 12 da Lei nº 12.772, de 28 de 
dezembro de 2012, a serem estabelecidas em ato do Ministério da Educação, o exercício 
profissional no SUS, na área de docência do professor, a preceptoria de que trata esta Lei 
e o exercício de atividade nos programas definidos como prioritários pelo Ministério da 
Saúde.

§ 2º Com vistas a assegurar a universalização dos programas de residência 
médica prevista no art. 5º desta Lei, poderão ser adotadas medidas que ampliem a 
formação de preceptores de residência médica.

Art. 28. Os médicos participantes e seus dependentes legais são isentos do 
pagamento das taxas e dos emolumentos previstos nos arts. 20, 33 e 131 da Lei no 
6.815, de 19 de agosto de 1980, e no Decreto-Lei nº 2.236, de 23 de janeiro de 1985.
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Art. 29. Para os efeitos do art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
os valores percebidos a título de bolsa previstos nesta Lei e na Lei nº 11.129, de 30 de 
junho de 2005, não caracterizam contraprestação de serviços.

Art. 30. O quantitativo dos integrantes dos projetos e programas de 
aperfeiçoamento de que trata esta Lei observará os limites dos recursos orçamentários 
disponíveis.

§ 1º O quantitativo de médicos estrangeiros no Projeto Mais Médicos para o 
Brasil não poderá exceder o patamar máximo de 10% (dez por cento) do número de 
médicos brasileiros com inscrição definitiva nos CRMs.

§ 2º O SUS terá o prazo de 5 (cinco) anos para dotar as unidades básicas de 
saúde com qualidade de equipamentos e infraestrutura, a serem definidas nos planos 
plurianuais.

§ 3º As despesas decorrentes da execução dos projetos e programas previstos 
nesta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias destinadas aos Ministérios da 
Educação, da Defesa e da Saúde, consignadas no orçamento geral da União.

Art. 31. Os Ministros de Estado da Educação e da Saúde poderão editar normas 
complementares para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 32. A Advocacia-Geral da União atuará, nos termos do art. 22 da Lei nº 
9.028, de 12 de abril de 1995, na representação judicial e extrajudicial dos profissionais 
designados para a função de supervisor médico e de tutor acadêmico prevista nos 
incisos II e III do art. 15.

Art. 33. A Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 2º ............................................................................................
XI – admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes 

de programas e projetos de aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica 
em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante 
integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições fixados em ato 
conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e 
da Educação.

…................................................................................” (NR)
“Art. 4ºº .......…………….....….......................................................
IV – 3 (três) anos, nos casos das alíneas “h” e “l” do inciso VI e dos incisos VII, 

VIII e XI do caput do art. 2º desta Lei;
,,,.......................................................................................................
Parágrafo único. ..............................................................................
V – no caso dos incisos VII e XI do caput do art. 2º, desde que o prazo total não 

exceda 6 (seis) anos; e
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.................................................................................” (NR)
Art. 34. O art. 1º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, passa a vigorar acrescido 

dos seguintes §§ 3º, 4º e 5º:
“Art. 1º ............................................................................................
§ 3ºA Residência Médica constitui modalidade de certificação das especialidades 

médicas no Brasil.
§ 4º As certificações de especialidades médicas concedidas pelos Programas 

de Residência Médica ou pelas associações médicas submetem-se às necessidades do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 5º As instituições de que tratam os §§ 1o a 4o deste artigo deverão encaminhar, 
anualmente, o número de médicos certificados como especialistas, com vistas a 
possibilitar o Ministério da Saúde a formar o Cadastro Nacional de Especialistas e 
parametrizar as ações de saúde pública.” (NR)

Art. 35. As entidades ou as associações médicas que até a data de publicação 
desta Lei ofertam cursos de especialização não caracterizados como Residência Médica 
encaminharão as relações de registros de títulos de especialistas para o Ministério da 
Saúde, para os fins previstos nº § 5º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 1981.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de outubro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

128



PArTE ii – rESOLUÇÕES, 
POrTAriAS E OUTrAS NOrmAS





A – DA PArTiCiPAÇÃO E DO 
CONTrOLE SOCiAL





resolução CNS nº 453,  
de 10 de maio de 2012

Aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Trigésima 
Terceira Reunião Ordinária, realizada nos dias 9 e 10 de maio de 2012, no uso de 
suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº 
5.839, de 11 de julho de 2006, e 

Considerando os debates ocorridos nos Conselhos de Saúde, nas três esferas de 
Governo, na X Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, nas Plenárias Regionais e 
Estaduais de Conselhos de Saúde, nas 9a, 10a e 11a Conferências Nacionais de Saúde, 
e nas Conferências Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Saúde; 

Considerando a experiência acumulada do Controle Social da Saúde à necessidade 
de aprimoramento do Controle Social da Saúde no âmbito nacional e as reiteradas 
demandas dos Conselhos Estaduais e Municipais referentes às propostas de composição, 
organização e funcionamento, conforme o § 5º inciso II art. 1o da Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990;

Considerando a ampla discussão da Resolução do CNS nº 333/2003 realizada 
nos espaços de Controle Social, entre os quais se destacam as Plenárias de Conselhos 
de Saúde;

Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o 
processo de Controle Social do SUS, por intermédio dos Conselhos Nacional, 
Estaduais, Municipais, das Conferências de Saúde e Plenárias de Conselhos de 
Saúde; 

Considerando que os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva participação 
da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o 
Controle Social nas esferas da ação do Estado; e

Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 
2012, e o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica 
da Saúde.
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Resolve:
Aprovar as seguintes diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 

funcionamento dos Conselhos de Saúde:

DA DEFiNiÇÃO DE CONSELHO DE SAÚDE

Primeira Diretriz: o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa 
e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante 
da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência 
fixadas na Lei nº 8.142/90. O processo bem-sucedido de descentralização da saúde 
promoveu o surgimento de Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais 
de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, sob a 
coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera correspondente. Assim, os Conselhos 
de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas 
e na administração da saúde.

Parágrafo único. Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde 
atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas 
de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

DA iNSTiTUiÇÃO E rEFOrmULAÇÃO 
DOS CONSELHOS DE SAÚDE

Segunda Diretriz: a instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/1990.

Parágrafo único. Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder 
Executivo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da 
população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação.
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A OrGANizAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE

Terceira Diretriz: a participação da sociedade organizada, garantida na 
legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, 
discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação 
da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. A 
legislação estabelece, ainda, a composição paritária de usuários em relação ao conjunto 
dos demais segmentos representados. O Conselho de Saúde será composto por 
representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de 
entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades 
representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre 
os membros do Conselho, em reunião plenária. Nos Municípios onde não existem 
entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor 
o Conselho, a eleição da representação será realizada em plenária no Município, 
promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática.

I – O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e 
constituído em lei.
II – Mantendo o que propôs as Resoluções nos 33/92 e 333/03 do CNS e 
consoante com as Recomendações da 10a e 11a Conferências Nacionais de 
Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma:
a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;
b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área  
de saúde;
c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos.
III – A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como 
critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto 
da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De acordo com as 
especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, serão contempladas, 
dentre outras, as seguintes representações:
a) associações de pessoas com patologias;
b) associações de pessoas com deficiências;
c) entidades indígenas;
d) movimentos sociais e populares, organizados (movimento negro, LGBT...);
e) movimentos organizados de mulheres, em saúde;
f) entidades de aposentados e pensionistas;
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g) entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e 
federações de trabalhadores urbanos e rurais;
h) entidades de defesa do consumidor;
i) organizações de moradores;
j) entidades ambientalistas;
k) organizações religiosas;
l) trabalhadores da área de saúde: associações, confederações, conselhos de 
profissões regulamentadas, federações e sindicatos, obedecendo as instâncias 
federativas;
m) comunidade científica;
n) entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais campo de estágio, 
de pesquisa e desenvolvimento;
o) entidades patronais;
p) entidades dos prestadores de serviço de saúde; e
q) governo.
IV – As entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho de Saúde 
terão os conselheiros indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos 
pelas respectivas entidades, movimentos e instituições e de acordo com a 
sua organização, com a recomendação de que ocorra renovação de seus 
representantes. 
V – Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de 
usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a 
renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.
VI – A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação 
aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador 
de serviços de saúde não pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de 
Trabalhadores(as). 
VII – A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia 
representativa do Conselheiro(a) deve ser avaliada como possível impedimento 
da representação de Usuário(a) e Trabalhador(a), e, a juízo da entidade, 
indicativo de substituição do Conselheiro(a).
VIII – A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação 
do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida 
nos Conselhos de Saúde. 
IX – Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no 
Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo 
municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, 
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que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho 
Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando 
não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento. 
X – As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, 
considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a 
dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa 
junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde 
emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das 
reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
XI – O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos 
conforme legislação vigente.

A ESTrUTUrA E FUNCiONAmENTO 
DOS CONSELHOS DE SAÚDE

Quarta Diretriz: as três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa 
para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia 
financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e 
apoio técnico:

I – cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa 
e o quadro de pessoal;
II – o Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva coordenada 
por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, 
subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e 
dimensão;
III – o Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento;
IV – o Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, 
extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento 
Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos 
conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias;
V – as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e 
deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da 
sociedade;
VI – o Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento 
do Plenário, que, além das comissões intersetoriais, estabelecidas na Lei 

137



nº 8.080/90, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho 
de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão contar com 
integrantes não conselheiros;
VII – o Conselho de Saúde constituirá uma Mesa Diretora eleita em Plenário, 
respeitando a paridade expressa nesta Resolução;
VIII – as decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum 
mínimo (metade mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais 
nos quais se exija quórum especial, ou maioria qualificada de votos;
a) entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente superior à 
metade dos membros presentes;
b) entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à 
metade de membros do Conselho;
c) entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total de membros do 
Conselho;
IX – qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde preservará o 
que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio Conselho e votada 
em reunião plenária, com quórum qualificado, para depois ser alterada em seu 
Regimento Interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente;
X – a cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do 
gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas, 
em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde 
pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos 
recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção 
e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, 
de acordo com o art. 12 da Lei nº 8.689/93 e com a Lei Complementar nº 
141/2012;
XI – os Conselhos de Saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias 
externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS; e
XII – o Pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de 
resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. As resoluções 
serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada 
esfera de governo, em um prazo de 30 (trinta) dias, dando-se-lhes publicidade 
oficial. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução 
e nem enviada justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta 
de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que 
integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções, 
recorrendo à justiça e ao Ministério Público, quando necessário.
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Quinta Diretriz: aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e 
do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em 
indicações advindas das Conferências de Saúde, compete:

I – fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular 
a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que 
fundamentam o SUS;
II – elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;
III – discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes 
aprovadas pelas Conferências de Saúde;
IV – atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, 
incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para 
a sua aplicação aos setores público e privado;
V – definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o 
seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços;
VI – anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão;
VII – estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do 
SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de seguridade 
social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança 
e adolescente e outros;
VIII – proceder à revisão periódica dos planos de saúde;
IX – deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem 
encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores 
de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação 
dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde;
X – avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento 
do Sistema Único de Saúde do SUS;
XI – avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes 
dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais;
XII – acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante 
contrato ou convênio na área de saúde;
XIII – aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas 
e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o 
princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme 
legislação vigente;
XIV – propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária 
dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos;
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XV – fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação 
de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e 
próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que 
a lei disciplina;
XVI – analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de 
contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, 
e garantia do devido assessoramento;
XVII – fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços 
de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e 
externo, conforme legislação vigente;
XVIII – examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, 
responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos 
serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do 
Conselho nas suas respectivas instâncias;
XIX – estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências 
de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a 
comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno 
do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação 
nas pré-conferências e conferências de saúde;
XX – estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, 
entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a 
promoção da Saúde;
XXI – estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas 
na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS);
XXII – acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e 
tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento 
sociocultural do País;
XXIII – estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, 
divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e 
decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, 
datas e local das reuniões e dos eventos;
XXIV – deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o 
controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação 
Permanente para o Controle Social do SUS; 
XXV – incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os 
poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de 
comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos; 
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XXVI – acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas 
pelo CNS;
XXVII – deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e 
Educação para a Saúde no SUS;
XXVIII – acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório 
das plenárias dos Conselhos de Saúde; e
XXIX – atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde 
no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS).
Fica revogada a Resolução do CNS nº 333, de 4 de novembro de 2003.

Alexandre rocha Santos Padilha
Presidente do Conselho Nacional de Saúde

Homologo a Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012, nos termos do Decreto 
nº 5.839, de 11 de julho de 2006.

Republicada por ter saído com incorreção no original, publicado no Diário 
Oficial da União nº 109, Seção 1, página 138.
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Sistema de Acompanhamento dos 
Conselhos de Saúde – Siacs

Conforme estabelecido na Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da Saúde, 
cada esfera de governo, deve ter constituído dentre outros requisitos o Conselho de 
Saúde. 

A Lei Complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012, em seu art. 22 também 
normatiza que a União e os estados podem condicionar a entrega de recursos de repasse 
fundo a fundo à instituição e ao funcionamento do Conselho de Saúde no âmbito do 
ente da Federação, além de outros requisitos. 

De acordo com a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho 
Nacional de Saúde, o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e 
permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante 
da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência 
fixadas na Lei nº 8.142/1990. 

Assim, os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da 
comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Como Subsistema 
da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e na proposição 
de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus 
aspectos econômicos e financeiros. Em cada esfera de governo o Conselho de Saúde 
deve ser estabelecido por lei, obedecida a Lei nº 8.142/1990. 

De acordo com a 5ª Diretriz da Resolução CNS nº 453/2012, dentre outras 
competências, compete aos Conselhos de Saúde: 

XXiX – atualizar periodicamente as informações sobre o 
Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos 
Conselhos de Saúde (SiACS).

O Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (Siacs) é 
uma ferramenta, entre outras, de comunicação e informação para contribuir com a 
efetividade do Controle Social na saúde no Brasil. 

Trata-se de uma ferramenta totalmente informatizada e de fácil acesso, e tem 
por objetivo constituir uma única rede de dados dos 5.568 conselhos municipais, dos 
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26 estaduais, do Distrito Federal e dos 36 conselhos distritais de saúde indígena com o 
Conselho Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde. Para isso, todos os Conselhos de 
Saúde precisam efetuar seu cadastro, por meio do site <http://aplicacao.saude.gov.
br/siacs/login.jsf>.

O cadastro de todos os Conselhos de Saúde do País no Siacs resultará em 
um retrato detalhado desses conselhos, mostrando sua composição, condições de 
funcionamento, de custeio, realização de capacitações de conselheiros, entre outras 
informações importantes acerca do cumprimento de normas legais relacionadas ao 
Sistema Único de Saúde. Conhecendo melhor os Conselhos, o Conselho Nacional 
de Saúde e os gestores do SUS terão condições de melhor avaliar quais são suas 
necessidades e, dessa forma, adotar medidas que possam melhorar suas condições de 
funcionamento. 

A responsabilidade de preencher o cadastro cabe ao(à) presidente do conselho 
ou ao(à) secretário(a)-executivo(a) do colegiado, que também podem indicar outro(a) 
representante do conselho para fazer o preenchimento. Cabe ao conselho estadual 
homologar e autorizar o acesso dos conselhos de saúde de seus respectivos municípios 
ao Sistema. 

Para orientar o processo de cadastro no Siacs, o Conselho Nacional de Saúde 
publicou, em 2012, o Manual de Orientações para os Conselhos de Saúde. Este 
Manual com orientações detalhadas e o passo a passo para a realização do cadastro 
estão disponíveis na internet na página do Siacs <http://conselho.saude.gov.br/web_
siacs/index.html>.

O cadastro de todos os Conselhos no Siacs, além de cumprir à Resolução CNS 
nº 453/2012, também visa respeitar o Acórdão nº 1.660, de 22 de março de 2011, 
do Tribunal de Contas da União (TCU) que, em março de 2011, estabeleceu que o 
Ministério da Saúde só deve repassar recursos para os estados e municípios cujos 
conselhos de saúde sejam compostos por 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 
25% de gestores. A paridade está prevista no artigo 4º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, e na 3ª diretriz da Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional 
de Saúde.
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Objetivos e Eixos Temáticos da  
15ª Conferência Nacional de Saúde

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Sexagésima 
Sexta Reunião Ordinária, realizada nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2015, aprovou por 
meio da Resolução nº 500, de 12 de fevereiro de 2015, o Regimento da 15ª Conferência 
Nacional de Saúde2, que apresenta os seguintes objetivos: 

I – Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), para garantir a saúde como direito humano, a sua 
universalidade, integralidade e equidade do SUS, com base em políticas 
que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988, e nas Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 
e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
II – Mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade brasileira acerca do 
direito à saúde e em defesa do SUS. 
III – Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla 
representação da sociedade em todas as etapas da 15a Conferência Nacional 
de Saúde. 
IV – Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades 
de saúde e participar da construção das diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 
e dos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, no contexto dos 25 
anos do SUS e 
V – Aprofundar o debate sobre as reformas necessárias à democratização do 
Estado, em especial as que incidem sobre o setor Saúde. 
Tema da Conferência:
A 15ª Conferência Nacional de Saúde tem como tema: “Saúde Pública de 

Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro”. 
Os Eixos Temáticos dessa Conferência são: 
I – Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade. 
II – Participação Social.
III – Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde.
IV – Financiamento do SUS e Relação Público-Privado.

2 A 15ª Conferência Nacional de Saúde foi convocada por meio do Decreto Presidencial nº 243, de 15 de dezembro de 2014, publicado no Diário 
Oficial da União em 16 de dezembro de 2014. Outras informações sobre o regimento e sobre a realização desta Conferência pode ser obtida por 
meio do site do Conselho Nacional de Saúde, no endereço eletrônico <http://conselho.saude.gov.br/>.
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V – Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde.
VI – Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS.
VII – Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS.
VIII – Reformas Democráticas e Populares do Estado.
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B – rESOLUÇÕES E OUTrOS 
CONSENSOS PACTUADOS NA CiT





resolução CiT nº 1,  
de 29 de setembro de 2011

Estabelece diretrizes gerais para a instituição de Regiões de Saúde 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do Decreto 
nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

A COmiSSÃO iNTErGESTOrES TriPArTiTE, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 14 - A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e o art. 4º 
do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e considerando a deliberação ocorrida em 
29 de setembro de 2011, resolve:

Art. 1º Esta Resolução estabelece diretrizes gerais para a instituição de Regiões 
de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do Decreto nº 
7.508, de 28 de junho de 2011.

Art. 2º As Regiões de Saúde serão instituídas pelos Estados em articulação 
com os Municípios, nos termos do disposto no Decreto nº 7.508, de 2011, e conforme 
o disposto nesta Resolução.

§ 1º Considera-se Região de Saúde o espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamento de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde.

§ 2º As Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes 
de mais de um Estado, serão instituídas por ato conjunto dos respectivos Estados em 
articulação com os Municípios.

§ 3º Cada Município poderá compor apenas uma única Região  
de Saúde.

Art. 3º Constituem-se objetivos para organização das Regiões de Saúde, sem 
prejuízo de outros que venham a ser definidos, os seguintes:

I – garantir o acesso resolutivo da população, em tempo oportuno e com 
qualidade, a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados 
em redes de atenção à saúde, assegurando-se um padrão de integralidade;
II – efetivar o processo de descentralização de ações e serviços de saúde entre 
os entes federados, com responsabilização compartilhada, favorecendo a ação 
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solidária e cooperativa entre os gestores, impedindo a duplicação de meios para 
atingir as mesmas finalidades; e
III – buscar a racionalidade dos gastos, a otimização de recursos e eficiência 
na rede de atenção à saúde, por meio da conjugação interfederativa de recursos 
financeiros entre outros, de modo a reduzir as desigualdades locais e regionais.
Art. 4º Constituem-se diretrizes gerais para organização das Regiões de Saúde, 

sem prejuízo de outras que venham a ser definidas, as seguintes:
I – avaliação do funcionamento das atuais Regiões de Saúde por Estados 
e Municípios, a ser pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 
no tocante aos requisitos previstos no art. 5º do Decreto nº 7.508, de 2011, 
devendo a CIB levar as conclusões ao conhecimento da Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT);
II – delimitação das Regiões de Saúde a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, de modo a imprimir unicidade ao território regional;
III – observância das políticas de saúde na organização e execução das ações e 
serviços de saúde de atenção básica, vigilância em saúde, atenção psicossocial, 
urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além 
de outros que venham a ser pactuados, que garantam o acesso resolutivo e em 
tempo oportuno;
IV – reconhecimento de necessidades econômicas, sociais e de saúde da 
população da região para o processo de pactuação dos fluxos assistenciais;
V – instituição, quanto à composição político-administrativa, de Regiões de 
Saúde intraestaduais, quando dentro de um mesmo Estado, e interestaduais, 
quando os partícipes se situarem em 2 (dois) ou mais Estados; e
VI – constituição da Comissão Intergestores Regional (CIR) como foro 
interfederativo regional de negociação e pactuação de matérias relacionadas à 
organização e ao funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em 
rede de atenção à saúde, composta por todos os gestores municipais da Região 
de Saúde e o gestor(es) estadual(is) ou seu(s) representante(s).
Art. 5º A CIR reunir-se-á ordinariamente, mediante cronograma previamente 

definido em consenso, para pactuar aspectos operacionais, financeiros e administrativos 
da gestão compartilhada do SUS, que compõem o Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde (COAP).

Art. 6º Compete à CIR:
I – pactuar sobre:
a) rol de ações e serviços que serão ofertados na respectiva Região de Saúde, 
com base na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES);

150



b) elenco de medicamentos que serão ofertados na respectiva Região de Saúde, 
com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME);
c) critérios de acessibilidade e escala para a conformação dos serviços;
d) planejamento regional de acordo com a definição da política de saúde de 
cada ente federativo, consubstanciada em seus Planos de Saúde, aprovados 
pelos respectivos Conselhos de Saúde;
e) diretrizes regionais a respeito da organização das redes de atenção à saúde, 
de acordo com a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, 
principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e 
serviços dos entes federativos na Região de Saúde;
f) responsabilidades individuais e solidárias de cada ente federativo na Região 
de Saúde, a serem incluídas no COAP, definidas a partir da Rede de Atenção 
à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento 
econômico-financeiro;
g) diretrizes complementares às nacionais e estaduais para o fortalecimento da 
cogestão regional;
II – monitorar e avaliar a execução do COAP e em particular o acesso às ações 
e aos serviços de saúde;
III – incentivar a participação da comunidade, em atenção ao disposto no art. 
37 do Decreto nº 7.508, de 2011;
IV – elaborar seu regimento interno; e
V – criar câmaras técnicas permanentes para assessoramento, apoio e análise 
técnica dos temas da pauta da CIR.
Art. 7º Compete à CIB pactuar sobre:
I – realização de processos de avaliação do funcionamento das Regiões de 
Saúde, de acordo com as diretrizes previstas nesta Resolução, devendo-se 
informar à CIT qualquer mudança na conformação regional;
II – diretrizes estaduais sobre Regiões de Saúde e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde dos entes federativos, de acordo com 
as diretrizes nacionais;
III – a conformação das Regiões de Saúde no Estado, com posterior ciência à 
CIT;
IV – as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde 
da rede de atenção à saúde, mediante referenciamento em regiões de saúde 
intraestaduais, para o atendimento da integralidade da assistência.
Art. 8º Compete à CIT:
I – pactuar as diretrizes nacionais para a organização das Regiões de Saúde no 
SUS;
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II – decidir sobre casos específicos, omissos e controversos relativos à 
instituição de Regiões de Saúde; e
III – pactuar as regras de continuidade do acesso, para o atendimento da 
integralidade da assistência, às ações e aos serviços de saúde integrantes da 
rede de atenção à saúde, mediante referenciamento em Regiões de Saúde 
interestaduais.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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resolução CiT nº 1,  
de 17 de janeiro de 2012

Estabelece as diretrizes nacionais da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

A COmiSSÃO iNTErGESTOrES TriPArTiTE, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 14 – A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e o art. 26 do 
Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, e

Considerando que a execução de ações de assistência terapêutica integral, 
inclusive farmacêutica, insere-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), nos termos da alínea “d” do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990;

Considerando a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que alterou a Lei nº 8.080, 
de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em 
saúde no âmbito do SUS;

Considerando a garantia do usuário de acesso universal e igualitário à assistência 
terapêutica integral, nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011; e

Considerando a deliberação ocorrida na Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) ocorrida em 29 de setembro de 2011, resolve:

Art. 1º Esta Resolução estabelece as diretrizes nacionais da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos 
indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta Resolução, medicamentos 
essenciais são aqueles definidos pelo SUS para garantir o acesso do usuário ao 
tratamento medicamentoso.

Art. 3º A RENAME atenderá os seguintes princípios:
I – universalidade: garantia aos usuários do acesso ordenado aos medicamentos 
de forma universal e igualitária para o atendimento da integralidade da 
assistência à saúde com base nas necessidades de saúde da população;
II – efetividade: garantia de medicamentos eficazes e/ou efetivos e seguros, 
cuja relação risco-benefício seja favorável e comprovada a partir das melhores 
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evidências científicas disponíveis na literatura, e com registro aprovado na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
III – eficiência: garantia de medicamentos que proporcionem a melhor resposta 
terapêutica aos usuários com os menores custos para o SUS;
IV – comunicação: garantia de comunicação efetiva entre os gestores de saúde 
sobre o processo de incorporação de medicamentos na RENAME e divulgação 
ampla, objetiva e transparente dos medicamentos ofertados à população pelo 
SUS;
V – racionalidade no uso dos medicamentos: as condições de uso dos 
medicamentos devem seguir as orientações dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) e/ou das diretrizes específicas publicadas pelo Ministério 
da Saúde e do Formulário Terapêutico Nacional (FTN) como estratégia para 
a promoção do uso racional dos medicamentos nos serviços de saúde e na 
comunidade; e
VI – serviços farmacêuticos qualificados: garantir a oferta de medicamentos com 
qualidade e de forma humanizada aos usuários do SUS.
Art. 4º A RENAME é composta por:
I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica;
II – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da 
Assistência Farmacêutica;
III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica;
IV – Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos; e
V – Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar.
§ 1º Os medicamentos de uso hospitalar são os que integram os procedimentos 

financiados pelas Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) e pelas Autorizações 
de Procedimentos Ambulatoriais Específicos (APAC) e os descritos nominalmente em 
códigos específicos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 
Materiais do SUS cujo financiamento ocorre por meio de procedimento hospitalar.

§ 2º Para os fins da RENAME, serão considerados apenas os medicamentos 
descritos nominalmente em códigos específicos na Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS, cujo financiamento ocorre 
por meio de procedimento hospitalar, como integrantes da Relação Nacional de 
Medicamentos de Uso Hospitalar.

§ 3º Para os fins do disposto no § 2º, os demais medicamentos que deverão 
integrar a Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar serão posteriormente 
definidos pelo Ministério da Saúde.
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Art. 5º As condições de uso dos medicamentos constantes na RENAME devem 
seguir as orientações do FTN, dos PCDT e/ou das diretrizes específicas publicadas 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 6º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem definir 
medicamentos de forma suplementar à RENAME, para atendimento de situações 
epidemiológicas específicas, respeitadas as responsabilidades dos entes federativos, 
conforme análise e recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (CONITEC).

Art. 7º A seleção dos medicamentos que serão ofertados pelos estados, Distrito 
Federal e municípios a partir da RENAME considerará o perfil epidemiológico, a 
organização dos serviços e a complexidade do atendimento oferecido.

Parágrafo único. Outros critérios poderão ser definidos pelos entes federativos, 
observando-se aqueles previstos no caput, devendo os mesmos serem pactuados na 
CIB e no Conselho Distrital de Saúde.

Art. 8º A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou 
municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Art. 9º Ao Ministério da Saúde compete incluir, excluir ou alterar medicamentos 
e insumos farmacêuticos na RENAME, de forma contínua e oportuna, nos termos do 
art. 19-Q da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Parágrafo único. O Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações 
da RENAME a cada 2 (dois) anos.

Art. 10. Os medicamentos e insumos farmacêuticos constantes da RENAME 
serão financiados pelos 3 (três) entes federativos, de acordo com as pactuações nas 
respectivas Comissões Intergestores e as normas vigentes para o financiamento do 
SUS.

Art. 11. Ao Distrito Federal competem os direitos e obrigações reservadas aos 
estados e aos municípios.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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resolução CiT nº 2,  
de 17 de janeiro de 2012

Dispõe sobre as diretrizes nacionais para a elaboração da Relação 
Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A COmiSSÃO iNTErGESTOrES TriPArTiTE, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e os arts. 21 e 
30 do Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, e considerando a deliberação ocorrida 
em 11 de outubro de 2011, resolve:

Art.1º Esta Resolução dispõe sobre as diretrizes nacionais para a elaboração da 
Relação Nacional de Ações Serviços Saúde (RENASES) no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Art. 2º A RENASES é o conjunto de ações e serviços de promoção, proteção 
e recuperação da saúde oferecidos pelo SUS à população para atender à integralidade 
da assistência à saúde.

Art. 3º A RENASES atenderá os seguintes princípios:
I – universalidade do acesso às ações e serviços de saúde constantes da 
RENASES, em todos os níveis de assistência, de forma universal, igualitária e 
ordenada, com base nas necessidades de saúde da população;
II – segurança, compreendida como a oferta das ações e serviços de forma 
segura para proteção da saúde e da vida humana;
III – qualidade, compreendida como a garantia qualitativa das ações e serviços 
previstos na RENASES; e
IV – comunicação, compreendida como a divulgação ampla, objetiva e 
transparente das ações e serviços que serão ofertados à população de acordo 
com a RENASES.
Art. 4º A RENASES tem por finalidade tornar públicas as ações e serviços de 

saúde que o SUS oferece à população, com o fim de cumprir o disposto no inciso II do 
art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Art. 5º Em conformidade com o art. 43 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, a primeira RENASES é a somatória de todas as ações e serviços de saúde que na 
data da publicação do citado Decreto eram ofertados pelo SUS à população, por meio 
dos entes federados, de forma direta ou indireta.
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§ 1º As atualizações da RENASES ocorrerão por inclusão, exclusão e alteração 
de ações e serviços de saúde, de forma contínua e oportuna.

§ 2º As inclusões, exclusões e alterações de ações e serviços de saúde da 
RENASES serão feitas de acordo com regulamento específico, que deverá prever as 
rotinas de solicitação, análise, decisão e publicização.

§ 3º Caberá ao Ministério da Saúde conduzir o processo de atualizações de 
ações e serviços da RENASES, em conformidade com o art. 19-Q da Lei nº 8.080, de 
1990, e sua respectiva regulamentação.

§ 4º O Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES 
a cada 2 (dois) anos.

Art. 6º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações 
complementares de ações e serviços de saúde, sempre em consonância com o previsto 
na RENASES, respeitadas as responsabilidades de cada ente federado pelo seu 
financiamento e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores.

§ 1º Compreende-se por complementar a inclusão de ações e serviços que não 
constam da RENASES por parte de Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º O padrão a ser observado para a elaboração de relações de ações e serviços 
complementares será sempre a RENASES, devendo-se observar os mesmos princípios, 
critérios e requisitos na sua elaboração.

Art. 7º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão submeter à 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) seus pedidos 
de incorporação e alteração de tecnologias em saúde para complementar a RENASES 
no âmbito estadual, distrital ou municipal, cabendo-lhes encaminhar conjuntamente o 
correspondente protocolo clínico ou de diretrizes terapêuticas e demais documentos 
que venham a ser exigidos pela Comissão.

Art. 8º A RENASES é composta por:
I – ações e serviços da atenção primária;
II – ações e serviços da urgência e emergência;
III – ações e serviços da atenção psicossocial;
IV – ações e serviços da atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e
V – ações e serviços da vigilância em saúde.
Art. 9º As ações e serviços de saúde constantes da RENASES serão oferecidos 

de acordo com os regramentos do SUS no tocante ao acesso e a critérios de 
referenciamento na rede de atenção à saúde, e se fundamentam em normas, protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS.

Art. 10. Os serviços e ações previstos na RENASES devem ser prestados e 
realizados com qualidade, eficácia, resolutividade e humanização.

Art. 11. A RENASES deve contar com um sistema de informação integrado 
aos demais sistemas de informação do SUS e a outros de interesse do sistema de 
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saúde, com a finalidade de permitir sua permanente avaliação, especialmente no que 
diz respeito ao seu custo-efetividade.

Art. 12. A RENASES deverá adotar, progressivamente, terminologia única para 
denominar as ações e serviços de saúde que são oferecidos pelos entes federativos.

Art. 13. A RENASES será estruturada de forma que expresse a organização dos 
serviços e ações de saúde e o atendimento da integralidade da atenção à saúde.

Art. 14. O acesso às ações e serviços de saúde dispostos na RENASES se 
efetivará nas Redes de Atenção à Saúde, organizadas conforme diretrizes da Portaria 
nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010.

Parágrafo único. O acesso às ações e aos serviços de saúde observará as portas 
de entrada do SUS, conforme definido no artigo 9º do Decreto nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011.

Art. 15. O acesso às ações e serviços de saúde deverá respeitar os fluxos 
regulatórios, a avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e o critério 
cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção 
especial.

Art. 16. O acesso às ações e serviços de saúde deverá considerar as regras de 
referenciamento na Rede de Atenção à Saúde na Região de Saúde e entre Regiões 
de Saúde, de acordo com os contratos celebrados entre os entes federativos, com a 
definição de responsabilidades pela prestação dos serviços e pelo seu financiamento.

Art. 17. O acesso às ações e serviços de saúde que não forem oferecidos no 
âmbito de algum Município ou Região de Saúde será garantido mediante os sistemas 
logísticos da Rede de Atenção à Saúde, como as centrais de regulação e o transporte 
em saúde, de acordo com as disponibilidades financeiras e observadas as pactuações 
intergestores.

Art. 18. O financiamento das ações e serviços de saúde deverá, progressivamente:
I – superar a lógica de financiamento centrada no procedimento em saúde; e
II – considerar as diferenças regionais na composição dos custos das ações e 
serviços de saúde.
Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pactuarão 

nas respectivas Comissões Intergestores as suas responsabilidades em relação ao 
financiamento das ações e serviços constantes da RENASES e suas complementações.

Art. 20. O monitoramento e a avaliação do conteúdo da RENASES e suas 
complementações estaduais, distrital e municipais serão realizados pelos entes 
federados nas Comissões Intergestores, com base nas informações contidas nos 
sistemas de informação.

Art. 21. Ao Distrito Federal competem os direitos e obrigações reservadas aos 
Estados e aos Municípios.

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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resolução CiT nº 3,  
de 30 de janeiro de 2012

Dispõe sobre normas gerais e fluxos do Contrato Organizativo da 
Ação Pública de Saúde (COAP) no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

A COmiSSÃO iNTErGESTOrES TriPArTiTE, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o art. 30 e, 
em especial, o art. 39 do Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, e considerando a 
deliberação ocorrida em 29 de setembro de 2011, resolve:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as normas gerais e os fluxos para elaboração 
do Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde (COAP) no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

CAPíTULO i 
Do Objeto e Estrutura

Art. 2º O COAP será elaborado pelos entes federativos em cada Região de 
Saúde, instituída de acordo com o art. 5º do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
e com o disposto na Resolução nº 01/CIT, de 29 de setembro de 2011, cabendo à 
Secretaria Estadual de Saúde coordenar a sua implementação.

Parágrafo único. Em caso de Região de Saúde interestadual, conforme o disposto 
no § 1º do art. 4º do Decreto nº 7.508, de 2011, a coordenação será compartilhada entre 
as respectivas Secretarias Estaduais de Saúde.

Art. 3º Cabe ao Ministério da Saúde coordenar, em âmbito nacional, a 
elaboração, a execução e a avaliação de desempenho do COAP.

Art. 4º O objeto do COAP será a organização e a integração das ações e serviços 
de saúde dos entes federativos de uma Região de Saúde em rede de atenção à saúde.

Parágrafo único. O COAP estabelecerá, para cada ente signatário, as 
responsabilidades organizativas, executivas, orçamentário-financeiras e de 
monitoramento, avaliação de desempenho e auditoria.

Art. 5º O COAP conterá a seguinte estrutura formal:
I – Parte I: Das responsabilidades organizativas;
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II – Parte II: Das responsabilidades executivas;
III – Parte III: Das responsabilidades orçamentário-financeiras e formas de 
incentivo, com a identificação dos repasses; e
IV – Parte IV: Das responsabilidades pelo monitoramento, avaliação de 
desempenho da execução do COAP e auditoria.

SEÇÃO i 
Da Parte i – responsabilidades Organizativas

Art. 6º A Parte I do COAP observará padrão nacional, conforme os fundamentos 
organizacionais do SUS, com os seguintes conteúdos:

I – do objeto;
II – das disposições gerais;
III – dos princípios e diretrizes do SUS;
IV – da gestão centrada no cidadão;
V – das ações e serviços públicos de saúde na Região de Saúde;
VI – das diretrizes do acesso ordenado e regulação das ações e serviços na rede 
de atenção à saúde;
VII – das diretrizes sobre a rede de atenção à saúde e seus elementos 
constitutivos;
VIII – das diretrizes do planejamento integrado da saúde e da programação 
geral das ações e serviços de saúde;
IX – da articulação interfederativa;
X – das diretrizes da gestão do trabalho e educação em saúde;
XI – das diretrizes sobre o financiamento;
XII – das medidas de aperfeiçoamento do SUS;
XIII – das diretrizes gerais sobre monitoramento, avaliação de desempenho do 
contrato e auditoria;
XIV – das sanções administrativas; e
XV – da publicidade.
Parágrafo único. Poderão ser incluídas na Parte I do COAP  cláusulas 

complementares, quando necessário.
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SEÇÃO ii 
Da Parte ii – responsabilidades Executivas

Art. 7º A Parte II do COAP disporá sobre as responsabilidades executivas dos 
entes signatários, devendo-se observar:

I – as diretrizes e os objetivos do Plano Nacional de Saúde e das políticas 
nacionais;
II – os objetivos regionais plurianuais, sempre em consonância com o disposto 
nos planos de saúde nacional, estadual e municipal.
III – as metas regionais anuais, os indicadores e as formas de avaliação; e
IV – os prazos de execução;
Art. 8º A Parte II do contrato conterá ainda três Anexos, partes integrantes do 

COAP, da seguinte forma:
I – Anexo I: caracterização do ente signatário e da Região de Saúde de acordo 
com dados do Mapa da Saúde;
II – Anexo II: programação geral das ações e serviços de saúde na Região de 
Saúde, que conterá:
a) a relação das ações e serviços executados na Região de Saúde, observada 
a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e as correspondentes 
responsabilidades  individuais e solidárias; e
b) o mapa de metas em relação às ações e serviços executados na Região de 
Saúde;
III – anexo III: a relação dos serviços de saúde em cada esfera de governo 
e as respectivas responsabilidades pelo referenciamento do usuário de outro 
Município, respeitada a direção única em cada esfera de governo, de acordo 
com o disposto na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
§ 1º O Anexo II da Parte II do COAP conterá programação geral das ações e 

serviços de saúde, a qual deverá considerar ações e serviços de promoção, proteção 
e recuperação da saúde para todos os entes responsáveis pela execução de ações e 
serviços de saúde.

§ 2º A execução direta das ações e serviços de saúde pelo Ministério da Saúde 
deverá estar explicitada no anexo II da Parte II do COAP.

§ 3º A relação dos serviços de saúde do anexo III poderá ser revisada, de acordo 
com necessidades sanitárias e de gestão, mediante termo aditivo a ser firmado em 
periodicidade estabelecida no COAP.

§ 4º O anexo III da Parte III do COAP conterá o Protocolo de Cooperação entre 
Entes Públicos (PCEP), instrumento que formaliza as responsabilidades sanitárias dos 
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gestores do SUS no território frente aos serviços de saúde próprios, contratados e 
conveniados.

§ 5º O mapa de metas deverá explicitar os investimentos para a conformação 
da Rede de Atenção à Saúde na Região de Saúde.

§ 6º A responsabilidade solidária dos entes federativos no referenciamento dos 
usuários deverá seguir pactuação estabelecida na CIB e constar no Anexo III da Parte 
II do COAP.

SEÇÃO iii 
Da Parte iii – responsabilidades Orçamentário-Financeiras

Art. 9º A Parte III disporá sobre as responsabilidades orçamentário-financeiras 
do COAP, devendo explicitar:

I – as responsabilidades dos entes federativos pelo financiamento tripartite do 
COAP na região;
II – os planos globais de custeio e de investimento;
III – as formas de incentivos, conforme o art. 36, Parágrafo único, do Decreto 
nº 7.508, de 2011; e
IV – o cronograma anual de desembolso.
Parágrafo único. No plano de custeio, devem estar previstas as transferências de 

recursos entre os entes federativos, configurando o financiamento da Região de Saúde, 
de acordo com o previsto nos orçamentos.

SEÇÃO iV 
Da Parte iV – responsabilidades pelo  

monitoramento, Avaliação e Auditoria

Art. 10. A Parte IV do COAP terá padrão nacional e conterá as responsabilidades 
pelo acompanhamento da execução do COAP, o monitoramento, a avaliação de 
desempenho e a auditoria.

Art. 11. O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) estará disposto nos objetivos 
e metas do COAP e será componente prioritário do monitoramento e avaliação de 
desempenho.

Art. 12. Cabe ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA), em cada esfera de 
governo, no exercício de suas funções de controle interno do SUS, fiscalizar a execução 
do COAP.
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Art. 13. A avaliação da execução do COAP será realizada por meio do relatório 
de gestão anual, elaborado pelos entes federativos signatários, conforme o inciso IV do 
art. 4º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com seção específica relativa aos 
compromissos contratuais, conforme previsto no § 1º do art. 40 do Decreto nº 7.508, 
de 2011.

CAPíTULO ii 
Do Fluxo de Elaboração e Assinatura

Art. 14. A elaboração do COAP observará o seguinte fluxo:
I – análise e aprovação no âmbito de cada ente signatário, com emissão dos 
necessários pareceres técnico-jurídicos, de acordo com as respectivas regras 
administrativas;
II – pactuação na Comissão Intergestores Regional (CIR);
II – homologação pela Comissão Intergestores Bipartite
(CIB);
III – assinatura, a ser providenciada pela CIR; e
IV – publicação no Diário Oficial da União (DOU), por extrato, a ser 
providenciada pelo Ministério da Saúde; e
V – encaminhamento à Comissão Intergestores Tripartite (CIT), para ciência.
§ 1º A referência do usuário para outros serviços de saúde que envolva outra 

Região de Saúde será pactuada:
I – na CIB, quando no âmbito de um só Estado;
II – em todas as CIB envolvidas, no caso de referências que incluam Regiões 
de Saúde de mais de um Estado; e
III – na CIT, quando necessário.
§ 2º Em Região de Saúde interestadual, a homologação deverá ocorrer em 

todas as CIB envolvidas.
§ 3º A homologação tem a função de analisar se todas as regras e condições 

estabelecidas nesta Resolução foram cumpridas.
§ 4º O COAP será assinado, prioritariamente, pelo Ministro
de Estado da Saúde e pelos Prefeitos, Governadores e respectivos Secretários 

de Saúde.
§ 5º O Ministério da Saúde providenciará numeração sequencial exclusiva para 

a identificação de contratos da espécie COAP.
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§ 6º Além da publicação no DOU, o COAP poderá ser publicado em outros 
instrumentos oficiais no âmbito do Estado e dos Municípios integrantes da Região de 
Saúde.

Art. 15. Nos casos em que houver dissenso a respeito da elaboração do COAP, 
a mediação, a análise e a decisão dos recursos dos Estados e Municípios caberão à CIB 
e à CIT.

Parágrafo único. Em Região de Saúde interestadual, eventuais dissensos 
deverão ser dirimidos pelas CIBs respectivas, em reunião conjunta.

CAPíTULO iii 
Da Gestão e do Controle Social

Art. 16. A gestão do COAP será realizada pelos entes signatários  competentes, 
cabendo à CIT, à CIB e à CIR, no âmbito de suas competências, pactuarem o 
acompanhamento e a operacionalização das ações e serviços compartilhados.

Art. 17. O acompanhamento da execução do COAP será realizado pelos 
Conselhos de Saúde por meio do relatório de gestão.

Parágrafo único. O Ministério da Saúde disponibilizará informações no portal 
de transparência da saúde e, por outros meios e instrumentos, com a finalidade de 
garantir a participação da comunidade no SUS, no exercício do controle social.

Art. 18. O Ministério da Saúde atuará de forma específica, nos termos da Lei nº 
8.080, de 1990, onde houver população indígena.

CAPíTULO iV 
Das Disposições Finais

Art. 19. O COAP deve consubstanciar os consensos dos entes federativos 
na CIT, CIB e CIR e ser o resultado da integração dos planos de saúde dos entes 
signatários, aprovados pelos respectivos Conselhos de Saúde, em consonância com o 
planejamento integrado.

Art. 20. O prazo de vigência do COAP será preferencialmente de 4 (quatro) 
anos, havendo possibilidade de ser estabelecido outro prazo, com a finalidade de 
adequação aos prazos dos planos de saúde dos entes federados contratantes.

Art. 21. A programação geral das ações e serviços de saúde do COAP será 
estruturada a partir dos planos de saúde e abrangerá todas as programações atuais, 
incluindo os planos de ação regionais das redes prioritárias, com exceção da 
programação anual de saúde.
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Art. 22. Nas regiões de saúde de fronteira, serão respeitados os acordos bilaterais 
internacionais, cabendo à CIB e à CIT, conforme o caso, definir as responsabilidades 
referentes ao atendimento do usuário residente em região de saúde de fronteira e a 
respectiva alocação de recursos financeiros.

Art. 23. O COAP deverá prever o custeio das ações e serviços de saúde 
adicionais para municípios sujeitos a aumento populacional em razão de migrações 
sazonais, como turismo e trabalho temporário.

Art. 24. Os Indicadores do Pacto pela Vida e de Gestão serão incorporados, no 
que couber, no Indicador Nacional de Garantia de Acesso, de observância nacional e 
obrigatória. 

Art. 25. Os conteúdos do Termo de Compromisso de Gestão e o Termo de 
Limite Financeiro Global serão incorporados pelo COAP, no que couber.

Art. 26. Casos omissos serão deliberados e decididos pela CIT.
Art. 27. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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resolução CiT nº 4,  
de 19 de julho de 2012

Dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras relativas às 
responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para fins de transição entre os processos operacionais do 
Pacto pela Saúde e a sistemática do Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde (COAP).

A COmiSSÃO iNTErGESTOrES TriPArTiTE, no uso das atribuições 
que lhe conferem o § 1º do art. 17 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 
2012, o art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e o art. 4º do Decreto nº 
7.508, de 28 de junho de 2011, e

Considerando a necessidade de se firmar diretrizes de transição entre os 
procedimentos previstos na Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que 
divulgou o Pacto pela Saúde e aprovou suas respectivas diretrizes operacionais; e

Considerando a decisão adotada na reunião da Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) em 13 de junho de 2012, resolve:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras 
relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para fins de transição entre os processos operacionais do Pacto pela Saúde e a 
sistemática do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP).

Art. 2º A partir da data de publicação desta Resolução, todos os entes federados 
que tenham ou não assinado o Termo de Compromisso de Gestão previsto nas Portarias 
nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, e nº 699/GM/MS, de 30 de março de 
2006, passam a assumir as responsabilidades sanitárias expressas no Anexo I desta 
Resolução.

Parágrafo único. Os Municípios que não constituíram processo de adesão ao 
Pacto pela Saúde encontram-se descritos no Anexo II desta Resolução.

Art. 3º A descentralização da gestão dos prestadores de serviços públicos ou 
privados, contratados ou conveniados, deve ser pactuada na Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) ou na Comissão Intergestores Regional (CIR), ficando mantida a 
Declaração de Comando Único até a assinatura do COAP.

Parágrafo único. A informação acerca da responsabilidade pela gestão e 
aplicação dos recursos financeiros referentes à descentralização referida no caput deve 
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ser registrada nos quadros da Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, e 
seguir o fluxo nela estabelecido.

Art. 4º As ações para o cumprimento das responsabilidades sanitárias assumidas 
nos termos desta Resolução devem estar expressas na Programação Anual de Saúde 
de cada ente federado e vinculadas às diretrizes e aos objetivos dos respectivos Planos 
de Saúde.

Art. 5º As CIBs encaminharão à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias contado da data da publicação deste ato, resolução 
que verse sobre a pactuação da responsabilidade pela gerência e aplicação dos recursos 
financeiros de vigilância em saúde dos Municípios que não assumiram a gestão das 
ações de vigilância em saúde.

Parágrafo único. Os Municípios que não assumiram a gestão das ações de 
vigilância em saúde encontram-se descritos no Anexo III desta Resolução.

Art. 6º Fica mantido o Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos (PCEP), 
conforme disciplina constante do art. 3º da Portaria nº 699/GM/MS, de 30 de março de 
2006, e da Portaria nº 161/GM/MS, de 21 de janeiro de 2010.

Art. 7º As diretrizes, objetivos, metas e indicadores para pactuação no ano de 
2012 são os constantes no Anexo IV desta Resolução.

Art. 8º Cabe aos Estados pactuar na CIB as diretrizes, objetivos, metas e 
indicadores correspondentes à esfera estadual.

§ 1º A pactuação de que trata o caput será submetida à aprovação do Conselho 
Estadual de Saúde.

§ 2º As Secretarias Estaduais de Saúde (SES) formalizarão as diretrizes, 
objetivos, metas e indicadores pactuados, mediante registro e validação no sistema 
informatizado do Ministério da Saúde denominado SISPACTO.

Art. 9º Cabe aos Municípios pactuar na Comissão Intergestores Regional 
(CIR) as diretrizes, objetivos, metas e indicadores correspondentes à esfera municipal, 
observadas as especificidades locais.

§ 1º A pactuação de que trata o «caput» será submetida à aprovação do Conselho 
Municipal de Saúde.

§ 2º As Secretarias Municipais de Saúde (SMS) formalizarão as diretrizes, 
objetivos, metas e indicadores pactuados, mediante registro e validação no SISPACTO, 
com posterior homologação pela respectiva SES.

Art. 10. O SISPACTO será disponibilizado pelo Ministério da Saúde no 
endereço eletrônico www.saude.gov.br/sispacto.

Art. 11. As Comissões Intergestores acompanharão o processo de pactuação 
estadual e municipal a partir dos relatórios gerenciais do SISPACTO.
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Art. 12. As regras e fluxos para recursos administrativos de Estados e Municípios 
em face das pactuações ocorridas nas Comissões Intergestores observará o disposto a 
seguir:

I – as CIR, as CIB e a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) são os foros 
de mediação e apoio à tomada de decisão nos processos relativos à pactuação 
entre gestores do SUS no que se refere à gestão e a aspectos operacionais de 
implantação das normas do SUS;
II – em caso de discordância em relação à decisão da CIR, CIB e/ou CIT, 
os Municípios e/ou Estados poderão interpor recurso no prazo de 10 (dez) 
dias, contados a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão enunciada, 
dirigido ao mesmo foro que proferiu a decisão, por meio de requerimento no 
qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo 
juntar os documentos que julgar apropriados;
III – CIR, CIB e/ou CIT analisarão, discutirão e decidirão o recurso, em 
plenário, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data do 
protocolo do recurso;
IV – caso a decisão não seja reconsiderada, o recurso será encaminhado ao 
foro seguinte, CIB ou CIT, com clara argumentação, contida em exposição de 
motivos que justifique a decisão tomada;
V – transcorrido o prazo mencionado no inciso III sem a apreciação do recurso, 
o(s) Município(s) e/ou Estado(s) interessado(s) poderá(ão) enviá-lo para o foro 
seguinte, sendo a CIT a última instância decisória;
VI – permanecendo a discordância em relação à decisão da CIB, em grau 
recursal, o(s) Município(s) e/ou Estado(s) interessado(s) poderá(ão) apresentar 
recurso na Secretaria Técnica da CIT para análise pela Câmara Técnica da CIT, 
no prazo de 10 (dez) dias da ciência ou divulgação oficial da decisão recursal; e
VII – a Câmara Técnica da CIT avaliará e encaminhará o recurso, devidamente 
instruído, para apreciação do Plenário da CIT.
§ 1º A Câmara Técnica da CIT poderá convocar o Grupo de Trabalho de Gestão 

do SUS e/ou outro afeto ao tema do processo recursal para analisar a admissibilidade 
do recurso e a provável instrução do processo.

§ 2º O cumprimento do fluxo estabelecido nesta Resolução será considerado 
para julgar a admissibilidade do recurso no Plenário da CIT.

§ 3º Salvo disposição legal em contrário, os recursos administrativos definidos 
neste artigo não têm efeito suspensivo, prevalecendo a decisão inicial até a análise 
final de todos os recursos apresentados.

§ 4º Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a possibilidade do Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e do Ministério da Saúde solicitar à 
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CIT, com os devidos argumentos, a suspensão dos efeitos das decisões da CIB enquanto 
tramita o recurso administrativo apresentado.

Art. 13. Os entes federados que assinarem o COAP no ano de 2012 observarão 
as seguintes regras e fluxos para a pactuação:

I – as diretrizes, objetivos, metas e indicadores constantes na Parte II do COAP, 
pactuados na reunião da CIT de março de 2012, serão observados por todos os 
entes federados que celebrarem o COAP, conforme disposto a seguir:
a) as diretrizes, objetivos, metas e indicadores universais devem ser observados 
para todas as Regiões de Saúde;
b) as diretrizes, objetivos, metas e indicadores específicos devem ser observados 
para as Regiões de Saúde onde forem identificadas as necessidades específicas;
c) as diretrizes, objetivos, metas e indicadores complementares não serão de pactuação 
obrigatória, sendo observados na pactuação da Região de Saúde com respeito às 
prioridades de cada ente, a partir de seus planos de saúde;
II – os indicadores utilizados no cálculo do Índice de Desempenho do SUS 
(IDSUS) estão contemplados na Parte II do COAP, vinculados às metas 
correspondentes, nos âmbitos municipal, estadual e nacional; e
III – O Ministério da Saúde desenvolverá e disponibilizará sistema informatizado 
para registro da pactuação das metas e indicadores que comporão o COAP.
Art. 14. Os Estados e Municípios, ao assinarem o COAP, assumirão as 

responsabilidades organizativas expressas da Parte I e as responsabilidades executivas 
da Parte II, produto de pactuação na CIR.

Art. 15. Ao Distrito Federal competem, no que couber, as atribuições reservadas 
aos Estados e aos Municípios.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDrE rOCHA SANTOS PADiLHA
Ministro de Estado da Saúde

WiLSON ALECrim
Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde

ANTÔNiO CArLOS FiGUEirEDO NArDi
Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
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ANEXO A – rESPONSABiLiDADES

1 rESPONSABiLiDADES GErAiS DA GESTÃO DO SUS

1.1 municípios

a. Garantir de forma solidária a integralidade da atenção à saúde da sua 
população, exercendo essa responsabilidade de forma solidária com o Estado 
e com a União;
b. Garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, 
por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo no seu contexto 
familiar, social e do trabalho; englobando atividades de promoção da saúde, 
prevenção de riscos, danos e agravos; ações de assistência, assegurando o 
acesso ao atendimento às urgências;
c. Promover a equidade na atenção à saúde, considerando as diferenças 
individuais e de grupos populacionais, por meio da adequação da oferta às 
necessidades como princípio de justiça social, e ampliação do acesso de 
populações em situação de desigualdade, respeitadas as diversidades locais;
d. Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde, observando 
os preceitos vigentes (EC 29/00 e LC 141/2012);
e. Assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações 
de promoção e proteção, no seu território;
f. Assumir integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços de 
atenção básica, englobando as unidades próprias e as transferidas pelo estado 
ou pela União;
g. Com apoio dos Estados, identificar as necessidades da população do seu 
território, fazer um reconhecimento das iniquidades, oportunidades e recursos;
h. Desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um processo de 
planejamento, regulação, programação pactuada e integrada da atenção à 
saúde, monitoramento e avaliação;
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i. Formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme definido 
nas diferentes instâncias de pactuação;
j. Organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na atenção 
básica, viabilizando o planejamento, a programação pactuada e integrada 
da atenção à saúde e a atenção à saúde no seu território, explicitando a 
responsabilidade, o compromisso e o vínculo do serviço e equipe de saúde com 
a população do seu território, desenhando a rede de atenção e promovendo a 
humanização do atendimento;
k. Organizar e pactuar o acesso a ações e serviços de atenção especializada 
a partir das necessidades da atenção básica, configurando a rede de atenção, 
por meio dos processos de integração e articulação dos serviços de atenção 
básica com os demais níveis do sistema, com base no processo da programação 
pactuada e integrada da atenção à saúde;
l. Pactuar e fazer o acompanhamento da referência da atenção que ocorre 
fora do seu território, em cooperação com o Estado, Distrito Federal e com 
os demais Municípios envolvidos no âmbito regional e estadual, conforme a 
programação pactuada e integrada da atenção à saúde;
m. Garantir estas referências de acordo com a programação pactuada e integrada 
da atenção à saúde, quando dispõe de serviços de referência intermunicipal;
n. Garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção 
básica, de acordo com as normas técnicas vigentes;
o. Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto 
com as demais esferas de governo, o acesso da população aos medicamentos 
cuja dispensação esteja sob sua responsabilidade, promovendo seu uso racional, 
observadas as normas vigentes e pactuações estabelecidas;
p. Assumir a gestão e execução das ações de vigilância em saúde realizadas no 
âmbito local, compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitária 
e ambiental, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas;
q. Elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde, considerando 
as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional.

1.2 Estados

a. Responder, solidariamente com Municípios, Distrito Federal e União, pela 
integralidade da atenção à saúde da população;
b. Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde, observando 
os preceitos vigentes (EC 29/00 e LC 141/2012);
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c. Formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme definido 
nas diferentes instâncias de pactuação;
d. Apoiar técnica e financeiramente os Municípios, para que estes assumam 
integralmente sua responsabilidade de gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes;
e. Apoiar técnica, política e financeiramente a gestão da atenção básica nos 
Municípios, considerando os cenários epidemiológicos, as necessidades de 
saúde e a articulação regional, fazendo um reconhecimento das iniquidades, 
oportunidades e recursos;
f. Fazer reconhecimento das necessidades da população no âmbito estadual e 
cooperar técnica e financeiramente com os Municípios, para que possam fazer 
o mesmo nos seus territórios;
g. Desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um processo de 
planejamento, regulação, programação pactuada e integrada da atenção à 
saúde, monitoramento e avaliação;
h. Coordenar o processo de configuração do desenho da rede de atenção, nas 
relações intermunicipais, com a participação dos Municípios da região;
i. Organizar e pactuar com os Municípios, o processo de referência intermunicipal 
das ações e serviços de média e alta complexidade a partir da atenção básica, de 
acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde;
j. Realizar o acompanhamento e a avaliação da atenção básica no âmbito do 
território estadual;
k. Apoiar técnica e financeiramente os Municípios para que garantam a estrutura 
física necessária para a realização das ações de atenção básica;
l. Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto 
com as demais esferas de governo, o acesso da população aos medicamentos 
cuja dispensação esteja sob sua responsabilidade, fomentando seu uso racional 
e observando as normas vigentes e pactuações estabelecidas;
m. Coordenar e executar e as ações de vigilância em saúde, compreendendo 
as ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas 
vigentes e pactuações estabelecidas;
n. Assumir transitoriamente, quando necessário, a execução das ações de 
vigilância em saúde no Município, comprometendo-se em cooperar para que o 
Município assuma, no menor prazo possível, sua responsabilidade;
o. Executar algumas ações de vigilância em saúde, em caráter permanente, 
mediante acordo bipartite e conforme normatização específica;
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p. Supervisionar as ações de prevenção e controle da vigilância em saúde, 
coordenando aquelas que exigem ação articulada e simultânea entre os 
Municípios;
q. Apoiar técnica e financeiramente os Municípios para que executem com 
qualidade as ações de vigilância em saúde, compreendendo as ações de 
vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com as normas 
vigentes e pactuações estabelecidas;
r. Elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde, considerando 
as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional;
s. Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública;
t. Assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de hemonúcleos/
hemocentros e elaborar normas complementares para a organização e 
funcionamento desta rede de serviço.

1.3 Distrito Federal

a. Responder, solidariamente com a união, pela integralidade da atenção à 
saúde da população;
b. Garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, 
por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo no seu contexto 
familiar, social e do trabalho; englobando atividades de promoção da saúde, 
prevenção de riscos, danos e agravos; ações de assistência, assegurando o 
acesso ao atendimento às urgências;
c. Promover a equidade na atenção à saúde, considerando as diferenças 
individuais e de grupos populacionais, por meio da adequação da oferta às 
necessidades como princípio de justiça social, e ampliação do acesso de 
populações em situação de desigualdade, respeitadas as diversidades locais;
d. Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde, observando 
os preceitos vigentes (EC 29/00 e LC 141/2012);
e. Assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações 
de promoção e proteção, no seu território;
f. Assumir integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços de atenção 
básica,englobando as unidades próprias e as transferidas pela União;
g. Garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção 
básica, de acordo com as normas técnicas vigentes;
h. Realizar o acompanhamento e a avaliação da atenção básica no âmbito do 
seu território;
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i. Identificar as necessidades da população do seu território, fazer um 
reconhecimento das iniquidades, oportunidades e recursos;
j. Desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um processo de 
planejamento, regulação, programação pactuada e integrada da atenção à 
saúde, monitoramento e avaliação;
k. Formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme definido 
nas instâncias de pactuação;
l. Organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na atenção 
básica, viabilizando o planejamento, a programação pactuada e integrada 
da atenção à saúde e a atenção à saúde no seu território, explicitando a 
responsabilidade, o compromisso e o vínculo do serviço e equipe de saúde com 
a população do seu território, desenhando a rede de atenção e promovendo a 
humanização do atendimento;
m. Organizar e pactuar o acesso a ações e serviços de atenção especializada 
a partir das necessidades da atenção básica, configurando a rede de atenção, 
por meio dos processos de integração e articulação dos serviços de atenção 
básica com os demais níveis do sistema, com base no processo da programação 
pactuada e integrada da atenção à saúde;
n. Pactuar e fazer o acompanhamento da referência da atenção que ocorre fora 
do seu território, em cooperação com os estados envolvidos no âmbito regional, 
conforme a programação pactuada e integrada da atenção à saúde;
o. Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto 
com a união, o acesso da população aos medicamentos cuja dispensação esteja 
sob sua responsabilidade, fomentando seu uso racional e observando as normas 
vigentes e pactuações estabelecidas;
p. Garantir o acesso de serviços de referência de acordo com a programação 
pactuada e integrada da atenção à saúde;
q. Elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde, considerando 

as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional;
r. Assumir a gestão e execução das ações de vigilância em saúde realizadas 

no âmbito do seu território, compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, 
sanitária e ambiental, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas;

s. Executar e coordenar as ações de vigilância em saúde, compreendendo as 
ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas vigentes e 
pactuações estabelecidas;

t. Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública;
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u. Assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de hemonúcleos / 
hemocentros e elaborar normas complementares para a organização e funcionamento 
desta rede de serviço.

1.4 União

a. Responder, solidariamente com os Municípios, o Distrito Federal e os 
Estados, pela integralidade da atenção à saúde da população;
b. Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde;
c. Formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme definido 
nas diferentes instâncias de pactuação;
d. Apoiar o Distrito Federal, os Estados e, conjuntamente com estes, os 
Municípios, para que assumam integralmente as suas responsabilidades de 
gestores da atenção à saúde;
e. Apoiar financeiramente o Distrito Federal e os Municípios, em conjunto com 
os Estados, para que garantam a estrutura física necessária para a realização 
das ações de atenção básica;
f. Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios para o aperfeiçoamento das suas atuações institucionais na gestão 
da atenção básica;
g. Exercer de forma pactuada as funções de normatização e de coordenação no 
que se refere à gestão nacional da atenção básica no SUS;
h. Identificar, em articulação com os Estados, Distrito Federal e Municípios, as 
necessidades da população para o âmbito nacional, fazendo um reconhecimento 
das iniquidades, oportunidades e recursos; e cooperar técnica e financeiramente 
com os gestores, para que façam o mesmo nos seus territórios;
i. Desenvolver, a partir da identificação de necessidades, um processo de 
planejamento, regulação, programação pactuada e integrada da atenção à 
saúde, monitoramento e avaliação;
j. Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto 
com as demais esferas de governo, o acesso da população aos medicamentos 
que estejam sob sua responsabilidade, fomentando seu uso racional, observadas 
as normas vigentes e pactuações estabelecidas;
k. Definir e pactuar as diretrizes para a organização das ações e serviços de 
média e alta complexidade, a partir da atenção básica;
l. Coordenar e executar as ações de vigilância em saúde, compreendendo as 
ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas 
vigentes e pactuações estabelecidas;
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m. Coordenar, nacionalmente, as ações de prevenção e controle da vigilância 
em saúde que exijam ação articulada e simultânea entre os Estados, Distrito 
Federal e Municípios;
n. Proceder investigação complementar ou conjunta com os demais gestores do 
SUS em situação de risco sanitário;
o. Apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública - Rede Nacional de 
Laboratórios de Saúde Pública/RNLSP - nos aspectos relativos à vigilância em 
saúde;
p. Assumir transitoriamente, quando necessário, a execução das ações 
de vigilância em saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
comprometendo-se em cooperar para que assumam, no menor prazo possível, 
suas responsabilidades;
q. Apoiar técnica e financeiramente os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios para que executem com qualidade as ações de vigilância em saúde, 
compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, 
de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas;
r. Elaborar, pactuar e implementar a política de promoção da saúde.

2 rESPONSABiLiDADES NA rEGiONALizAÇÃO

2.1 municípios

a. Contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de regionalização 
solidária e cooperativa, assumindo os compromissos pactuados;
b. Participar da constituição da regionalização, disponibilizando de forma 
cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme 
pactuação estabelecida;
c. Participar das Comissões Intergestores Regionais - CIR, cumprindo suas 

obrigações técnicas e financeiras.
d. Participar dos projetos prioritários das regiões de saúde, conforme definido 

no plano municipal de saúde e no planejamento regional integrado;
e. Executar as ações de referência regional sob sua responsabilidade em 

conformidade com a programação da saúde pactuada nas Comissões Intergestores.
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2.2 Estados

a. Contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de regionalização 
solidária e cooperativa, assumindo os compromissos pactuados;

b. Coordenar a regionalização em seu território, propondo e pactuando diretrizes 
e normas gerais sobre a regionalização, observando as normas vigentes e pactuações 
na CIB;

c. Coordenar o processo de organização, reconhecimento e atualização das 
regiões de saúde;

d. Participar da constituição da regionalização, disponibilizando de forma 
cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme pactuação 
estabelecida;

e. Apoiar técnica e financeiramente as regiões de saúde, promovendo a equidade 
interregional;

f. Participar das Comissões Intergestores Regionais - CIR, cumprindo suas 
obrigações técnicas e financeiras;

g. Participar dos projetos prioritários das regiões de saúde, conforme definido 
no plano estadual de saúde, e no planejamento regional integrado.

2.3 Distrito Federal

a. Contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de regionalização 
solidária e cooperativa, assumindo os compromissos pactuados;
b. Coordenar o processo de organização, reconhecimento e atualização das 
regiões de saúde;
c. Apoiar técnica e financeiramente as regiões de saúde, promovendo a equidade 
interregional;
d. Participar dos projetos prioritários das regiões de saúde, conforme definido 
no plano estadual de saúde, e no planejamento regional;
e. Propor e pactuar diretrizes e normas gerais sobre a regionalização, observando 
as normas vigentes, participando da sua constituição, disponibilizando de 
forma cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme 
pactuação estabelecida.
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2.4 União

a. Contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de regionalização 
solidária e cooperativa, assumindo os compromissos pactuados;
b. Coordenar o processo de regionalização no âmbito nacional, propondo e 
pactuando diretrizes e normas gerais sobre a regionalização, observando as 
normas vigentes e pactuações na CIT;
c. Cooperar técnica e financeiramente com as regiões de saúde, por meio dos 
estados e/ou municípios, priorizando as regiões mais vulneráveis, promovendo 
a equidade interregional e interestadual;
d. Apoiar e participar da constituição da regionalização, disponibilizando de 
forma cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme 
pactuação estabelecida;

3 rESPONSABiLiDADES NO PLANEJAmENTO 
E PrOGrAmAÇÃO

3.1 municípios

a. Formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo de planejamento e 
orçamento do Sistema Único de Saúde, a ser elaborado de forma ascendente, 
ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se a política de saúde com 
as necessidades de saúde da população e a disponibilidade de recursos, em 
planos de saúde municipais;
b. Formular, no plano municipal de saúde, a política municipal de atenção 
em saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde; 
elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à aprovação 
do Conselho de Saúde correspondente;
c. Elaborar relatório anual, a ser apresentando e submetido à aprovação do 
Conselho Municipal de saúde, utilizando a ferramenta SARGSUS ou outra que 
venha substituí-la;
d. Operar os sistemas de informação referentes à atenção básica, conforme 
normas do Ministério da Saúde, e alimentar regularmente os bancos de dados 
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nacionais, assumindo a responsabilidade pela gestão, no nível local, dos 
sistemas de informação: Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação 
– SINAN, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações – 
SI-PNI, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC, Sistema de 
Informação Ambulatorial – SIA e Cadastro Nacional de Estabelecimentos e 
Profissionais de Saúde – CNES, Sistema de Apoio à Elaboração do Relatório 
Anual de Gestão – SARGSUS; e quando couberem, os sistemas: Sistema de 
Informação Hospitalar – SIH e Sistema de Informação sobre Mortalidade – 
SIM, bem como de outros sistemas que venham a ser introduzidos;
e. Assumir a responsabilidade pela coordenação e execução das atividades de 
informação, educação e comunicação, no âmbito local;
f. Elaborar a programação da atenção à saúde, incluída a assistência e vigilância 
em saúde, em conformidade com o plano municipal de saúde, no âmbito da 
Programação de Saúde pactuada nas Comissões Intergestores;
g. Gerir os sistemas de informação epidemiológica e sanitária, bem como 
assegurar a divulgação de informações e análises.

3.2 Estados

a. Formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo de planejamento e 
orçamento do Sistema Único de Saúde, a ser elaborado de forma ascendente, 
ouvidos seus órgão deliberativos, compatibilizando-se a política de saúde com 
as necessidades de saúde da população e a disponibilidade de recursos, em 
planos de saúde estaduais;
b. Formular, no plano estadual de saúde, e pactuar no âmbito da Comissão 
Intergestores Bipartite – CIB, a política estadual de atenção em saúde, incluindo 
ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde;
c. Elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à aprovação 
do Conselho Estadual de Saúde;
d. Coordenar, acompanhar e apoiar os municípios na elaboração da programação 
da saúde, no âmbito estadual, regional e interestadual pactuada nas Comissões 
Intergestores;
e. Apoiar, acompanhar, consolidar e operar quando couber, no âmbito estadual 
e regional, a alimentação dos sistemas de informação, conforme normas do 
Ministério da Saúde;
f. Operar os sistemas de informação epidemiológica e sanitária de sua 

competência, bem como assegurar a divulgação de informações e análises e apoiar os 
municípios naqueles sistemas de responsabilidade municipal.
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3.3 Distrito Federal

a. Formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo de planejamento e 
orçamento do SUS, de base local e ascendente, orientado por problemas e 
necessidades em saúde, com a constituição de ações para a promoção, a proteção, 
a recuperação e a reabilitação em saúde, construindo nesse processo o plano 
de saúde e submetendo-o à aprovação do Conselho de Saúde correspondente;
b. Formular, no plano estadual de saúde, a política estadual de atenção em 
saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde;
c. Elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à aprovação 
do Conselho Estadual de Saúde;
d. Operar os sistemas de informação epidemiológica e sanitária de sua 
competência, bem como assegurar a divulgação de informações e análises; 
Operar os sistemas de informação referentes à atenção básica, conforme 
normas do Ministério da Saúde, e alimentar regularmente os bancos de dados 
nacionais, assumindo a responsabilidade pela gestão, no nível local, dos 
sistemas de informação: Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação 
– SINAN; Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações – 
SI-PNI; Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC; Sistema 
de Informação Ambulatorial – SAI; Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
e Profissionais de Saúde – CNES; Sistema de Informação Hospitalar – 
SIH; Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, Sistema de Apoio à 
Elaboração do Relatório Anual de Gestão – SARGSUS, bem como de outros 
sistemas que venham a ser introduzidos;
e. Assumir a responsabilidade pela coordenação e execução das atividades de 
informação, educação e comunicação, no âmbito do seu território;
f. Elaborar a programação da saúde, incluída a assistência e vigilância em saúde, 
em conformidade com o plano estadual de saúde, no âmbito da programação da 
saúde pactuada nas Comissões Intergestores.

3.4 União

a. Formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo de planejamento e 
orçamento do Sistema Único de Saúde, a ser elaborado de forma ascendente, 
ouvidos seus órgão deliberativos, compatibilizando-se a política de saúde com 
as necessidades de saúde da população e a disponibilidade de recursos no plano 
de saúde nacional;
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b. Formular, no plano nacional de saúde, e pactuar no âmbito da Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT, a política nacional de atenção em saúde, incluindo 
ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde;
c. Elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à aprovação 
do Conselho Nacional de Saúde;
d. Formular, pactuar no âmbito da CIT e aprovar no Conselho Nacional de 
Saúde, a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas e executá-
la, conforme pactuação com Estados e Municípios. As ações e serviços 
de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nas 
Leis.8.080/90 e 9.836/99.
e. Coordenar, acompanhar e apoiar os municípios, os estados e Distrito Federal 
na elaboração da programação da atenção em saúde, no âmbito nacional;
f. Gerenciar, manter, e elaborar quando necessário, no âmbito nacional, os 
sistemas de informação, conforme normas vigentes e pactuações estabelecidas, 
incluindo aqueles sistemas que garantam a solicitação e autorização de 
procedimentos, o processamento da produção e preparação para a realização 
de pagamentos;
g. Gerenciar, manter, e elaborar quando necessário, no âmbito nacional, os 
sistemas de informação, conforme normas vigentes e pactuações estabelecidas, 
incluindo aqueles sistemas que garantam a solicitação e autorização de 
procedimentos, o processamento da produção e preparação para a realização 
de pagamentos;
h. Desenvolver e gerenciar sistemas de informação epidemiológica e sanitária, 
bem como assegurar a divulgação de informações e análises.

4 rESPONSABiLiDADES NA rEGULAÇÃO, 
CONTrOLE, AVALiAÇÃO E AUDiTOriA

4.1 municípios

a. Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de 
transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios;
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b. Realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de 
clientela e à sistematização da oferta dos serviços;
c. Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas em seu 
território, por intermédio de indicadores de desempenho, envolvendo aspectos 
epidemiológicos e operacionais;
d. Manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos 
e Profissionais de Saúde no seu território, segundo normas do Ministério da 
Saúde;
e. Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os 
protocolos e diretrizes nacionais e estaduais;
f. Adotar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os protocolos 
e diretrizes nacionais, estaduais e regionais;
g. Controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a 
programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação 
e/ou autorização prévia, quando couber;
h. Definir a programação físico-financeira por estabelecimento de saúde; 
observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos procedimentos 
hospitalares e ambulatoriais; processar a produção dos estabelecimentos de 
saúde próprios e contratados e realizar o pagamento dos prestadores de serviços;
i. Operar o complexo regulador dos serviços presentes no seu território, de 
acordo com a pactuação estabelecida, realizando a cogestão com o Estado e 
outros Municípios, das referências intermunicipais;
j. Executar o controle do acesso do seu munícipe aos leitos disponíveis, às 
consultas, terapias e exames especializados, disponíveis no seu território, que 
pode ser feito por meio de centrais de regulação;
k. Planejar e executar a regulação médica da atenção pré-hospitalar às urgências, 
conforme normas vigentes e pactuações estabelecidas;
l. Elaborar contratos com os prestadores de acordo com a política nacional de 
contratação de serviços de saúde e em conformidade com o planejamento e a 
programação da saúde pactuada nas Comissões Intergestores;
m. Monitorar e fiscalizar os contratos e convênios com prestadores contratados 
e conveniados, bem como das unidades públicas;
n. Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada 
estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e 
ambulatorial;
o. Monitorar e fiscalizar e o cumprimento dos critérios nacionais, estaduais e 
municipais de credenciamento de serviços;
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p. Implementar a avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos de 
saúde, por meio de análise de dados e indicadores e verificação de padrões de 
conformidade;
q. Implementar a auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, públicos 
e privados, sob sua gestão, tomando como referência as ações previstas no 
plano municipal de saúde e em articulação com as ações de controle, avaliação 
e regulação assistencial;
r. Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e 
privados, sob sua gestão;
s. Elaborar normas técnicas, complementares às das esferas estadual e federal, 
para o seu território.

4.2 Estados

a. Elaborar as normas técnicas complementares à da esfera federal, para o seu 
território;
b. Monitorar a aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio de 
transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios;
c. Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros próprios 
transferidos aos fundos municipais;
d. Monitorar o cumprimento pelos Municípios: dos planos de 
saúde, dos relatórios de gestão, da operação dos fundos de saúde, 
indicadores e metas do, da constituição dos serviços de regulação, 
controle avaliação e auditoria e da participação na programação da 
saúde pactuada nas Comissões Intergestores;
e. Apoiar a identificação dos usuários do SUS no âmbito estadual, com vistas à 
vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços;
f. Manter atualizado o cadastramento no Sistema Nacional de Cadastro de 
Estabelecimentos e Profissionais de Saúde, bem como coordenar e cooperar 
com os municípios nesta atividade;
g. Adotar protocolos clínicos e de regulação de acesso, no âmbito estadual, em 
consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, apoiando os Municípios 
na implementação dos mesmos;
h. Controlar a referência a ser realizada em outros estados, de acordo com a 
programação da saúde pactuada nas Comissões Intergestores, procedendo a 
solicitação e/ou autorização prévia, quando couber;
i. Operar a central de regulação estadual, para as referências interestaduais 
pactuadas, em articulação com as centrais de regulação municipais;
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j. Coordenar e apoiar a implementação da regulação da atenção pré-hospitalar 
às urgências de acordo com a regionalização e conforme normas vigentes e 
pactuações estabelecidas;
k. Estimular e apoiar a implantação dos complexos reguladores municipais;
l. Participar da co-gestão dos complexos reguladores municipais, no que se 
refere às referências intermunicipais;
m. Operar os complexos reguladores no que se refere no que se refere à 
referencia intermunicipal, conforme pactuação;
n. Monitorar a implementação e operacionalização das centrais de regulação;
o. Cooperar tecnicamente com os municípios para a qualificação das atividades 
de cadastramento, contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamento aos 
prestadores dos serviços localizados no território municipal e vinculados ao 
SUS;
p. Monitorar e fiscalizar contratos e convênios com prestadores contratados e 
conveniados, bem como das unidades públicas;
q. Elaborar contratos com os prestadores dos serviços sob sua gestão, de acordo 
com a política nacional de contratação de serviços de saúde, em conformidade 
com o planejamento e a programação da atenção;
r. Credenciar os serviços de acordo com as normas vigentes e com a 
regionalização e coordenar este processo em relação aos municípios;
s. Fiscalizar e monitorar o cumprimento dos critérios estaduais e nacionais de 
credenciamento de serviços pelos prestadores;
t. Monitorar o cumprimento, pelos municípios, das programações físico-
financeiras definidas na programação da saúde pactuada nas Comissões 
Intergestores;
u. Fiscalizar e monitorar o cumprimento, pelos municípios, das normas de 
solicitação e autorização das internações e dos procedimentos ambulatoriais 
especializados;
v. Estabelecer e monitorar a programação físico-financeira dos estabelecimentos 
de saúde sob sua gestão; observar as normas vigentes de solicitação e autorização 
dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais, monitorando e fiscalizando a 
sua execução por meio de ações de controle, avaliação e auditoria; processar 
a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e contratados e realizar o 
pagamento dos prestadores de serviços;
w. Monitorar e avaliar o funcionamento dos Consórcios Intermunicipais de 
Saúde;
x. Monitorar e avaliar o desempenho das redes estaduais;
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y. Implementar avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos, por meio 
de análise de dados e indicadores e verificação de padrões de conformidade;
z. Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas pelos 
municípios e pelo gestor estadual;
aa. Supervisionar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam 
análises de interesse da saúde pública;
bb. Elaborar normas complementares para a avaliação tecnológica em saúde, 
respeitados os processos de competência da CONITEC;
cc. Avaliar e auditar os sistemas de saúde municipais, conforme regulamentação 
do SNA;
dd. Implementar auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, pública 
e privada, sob sua gestão e em articulação com as ações de controle, avaliação 
e regulação assistencial;
ee. Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e 
privados e contratados, sob sua gestão.

4.3 Distrito Federal

a. Elaborar as normas técnicas complementares à da esfera federal, para o seu 
território;
b. Monitorar a aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio de 
transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios;
c. Realizar a identificação dos usuários do SUS no âmbito do Distrito Federal, 
com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços;
d. Manter atualizado o cadastramento no Sistema Nacional de Cadastro de 
Estabelecimentos e Profissionais de Saúde no seu território, segundo normas 
do Ministério da Saúde;
e. Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas em seu 
território, por intermédio de indicadores de desempenho, envolvendo aspectos 
epidemiológicos e operacionais;
f. Adotar protocolos clínicos, terapêuticos e de regulação de acesso, no âmbito 
do Distrito Federal, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais;
g. Controlar a referência a ser realizada em outros estados, de acordo com a 
programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo a solicitação 
e/ou autorização prévia;
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h. Operar a central de regulação do Distrito Federal, para as referências 
interestaduais pactuadas, em articulação com as centrais de regulação estaduais 
e municipais;
i. Implantar e operar o complexo regulador dos serviços presentes no seu 
território, de acordo com a pactuação estabelecida;
j. Coordenar e apoiar a implementação da regulação da atenção pré-hospitalar 
às urgências de acordo com a regionalização e conforme normas vigentes e 
pactuações estabelecidas;
k. Executar o controle do acesso do seu usuário aos leitos disponíveis, às 
consultas, terapias e exames especializados, disponíveis no seu território, que 
pode ser feito por meio de centrais de regulação;
l. Definir a programação físico-financeira por estabelecimento de saúde; 
observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos procedimentos 
hospitalares e ambulatoriais; processar a produção dos estabelecimentos de 
saúde próprios e contratados e realizar o pagamento dos prestadores de serviços;
m. Monitorar e fiscalizar contratos e convênios com prestadores contratados e 
conveniados, bem como das unidades públicas;
n. Elaborar contratos com os prestadores de acordo com a política nacional de 
contratação de serviços de saúde, em conformidade com o planejamento e a 
programação da atenção;
o. Credenciar os serviços de acordo com as normas vigentes e com a 
regionalização;
p. Monitorar e avaliar o desempenho das redes de saúde;
q. Implementar avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos, por meio 
de análise de dados e indicadores e verificação de padrões de conformidade;
r. Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada 
estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e 
ambulatorial;
s. Supervisionar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam análises 
de interesse da saúde pública;
t. Elaborar normas complementares para a avaliação tecnológica em saúde, 
respeitados as normas da CONITEC;
u. Implementar auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, pública 
e privada contratada, em articulação com as ações de controle, avaliação e 
regulação assistencial.
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4.4 União

a. Cooperar tecnicamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
para a qualificação das atividades de cadastramento, contratação, regulação, 
controle, avaliação, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços 
vinculados ao SUS;
b. Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros transferidos fundo 
a fundo e por convênio aos fundos de saúde dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;
c. Monitorar o cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios dos 
planos de saúde, dos relatórios de gestão, da operação dos fundos de saúde, 
dos pactos de indicadores e metas, da constituição dos serviços de regulação, 
controle avaliação e auditoria e da realização da programação da saúde pactuada 
nas Comissões Intergestores;
d. Coordenar, no âmbito nacional, a estratégia de identificação dos usuários 
do SUS;
e. Coordenar e cooperar com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no 
processo de cadastramento de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde;
f. Definir e pactuar a política nacional de contratação de serviços de saúde;
g. Propor e pactuar os critérios de credenciamento dos serviços de saúde;
h. Propor e pactuar as normas de solicitação e autorização das internações e 
dos procedimentos ambulatoriais especializados, de acordo com as Políticas de 
Atenção Especializada;
i. Estruturar a política nacional de regulação da atenção à saúde, conforme 
pactuação na CIT, contemplando apoio financeiro, tecnológico e de educação 
permanente;
j. Estimular e apoiar a implantação dos complexos reguladores;
k. Cooperar na implantação e implementação dos complexos reguladores;
l. Coordenar e monitorar a implementação e operacionalização das centrais de 
regulação interestaduais, garantindo o acesso às referências pactuadas;
m. Coordenar a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, 
assessorado pela CONITEC e apoiar os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios na utilização dos mesmos;
n. Coordenar a elaboração de protocolos nacionais de regulação de acesso, apoiando 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na utilização dos mesmos;
o. Acompanhar, monitorar e avaliar a atenção básica, nas demais esferas de gestão, 
respeitadas as competências estaduais, municipais e do Distrito Federal;
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p. Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas pelos 
Municípios, Distrito Federal, Estados e pelo gestor federal, incluindo a 
permanente avaliação dos sistemas de vigilância epidemiológica e ambiental 
em saúde;
q. Normatizar, definir fluxos técnico-operacionais e supervisionar a rede de 
laboratórios públicos e privados que realizam análises de interesse em saúde 
pública;
r. Avaliar o desempenho das redes regionais e de referências interestaduais;
s. Responsabilizar-se pela avaliação tecnológica em saúde, assessorado pela 
CONITEC;
t. Avaliar e auditar os sistemas de saúde estaduais e municipais.

5 rESPONSABiLiDADES NA PArTiCiPAÇÃO 
E CONTrOLE SOCiAL

5.1 municípios

a. Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS;
b. Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao 
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, que deverá ser organizado 
em conformidade com a legislação vigente;
c. Organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências 
Municipais de Saúde;
d. Estimular o processo de discussão e controle social no espaço regional;
e. Apoiar o processo de educação do Conselho de Saúde disponibilizando 
programa permanente de educação na saúde para qualificar sua atuação na 
formulação de estratégias e assegurar efetivo controle social da execução da 
política de saúde;
f. Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à 
população em geral;
g. Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao 
fortalecimento da participação social do SUS.
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h. Implementar ouvidoria municipal com vistas ao fortalecimento da gestão 
estratégica do SUS, conforme diretrizes nacionais.

5.2 Estados

a. Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS;
b. Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao 
funcionamento do Conselho Estadual de Saúde, que deverá ser organizado em 
conformidade com a legislação vigente;
c. Organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências 
Estaduais de Saúde;
d. Estimular o processo de discussão e controle social no espaço regional;
e. Apoiar o processo de formação dos conselheiros de saúde;
f. Apoiar o processo de educação do Conselho de Saúde disponibilizando 
programa permanente de educação na saúde para qualificar sua atuação na 
formulação de estratégias e assegurar efetivo controle social da execução da 
política de saúde;
g. Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à 
população em geral;
h. Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao 
fortalecimento da participação social do SUS;
i. Implementar ouvidoria estadual, com vistas ao fortalecimento da gestão 
estratégica do SUS, conforme diretrizes nacionais.

5.3 Distrito Federal

a. Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS;
b. Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao 
funcionamento do Conselho Estadual de Saúde, que deverá ser organizado em 
conformidade com a legislação vigente;
c. Organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências 
Estaduais de Saúde;
d. Estimular o processo de discussão e controle social no espaço regional;
e. Apoiar o processo de educação do Conselho de Saúde disponibilizando 
programa permanente de educação na saúde para qualificar sua atuação na 
formulação de estratégias e assegurar efetivo controle social da execução da 
política de saúde;
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f. Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à 
população em geral;
g. Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao 
fortalecimento da participação social do SUS;
h. Implementar ouvidoria estadual, com vistas ao fortalecimento da gestão 
estratégica do SUS, conforme diretrizes nacionais.

5.4 União

a. Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS;
b. Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao 
funcionamento do Conselho Nacional de Saúde, que deverá ser organizado em 
conformidade com a legislação vigente;
c. Organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências 
Nacionais de Saúde;
d. Apoiar o processo de educação do Conselho de Saúde disponibilizando 
programa permanente de educação na saúde para qualificar sua atuação na 
formulação de estratégias e assegurar efetivo controle social da execução da 
política de saúde;
e. Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à 
população em geral;
f. Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao 
fortalecimento da participação social do SUS;
g. Apoiar o fortalecimento dos movimentos sociais, aproximando-os da 
organização das práticas da saúde e com as instâncias de controle social da 
saúde;
h. Formular e pactuar a política nacional de ouvidoria e implementar o 
componente nacional, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do 
SUS.
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6 rESPONSABiLiDADES NA GESTÃO DO TrABALHO

6.1 municípios

a. Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os 
princípios da humanização, da participação e da democratização das relações 
de trabalho;
b. Adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e previdenciários 
dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo 
ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação 
vigente;
c. Estabelecer, sempre que possível, espaços de negociação permanente entre 
trabalhadores e gestores;
d. Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com 
vistas à adoção de política referente aos recursos humanos descentralizados;
e. Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e 
Salários para o SUS - PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/ou 
reformulação de Planos de Cargos e Salários no âmbito da gestão local
f. Implementar e pactuar diretrizes para políticas de educação e gestão do 
trabalho que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, 
no âmbito municipal, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta 
diretamente a implantação de ações estratégicas para a atenção básica.

6.2 Estados

a. Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os 
princípios da humanização, da participação e da democratização das relações 
de trabalho;
b. Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com 
vistas à adoção de política referente aos recursos humanos descentralizados;
c. Promover espaços de negociação permanente entre trabalhadores e gestores, 
no âmbito estadual e regional;
d. Adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e previdenciários 
dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo 
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ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação 
vigente e apoiando técnica e financeiramente os municípios na mesma direção;
e. Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e 
Salários para o SUS - PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/
ou reformulação de Planos de Cargos e Salários no âmbito da gestão estadual;
f. Propor e pactuar diretrizes para políticas de educação e gestão do trabalho 
que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, no âmbito 
estadual, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente 
a implantação de ações estratégicas para a atenção básica.

6.3 Distrito Federal

a. Desenvolver estudos quanto às estratégias e financiamento tripartite de 
política de reposição da força de trabalho descentralizada;
b. Implementar espaços de negociação permanente entre trabalhadores e 
gestores, no âmbito do Distrito Federal e regional;
c. Adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e previdenciários 
dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo 
ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação 
vigente;
d. Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e 
Salários para o SUS - PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/ou 
reformulação de Planos de Cargos e Salários no âmbito da gestão do Distrito 
Federal;
e. Propor e pactuar diretrizes para políticas de educação e de gestão do trabalho 
que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, no âmbito 
do Distrito Federal, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta 
diretamente a implantação de ações estratégicas para a atenção básica.

6.4 União

a. Promover, desenvolver e pactuar políticas de gestão do trabalho considerando 
os princípios da humanização, da participação e da democratização das relações 
de trabalho, apoiando os gestores estaduais e municipais na implementação das 
mesmas;
b. Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com 
vistas à adoção de políticas referentes à força de trabalho descentralizada;
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c. Fortalecer a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS como 
um espaço de negociação entre trabalhadores e gestores e contribuir para o 
desenvolvimento de espaços de negociação no âmbito estadual, regional e/ou 
municipal;
d. Adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e previdenciários 
dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo 
ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação 
vigente e apoiando técnica e financeiramente os estados e municípios na mesma 
direção;
e. Formular, propor, pactuar e implementar as Diretrizes Nacionais para Planos 
de Carreiras, Cargos e Salários no âmbito do Sistema Único de Saúde – PCCS/
SUS;
f. Propor e pactuar diretrizes para políticas de educação e de gestão do trabalho 
que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, no âmbito 
nacional, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente 
a implantação de ações estratégicas para a atenção básica.

7 rESPONSABiLiDADES NA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

7.1 municípios

a. Formular e promover a gestão da educação permanente em saúde e processos 
relativos à mesma, orientados pela integralidade da atenção à saúde, criando 
quando for o caso, estruturas de coordenação e de execução da política de 
formação e desenvolvimento, participando no seu financiamento;
b. Promover diretamente ou em cooperação com o Estado, com os Municípios 
da sua região e com a União, processos conjuntos de educação permanente em 
saúde;
c. Apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular 
em saúde na formação dos profissionais de saúde, em consonância com as 
necessidades sociais em saúde;
d. Incentivar junto à rede de ensino, no âmbito municipal, a realização de ações 
educativas e de conhecimento do SUS;
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e. Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas 
políticas e práticas para a mudança na graduação das profissões de saúde, de 
acordo com as diretrizes do SUS;
f. Promover e articular junto às Escolas Técnicas de Saúde uma nova orientação 
para a formação de profissionais técnicos para o SUS, diversificando os campos 
de aprendizagem.

7.2 Estados

a. Formular, promover e apoiar a gestão da educação permanente em saúde e 
processos relativos à mesma no âmbito estadual;
b. Promover a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento 
de recursos humanos à política de educação permanente, no âmbito da gestão 
estadual do SUS;
c. Apoiar e fortalecer a articulação com os municípios e entre os mesmos, para 
os processos de educação e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS;
d. Articular o processo de vinculação dos municípios às referências para o seu 
processo de formação e desenvolvimento;
e. Articular e participar das políticas regulatórias e de indução de mudanças no 
campo da graduação e da especialização das profissões de saúde;
f. Articular e pactuar com o Sistema Estadual de Educação, processos de 
formação de acordo com as necessidades do SUS, cooperando com os demais 
gestores, para processos na mesma direção;
g. Desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com 
capacidade de execução descentralizada no âmbito estadual;

7.3 Distrito Federal

a. Formular e promover a gestão da educação permanente em saúde e processos 
relativos à mesma, orientados pela integralidade da atenção à saúde, criando 
quando for o caso, estruturas de coordenação e de execução da política de 
formação e desenvolvimento, participando no seu financiamento;
b. Promover a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento 
de recursos humanos à política de educação permanente;
c. Articular e participar das políticas regulatórias e de indução de mudanças no 
campo da graduação e da especialização das profissões de saúde;
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d. Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas 
políticas e práticas para a mudança na graduação das profissões de saúde, de 
acordo com as diretrizes do SUS;
e. Articular e pactuar com o Sistema Estadual de Educação, processos de 
formação de acordo com as necessidades do SUS, cooperando com os demais 
gestores, para processos na mesma direção;
f. Desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com 
capacidade de execução descentralizada no âmbito do Distrito Federal;
g. Promover e articular junto às Escolas Técnicas de Saúde uma nova orientação 
para a formação de profissionais técnicos para o SUS, diversificando os campos 
de aprendizagem;
h. Apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular 
em saúde da formação dos profissionais de saúde, em consonância com as 
necessidades sociais em saúde;
i. Incentivar, junto à rede de ensino, a realização de ações educativas e de 
conhecimento do SUS;

7.4 União

a. Formular, promover e pactuar políticas de educação permanente em saúde, 
apoiando técnica e financeiramente estados e municípios no desenvolvimento 
das mesmas;
b. Promover a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento 
de recursos humanos à política de educação permanente, no âmbito da gestão 
nacional do SUS;
c. Propor e pactuar políticas regulatórias no campo da graduação e da 
especialização das profissões de saúde;
d. Articular e propor políticas de indução de mudanças na graduação das 
profissões de saúde;
e. Propor e pactuar com o sistema federal de educação, processos de formação 
de acordo com as necessidades do SUS, articulando os demais gestores na 
mesma direção.
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resolução CiT nº 5,  
de 19 de junho de 2013

Dispõe sobre as regras do processo de pactuação de Diretrizes, 
Objetivos, Metas e Indicadores para os anos de 2013-2015, com 
vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a implementação do Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde (COAP).

A COmiSSÃO iNTErGESTOrES TriPArTiTE, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e o art. 32 do 
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da 
Saúde), que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;

Considerando o disposto no art. 30 da Lei Complementar nº 141, de 13 de 
janeiro de 2012, que dispõe sobre a necessidade de construção ascendente e de 
compatibilização sistêmica dos instrumentos de planejamento da saúde;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a 
Lei Orgânica da Saúde para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, 
e dá outras providências;

Considerando o disposto no art. 24 da Resolução nº 3/CIT, de 30 de janeiro de 
2012, que dispõe que os indicadores do Pacto pela Vida e de Gestão serão incorporados, 
no que couber, no Indicador Nacional de Garantia do Acesso, expresso no Indicador de 
Desempenho do SUS (IDSUS), de observância nacional e obrigatória;

Considerando a Resolução nº 4/CIT, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre 
a pactuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no 
âmbito do SUS, para fins de transição entre os processos operacionais do Pacto pela 
Saúde e a sistemática do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP);

Considerando a Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que 
divulgou o Pacto pela Saúde e aprovou suas respectivas diretrizes operacionais;
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Considerando a pactuação ocorrida na reunião da Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) em 24 de novembro de 2011, sobre as diretrizes para o processo de 
planejamento no âmbito do SUS; e

Considerando as premissas para pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e 
Indicadores com vistas ao fortalecimento do Planejamento em Saúde, para os anos de 
2013-2015, pactuadas na reunião da CIT em 28 de fevereiro de 2013, resolve:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as regras do processo de pactuação das 
Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para os anos de 2013-2015, com vistas 
ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a 
implementação do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP).

Art. 2º No processo de planejamento do SUS, as Diretrizes, os Objetivos, 
as Metas e Indicadores pactuados devem estar expressos harmonicamente nos 
diferentes documentos adotados pelos gestores de saúde, servindo como base para o 
monitoramento e avaliação pelos entes federados nas três esferas de governo.

§ 1º Para fins do disposto no «caput», os documentos adotados são o Plano 
de Saúde, a Programação Anual de Saúde, o Relatório de Gestão, os Relatórios 
Quadrimestrais e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária de que trata a Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e o COAP, quando da sua elaboração, 
formalização e atualização.

§ 2º O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de 
saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento das metas de saúde.

§ 3º O monitoramento e a avaliação de que trata o «caput» servirão para 
indicações de adoção de medidas corretivas necessárias, o exercício do controle social 
e a retroalimentação do ciclo de planejamento.

Art. 3º Fica estabelecido rol único de indicadores para pactuação nacional, 
classificados em universais e específicos, vinculados às diretrizes do Plano Nacional 
de Saúde, de modo a refletir a implantação das políticas prioritárias no âmbito do SUS, 
respeitado o § 4º do art. 30 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

§ 1º As Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para pactuação nos anos 
de 2013-2015 são os constantes no Anexo, com possibilidade de serem submetidos, 
quando necessário, a ajuste anual mediante pactuação na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT).

§ 2º Para a pactuação nos anos de 2013-2015 será considerado indicador 
universal aquele de pactuação comum e obrigatória nacionalmente e indicador 
específico aquele que expressa especificidade local, sendo de tal forma obrigatória a 
sua pactuação nesse território.
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§ 3º O ente federado poderá incluir outros indicadores, observadas as 
especificidades locais e as diretrizes aprovadas pelos respectivos Conselhos de Saúde.

Art. 4º Os entes federados que não assinarem o COAP farão o registro, a 
cada ano, da pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores no sistema 
informatizado do Ministério da Saúde denominado SISPACTO.

§ 1º A pactuação regional precederá a pactuação estadual, sendo as metas 
municipais e estaduais registradas no SISPACTO.

§ 2º A pactuação seguirá o seguinte fluxo:
I – pactuação municipal:
a) pactuação em nível regional na Comissão Intergestores Regional (CIR) das 
Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores correspondentes à esfera municipal, 
observadas as especificidades locais;
b) aprovação da pactuação pelo Conselho Municipal de Saúde; e
c) formalização do processo de pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas 
e Indicadores pelas Secretarias Municipais de Saúde – mediante registro e 
validação no SISPACTO, com posterior homologação pela respectiva Secretaria 
Estadual de Saúde; e
II – pactuação estadual e do Distrito Federal:
a) pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou no Colegiado de 
Gestão da Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF) das Diretrizes, Objetivos, 
Metas e Indicadores correspondentes, respectivamente, à esfera estadual e do 
Distrito Federal;
b) aprovação da pactuação pelo respectivo Conselho de Saúde; e
c) formalização do processo de pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas 
e Indicadores pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal 
mediante registro e validação no SISPACTO.
§ 3º O SISPACTO será disponibilizado pelo Ministério da Saúde no endereço 

eletrônico www.saude.gov.br/sispacto.
Art. 5º No processo de formalização e aditamento do COAP, os entes federados 

observarão a Resolução nº 3/CIT, de 30 de janeiro de 2012, que dispõe sobre as normas 
gerais e fluxos do COAP no âmbito do SUS, no que se refere à pactuação de Diretrizes, 
Objetivos, Metas e Indicadores.

§ 1º Os Estados e Municípios que assinaram o COAP até a data de publicação 
desta Resolução, quando do aditamento do contrato, utilizarão o rol único de 
indicadores constantes do Anexo3.

3 O rol único de indicadores constantes no Anexo desta Resolução nº 5, de 19 de junho de 2013 o leitor o encontra no Volume I desta Série 
Articulação Interfederativa, denominado “Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015”, e também por meio do link de 
acesso ao portal do Ministério da Saúde: <www.saude.gov.br/dai> em Publicações e Downloads.
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§ 2º Os Estados e Municípios que fizerem a pactuação das Diretrizes, Objetivos, 
Metas e Indicadores no SISPACTO e no mesmo exercício assinarem o COAP deverão 
observá-los adequando-os à realidade regional.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDrE rOCHA SANTOS PADiLHA 
Ministro de Estado da Saúde

WiLSON DUArTE ALECrim 
Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde

ANTÔNiO CArLOS FiGUEirEDO NArDi 
Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
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Diretrizes e Proposições metodológicas 
para a Elaboração da PGASS 

(Documento Pactuado na reunião da CiT, em 26 de Julho de 2012)

1 iNTrODUÇÃO

A regulamentação da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, definida no 
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e a Lei Complementar nº 141, 13 de janeiro 
de 2012, introduzem significativas mudanças no planejamento do Sistema Único de 
Saúde e obrigam a urgente reformulação dos processos de programação das ações e 
dos serviços de saúde.

No contexto do decreto, todas as ações e serviços que o SUS oferece aos 
usuários para atendimento da integralidade da atenção à saúde estão dispostos na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases) e na Relação Nacional 
de Medicamentos (Rename). Nesse sentido, Renases e Rename constituem-se como 
orientadoras das aberturas programáticas a serem utilizadas na reformulação das 
programações.

A Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde é um dos instrumentos 
do planejamento da saúde, consistindo em um processo de negociação e pactuação 
entre os gestores em que são definidos os quantitativos físicos e financeiros das ações e 
serviços de saúde a serem desenvolvidos no âmbito regional. Possui articulação com a 
Programação Anual de Saúde (PAS) de cada ente presente na região, dando visibilidade 
aos objetivos e às metas estabelecidos no processo de planejamento regional integrado, 
bem como aos fluxos de referência para sua execução. Abrange as ações de assistência 
à saúde, de promoção, de vigilância (sanitária, epidemiológica e ambiental) e de 
assistência farmacêutica. A partir da programação ocorre a identificação e a priorização 
de investimentos necessários para a conformação da Rede de Atenção à Saúde.

Nesta perspectiva, este documento apresenta as diretrizes e as proposições 
metodológicas para a conformação da Programação Geral das Ações e Serviços 
de Saúde e as regras de transição previamente pactuadas em reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT). 
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2 iNSTrUmENTOS DE PLANEJAmENTO 
E CONTrATUALizAÇÃO – PS, PAS, rAG, 

mAPA DA SAÚDE, COAP – E O PrOCESSO DE 
PLANEJAmENTO rEGiONAL iNTEGrADO

O planejamento no âmbito do SUS deve ser desenvolvido de forma contínua, 
articulada e solidária entre as três esferas de governo, em um processo ascendente e 
integrado. Contempla no seu escopo aspectos relativos ao monitoramento e à avaliação, 
e integra o ciclo de gestão do sistema.

O Plano de Saúde, operacionalizado por meio de suas Programações Anuais de 
Saúde, a Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde e o Relatório de Gestão 
são os instrumentos de planejamento do SUS.

Compete aos gestores do SUS formular, gerenciar, implementar e avaliar o 
planejamento da saúde, orientado por problemas e necessidades de saúde, constituindo 
nesse processo as diretrizes, os objetivos e as metas voltadas para a promoção, a 
proteção, a recuperação e a reabilitação em saúde, bem como para a gestão do sistema.

As necessidades de saúde, como conceito operacional na área de Planejamento 
em Saúde, permitem um recorte a partir do qual será organizada a produção de serviços 
de saúde. São identificadas por meio de critérios epidemiológicos, demográficos, 
socioeconômicos, culturais, cobertura de serviços, entre outros, como também levando 
em consideração a escuta das comunidades.

No processo de planejamento, o Mapa da Saúde auxilia a identificação das 
necessidades de saúde da população, fornece elementos para a definição de metas de 
saúde a serem monitoradas pelos gestores pelos Conselhos de Saúde e para organização 
das ações e serviços em redes de atenção.

Para efeito de qualificação conceitual, trabalha-se necessidade de saúde 
vinculada aos aspectos referentes à análise da situação de saúde da população e de 
exposição a riscos de adoecimento, segundo critérios epidemiológicos, demográficos, 
socioeconômicos e culturais; aos serviços de saúde, segundo critérios de infraestrutura, 
organização e produção de serviços no território regional; e à análise alocativa de 
recursos econômicos.

O planejamento regional integrado implica discussão permanente da política 
de saúde nas Comissões Intergestores do SUS e reconhecimento da região de saúde 
como território onde se exerce a coordenação interfederativa necessária à organização 
das ações e aos serviços de saúde em redes de atenção e para a alocação dos recursos 
de custeio e investimentos.
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Utiliza como referencial para o seu desenvolvimento os compromissos firmados 
pelos gestores nos seus respectivos planos e programações anuais de saúde, de modo 
que a produção resultante do planejamento regional integrado contemple os consensos 
e acordos que serão firmados no Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 
(Coap) possibilitando:

a) As necessidades de saúde da população da região, evidenciadas no Mapa da 
Saúde, e a análise da situação de saúde desse território.
b) As diretrizes e os objetivos plurianuais, as metas anuais para a região, 
bem como os prazos de execução, indicadores, responsabilidades dos entes 
federados na sua execução.
c) Os recursos financeiros de custeio e investimentos necessários à 
implementação das ações e aos serviços programados. 
d) Os dispositivos de monitoramento, avaliação e auditoria permanente do 
cumprimento das metas estabelecidas para a região de saúde.
A programação das ações de gestão será realizada em todos os componentes da 

PGASS, utilizando como referencial os objetivos e as metas definidos para a região de 
saúde, bem como as ações de gestão previstas na Renases.

No tocante aos componentes da Vigilância em Saúde, Atenção Básica, 
Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial e Atenção Especializada e Assistência 
Farmacêutica, as ações de gestão a serem programadas são aquelas previstas na 
Renases, cujo detalhamento observará os objetivos e as metas a serem alcançados na 
região de saúde.

O componente específico da gestão, por se tratar de tema transversal, será 
expresso em compromissos e responsabilidades dos entes envolvidos por cada região, 
contemplando em seu escopo as ações relacionadas aos aspectos estabelecidos na 
Portaria MS/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que conformam a gestão do 
SUS: Descentralização; Regionalização; Financiamento; Planejamento; Regulação, 
Controle, Avaliação e Auditoria; Participação e Controle Social; Gestão do Trabalho; 
e Educação na Saúde.

Como responsabilidades individuais de cada ente, elas devem estar contidas 
nos Planos de Saúde e nas Programações Anuais de Saúde, orientando, portanto, a 
construção dos instrumentos do planejamento regional integrado e retroalimentando-
se a partir dele. Essas responsabilidades guardam relação com a Parte I do Contrato 
Organizativo de Ação Pública.

No que diz respeito às ações específicas da gestão, o próprio processo de 
construção do Planejamento Regional e a avaliação do desempenho do Coap será a 
base para a verificação dos aspectos de qualificação da gestão vinculada a cada um dos 
entes, como também expressa na relação intergestores com os resultados obtidos na 
implantação de ações fruto do consenso interfederativo produzido por meio do Coap.

205



3 PrESSUPOSTOS DA PrOGrAmAÇÃO GErAL 
DAS AÇÕES E SErViÇOS DE SAÚDE

A Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde (PGASS) está 
fundamentada nos seguintes pressupostos:

a) A PGASS abrange as ações de assistência à saúde (atenção básica/primária, 
urgência e emergência, atenção psicossocial e atenção ambulatorial especializada 
e hospitalar), de promoção, de vigilância (sanitária, epidemiológica e 
ambiental) e de assistência farmacêutica, constantes na Renases e Rename, a 
serem realizadas na região.
b) Possui estrita coerência com os instrumentos do Planejamento Regional 
Integrado, os Planos de Saúde e respectivas Programações Anuais de Saúde, 
expressando compromissos e responsabilidades de cada um, no âmbito regional.
c) Renases e Rename orientarão as aberturas programáticas a serem utilizadas 
na programação.
d) Contribuir para a organização e a operacionalização da Rede de Atenção nos 
territórios.
e) O instrumento da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde será 
único, respeitando as especificidades da proposição metodológica de cada 
componente. 
f) A elaboração da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde será 
disparada pelo planejamento regional integrado, sendo sua temporalidade 
vinculada aos planos municipais, com atualizações periódicas e revisões anuais.
g) A elaboração da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde deve 
ocorrer nas regiões de saúde, como atribuição das CIR, sendo necessária a 
harmonização dos compromissos e das metas regionais no âmbito do Estado, 
em um processo coordenado pelas SES e pactuado nas CIB, contribuindo para 
a conformação e a organização da rede de atenção à saúde. Desta forma, o 
processo de programação deve ser realizado simultaneamente em todas as 
regiões de saúde da UF.
h) O Ministério da Saúde disponibilizará aplicativo web para elaboração da 
Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde permitindo atualizações 
em tempo real e a incorporação de ações e serviços constantes da Renases e da 
Rename não inseridas em versões anteriores.
i) A Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde compõe o Anexo II 
do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (Coap) e será também a 
base sobre a qual serão estabelecidos os dispositivos de regulação, controle, 
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avaliação e auditoria do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas 
contratualizadas.
j) Apontar, no nível regional, o déficit de custeio e necessidade de investimentos.

4 PrOPOSTA mETODOLÓGiCA

A modelagem proposta para a programação das ações e dos serviços de saúde 
fundamenta-se na conformação das redes de atenção à saúde e respectivos atos 
normativos. Nesta proposta, o desenho metodológico é orientado pela modelagem de 
redes de atenção (“redes temáticas” e demais redes estratégicas do território).

No âmbito estadual e regional, poderão ser definidas outras redes específicas, 
com diretrizes, níveis tecnológicos, tipologias dos pontos de atenção, protocolos, 
fluxos e parâmetros pactuados nas CIBs, e serão denominadas Redes Estratégicas.

Nesta lógica é previsto que uma gama de ações e serviços não estejam 
participando dos casos apresentados acima, sendo denominados Serviços sem 
Vinculação Formal a Redes de Atenção. Para tanto esses serviços serão programados 
complementarmente às redes estabelecidas, seguindo metodologias que guardam 
coerência com as especificidades de cada componente (programações específicas).

4.1 modelagem de redes de Atenção

A Modelagem das Redes de Atenção (RAS) considera os seguintes conceitos:
a) redes de Atenção à Saúde são definidas como arranjos organizativos 
de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 
integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam 
garantir a integralidade do cuidado. O objetivo da RAS é promover a integração 
sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, 
integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o 
desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e 
sanitária, bem como eficiência econômica. Caracteriza-se pela formação de 
relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação 
na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em 
saúde de uma população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, 
pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e pelos 
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compromissos com os resultados sanitários e econômicos. São considerados 
atributos essenciais ao funcionamento da Rede de Atenção à Saúde:
• População e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades 
e preferências que determinam a oferta de serviços de saúde. 
• Extensa gama de estabelecimentos de saúde que presta serviços de promoção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados 
paliativos e integra os programas focalizados em doenças, riscos e populações 
específicas, os serviços de saúde individuais e os coletivos. 
• Atenção Primária em Saúde estruturada como primeiro nível de atenção e 
porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre 
toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo as suas 
necessidades de saúde.
• Prestação de serviços especializados em lugar adequado.
• Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e 
integração assistencial por todo o contínuo da atenção. 
• Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo 
em conta as particularidades culturais, gênero, assim como a diversidade da 
população.
• Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de criar 
missão, visão e estratégias nas organizações que compõem a região de saúde; 
definir objetivos e metas que devam ser cumpridos no curto, médio e longo 
prazo; articular as políticas institucionais; e desenvolver a capacidade de gestão 
necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e das 
organizações.
• Participação social ampla. 
• Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico. 
• Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com incentivos 
pelo alcance de metas da rede. 
• Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede, com 
identificação de dados por sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e 
outras variáveis pertinentes. 
• Financiamento tripartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da 
rede.
• Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em 
saúde.
• Gestão baseada em resultado.
b) Pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam 

determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. São exemplos de 
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pontos de atenção à saúde: os domicílios, as Unidades Básicas de Saúde, as unidades 
ambulatoriais especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os centros 
de apoio psicossocial, as residências terapêuticas, entre outros. Os hospitais podem 
abrigar distintos pontos de atenção à saúde: o ambulatório de pronto atendimento, 
a unidade de cirurgia ambulatorial, o centro cirúrgico, a maternidade, a unidade de 
terapia intensiva, a unidade de hospital/dia, entre outros. Todos os pontos de atenção 
à saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos da Rede de 
Atenção à Saúde e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas que 
os caracterizam.

c) Linhas de Cuidado (LC) forma de articulação de recursos e das práticas 
de produção de saúde, orientadas por diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção 
de uma dada região de saúde, para a condução oportuna, ágil dos usuários pelas 
possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às necessidades epidemiológicas 
de maior relevância. Visa à coordenação ao longo do contínuo assistencial, por meio 
da pactuação/contratualização e a conectividade de papéis e de tarefas dos diferentes 
pontos de atenção e profissionais. Pressupõem uma resposta global dos profissionais 
envolvidos no cuidado, superando as respostas fragmentadas.

A implantação de LC deve ser a partir das unidades da APS, que têm a 
responsabilidade da coordenação do cuidado e do ordenamento da rede. Vários 
pressupostos devem ser observados para a efetivação das LC:

• Como garantia dos recursos materiais e humanos necessários à sua 
operacionalização. 
• Integração e corresponsabilização das unidades de saúde. 
• Interação entre equipes; processos de educação permanente. 
• Gestão de compromissos pactuados e de resultados.
As redes de atenção e as linhas de cuidado podem ser representadas e descritas 

por meio das tecnologias habitualmente usadas para mapeamento ou modelagem de 
processos, extensamente adotadas na análise de sistemas, na engenharia de produção 
e na administração em geral. Essa visão reforça o compromisso de satisfazer as 
necessidades dos clientes/cidadãos, exigem sincronia, transformam elementos, seguem 
orientações e consomem recursos.

A aplicação deste conceito na programação das ações e dos serviços de saúde 
traduz-se na modelagem em redes de atenção e respectivos fluxos, culminando em 
um processo de atenção estabelecido no território com base nas linhas de cuidado. 
Dessa forma, busca-se resgatar o papel organizativo da programação na conformação 
do sistema de saúde.

Propõe-se a lógica de estimativa com bases em necessidades de serviços de saúde, 
tendo como eixo a centralidade da atenção básica, com base em parâmetros definidos 
por consenso de especialistas (áreas técnicas do MS), tanto para as necessidades de 
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serviços de atenção básica como delas resultando uma estimativa de necessidades de 
serviços especializados, enfatizando sua aplicação nos espaços regionais e municipais. 

Nesse sentido, são apresentadas duas possibilidades para a definição das necessidades 
em relação à oferta de serviços. Para as Redes Temáticas definidas nacionalmente, cujo 
financiamento prevê recursos diferenciados para custeio de ações/procedimentos/serviços 
e investimentos diversos e cujas diretrizes estão contempladas em portarias específicas, 
serão usados os parâmetros definidos nestas para cada rede em questão (por ex.: Rede 
Cegonha, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção Psicossocial etc.).

Considerando que a consolidação das redes temáticas no País será gradativa, 
a modelagem proposta trabalhará transitoriamente com a possibilidade de estágios 
distintos de adesão às redes entre as regiões de uma mesma unidade federada, o que 
implica, também, financiamentos distintos para um mesmo serviço.

Os serviços inseridos em redes estratégicas e em redes criadas pelo próprio 
gestor serão programados utilizando-se um “modelador de redes”, que será parte do 
escopo do sistema informatizado a ser desenvolvido.

4.2 Programações Específicas

4.2.1 Vigilância em Saúde
Conforme definição da Renases, a Vigilância em Saúde engloba ações voltadas 

para a saúde coletiva, com intervenções individuais ou em grupo, prestadas por 
serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde ambiental e do trabalhador, e 
por serviços da atenção primária, de urgência e emergência, da atenção psicossocial 
e da atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Nesse contexto, sua efetividade 
implica uma série de saberes e práticas presentes em diferentes áreas de conhecimento.

4.2.1.1 Vigilância epidemiológica, saúde ambiental e do trabalhador
O foco desta seção é a vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis, 

das doenças e agravos não transmissíveis, do controle de doenças, da vigilância 
ambiental, da promoção em saúde e da análise de situação de saúde como subsídio 
para a formulação e a implementação de políticas e medidas de intervenção.

O componente de Vigilância em Saúde sistematiza sua metodologia de 
programação – processo de discussão e instrumentos – nas ações e serviços integrantes 
da Renases, vinculando-os a compromissos, responsabilidades e a atividades 
essenciais a serem implementados para o alcance de resultados definidos por metas, 
materializadas em indicadores de relevância para a Saúde Pública, parametrizados 
com base no quadro epidemiológico nacional.
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Assim, a metodologia busca articular a descrição e a quantificação de atividades 
com o resultado esperado, para cada ação e serviço constantes da Renases, listados a 
seguir, que poderão se constituir em aberturas programáticas:

• Gestão da vigilância em saúde.
• Alerta e resposta a surtos e eventos de importância em saúde pública.
• Notificação de eventos de interesse de saúde pública.
• Investigação de eventos de interesse de saúde pública.
• Busca ativa.
• Interrupção da cadeia de transmissão.
• Controle de vetores, reservatórios e hospedeiros.
• Diagnóstico laboratorial de eventos de interesse de saúde pública.
• Vacinação.
• Oferta de tratamento clínico e cirúrgico para doenças de interesse de saúde 
pública.
• Realização de inquéritos epidemiológicos.
• Prevenção de doenças e agravos.
• Promoção da saúde.
A referência financeira para a elaboração da programação, em determinado 

período/ ano, será o montante do repasse federal correspondente ao Bloco de Vigilância 
em Saúde relativo ao Piso Fixo e o Piso Variável, acrescido de recursos oriundos dos 
Tesouros estadual e municipal. Esse valor total não será desagregado por ações, em 
virtude das características atuais do modelo de financiamento do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. 

Vários aspectos exigem uma reflexão mais elaborada, entre eles  
destacam-se:

I – as etapas de elaboração da PGASS – Componente VS – nas regiões, 
considerando a Programação Anual de Saúde dos municípios e do estado 
correspondentes;
II – a articulação entre a PAS e a PGASS no Componente VS, que pode 
levantar a discussão sobre a pertinência de se ter todas as ações e serviços da 
Renases detalhadas na PGASS. Considera-se no momento, contudo, que todas 
devem ser analisadas, à luz das metas e dos indicadores selecionados, para a 
identificação de atividades que deverão ser programadas em nível regional.
Diante disso, optou-se por inserir, na primeira versão do aplicativo da PGASS, 

as atividades detalhadas de diagnóstico laboratorial de eventos de interesse de saúde 
pública e oferta de tratamento clínico e cirúrgico para doenças de interesse para a saúde 
pública. As demais ações integrantes da Renases serão expressas, nesse momento, 
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como compromissos e responsabilidades dos entes envolvidos, tendo como referência 
a região.

4.2.1.2 Vigilância Sanitária
A Vigilância Sanitária tem um importante papel no momento das discussões 

regionais, no âmbito da CIR, na construção da análise situacional e na inserção de 
ações de promoção, proteção e prevenção para o enfrentamento dos problemas de 
saúde do território.

O processo de elaboração das programações estaduais e municipais, seja a 
Programação Anual de Saúde (PAS), seja a PGASS, as vigilâncias sanitárias devem 
observar os objetivos e as diretrizes dos respectivos Planos de Saúde e também às 
diretrizes do Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA), além das orientações 
contidas no Termo de Referência para a Programação em Visa, onde consta Elenco 
Norteador que auxilia a elaboração dessas programações.

A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases), conforme 
estabelecido pelo Decreto nº 7.508/2011, orienta o processo de construção da 
programação regional. Essa Relação contempla todas as ações que podem ser 
executadas no campo de vigilância sanitária e possui correlação com as do Elenco 
Norteador (Portaria MS/GM nº 1.106, de 12 de maio de 2010).

Em função do princípio da complementaridade das ações, é importante destacar 
que as ações de vigilância sanitária de responsabilidade e gestão de cada ente devem 
constar da PAS. Aquelas que precisam de um processo de negociação para assunção 
da responsabilidade pelo ente estadual ou federal, devem constar como compromissos 
regionais.

Quanto à abordagem das ações de Visa, convém ressaltar que apenas algumas 
ações de vigilância sanitária estão associadas às redes de atenção aprovadas na CIT. 
No entanto, a elaboração das Programações (PAS e dos compromissos na PGASS) 
deve explicitar todas as ações necessárias nesse campo da Saúde, não se restringindo: 
à construção das redes na região, às metas e aos indicadores constantes do Coap e à 
meta e indicador do processo de transição.

Por fim é importante ressaltar a especificidade da Vigilância Sanitária que está 
associada ao poder de polícia exercido em determinado território. Neste sentido, ainda 
não é possível a negociação e a pactuação das ações de inspeção e fiscalização sanitária 
entre entes de mesma esfera de gestão. Para as ações de Vigilância Sanitária que não 
estão neste escopo é possível o arranjo entre municípios.
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4.2.2 Assistência à Saúde
A proposição metodológica para o componente: Assistência à Saúde, da 

Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde, está pautada nas seguintes 
premissas:

• Aberturas programáticas orientadas pela Renases para as ações e os serviços 
ambulatoriais e hospitalares.
• Prioridade à programação das ações e dos serviços que compõem as Redes 
de Atenção à Saúde, organizada pela funcionalidade denominada modelador 
de redes.
• As redes, já instituídas de alta complexidade, serão programadas por meio do 
modelador de redes.
• Qualificação da programação das ações e dos serviços não vinculados 
formalmente às Redes de Atenção, mediante a adoção de parâmetros que 
transcendam as séries históricas e com possibilidade de destacar as ações 
selecionadas como prioritárias.
• Ênfase às Comissões Regionais como espaço privilegiado de programação e 
pactuação.
• Tratamento diferenciado à programação das ações de urgência/emergência e 
ações e procedimentos hospitalares eletivos.
• Separação entre a alocação de recursos financeiros e a definição de metas 
físicas e fluxos de usuários entre municípios.
• As ações de Diagnóstico Laboratorial de Eventos de Interesse de Saúde 
Pública e Oferta de Tratamento Clínico e Cirúrgico para Doenças de Interesse 
de Saúde Pública, integrantes do componente Vigilância em Saúde da Renases, 
serão programadas neste componente da PGASS.
As aberturas programáticas serão orientadas pela Renases, mas poderão se 
estruturar de formas distintas:
• Programação das ações e dos serviços que compõem as redes de atenção e 
redes estratégicas definidas pela CIB e CIR: as aberturas serão definidas pela 
funcionalidade modelador de redes, sendo as agregações consonantes com 
os componentes previstos para cada rede (ex.: componente pré-natal, parto e 
nascimento e pós-parto para a Rede Cegonha).
• Programação de ações identificadas como prioritárias e que não compõem as 
redes de atenção: as aberturas programáticas utilizadas se basearão na Renases, 
podendo sofrer maior desagregação, a fim de proporcionar melhor visualização 
e parametrização, conforme definições da CIB. Haverá uma marcação prévia 
para destacar a relevância destas ações.
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• Programação das demais ações e serviços de saúde: as aberturas programáticas 
utilizadas se basearão na Renases, podendo sofrer maior desagregação, a fim 
de proporcionar melhor visualização e parametrização, conforme definições da 
CIB.
A elaboração da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde está 

organizada nas seguintes fases:
I. Configuração.
II. Programação e Pactuação Regional na CIR.
III. Pactuação Macrorregional/Estadual.
IV. Consolidação/Dimensionamento do Impacto Financeiro.
V. Ajustes.
VI. Programação dos Estabelecimentos de Saúde.
VII. Finalização.
VIII. Monitoramento/Atualização.

I. Fase de Configuração
A fase de configuração consiste na compatibilização dos conteúdos dos planos 

de saúde e planejamento integrado com a programação e acontece na CIR, CIB e CIT.
No âmbito da Comissão Intergestores Tripartite são definidas as prioridades 

elencadas no Plano Nacional de Saúde, bem como as Redes de Atenção à Saúde 
prioritárias e respectivos parâmetros.

Nas Comissões Intergestores Bipartite, a partir de prioridades elencadas nos 
Planos Estaduais de Saúde, são definidas redes de atenção, e respectivos parâmetros, 
a serem incorporadas à programação, além daquelas já definidas de forma tripartite. 
Nessa instância também são construídas as aberturas programáticas para as ações 
não vinculadas formalmente às redes de atenção. Uma vez construídas as aberturas 
programáticas, serão identificadas aquelas que possuem caráter estratégico para o 
alcance nas metas elencadas nos planos de saúde e seus parâmetros. As redes definidas 
nas instâncias federal e estadual serão utilizadas em todas as regiões de saúde da 
unidade Federada (UF), bem como as aberturas programáticas para as ações e serviços 
não vinculadas formalmente às redes de atenção. Nessa fase também são definidos os 
níveis de pactuação para as distintas ações e serviços (por exemplo: patologia clínica 
no âmbito regional, oncologia no âmbito macrorregional e cirurgia cardiológica 
pediátrica no âmbito estadual).

As Comissões Intergestores Regionais definem as possíveis redes a serem 
agregadas na região e respectivos parâmetros, em função das prioridades regionais 
definidas no planejamento integrado.
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Para subsidiar a inclusão de redes, consideradas estratégicas pelos gestores 
no âmbito estadual e regional, serão disponibilizados parâmetros de cobertura e 
concentração para ações assistenciais vinculadas às prioridades elencadas no Plano 
Nacional de Saúde. Trata-se de parâmetros sugestivos a serem adequados de acordo 
com as realidades locais.

ii. Fase de Programação e Pactuação regional
Esta fase acontece no âmbito regional com o apoio do Mapa de Saúde, e 

corresponde à quantificação das ações e dos serviços de saúde a partir da aplicação 
de parâmetros de cobertura e concentração e sua respectiva pactuação de referências 
dentro da CIR e propostas de pactuação de referências para fora da CIR. Para realização 
desta etapa sugere-se a criação de um Grupo Condutor da Programação Regional.

iii. Fase de Pactuação macrorregional/Estadual
Na fase de pactuação, com o apoio do Mapa da Saúde, são pactuadas as 

referências para execução das ações e dos serviços de saúde inter-regionais. Pode 
acontecer na macrorregião e no âmbito estadual, conforme definição ocorrida na fase 
de configuração.

iV. Fase de Consolidação/Dimensionamento do impacto Financeiro
Nesta fase são consolidados os quantitativos físicos alocados em cada município para 

atendimento da população própria e referenciada, como também é realizada uma estimativa 
de impacto financeiro decorrente dos pactos firmados. Pode ocorrer na macrorregião e no 
âmbito estadual ou somente no âmbito estadual. A análise realizada nesta fase explicita as 
necessidades em saúde e fornece subsídios para futuros investimentos nas regiões.

V. Fase de Ajustes
Nesta fase ocorre a compatibilização da programação com os recursos federais, 

estaduais e municipais destinados à programação de ações e aos serviços de saúde, o que 
pode implicar na adequação de parâmetros, considerando as necessidades apontadas 
anteriormente. Pode ocorrer na região, na macrorregião e no âmbito estadual.

Vi. Fase de Programação dos Estabelecimentos de Saúde
Após a compatibilização da programação aos recursos financeiros ocorre 

a alocação física e financeira nos estabelecimentos de saúde de cada município. 
Mantendo compatibilidade com todas as fontes e formas de repasse ou alocação de 
recursos vigentes (incentivos, valor global de unidades ou serviços, entre outras).
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Vii. Fase de Finalização
Esta fase compreende: a publicação dos limites financeiros da assistência de 

média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar por município, a definição de 
responsabilidades quanto às metas físicas e financeiras em cada região, a emissão dos 
termos de compromisso para garantia de acesso e a indicação de investimentos nas 
regiões.

Viii. Fase de monitoramento/Atualização
Após o processo de Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde é 

fundamental que sejam adotados mecanismos para o seu monitoramento buscando 
o permanente direcionamento para uma alocação consistente de recursos, que 
mantenha a coerência com os demais processos de gestão. Esta fase compreende 
atualizações e revisões da programação. As atualizações ocorrem sistematicamente 
em função de alterações na Renases e tabela de procedimentos, credenciamento ou 
descredenciamento de serviços, alocação de novos recursos e alteração nos fluxos de 
referências. As revisões, realizadas preferencialmente uma vez ao ano, compreendem 
atualização de população e de valores médios, adequações de parâmetros e fluxos, 
entre outros. Representam uma análise de toda a programação, sendo as decisões 
subsidiadas pelo monitoramento.

4.2.3 Assistência Farmacêutica
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Pnaf) aprovada pela 

Resolução CNS nº 338, de 6 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde, é 
descrita como um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação 
da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo 
essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, 
o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, 
programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos 
e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção 
de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 
2004). 

O financiamento da assistência farmacêutica é definido pela Portaria nº 204, de 
29 de janeiro de 2007, que estabelece um bloco de financiamento específico. Tal bloco 
é constituído por três componentes: básico, estratégico e especializado da assistência 
farmacêutica.

Cada Componente da Assistência Farmacêutica apresenta características 
próprias em termos de execução, financiamento e responsabilidade dos entes federados 
e são definidos em atos normativos específicos e pactuados de forma tripartite.
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Financiamento e Programação
A partir do Decreto nº 7.508/2011, todos os medicamentos disponibilizados 

no âmbito da assistência farmacêutica são definidos de forma tripartite e inseridos na 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). Portanto, a Rename tem o 
papel de tornar pública a lista de medicamentos oferecidos pelo SUS e de orientar as 
responsabilidades dos três entes federados em relação ao financiamento e outras ações 
pertinentes.

Os medicamentos da Rename estão divididos de acordo com os Componentes 
da Assistência Farmacêutica, como anteriormente apresentado. Dependendo do 
componente, o financiamento tem características distintas. Todavia, em linhas gerais, os 
estados, os municípios e a União participam do financiamento, cujas responsabilidades 
estão expressas nas características particulares de cada componente.

Além do financiamento, os três entes federados realizam, de acordo com 
cada responsabilidade previamente definida, a seleção dos medicamentos a partir da 
Rename, a programação da aquisição e a organização dos serviços farmacêuticos.

A programação tem por objetivo a garantia da disponibilidade dos medicamentos 
selecionados nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender as 
necessidades de uma determinada população de um território nas Redes de Atenção 
à Saúde. O perfil epidemiológico, a carga de doenças e sua prevalência, a oferta de 
serviços, o consumo histórico e as informações advindas de sistemas de informação 
do SUS, a exemplo do Hórus, são os principais critérios técnicos para estimativa da 
demanda por medicamentos e serviços farmacêuticos.

Os principais instrumentos para gestão do componente assistência farmacêutica 
na PGASS são:

• Rename.
• Renases.
• Resolução CIT nº 01/2011.
• Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011.
• Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011

Programação para as Ações e os Serviços de Assistência Farmacêutica
A programação da Assistência Farmacêutica prevê a definição, a parametrização 

e a respectiva quantificação, bem como a atribuição de responsabilidades entre os entes 
federados, quanto à disponibilização e ao financiamento dos medicamentos, das ações 
e dos serviços de saúde no âmbito das regiões de saúde.

Os medicamentos, as ações e os serviços farmacêuticos previstos na Rename e 
Renases constituem o Componente da Assistência Farmacêutica no âmbito da PGASS, 
abrangendo:
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a) Gestão da Assistência Farmacêutica.
b) Seleção e programação de medicamentos.
c) Aquisição de medicamentos.
d) Dispensação de medicamentos.
e) Orientações Farmacêuticas para o URM.
f) Seguimento Farmacoterapêutico.
g) Educação em Saúde.
h) Farmacovigilância.
i) Serviço de Informação sobre Medicamentos (SIM).
Essas ações e serviços devem ser programados seguindo a lógica do 

desenvolvimento de atividades para alcançar resultados em saúde, por meio de metas 
definidas e indicadores de monitoramento.

A proposição metodológica para a programação do Componente da Assistência 
Farmacêutica da PGASS está pautada nas seguintes premissas:

• Aberturas programáticas orientadas pela Rename no que se refere aos 
medicamentos e Renases, para as ações e os serviços de assistência farmacêutica.
• Prioridade à programação de ações e serviços, incluindo medicamentos e 
outros produtos que compõem as Redes de Atenção à Saúde, organizada pela 
funcionalidade denominada modelador de redes.
• Para a programação dos medicamentos, dos produtos, das ações e dos serviços, 
que compõe as redes de atenção e redes estratégicas definidas pela CIB e 
CIR, as aberturas representam agregações consonantes com os componentes 
previstos para cada rede (ex.: pré-natal, parto e nascimento e pós-parto para a 
Rede Cegonha).
• A programação das ações e dos serviços, dos medicamentos e outros produtos, 
não vinculados formalmente às redes de atenção, seguem as aberturas da 
Renases e Rename.
• Os medicamentos que não constam na Rename poderão ser programados, 
desde que definidas as responsabilidades na dispensação e no financiamento 
com recursos próprios. O financiamento tripartite dar-se-á à medida que estes 
medicamentos forem incorporados à Rename, com a avaliação da Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e aprovação na 
CIT.
• Ênfase às Comissões Intergestores Regionais como espaço privilegiado de 
programação e pactuação. 
• A referência financeira para a elaboração da programação será o montante 
do repasse federal correspondente ao Bloco da Assistência Farmacêutica, 
acrescido das contrapartidas estadual e/ou municipal.
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5 PErSPECTiVAS

A perspectiva para a programação do componente Assistência à Saúde, 
da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde, é de que com o avanço das 
discussões do modelo de financiamento, pelo qual necessariamente a programação 
está contingenciada, haja superação paulatina dos impasses no campo da remuneração 
dos serviços.

Para tanto, propõe-se o crescimento do rol de modalidades de serviços 
financiados por orçamento global.

É fundamental que se busque a garantia de patamares de financiamento 
das unidades de saúde, suficientes para seu custeio, de maneira compartilhada, 
comprometendo recursos federais, estaduais e municipais, de forma a superar as 
disputas intermunicipais e liberar os gestores para diálogos e negociações que 
abranjam questões situadas em outro patamar de complexidade, tais como: situação 
atual e tendências do quadro epidemiológico e demográfico, planejamento da rede 
de serviços, necessidades de investimento, dispositivos de regulação, melhoria da 
qualidade, entre outros.

Desta forma, espera-se que futuramente os territórios cobertos pelos serviços, 
bem como o cálculo dos fluxos de cada município ou serviço orientados para as 
unidades em questão, deverão se seguir ao cálculo de custeio global, definindo-se as 
metas físicas e a origem dos usuários, que comporão o contrato global. 

O Componente de Vigilância em Saúde projeta que a PGASS se constitua em um 
instrumento que contribua na qualificação das ações do Sistema Nacional de Vigilância 
em Saúde, como uma das referências para o monitoramento e avaliação de processos 
e resultados. Espera-se que sua elaboração subsidie a identificação de nós críticos do 
sistema, quanto a: rede física, processos de trabalho, recursos humanos, financiamento, 
entre outros.

regras de Transição
a) Para as regiões que assinarem o Coap anteriormente à disponibilização da 
metodologia e aplicativo para a Programação Geral de Ações e Serviços de 
Saúde serão consideradas regras de transição definidas para cada componente. 

Assistência à Saúde
• Quadro-síntese que explicite os critérios e os parâmetros adotados e a 
programação física das ações e serviços de saúde. 
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• Quadros com os limites financeiros da assistência de média e alta complexidade 
ambulatorial e hospitalar por município (programação financeira), com 
explicitação da parcela referente à população própria e à referenciada, onde os 
recursos alocados como ajustes não devem ultrapassar 20% do limite financeiro 
da assistência de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, conforme 
normas vigentes.
• Programações físicas e financeiras resultantes da implantação das redes 
estratégicas como Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências, Rede de 
Atenção Psicossocial, entre outras, e programadas nos Planos de Ação das 
Redes Temáticas, e outras que vierem a ser implementadas.
O consenso quanto a estes critérios foi obtido na reunião da CIT de 15 de 

dezembro de 2011, em que foi aprovada a minuta do Coap.

Vigilância em Saúde
A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) revisou a Programação de Ações de 

Vigilância em Saúde (Pavs), no sentido de adequá-la às regras de transição pactuadas 
pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), em abril do corrente, ao Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde (Coap) e ao atual quadro epidemiológico 
brasileiro.

Essa programação, cuja vigência está prevista para 2012 e 2013, possui dois 
eixos:

I – Ações prioritárias do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS) 
oriundas do Pacto pela Saúde e integrantes do Coap – a partir de diretrizes do 
Plano Nacional de Saúde, este eixo articula metas e seus parâmetros presentes 
nas regras de transição e no Coap com ações relevantes para o SNVS.
II – Ações prioritárias para o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde – com 
base em critérios epidemiológicos, este eixo relaciona objetivos estratégicos, 
metas e parâmetros às ações essenciais para a consecução de resultados 
esperados no âmbito do SNVS.
É de âmbito nacional e não tem caráter obrigatório. Contudo, para as regiões 

que forem formalizar o Coap é obrigatória no que se refere às ações vinculadas aos 
indicadores universais e específicos. Quando adotada, deve servir como instrumento 
orientador para estados, Distrito Federal e municípios, sendo facultada a inclusão de 
ações de pertinência local na planilha, guardando coerência com as prioridades do seu 
quadro epidemiológico e constantes no plano de saúde.

A programação é apresentada em planilhas Excel e possui um instrutivo orientador, 
que caracteriza cada meta/parâmetro. Durante seu processo de elaboração, recomenda-se 
a discussão e o registro das atividades relacionadas às ações, de forma a dar visibilidade às 
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etapas necessárias ao sucesso de cada uma e facilitar a identificação da unidade de medida 
e seu quantitativo correspondente. Será base para o monitoramento e avaliação das ações.

Vigilância Sanitária
Durante o período de transição, as programações estaduais e municipais 

devem obedecer às diretrizes do Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA) e 
as orientações contidas no Termo de Referência para a Programação em Visa, onde 
consta um Elenco Norteador para ajudar essa programação. Devem continuar com 
a metodologia atual preconizada pela Portaria MS/GM nº 1.106, de 12 de maio de 
2010.

Ressalte-se que é importante verificar a necessidade de complementar essa 
programação com as ações que compõem o indicador definido para o processo de 
transição: percentual de municípios/estados que executam as ações de vigilância 
sanitária.

Assistência Farmacêutica
No período de transição permanece a lógica de pactuação tripartite e bipartite 
da assistência farmacêutica, devendo ser atualizado o elenco de acordo com a 
Rename.
O processo da PGASS é obrigatório para todos os estados, regiões, municípios 
e Distrito Federal, bem como a utilização dos seus instrumentos padronizados.
Será publicada Resolução da CIT contendo a metodologia detalhada a ser 
utilizada na elaboração da PGASS e definido prazos para a transição das 
programações atuais e; prazos e formatos para apresentação dos parâmetros 
utilizados, metas físicas e financeiras pactuadas e respectivos limites financeiros 
municipais definidos.
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C – POrTAriAS





Portaria nº 1.559,  
de 1º de agosto de 2008

Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de 
Saúde – SUS.

O miNiSTrO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos I e II, do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e

Considerando a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
Considerando a Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que aprova 

as diretrizes operacionais do pacto pela saúde e a Portaria nº 699/GM, de 30 de março 
de 2006, que regulamenta as diretrizes operacionais dos pactos pela vida e de gestão;

Considerando a pactuação formulada na Câmara Técnica da Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT;

Considerando a Portaria nº 1.571/GM, de 29 de junho de 2007, que estabelece 
incentivo financeiro para implantação e/ou implementação de complexos reguladores;

Considerando a Portaria nº 3.277/GM, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre a participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde no 
âmbito do SUS;

Considerando a necessidade de estruturar as ações de regulação, controle e 
avaliação no âmbito do SUS, visando ao aprimoramento e à integração dos processos 
de trabalho;

Considerando a necessidade de fortalecimento dos instrumentos de gestão 
do Sistema Único de Saúde – SUS, que garantem a organização das redes e fluxos 
assistenciais, provendo acesso equânime, integral e qualificado aos serviços de saúde; 
e

Considerando a necessidade de fortalecer o processo de regionalização, 
hierarquização e integração das ações e serviços de saúde, resolve:

Art. 1º – Instituir a Política Nacional de Regulação do Sistema Único 
de Saúde – SUS, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão, como instrumento que possibilite a plenitude 
das responsabilidades sanitárias assumidas pelas esferas de governo.

Art. 2º – As ações de que trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão 
organizadas em três dimensões de atuação, necessariamente integradas entre si:

225



I – Regulação de Sistemas de Saúde: tem como objeto os sistemas municipais, 
estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores 
públicos, definindo a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macrodiretrizes 
para a Regulação da Atenção à Saúde e executando ações de monitoramento, 
controle, avaliação, auditoria e vigilância desses sistemas;
II – Regulação da Atenção à Saúde: exercida pelas Secretarias Estaduais 
e Municipais de Saúde, conforme pactuação estabelecida no Termo de 
Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde; tem como objetivo garantir a 
adequada prestação de serviços à população e seu objeto é a produção das ações 
diretas e finais de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores 
públicos e privados, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, 
definindo estratégias e macrodiretrizes para a Regulação do Acesso à Assistência 
e Controle da Atenção à Saúde, também denominada de Regulação Assistencial 
e controle da oferta de serviços executando ações de monitoramento, controle, 
avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da assistência à saúde no âmbito 
do SUS; e
III – Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do 
acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, 
o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito 
do SUS, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida 
pelo complexo regulador e suas unidades operacionais e esta dimensão abrange 
a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso 
baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização.
Art. 3º – A Regulação de Sistemas de Saúde efetivada pelos atos de 

regulamentação, controle e avaliação de sistemas de saúde, regulação da atenção à 
saúde e auditoria sobre sistemas e de gestão contempla as seguintes ações:

I – Elaboração de decretos, normas e portarias que dizem respeito às funções 
de gestão;
II – Planejamento, Financiamento e Fiscalização de Sistemas de Saúde;
III – Controle Social e Ouvidoria em Saúde;
IV – Vigilância Sanitária e Epidemiológica;
V – Regulação da Saúde Suplementar;
VI – Auditoria Assistencial ou Clínica; e
VII – Avaliação e Incorporação de Tecnologias em Saúde.
Art. 4º – A Regulação da Atenção à Saúde efetivada pela contratação de serviços 

de saúde, controle e avaliação de serviços e da produção assistencial, regulação do 
acesso à assistência e auditoria assistencial contempla as seguintes ações:
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I – cadastramento de estabelecimentos e profissionais de saúde no Sistema de 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES;
II – cadastramento de usuários do SUS no sistema do Cartão Nacional de Saúde 
– CNS;
III – contratualização de serviços de saúde segundo as normas e políticas 
específicas deste Ministério;
IV – credenciamento/habilitação para a prestação de serviços de saúde;
V – elaboração e incorporação de protocolos de regulação que ordenam os 
fluxos assistenciais;
VI – supervisão e processamento da produção ambulatorial e hospitalar;
VII – Programação Pactuada e Integrada – PPI;
VIII – avaliação analítica da produção;
IX – avaliação de desempenho dos serviços e da gestão e de satisfação dos 
usuários – PNASS;
X – avaliação das condições sanitárias dos estabelecimentos de saúde;
XI – avaliação dos indicadores epidemiológicos e das ações e serviços de saúde 
nos estabelecimentos de saúde; e
XII – utilização de sistemas de informação que subsidiam os cadastros, a 
produção e a regulação do acesso.
Art. 5º – A Regulação do Acesso à Assistência efetivada pela disponibilização 

da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão por meio de 
atendimentos às urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem necessários 
contempla as seguintes ações:

I – regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências;
II – controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos 
especializados;
III – padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos 
assistenciais; e
IV – o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de 
complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo 
fluxos e protocolos pactuados. A regulação das referências intermunicipais 
é responsabilidade do gestor estadual, expressa na coordenação do processo 
de construção da programação pactuada e integrada da atenção em saúde, do 
processo de regionalização, do desenho das redes.
Art. 6º – Os processos de trabalho que compõem a Regulação do Acesso à 

Assistência serão aprimorados ou implantados de forma integrada, em todos as esferas 
de gestão do SUS, de acordo com as competências de cada esfera de governo.
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§ 1º As áreas técnicas de regulação, controle e avaliação deverão construir 
conjuntamente as estratégias de ação e de intervenção necessárias à implantação desta 
Política, dos processos de trabalho, bem como captação, análise e manutenção das 
informações geradas.

§ 2º As informações geradas pela área técnica da regulação do acesso servirão 
de base para o processamento da produção, sendo condicionantes para o 
faturamento, de acordo com normalização específica da União, dos Estados e 
dos Municípios.
§ 3º Os processos de autorização de procedimentos como a Autorização de 
Internação Hospitalar – AIH e a Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade – APAC serão totalmente integrados às demais ações da 
regulação do acesso, que fará o acompanhamento dos fluxos de referência e 
contra-referência baseado nos processos de programação assistencial.
§ 4º As autorizações para Tratamento Fora de Domicílio – TFD serão definidas 
pela área técnica da regulação do acesso.
Art. 7º – A área técnica da regulação do acesso será estabelecida mediante 

estruturas denominadas Complexos Reguladores, formados por unidades operacionais 
denominadas centrais de regulação, preferencialmente, descentralizadas e com um 
nível central de coordenação e integração.

Art. 8º – As atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade 
com sua organização e estruturação.

§ 1º São atribuições da regulação do acesso:
I – garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada;
II – garantir os princípios da eqüidade e da integralidade;
III – fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, 
estabelecimentos e profissionais de saúde;
IV – elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação;
V – diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência;
VI – construir e viabilizar as grades de referência e contrarreferência;
VII – capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de 
saúde;
VIII – subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em 
saúde;
IX – subsidiar o processamento das informações de produção; e
X – subsidiar a programação pactuada e integrada.
2º – São atribuições do Complexo Regulador:
I – fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde;
II – absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos;

228



III – efetivar o controle dos limites físicos e financeiros;
IV – estabelecer e executar critérios de classificação de risco; e
V – executar a regulação médica do processo assistencial.
Art. 9º – O Complexo Regulador é a estrutura que operacionaliza as ações da 

regulação do acesso, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores, 
conforme os seguintes modelos:

I – Complexo Regulador Estadual: gestão e gerência da Secretaria de Estado 
da Saúde, regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão estadual e a 
referência interestadual e intermediando o acesso da população referenciada às 
unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Estado.
II – Complexo Regulador Regional:
a) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, regulando o acesso às 
unidades de saúde sob gestão estadual e intermediando o acesso da população 
referenciada às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito da região, 
e a referência interregional, no âmbito do Estado;
b) gestão e gerência compartilhada entre a Secretaria de Estado da Saúde e as 
Secretarias Municipais de Saúde que compõem a região, regulando o acesso 
da população própria e referenciada às unidades de saúde sob gestão estadual 
e municipal, no âmbito da região, e a referência inter-regional, no âmbito do 
Estado; e
III – Complexo Regulador Municipal: gestão e gerência da Secretaria Municipal 
de Saúde, regulando o acesso da população própria às unidades de saúde sob 
gestão municipal, no âmbito do Município, e garantindo o acesso da população 
referenciada, conforme pactuação.
§ 1º O Complexo Regulador será organizado em:
I – Central de Regulação de Consultas e Exames: regula o acesso a todos os 
procedimentos ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias ambulatoriais;
II – Central de Regulação de Internações Hospitalares: regula o acesso aos 
leitos e aos procedimentos hospitalares eletivos e, conforme organização local, 
o acesso aos leitos hospitalares de urgência; e
III – Central de Regulação de Urgências: regula o atendimento pré-hospitalar 
de urgência e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de 
urgência.
§ 2º A Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade – CERAC 
será integrada às centrais de regulação de consultas e exames e internações 
hospitalares.
§ 3º A operacionalização do Complexo Regulador será realizada em 
conformidade com o disposto no Volume 6 da Série Pactos pela Saúde: 
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Diretrizes para a Implantação de Complexos Reguladores, acessível na íntegra 
na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: http://www.saude.gov.
br/bvs
Art. 10. Cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal 

exercer, em seu âmbito administrativo, as seguintes atividades:
I – executar a regulação, o controle, a avaliação e a auditoria da prestação de 
serviços de saúde;
II – definir, monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros;
III – elaborar estratégias para a contratualização de serviços de saúde;
IV – definir e implantar estratégias para cadastramento de usuários, profissionais 
e estabelecimentos de saúde;
V – capacitar de forma permanente as equipes de regulação, controle e 
avaliação; e
VI – elaborar, pactuar e adotar protocolos clínicos e de regulação.
§ 1º Cabe à União:
I – cooperar técnica e financeiramente com os Estados, os Municípios e o 
Distrito Federal para a qualificação das atividades de regulação, controle e 
avaliação;
II – elaborar e fomentar estratégias de cadastramento de usuários, profissionais 
e estabelecimentos de saúde;
III – definir e pactuar a política nacional de contratação de serviços de saúde;
IV – elaborar, pactuar e manter as tabelas de procedimentos;
V – apoiar tecnicamente os Estados, os Municípios e o Distrito Federal na 
implantação, implementação e na operacionalização dos complexos reguladores;
VI – operacionalizar a Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade 
– CNRAC;
VII – apoiar e monitorar a implementação e a operacionalização das Centrais 
Estaduais de Regulação da Alta Complexidade – CERAC;
VIII – disponibilizar e apoiar a implantação, em todos os níveis de gestão do 
SUS, de sistemas de informação que operacionalizem as ações de regulação, 
controle, avaliação, cadastramento e programação; e
IX – elaborar normas técnicas gerais e específicas, em âmbito nacional.
§ 2º Cabe aos Estados:
I – cooperar tecnicamente com os Municípios e regiões para a qualificação das 
atividades de regulação, controle e avaliação.
II – compor e avaliar o desempenho das redes regionais de atenção à saúde;
III – realizar e manter atualizado o Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais 
de Saúde;
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IV – coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de regulação, em 
conformidade com os protocolos nacionais;
V – operacionalizar o Complexo Regulador em âmbito estadual e/ou regional;
VI – operacionalizar a Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade 
– CERAC;
VII – estabelecer de forma pactuada e regulada as referências entre Estados;
VIII – coordenar a elaboração e revisão periódica da programação pactuada e 
integrada intermunicipal e interestadual;
IX – avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por meio de indicadores e 
padrões de conformidade, instituídos pelo Programa Nacional de Avaliação de 
Serviços de Saúde – PNASS;
X – processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios, contratados 
e conveniados;
XI – contratualizar os prestadores de serviços de saúde; e
XII – elaborar normas técnicas complementares às da esfera federal.
§ 3º Cabe aos Municípios:
I – operacionalizar o complexo regulador municipal e/ou participar em co-
gestão da operacionalização dos Complexos Reguladores Regionais;
II – viabilizar o processo de regulação do acesso a partir da atenção básica, 
provendo capacitação, ordenação de fluxo, aplicação de protocolos e 
informatização;
III – coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de regulação, em 
conformidade com os protocolos estaduais e nacionais;
IV – regular a referência a ser realizada em outros Municípios, de acordo 
com a programação pactuada e integrada, integrando-se aos fluxos regionais 
estabelecidos;
V – garantir o acesso adequado à população referenciada, de acordo com a 
programação pactuada e integrada;
VI – atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta 
Complexidade – CERAC;
VII – operar o Centro Regulador de Alta Complexidade Municipal conforme 
pactuação e atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta 
Complexidade – CERAC;
VIII – realizar e manter atualizado o cadastro de usuários;
IX – realizar e manter atualizado o cadastro de estabelecimentos e profissionais 
de saúde;
X – participar da elaboração e revisão periódica da programação pactuada e 
integrada intermunicipal e interestadual;
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XI – avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por meio de indicadores e 
padrões de conformidade, instituídos pelo Programa Nacional de Avaliação de 
Serviços de Saúde – PNASS;
XII – processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios, contratados 
e conveniados;
XIII – contratualizar os prestadores de serviços de saúde; e
XIV – elaborar normas técnicas complementares às das esferas estadual e 
federal.
§ 4º Cabe ao Distrito Federal executar as atividades contidas nos §§ 2º e 3º 

deste artigo, preservando suas especificidades políticas e administrativas.
Art. 11. A Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, adotará as 

providências necessárias à plena aplicação da Política Nacional de Regulação do SUS, 
instituída por esta Portaria.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOmES TEmPOrÃO
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Portaria nº 161 de  
21 de janeiro de 2010

Dispõe sobre o art. 3º da Portaria nº 699/GM, de 30 de março de 
2006, que versa sobre o Termo de Cooperação entre Entes Públicos.

O miNiSTrO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a necessidade de formalizar a relação entre gestores do Sistema 
Único de Saúde, quando unidades públicas prestadoras de serviços situadas no território 
de um Município, estão sob a gerência de determinada Unidade da Federação e gestão 
de outra;

Considerando a Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga 
o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais 
do referido Pacto;

Considerando a Portaria nº 699/GM/MS, de 30 de março de 2006, que regulamenta 
as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão;

Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define o 
processo da Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, bem como 
seus objetivos, pressupostos, eixos orientadores e produtos; e

Considerando a decisão proferida na 7ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestores Tripartite, no dia 27 de agosto de 2009, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o art. 3º da Portaria nº 699/GM, de 30 de 
março de 2006, que versa sobre o Termo de Cooperação entre Entes Públicos, ora 
designado Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos.

Art. 2º O Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos PCEP é o instrumento 
que se destina à formalização da relação entre gestores do Sistema Único de Saúde 
quando unidades públicas de saúde, hospitalares e ambulatoriais especializadas, 
situadas no território de um Município, estão sob gerência de determinada unidade 
federativa e gestão de outra.

§ 1º Para fins desta Portaria, conceitua-se gerência, nos termos do Pacto 
pela Saúde – 2006, como a administração de uma unidade ou órgão de saúde que se 
caracteriza como prestador de serviços no Sistema Único de Saúde.

§ 2º Esta Portaria não se aplica aos hospitais universitários federais.
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Art. 3º O PCEP deverá contemplar a definição da oferta e fluxos de serviços, 
metas qualitativas e quantitativas, bem como mecanismos de acompanhamento e 
avaliação.

Art. 4º O PCEP deverá conter, na forma do Anexo a esta Portaria, o Plano 
Operativo Anual relativo a cada unidade que o integrarem, exceto em caso de complexos 
hospitalares. Parágrafo único. O Plano Operativo Anual deverá conter:

I – definição das metas físicas das unidades, atendimentos ambulatoriais, 
atendimentos de urgência e emergência e dos serviços de apoio diagnóstico e 
terapêutico, com os seus quantitativos e fluxos de referência e contrarreferência;
II – definição das metas de qualidade; e
III – descrição das atividades de aprimoramento e aperfeiçoamento da gestão.
Art. 5º O Plano Operativo Anual deverá explicitar as metas físicas assumidas 

pelo gestor, relativas ao período de 12 meses, a partir da data de assinatura do PCEP, 
devendo ser anualmente revistas e incorporadas ao PCEP, mediante a celebração de 
Termo Aditivo.

Art. 6º A transferência de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS), relativa ao valor do PCEP, deverá ser feita preferencialmente para o Fundo de 
Saúde do ente que gerencia a unidade pública de saúde.

§ 1º Os recursos de custeio de ações e serviços de saúde a serem transferidos 
serão correspondentes, preferencialmente, à realização das metas pactuadas no Plano 
Operativo Anual e não por produção de serviços.

§ 2º O início da transferência dos recursos pelo FNS, inclusive no caso de 
alteração de valores, ocorrerá a partir do registro das informações do PCEP no quadro 
nº 04 da Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, a ser encaminhado à Secretaria 
de Atenção à Saúde pela Comissão Intergestores Bipartite.

§ 3º A suspensão ou término da transferência dos recursos pelo FNS apenas 
será realizada a partir de sua notificação à Secretaria de Atenção à Saúde, por qualquer 
dos entes partícipes do PCEP, ou pelo término da vigência deste, respectivamente.

Art. 7º O acompanhamento e a avaliação dos resultados do PCEP devem 
ser realizados por Comissão de Acompanhamento, a ser instituída pelos gestores 
signatários do PCEP, que se reunirá no mínimo trimestralmente, e sempre quando 
necessário, integrada por representantes paritários designados pelas partes envolvidas 
no PCEP, desempenhando as seguintes competências:

I – avaliar o cumprimento das metas físicas pactuadas, mediante o 
acompanhamento dos Planos Operativos Anuais;
II – propor, quando necessário, modificações nas cláusulas do PCEP, desde que 
não alterem seu objeto; e
III – propor indicadores de avaliação do Plano Operativo Anual.
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Art. 8º As divergências na negociação e pactuação do PCEP, nas quais não 
seja possível acordo entre os gestores do Sistema Único de Saúde, serão remetidas à 
Comissão Intergestores Bipartite.

Art. 9º O documento de orientação para elaboração do PCEP será publicado na 
forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 10. Será concedido prazo de até 90 (noventa) dias, a partir da publicação 
desta portaria, para que os gestores do Sistema Único de Saúde cujos Termos de 
Compromisso entre Entes Públicos, celebrados nos termos da NOAS SUS 01/2002, se 
encontram com vigência expirada, se ajustem ao estabelecido nesta Portaria.

Art. 11. Será respeitada a vigência de um ano dos Termos de Compromisso entre 
Entes Públicos em vigor, que poderão ser revistos a qualquer tempo, se adequando aos 
termos desta Portaria.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOmES TEmPOrÃO
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ANEXO

Orientações para elaboração do Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos:
i – OBJETO
1. O objeto do Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos (PCEP) é 

formalizar a cooperação entre os entes públicos na prestação de serviços de saúde e 
respectiva remuneração para as unidades públicas de saúde, hospitalares e ambulatoriais 
especializadas, situadas no território de um município, que estão sob a gerência de 
determinada esfera administrativa e gestão de outra, definindo o papel da unidade no 
sistema municipal e locorregional, o perfil dos serviços a serem ofertados por meio 
das metas físicas e qualitativas, de acordo com as necessidades de saúde da população, 
bem como os mecanismos de acompanhamento e de avaliação.

2. Devem integrar o PCEP na forma de anexo:
a) Relação das unidades de saúde e sua respectiva programação orçamentária e
b) Plano Operativo Anual de cada unidade relacionada no item anterior.
ii – PLANO OPErATiVO ANUAL
1. A execução do Plano Operativo Anual de cada unidade que compõe o PCEP 

contempla o seu papel no planejamento municipal e locorregional de acordo com a 
abrangência dos municípios a serem atendidos e o perfil dos serviços a serem oferecidos, 
previamente definidos no Plano Diretor de Regionalização e na Programação Pactuada 
Integrada do Estado.

2. O Plano Operativo Anual deverá conter as metas físicas assumidas pela 
Secretaria relativas ao período de 12 meses, a partir da data de assinatura do PCEP, 
devendo ser anualmente revistas e incorporadas ao PCEP, mediante a celebração de 
Termo Aditivo.

3. As metas físicas poderão sofrer variações no decorrer do período, 
observando-se o limite mensal de 10% (a maior ou a menor), sem alteração no valor 
financeiro, verificados o fluxo da clientela e as características da assistência, tornando-
se necessário que o ente federado responsável pela gestão e o ente responsável pela 
gerência da unidade promovam as respectivas alterações.

iii – COmPETÊNCiAS
1. Compete ao ente que detiver a gestão da unidade:
a) Exercer o controle e a avaliação dos serviços prestados, autorizando os 
procedimentos a serem realizados na unidade de saúde, bem como monitorar 
as unidades de saúde constantes do Anexo I na execução do Plano Operativo 
Anual.
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b) Processar o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro sistema de informações que venha a 
ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição 
ou complementar a estes.
c) Alimentar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ou outro 
sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em substituição ou em complementação a este. No 
cadastro da unidade de saúde que for objeto de PCEP, devem constar, em 
campo específico, informações relativas ao termo firmado.
d) Encaminhar os atendimentos, exceto de urgência e emergência, incluindo as 
cirurgias eletivas, por meio da Central de Regulação, a partir do momento de 
sua implantação.
e) Analisar os Relatórios Mensais e Anuais enviados pelo gerente e dos dados 
disponíveis no SIA e no SIH.
f) Acompanhar e avaliar de forma permanente o grau de consecução das metas 
e
g) Realizar auditorias operacionais.
2. Compete ao ente que detiver a gerência da unidade:
a) Alimentar o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outro sistema de informações que venha a 
ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) que os substitua 
ou complemente.
b) Apresentar à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ou à Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) o Relatório Mensal até o quinto dia útil do mês subsequente 
à prestação dos serviços, às faturas e aos documentos referentes aos serviços 
efetivamente prestados.
c) Apresentar ao ente gestor o Relatório Anual até o 20° dia útil do mês 
subsequente ao término do período de 12 meses, incluindo informações 
relativas à execução do PCEP com a apropriação por unidade de saúde.
d) Apresentar ao ente gestor as informações constantes do Plano Operativo 
Anual, relativas a cada uma das unidades que compõem o PCEP.
e) Disponibilizar todos os serviços das unidades de saúde que integram o PCEP 
na Central de Regulação, considerando a abrangência do complexo regulador, 
a partir do momento de sua implantação.
f) Cumprir, por intermédio das unidades de saúde que integram o PCEP, o 
Plano Operativo Anual, conforme estabelecido. 
g) Garantir o atendimento dos serviços de urgência e emergência, de acordo 
com o perfil da unidade.
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3. Competem a ambas as partes:
a) Elaborar o Plano Operativo Anual de acordo com a Programação Pactuada 
Integrada.
b) Promover as alterações necessárias no Plano Operativo Anual, sempre que 
a variação das metas físicas e consequentemente o valor mensal ultrapassar o 
limite de 10%.
c) Informar ao Ministério da Saúde, quando houver alteração dos recursos 
financeiros, até o dia 25 do mês anterior à competência em que vigorará o 
novo valor, conforme o estabelecido nos artigos 9º e 10, da Portaria MS/GM nº 
1.097, de 22 de maio de 2006. 
d) Analisar os Relatórios Mensais e Anuais, comparando as metas com os 
resultados alcançados e com os recursos financeiros repassados.
iV – rECUrSOS FiNANCEirOS
1. Os recursos anuais para a execução do PCEP serão repassados diretamente 

pelo Fundo Nacional de Saúde, em duodécimos mensais, ao Fundo de Saúde do ente 
federativo definido de acordo com a pactuação prevista no PCEP.

2. A Secretaria de Estado de Saúde e/ou a Municipal de Saúde adotarão as 
medidas necessárias para garantir o repasse dos recursos que garantam o funcionamento 
das unidades.

3. O início da transferência dos recursos pelo FNS, inclusive no caso de alteração 
dos valores, ocorrerá a partir do registro das informações do PCEP no quadro nº 4 da 
Portaria nº MS/GM 1.097, de 22 de maio de 2006, a ser encaminhado à Secretaria de 
Atenção à Saúde pela Comissão Intergestores Bipartite.

4. A suspensão ou término da transferência dos recursos pelo FNS apenas será 
realizada a partir de sua notificação à Secretaria de Atenção à Saúde, por qualquer dos 
entes partícipes do PCEP, ou pelo término da vigência deste, respectivamente.

V –  ACOmPANHAmENTO E AVALiAÇÃO DOS rESULTADOS
1. O acompanhamento e a avaliação dos resultados do PCEP serão realizados 

por uma Comissão de Acompanhamento, a ser composta pelas partes, que designarão, 
de forma paritária, um ou mais técnicos.

2. Essa Comissão reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente, para realizar o 
acompanhamento dos Planos Operativos Anuais, avaliando o cumprimento das metas 
físicas pactuadas, podendo propor modificações nas cláusulas do PCEP, desde que 
essas não alterem seu objeto, bem como propor novos indicadores de avaliação no 
Plano Operativo Anual.

3. Deverá reunir-se também, sempre que os limites físicos e financeiros forem 
superados, para avaliar a situação e propor as alterações necessárias no PCEP.

Vi – ALTErAÇÕES
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1. As partes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, alterar o PCEP e 
os Planos Operativos, com exceção do seu objeto, mediante a celebração de Termo 
Aditivo.

2. O volume de recursos repassados em cumprimento ao objeto desse Termo 
poderá ser alterado, de comum acordo, nas seguintes hipóteses:

a) Variações nas metas físicas e consequentemente no valor global mensal 
superiores aos limites estabelecidos e que impliquem alterações financeiras.
b) Alteração, a qualquer tempo, das cláusulas desse Termo ou do Plano 
Operativo Anual, que impliquem novos valores financeiros e
c) Revisão anual do Plano Operativo.
Vii – iNADimPLÊNCiA
1. Para eventuais disfunções havidas na execução desse Termo, o valor relativo 

ao repasse estabelecido na programação financeira constante poderá, mediante 
comunicado oficial ao ente responsável pela gerência das(s) unidades(s), ser alterado 
pelo ente responsável pela gestão, total ou parcialmente, nos seguintes casos:

a) Não cumprimento do PCEP, atestado pela Comissão de Acompanhamento.
b) Fornecimento, pela gerência, de informações incompletas, extemporâneas 
ou inadimplentes nos formatos solicitados pela gestora, obstaculização da 
avaliação, da supervisão ou das auditorias operacionais realizadas por órgãos 
de qualquer nível de gestão do SUS e na falta da apresentação dos Relatórios 
Mensais e Anuais. 
c) Não alimentação dos sistemas de informação.
Viii – CASOS OmiSSOS E CONTrOVErSOS
1. As divergências na elaboração e na execução do PCEP, para as quais não seja 

possível acordo entre os gestores, serão remetidas às instâncias de pactuação do SUS, 
conforme o artigo 15 da Portaria MS/GM nº 699, de 30 de março de 2006.

2. O PCEP deve ser celebrado mediante instrumento público ou instrumento 
particular revestido das solenidades do § 1º do artigo 654 do Código Civil, para fins de 
a cessão de crédito constituir-se eficaz em relação a terceiros.

* Portaria publicada no DOU nº 15, de 22 de janeiro de 2010.
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Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010

Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O miNiSTrO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes;

Considerando a Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga 
o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais 
do referido Pacto;

Considerando a Portaria GM/MS nº 699, de 30 de março de 2006, que 
regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão;

Considerando que a Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde 
e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações 
e serviços de saúde e a organização da Rede de Atenção à Saúde;

Considerando a necessidade de definir os fundamentos conceituais e operativos 
essenciais ao processo de organização da Rede de Atenção à Saúde, bem como as 
diretrizes e estratégias para sua implementação;

Considerando a decisão dos gestores do SUS na reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite, realizada no dia 16 de dezembro de 2010, resolve:

Art. 1º Estabelecer diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde, 
no âmbito do SUS, na forma do Anexo4 a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOmES TEmPOrÃO

4 Nota: essa portaria e seu Anexo podem ser consultados por meio do seguinte endereço: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/
prt4279_30_12_2010.html>
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Portaria nº 533, de 28 de março de 2012

Estabelece o elenco de medicamentos e insumos5 da Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O miNiSTrO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando que a execução de ações de assistência terapêutica integral, 
inclusive farmacêutica, insere-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), nos termos da alínea “d” do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990;

Considerando a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que alterou a Lei nº 8.080, 
de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em 
saúde no âmbito do SUS;

Considerando a garantia do usuário de acesso universal e igualitário à assistência 
terapêutica integral, nos termos do art. 28 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011;

Considerando a competência do Ministério da Saúde para dispor sobre a 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), nos termos do art. 26 do 
Decreto nº 7.508, de 2011;

Considerando a Resolução nº 1/CIT, de 17 de janeiro de 2012, que aprovou as 
Diretrizes Nacionais da RENAME no âmbito do SUS; e

Considerando a deliberação ocorrida na CIT, em 16 de fevereiro de 2012, 
resolve:

Art. 1º Fica estabelecido o elenco de medicamentos e insumos da Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), conforme a seguinte estrutura:

I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica;
II – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da 
Assistência Farmacêutica;
III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica;

5 O elenco de medicamentos e insumos da RENAME no âmbito do SUS foi atualizado por meio da Portaria nº 1, de 2 de janeiro de 2015. A 
RENAME atualizada encontra-se disponível no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, no endereço <http://www.saude.gov.br/medicamentos>.
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IV – Relação Nacional de Insumos; e
V – Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar.
§ 1º Incluem-se entre os medicamentos que compõem a RENAME os que forem 

definidos no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica.
§ 2º Os medicamentos inseridos nas ações e serviços de saúde de que tratam as 

Políticas Nacional de Atenção Oncológica Oftalmológica e de Urgências e Emergências 
estão contemplados na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

Art. 2º O elenco de medicamentos e insumos da RENAME encontra-se definido 
e organizado a partir do emprego dos seguintes critérios:

I – os medicamentos utilizados na Atenção Básica são aqueles constantes da 
Relação Nacional dos Medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica;
II – a Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar consiste nos 
medicamentos descritos nominalmente em códigos específicos na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS, cujo 
financiamento ocorre por meio de procedimento hospitalar;
III – as vacinas e soros integram a Relação Nacional de Medicamentos do 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica;
IV – a Anatomical Therapeutic Chemical, da Organização Mundial da Saúde 
(ATC/MS), utilizando-se o Subgrupo Farmacológico (3º Nível ATC) e o 
Subgrupo Químico (4º Nível ATC);
V – as indicações terapêuticas definidas no Formulário Terapêutico Nacional 
(FTN), nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e/ou 
diretrizes específicas publicadas pelo Ministério da Saúde foram empregadas 
para a alocação dos medicamentos na RENAME; e
VI – inclusão dos medicamentos com registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA).
Art. 3º A incorporação, exclusão e alteração de medicamentos e insumos na 

RENAME serão realizadas pelo Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

Art. 4º A RENAME encontra-se disponível no sítio eletrônico do Ministério da 
Saúde, no endereço http://www.saude.gov.br/medicamentos.

Art. 5º O Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS) 
é o instrumento disponibilizado pelo Ministério da Saúde para qualificar a gestão da 
assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Art. 6º Para os fins do disposto nesta Portaria, o Ministério da Saúde 
providenciará a adequação dos atos normativos vigentes relacionados à assistência 
farmacêutica até data de entrada em vigor desta Portaria.
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Art. 7º Esta Portaria entra em vigor em 90 (noventa) dias após a sua publicação.
Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 1.044/GM/MS, de 5 de maio de 2010, 

publicada no Diário Oficial da União nº 85, de 6 de maio de 2010, Seção 1, pág. 58.

ALEXANDrE rOCHA SANTOS PADiLHA
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Portaria nº 575, de 29 de março de 2012

Institui e regulamenta o uso do Sistema de Apoio ao Relatório Anual 
de Gestão (SARGSUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

O miNiSTrO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do art. 87 da Constituição, e Considerando o Decreto nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 
e a articulação interfederativa;

Considerando o art. 6º do Decreto nº 1.651, de 30 de setembro de 1995, que trata 
da comprovação de recursos transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios;

Considerando a Portaria nº 399/GM/MS, de 23 de fevereiro de 2006, que 
divulga o Pacto pela Saúde e define, dentre as responsabilidades no planejamento e 
programação, que cabe aos gestores elaborarem o Relatório Anual de Gestão, a ser 
apresentado e submetido à aprovação do Conselho de Saúde correspondente;

Considerando as Portarias nº 3.085/GM/MS, de 1º de setembro de 2006, e 
nº 3.332/GM/MS, de 28 de dezembro de 2006, que, respectivamente, regulamenta 
o Sistema de Planejamento do SUS e aprova orientações gerais quanto aos seus 
instrumentos básicos; Considerando que o Relatório Anual de Gestão é o instrumento 
de comprovação da execução do Plano de Saúde em cada esfera de gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e da aplicação dos recursos da União repassados a Estados e 
Municípios;

Considerando que a comprovação da aplicação dos recursos repassados do 
Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios far-se-á segundo a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, 
mediante relatório de gestão, o qual subsidia as ações de auditoria, fiscalização e controle 
no âmbito do SUS;

Considerando a decisão da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), na reunião 
ordinária ocorrida em 24 de novembro de 2011, referente à pactuação de diretrizes 
para conformação do Mapa da Saúde e o Planejamento do SUS; e

Considerando a decisão da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), na reunião 
ordinária ocorrida em dezembro de 2011, referente à pactuação sobre a obrigatoriedade 
de uso do SARGSUS, resolve:
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Art. 1º Esta Portaria institui e regulamenta o uso do Sistema de Apoio ao 
Relatório Anual de Gestão (SARGSUS).

Art. 2º O SARGSUS é o sistema de utilização obrigatória para a elaboração 
do Relatório Anual de Gestão (RAG) e integra o conjunto dos Sistemas Nacionais de 
Informação do Sistema Único de Saúde (SUS), com os seguintes objetivos:

I – contribuir para a elaboração do RAG previsto no inciso IV do art. 4º da Lei 
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
II – apoiar os gestores no cumprimento dos prazos legais de envio dos RAG aos 
respectivos Conselhos de Saúde e disponibilização destas informações para as 
Comissões Intergestores;
III – facilitar o acesso a informações referentes aos recursos transferidos fundo 
a fundo e sua aplicação por meio da Programação Anual de Saúde (PAS);
IV – constituir base de dados de informações estratégicas e necessárias à 
construção do RAG;
V – disponibilizar informações oriundas das bases de dados nacionais dos 
sistemas de informações do SUS;
VI – contribuir para o aperfeiçoamento contínuo da gestão do SUS; e
VII – facilitar o acesso público ao RAG.
Art. 3º O SARGSUS será atualizado pelos gestores federal, estaduais, distrital 

e municipais de saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira.
§ 1º Compreende-se como atualização do SARGSUS o preenchimento da 

totalidade das telas do sistema e o envio eletrônico do RAG para apreciação pelo 
respectivo Conselho de Saúde.

§ 2º No ano de 2012, o prazo de que trata o «caput» deste artigo poderá ser 
excepcionalmente estendido até 31 de maio.

Art. 4º O acesso ao SARGSUS depende de cadastramento dos gestores e 
conselheiros de saúde no cadastro de sistema e permissões de usuários (CSPUWEB/
DATASUS), disponível no endereço eletrônico http://www.saude.gov.br/cspuweb.

§ 1º Compete ao gestor federal o cadastramento e atualização dos dados 
cadastrais do responsável pelo acesso no Conselho Nacional de Saúde (CNS) no 
CSPUWEB/DATASUS.

§ 2º Compete aos gestores de saúde estaduais e municipais, bem como aos 
respectivos Conselhos de Saúde, a indicação dos responsáveis pelo acesso ao 
SARGSUS e atualização dos seus dados cadastrais no CSPUWEB/DATASUS.

§ 3º A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde 
(SGEP/MS) fará o cadastramento das Secretarias de Saúde estaduais e do Distrito 
Federal no SARGSUS.

248



§ 4º Cabe às Secretarias Estaduais de Saúde o cadastramento das Secretarias de 
Saúde municipais e do Conselho de Saúde estadual.

§ 5º Cabe à Secretaria de Saúde do Distrito Federal o cadastramento do 
Conselho de Saúde do Distrito Federal.

§ 6º Cabe à Secretaria de Saúde municipal o cadastramento do Conselho de 
Saúde municipal.

Art. 5º Após efetivado o cadastramento regulado no art. 4º, o acesso ao 
SARGSUS se dará por meio do endereço eletrônico http://www.saude.gov.br/sargsus.

Art. 6º As estratégias de implementação do SARGSUS serão acordadas 
na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para o âmbito nacional, na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) para o âmbito estadual e na Comissão Intergestores 
Regional (CIR) para o âmbito regional.

Parágrafo único. O SARGSUS disponibilizará relatórios gerenciais para acesso 
pelas Comissões Intergestores para fins de acompanhamento da situação do RAG no 
tocante a sua elaboração e à apreciação pelo Conselho de Saúde competente.

Art. 7º Após emissão de parecer conclusivo pelos respectivos Conselhos de 
Saúde, os RAGs registrados no sistema ficarão disponíveis para acesso público no 
endereço eletrônico http://www.saude.gov.br/sargsus.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDrE rOCHA SANTOS PADiLHA
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Portaria nº 841, de 2 de maio de 2012

Publica a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 
(RENASES) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá 
outras providências.

O miNiSTrO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando o disposto no art. 197 da Constituição Federal de 1988, que 
estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder 
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle;

Considerando o disposto no art. 200 da Constituição Federal de 1988 e no art. 
6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelecem as competências do 
Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes; 

Considerando a Seção I do Capítulo IV do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, que dispõe sobre a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) 
no âmbito da Assistência à Saúde;

Considerando o art. 42 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que 
estabelece que a primeira RENASES seja a somatória de todas as ações e serviços 
de saúde que, na data da publicação do referido Decreto, eram ofertados pelo SUS à 
população, por meio dos entes federados, de forma direta ou indireta;

Considerando a competência do Ministério da Saúde para dispor sobre a 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), nos termos do art. 22 do 
Decreto nº 7.508, de 2011;

Considerando a Resolução CIT nº 2, de 17 de janeiro de 2012, que aprovou as 
Diretrizes Nacionais da RENASES no âmbito do SUS; e

Considerando a pactuação ocorrida na reunião da CIT de 22 de março de 2012, 
resolve:

Art. 1º Fica publicada a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 
(RENASES), que compreende todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) oferece ao usuário, para atendimento da integralidade da assistência à saúde, em 
atendimento ao disposto no art. 22 do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 e no 
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art. 7º, inciso II da Lei nº 8.080/90, disponível no sitio do Ministério da Saúde: http://
www.saude.gov.br, após a publicação desta Portaria.

§ 1º Esta versão contém as ações e serviços ofertados pelo (SUS) na data de 
publicação do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, com acréscimo dos novos 
serviços e ações instituídos até a data de edição desta Portaria.

§ 2º As ações e serviços descritos na (RENASES) contemplam, de forma 
agregada, toda a Tabela de Procedimentos, Órteses, Próteses e Medicamentos do 
(SUS).

Art. 2º O financiamento das ações e serviços da (RENASES) será tripartite, 
conforme pactuação, e a oferta das ações e serviços pelos entes federados deverá 
considerar as especificidades regionais, os padrões de acessibilidade, o referenciamento 
de usuários entre municípios e regiões, e a escala econômica adequada.

Art. 3º A RENASES está organizada nos seguintes componentes:
I – ações e serviços da atenção básica (primária);
II – ações e serviços da urgência e emergência;
III – ações e serviços da atenção psicossocial;
IV – ações e serviços da atenção ambulatorial especializada e hospitalar;
V – ações e serviços da vigilância em saúde. 
Parágrafo único. A RENASES está estruturada de forma que sejam expressos a 

organização dos serviços e o atendimento da integralidade do cuidado.
Art. 4º As atualizações da (RENASES) ocorrerão por inclusão, exclusão e 

alteração de ações e serviços, de forma contínua e oportuna.
§ 1º As inclusões, exclusões e alterações de ações e serviços da RENASES 

serão realizadas de acordo com regulamento específico da subcomissão da Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que deverá prever as 
rotinas de solicitação, análise, decisão e publicização, conforme o Decreto nº 7.646, de 
21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o processo administrativo para incorporação, 
exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 2º Caberá ao Ministério da Saúde conduzir o processo de atualizações de 
ações e serviços da RENASES, conforme estabelecido pelos art. 19-Q e 19-R da Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

§ 3º A cada 2 (dois) anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as 
atualizações da (RENASES).

Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações 
complementares de ações e serviços de saúde, sempre em consonância com o previsto 
na (RENASES), respeitadas as responsabilidades de cada ente federado pelo seu 
financiamento e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores.
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§ 1º Compreende-se por complementar a inclusão de ações e serviços que não 
constam da RENASES.

§ 2º O padrão a ser observado para a elaboração de relações de ações e serviços 
complementares será sempre a (RENASES), devendo observar os mesmos princípios, 
critérios e requisitos na sua elaboração.

§ 3º Os Estados e Municípios deverão submeter à Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC) os pedidos de incorporação e 
alteração de tecnologias em saúde, para complementar a (RENASES) no âmbito 
estadual ou municipal. 

Art. 6º As ações e serviços de saúde constantes da RENASES serão oferecidos 
de acordo com os regramentos do SUS no tocante ao acesso, baseados em critérios 
de referenciamento na Rede de Atenção à Saúde, e se fundamentam em normas, 
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS.

Art. 7º Os regramentos do SUS no tocante ao acesso e aos critérios de 
referenciamento na Rede de Atenção à Saúde, correspondentes a cada ação ou serviço 
de saúde, são expressos na (RENASES) de acordo com as seguintes codificações:

I – ação ou serviço com acesso mediante procura direta pelos usuários: ação 
ou serviço com acesso livre para o usuário, sem exigência de qualquer tipo de 
encaminhamento ou mecanismo de regulação de acesso; considerados portas 
de entrada do SUS, conforme definido no artigo 9º do Decreto nº 7.508, de 28 
de junho de 2011.
II – ação ou serviço com acesso mediante encaminhamento de serviço próprio 
do SUS: ação ou serviço que exige encaminhamento realizado por um serviço 
próprio do SUS (público municipal, estadual ou federal).
III – ação ou serviço com acesso garantido mediante autorização prévia de 
dispositivo de regulação: ação ou serviço provido mediante autorização 
prévia de dispositivo de regulação de acesso (central de regulação, complexo 
regulador ou outro dispositivo incumbido de regulação de acesso, coordenação 
de cuidado ou controle de fluxo de pacientes entre serviços de saúde);
IV – ação ou serviço com exigência de habilitação: ação ou serviço com 
exigência de autorização pelo gestor municipal, estadual ou federal para que um 
estabelecimento de saúde já credenciado ao SUS passe a realizar procedimentos 
constantes da Tabela de Procedimentos, Órteses, Próteses e Medicamentos do 
SUS, conforme estabelecido pela Portaria nº 414/SAS/MS, de 11 de agosto de 
2005;
V – ação ou serviço com indicação e autorização prevista em protocolo clínico 
ou diretriz terapêutica nacional: ações ou serviços que contam com protocolos 
clínicos ou diretrizes terapêuticas nacionais específicos, conforme o inciso II 
do art. 19-N e art. 19-O da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; e
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VI – ação ou serviço voltado para a saúde coletiva, com intervenções 
individuais, em grupo e na regulação e controle de produtos e serviços, no 
campo da vigilância: ação ou serviço voltado para a saúde coletiva, mesmo 
que suas intervenções sejam feitas sobre indivíduos, grupos ou na regulação e 
controle de produtos e serviços, no campo da vigilância.
Art. 8º O acesso às ações e serviços de saúde será ordenado pela atenção básica 

(primária) e deve ser fundado:
I – na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério 
cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção 
especial, conforme legislação vigente;
II – nas regras de referenciamento pactuadas intrarregionalmente e 
interregionalmente, de acordo com o Contrato Organizativo de Ação Pública 
da Saúde (COAP).
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDrE rOCHA SANTOS PADiLHA
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Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013

Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O miNiSTrO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e

Considerando o estabelecido na Constituição Federal de 1988 quanto à 
elaboração e encaminhamento dos projetos relativos ao Plano Plurianual (PPA), Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA);

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 
mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio 
dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos 
das Leis n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e n° 8.689, de 27 de julho de 1993;

Considerando a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;

Considerando a Resolução CNS nº 459, de 10 de outubro de 2012, que 
aprova o Modelo Padronizado de Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas 
para os Estados e Municípios, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 36 da Lei 
Complementar nº 141/201; e

Considerando a pactuação ocorrida na reunião da Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT), de 29 de agosto de 2013, resolve:
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Art. 1º Esta Portaria estabelece diretrizes para o processo de planejamento no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. O planejamento no âmbito do SUS terá como base os seguintes 
pressupostos:

I – planejamento como responsabilidade individual de cada um dos três entes 
federados, a ser desenvolvido de forma contínua, articulada e integrada.
II – respeito aos resultados das pactuações entre os gestores nas Comissões 
Intergestores Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT).
III – monitoramento, a avaliação e integração da gestão do SUS.
IV – planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado 
por problemas e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, 
objetivos e metas.
V – compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde (Plano 
de Saúde e respectivas Programações Anuais, Relatório de Gestão) e os 
instrumentos de planejamento e orçamento de governo, quais sejam o Plano 
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), em cada esfera de gestão;
VI – transparência e visibilidade da gestão da saúde, mediante incentivo à 
participação da comunidade;
VII – concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da 
população em cada região de saúde, para elaboração de forma integrada.
Art. 2º Os instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS são o Plano de 

Saúde, as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão.
§ 1º Os instrumentos referidos no «caput» interligam-se sequencialmente, 

compondo um processo cíclico de planejamento para operacionalização integrada, 
solidária e sistêmica do SUS.

§ 2º O Plano de Saúde norteia a elaboração do planejamento e orçamento do 
governo no tocante a saúde.

§ 3º Os prazos para elaboração do PPA, da LDO e da LOA observam o disposto 
nas Constituições e Leis Orgânicas dos entes federados.

Art. 3º O Plano de Saúde, instrumento central de planejamento para definição e 
implementação de todas as iniciativas noâmbito da saúde de cada esfera da gestão do 
SUS para o período de quatro anos, explicita os compromissos do governo para o setor 
saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e 
as peculiaridades próprias de cada esfera.

§ 1º O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o 
acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e contempla todas as 
áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a integralidade dessa atenção.
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§ 2º O Plano de Saúde observará os prazos do PPA, conforme definido nas Leis 
Orgânicas dos entes federados.

§ 3º A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades de saúde 
da população, considerando:

I – análise situacional, orientada, dentre outros, pelos seguintes temas contidos 
no Mapa da Saúde:
a) estrutura do sistema de saúde;
b) redes de atenção à saúde;
c) condições sociossanitárias;
d) fluxos de acesso;
e) recursos financeiros;
f) gestão do trabalho e da educação na saúde;
g) ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde e gestão;
II – definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores; e
III – o processo de monitoramento e avaliação.
§ 4º Os Planos Estaduais de Saúde deverão ainda explicitar a metodologia de 

alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de repasse recursos aos Municípios, 
pactuada pelos gestores estaduais e municipais na CIB e aprovadas pelo Conselho 
Estadual de Saúde.

§ 5º Os Planos Estaduais de Saúde terão como base as metas regionais, 
resultantes das pactuações intermunicipais, com vistas à promoção da equidade inter-
regional.

§ 6º A transparência e a visibilidade serão também asseguradas mediante 
incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante o 
processo de elaboração e discussão do Plano de Saúde.

§ 7º O Plano de Saúde deverá considerar as diretrizes definidas pelos Conselhos 
e Conferências de Saúde e deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho 
de Saúde respectivo e disponibilizado em meio eletrônico no Sistema de Apoio ao 
Relatório de Gestão (SARGSUS), disponível em www.saude.gov.br/sargsus.

Art. 4º A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza 
as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do 
Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados.

§ 1º Para Estados e Municípios, a PAS deverá conter:
I – a definição das ações que, no ano especifico, garantirão o alcance dos 
objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde.
II – a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento 
da PAS; e
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III – a previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários ao 
cumprimento da PAS;
§ 2º Para a União, serão estabelecidas metas anualizadas do Plano de Saúde e a 

previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da PAS.
§ 3° O prazo de vigência da PAS coincidirá com o ano calendário.
Art. 5º No processo de elaboração e execução da PAS, os gestores de saúde 

observarão os seguintes prazos:
I – elaboração e envio para aprovação do respectivo Conselho de Saúde antes 
da data de encaminhamento da LDO do exercício correspondente; e
II – execução no ano subsequente.
Art. 6º O Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual 

que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e 
orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.

§ 1º O Relatório de Gestão contemplará os seguintes itens:
I – as diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde;
II – as metas da PAS previstas e executadas;
III – a análise da execução orçamentária; e
IV – as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do 
Plano de Saúde.
§ 2º Os entes federados que assinarem o Contrato Organizativo de Ação 

Pública em Saúde (COAP) deverão inserir seção específica relativa aos compromissos 
assumidos e executados.

§ 3º O Relatório de Gestão deve ser enviado ao respectivo Conselho de Saúde 
até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho 
emitir parecer conclusivo, por meio do SARGSUS.

Art. 7º O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior é um instrumento de 
monitoramento e acompanhamento da execução da PAS e deve ser apresentado pelo 
gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência 
pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação.

Parágrafo único. O relatório previsto no “caput” observará o modelo padronizado 
previsto na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 459, de 2012 e conterá, no 
mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;
II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas 
recomendações e determinações;
III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, 
contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde 
da população em seu âmbito de atuação.
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Art. 8º O planejamento regional integrado será elaborado no âmbito da Região de 
Saúde, com base nas necessidades de saúde expressas nos planos municipais de saúde e 
será pactuado, monitorado e avaliado pela CIR.

§ 1º O processo de planejamento regional integrado será coordenado pela 
gestão estadual e envolverá os três entes federados.

§ 2º O planejamento regional integrado expressará as responsabilidades 
dos gestores de saúde em relação à população do território quanto à integração da 
organização sistêmica do SUS, evidenciando o conjunto de diretrizes, objetivos, metas 
e ações e serviços para a garantia do acesso e da integralidade da atenção.

§ 3º A produção resultante do processo de planejamento regional integrado 
realizado no âmbito da Região de Saúde expressará:

I – a identificação da situação de saúde no território e das necessidades de 
saúde da população da Região de Saúde;
II – as diretrizes, os objetivos plurianuais e as metas anuais para a Região de 
Saúde, bem como os prazos de execução, indicadores, responsabilidades dos 
entes federados;
III – a Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde.
§ 4º A produção referida no § 3º comporá o COAP.
§ 5º Os atuais planos de ação regional das redes de atenção à saúde, bem como 

os planos de ação e de aplicação de recursos de promoção e vigilância à saúde, de 
assistência farmacêutica, da gestão do trabalho e da educação na saúde dos três entes 
federados comporão e integrarão os produtos do planejamento regional integrado.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogadas as seguintes portarias:
I – Portaria nº 3.332/GM/MS, de 28 de dezembro de 2006, publicada no Diário 

Oficial da União (DOU) nº 249, de 29 de dezembro de 2006, seção I, página 608;
II – Portaria nº 3.085/GM/MS, de 1º de dezembro de 2006, publicada no DOU 

nº 231, de 4 de dezembro de 2006, seção I, página 39;
III – Portaria nº 1.510/GM/MS, de 25 de junho de 2007, publicada no DOU nº 

121, de 26 de junho de 2007, seção I, página 21;
IV – Portaria nº 376/GM/MS, de 16 de fevereiro de 2007, publicada no DOU 

nº 35, de 21 de fevereiro de 2007, seção 1, página 48;
V – Portaria nº 1.885/GM/MS, de 9 de setembro de 2008, publicada no DOU 

nº 175, de 10 de setembro de 2008, seção 1, página 47;
VI – Portaria nº 3.176/GM/MS, de 24 de dezembro de 2008, republicada no 

DOU nº 6, de 11 de janeiro de 2010, seção 1, página 35;
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VII – Portaria nº 2.327/GM/MS, de 6 de outubro de 2009, publicada no DOU 
nº 192, de 7 de outubro de 2009, seção I, página 44; e

VIII – Portaria nº 1.964/GM/MS, de 23 de julho de 2010, publicada no DOU nº 
142, de 27 de julho de 2010, seção I, página 37.

ALEXANDrE rOCHA SANTOS PADiLHA
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Portaria nº 2.446,  
de 11 de novembro de 2014

Redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).

O miNiSTrO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores 
mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio 
dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que 
regulamenta o financiamento e a transferência de recursos federais para ações e 
serviços de saúde na forma de blocos de financiamento;

Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que 
estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 
SUS;

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 
e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

Considerando a Portaria nº 2.715/GM/MS, de 17 de novembro de 2011, que 
atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição;
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Considerando a Portaria nº 737/GM/MS, de 16 de maio de 2011, que dispõe 
sobre a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências; 
e

Considerando a necessidade de atualizar a Política Nacional de Promoção da 
Saúde e incrementar as ações de promoção da saúde no território, bem como garantir 
sua consonância com os princípios e diretrizes do SUS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).
Art. 2º A PNPS traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial 

teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir 
saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação 
intra e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à Saude (RAS), buscando 
articular suas ações com as demais redes de proteção social, com ampla participação 
e controle social.

Art. 3º São valores fundantes no processo de efetivação da PNPS:
I – a solidariedade, entendida como as razões que fazem sujeitos e coletivos 
nutrirem solicitude para com o próximo, nos momentos de divergências ou 
dificuldades, construindo visão e metas comuns, apoiando a resolução das 
diferenças, contribuindo para melhorar a vida das pessoas e para formar redes 
e parcerias;
II – a felicidade, enquanto auto-percepção de satisfação, construída nas 
relações entre sujeitos e coletivos, que contribui na capacidade de decidir como 
aproveitar a vida e como se tornar ator partícipe na construção de projetos e 
intervenções comuns para superar dificuldades individuais e coletivas a partir 
do reconhecimento de potencialidades;
III – a ética, a qual pressupõe condutas, ações e intervenções sustentadas 
pela valorização e defesa da vida, sendo pautadas para o bem comum, com 
dignidade e solidariedade;
IV – o respeito às diversidades, que reconhece, respeita e explicita as diferenças 
entre sujeitos e coletivos, abrangendo as diversidades étnicas, etárias, de 
capacidade, de gênero, de orientação sexual, entre territórios e regiões 
geográficas, dentre outras formas e tipos de diferenças que influenciam ou 
interferem nas condições e determinações da saúde;
V – a humanização, enquanto elemento para a evolução do homem, por meio 
da interação com o outro e seu meio, com a valorização e aperfeiçoamento 
de aptidões que promovam condições melhores e mais humanas, construindo 
práticas pautadas na integralidade do cuidado e da saúde;
VI – a corresponsabilidade, enquanto responsabilidades partilhadas entre 
pessoas ou coletivo, onde duas ou mais pessoas compartilham obrigações e/ou 
compromissos;
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VII – a justiça social, enquanto necessidade de alcançar repartição equitativa 
dos bens sociais, respeitados os direitos humanos, de modo que as classes 
sociais mais desfavorecidas contem com oportunidades de desenvolvimento; e
VIII – a inclusão social, que pressupõe ações que garantam o acesso aos 
benefícios da vida em sociedade para todas as pessoas, de forma equânime e 
participativa, visando à redução das iniquidades.
Art. 4º A PNPS adota como princípios:
I – a equidade, quando baseia as práticas e as ações de promoção de saúde, na 
distribuição igualitária de oportunidades, considerando as especificidades dos 
indivíduos e dos grupos;
II – a participação social, quando as intervenções consideram a visão de 
diferentes atores, grupos e coletivos na identificação de problemas e solução de 
necessidades, atuando como corresponsáveis no processo de planejamento, de 
execução e de avaliação das ações;
III – a autonomia, que se refere à identificação de potencialidades e ao 
desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de 
sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias;
IV – o empoderamento, que se refere ao processo de intervenção que estimula 
os sujeitos e coletivos a adquirirem o controle das decisões e das escolhas de 
modos de vida adequado às suas condições sócio-econômico-culturais;
V – a intersetorialidade, que se refere ao processo de articulação de saberes, 
potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores na construção de 
intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e 
cogestão para objetivos comuns;
VI – a intrassetorialidade, que diz respeito ao exercício permanente da 
desfragmentação das ações e serviços ofertados por um setor, visando à 
construção e articulação de redes cooperativas e resolutivas;
VII – a sustentabilidade, que diz respeito à necessidade de permanência e 
continuidade de ações e intervenções, levando em conta as dimensões política, 
econômica, social, cultural e ambiental;
VIII – a integralidade, quando as intervenções são pautadas no reconhecimento 
da complexidade, potencialidade e singularidade de indivíduos, grupos e 
coletivos, construindo processos de trabalho articulados e integrais; e
IX – a territorialidade, que diz respeito à atuação que considera as singularidades 
e especificidades dos diferentes territórios no planejamento e desenvolvimento 
de ações intra e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e 
nos determinantes da saúde neles inseridos, de forma equânime.
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Art. 5º São diretrizes da PNPS: I – o estímulo à cooperação e à articulação intra 
e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde;

II – o fomento ao planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde, 
com base no reconhecimento de contextos locais e respeito às diversidades, para 
favorecer a construção de espaços de produção social, ambientes saudáveis e a 
busca da equidade, da garantia dos direitos humanos e da justiça social;
III – incentivo à gestão democrática, participativa e transparente, para 
fortalecer a participação, o controle social e a corresponsabilidade de sujeitos, 
coletividades, instituições e esferas governamentais e sociedade civil;
IV – ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção 
da saúde que sejam sustentáveis nas dimensões política, social, cultural, 
econômica e ambiental;
V – estimulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, conhecimentos 
e evidências que apoiem a tomada de decisão, a autonomia, o empoderamento 
coletivo e a construção compartilhada de ações de promoção da saúde;
VI – apoio à formação e à educação permanente em promoção da saúde 
para ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos gestores 
e trabalhadores de saúde, bem como o incentivo ao aperfeiçoamento de 
habilidades individuais e coletivas, para fortalecer o desenvolvimento humano 
sustentável;
VII – incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de 
atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção básica em 
saúde, por meio de ações intersetoriais; e
VIII – organização dos processos de gestão e planejamento das variadas 
ações intersetoriais, como forma de fortalecer e promover a implantação da 
PNPS na RAS, de modo transversal e integrado, compondo compromissos 
e corresponsabilidades para reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde 
vinculados aos determinantes sociais.
Art. 6º A PNPS tem por objetivo geral promover a equidade e a melhoria das 

condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde 
coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes 
sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.

Art. 7º São objetivos específicos da PNPS:
I – estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na 
RAS, articulada às demais redes de proteção social;
II – contribuir para a adoção de práticas sociais e de saúde centradas na 
equidade, na participação e no controle social, visando reduzir as desigualdades 
sistemáticas, injustas e evitáveis, com respeito às diferenças de classe social, 
de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero, entre gerações, étnico-
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raciais, culturais, territoriais e relacionadas às pessoas com deficiências e 
necessidades especiais;
III – favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade e o desenvolvimento 
seguro, saudável e sustentável;
IV – promover a cultura da paz em comunidades, territórios e Municípios;
V – apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis, 
favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bem-viver;
VI – valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e 
complementares;
VII – promover o empoderamento e a capacidade para tomada de decisão 
e a autonomia de sujeitos e coletividades por meio do desenvolvimento de 
habilidades pessoais e de competências em promoção e defesa da saúde e da 
vida;
VIII – promover processos de educação, formação profissional e capacitação 
específicas em promoção da saúde, de acordo com os princípios e valores 
expressos nesta Portaria, para trabalhadores, gestores e cidadãos;
IX – estabelecer estratégias de comunicação social e mídia direcionadas ao 
fortalecimento dos princípios e ações em promoção da saúde e à defesa de 
políticas públicas saudáveis;
X – estimular a pesquisa, produção e difusão de conhecimentos e estratégias 
inovadoras no âmbito das ações de promoção da saúde;
XI – promover meios para a inclusão e qualificação do registro de atividades 
de promoção da saúde e da equidade nos sistemas de informação e inquéritos, 
permitindo análise, monitoramento, avaliação e financiamento das ações;
XII – fomentar discussões sobre modos de consumo e produção que estejam 
em conflito de interesses com os princípios e valores da promoção da saúde e 
que aumentem vulnerabilidades e riscos à saúde; e
XIII – contribuir para a articulação de políticas públicas inter e intrassetoriais 
com as agendas nacionais e internacionais.
Art. 8º São temas transversais da PNPS, entendidos como referências para 

a formação de agendas de promoção da saúde, para adoção de estratégias e temas 
prioritários, operando em consonância com os princípios e valores do SUS e da PNPS:

I – Determinantes Sociais da Saúde (DSS), equidade e respeito à diversidade, 
que significa identificar as diferenças nas condições e nas oportunidades de 
vida, buscando alocar recursos e esforços para a redução das desigualdades 
injustas e evitáveis, por meio do diálogo entre os saberes técnicos e populares;
II – desenvolvimento sustentável, que se refere a dar visibilidade aos modos 
de consumo e produção relacionados com o tema priorizado, mapeando 
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possibilidades de intervir naqueles que sejam deletérios à saúde, adequando 
tecnologias e potencialidades de acordo com especificidades locais, sem 
comprometer as necessidades futuras;
III – produção de saúde e cuidado, que representa a incorporação do tema na 
lógica de redes que favoreçam práticas de cuidado humanizadas, pautadas 
nas necessidades locais, que reforcem a ação comunitária, a participação e o 
controle social e que promovam o reconhecimento e o diálogo entre as diversas 
formas do saber popular, tradicional e científico, construindo práticas pautadas 
na integralidade do cuidado e da saúde, significando, também, a vinculação do 
tema a uma concepção de saúde ampliada, considerando o papel e a organização 
dos diferentes setores e atores que, de forma integrada e articulada por meio de 
objetivos comuns, atuem na promoção da saúde;
IV – ambientes e territórios saudáveis, que significa relacionar o tema priorizado 
com os ambientes e os territórios de vida e de trabalho das pessoas e das 
coletividades, identificando oportunidades de inclusão da promoção da saúde 
nas ações e atividades desenvolvidas, de maneira participativa e dialógica;
V – vida no trabalho, que compreende a interrelação do tema priorizado 
com o trabalho formal e não formal e com os setores primário, secundário e 
terciário da economia, considerando os espaços urbano e rural, e identificando 
oportunidades de operacionalização na lógica da promoção da saúde para 
ações e atividades desenvolvidas nos distintos locais, de maneira participativa 
e dialógica; e
VI – cultura da paz e direitos humanos, que consiste em criar oportunidades 
de convivência, de solidariedade, de respeito à vida e de fortalecimento de 
vínculos, desenvolvendo tecnologias sociais que favoreçam a mediação de 
conflitos diante de situações de tensão social, garantindo os direitos humanos 
e as liberdades fundamentais, reduzindo as violências e construindo práticas 
solidárias e da cultura de paz.
Art. 9º São Eixos Operacionais da PNPS, entendidos como estratégias para 

concretizar ações de promoção da saúde, respeitando-se valores, princípios, diretrizes 
e objetivos:

I – territorialização, enquanto estratégia operacional:
a) reconhece a regionalização como diretriz do SUS e como eixo estruturante 
para orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e para organizar 
a RAS;
b) considera a abrangência das regiões de saúde e sua articulação com os 
equipamentos sociais nos territórios; e
c) observa as pactuações interfederativas, a definição de parâmetros de escala e 
acesso e a execução de ações que identifiquem singularidades territoriais para 
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o desenvolvimento de políticas, programas e intervenções, ampliando as ações 
de promoção à saúde e contribuindo para fortalecer identidades regionais;
II – articulação e cooperação intra e intersetorial, entendidas como 
compartilhamento de planos, metas, recursos e objetivos comuns entre os 
diferentes setores e entre diferentes áreas do mesmo setor;
III – RAS, enquanto estratégia operacional necessita:
a) transversalizar a promoção na RAS, favorecendo práticas de cuidado 
humanizadas, pautadas nas necessidades locais, na integralidade do cuidado, 
articulando com todos os equipamentos de produção da saúde do território; e
b) articular com as demais redes de proteção social, vinculando o tema a 
uma concepção de saúde ampliada, considerando o papel e a organização dos 
diferentes setores e atores, que, de forma integrada e articulada por meio de 
objetivos comuns, atuem na promoção da saúde;
IV – participação e controle social, que compreende a ampliação da 
representação e da inclusão de sujeitos na elaboração de políticas públicas e 
nas decisões relevantes que afetam a vida dos indivíduos, da comunidade e dos 
seus contextos;
V – gestão, entendida como a necessidade de priorizar os processos democráticos 
e participativos de regulação e controle, planejamento, monitoramento, 
avaliação, financiamento e comunicação;
VI – educação e formação, enquanto incentivo à atitude permanente de 
aprendizagem sustentada em processos pedagógicos problematizadores, 
dialógicos, libertadores, emancipatórios e críticos;
VII – vigilância, monitoramento e avaliação, enquanto uso de múltiplas 
abordagens na geração e análise de informações sobre as condições de saúde 
de sujeitos e grupos populacionais, visando subsidiar decisões, intervenções e 
implantar políticas públicas de promoção da saúde;
VIII – produção e disseminação de conhecimentos e saberes, enquanto 
estímulo a uma atitude reflexiva e resolutiva sobre problemas, necessidades 
e potencialidades dos coletivos em cogestão, compartilhando e divulgando os 
resultados de maneira ampla com a coletividade; e
IX – comunicação social e mídia, enquanto uso das diversas expressões 
comunicacionais, formais e populares, para favorecer a escuta e a vocalização 
dos distintos grupos envolvidos, contemplando informações sobre o 
planejamento, execução, resultados, impactos, eficiência, eficácia, efetividade 
e benefícios das ações.
Art. 10. São temas prioritários da PNPS, evidenciados pelas ações de 

promoção da saúde realizadas e compatíveis com o Plano Nacional de Saúde, pactos 
interfederativos e planejamento estratégico do Ministério da Saúde, bem como acordos 
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internacionais firmados pelo governo brasileiro, em permanente diálogo com as demais 
políticas, com os outros setores e com as especificidades sanitárias:

I – formação e educação permanente, que compreende mobilizar, sensibilizar 
e promover capacitações para gestores, trabalhadores da saúde e de outros 
setores para o desenvolvimento de ações de educação em promoção da saúde e 
incluí-la nos espaços de educação permanente;
II – alimentação adequada e saudável, que compreende promover ações 
relativas à alimentação adequada e saudável, visando à promoção da saúde 
e à segurança alimentar e nutricional, contribuindo com as ações e metas de 
redução da pobreza, com a inclusão social e com a garantia do direito humano 
à alimentação adequada e saudável;
III – práticas corporais e atividades físicas, que compreende promover ações, 
aconselhamento e divulgação de práticas corporais e atividades físicas, 
incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando 
a cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, dentre 
outras práticas;
IV – enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados, que compreende 
promover, articular e mobilizar ações para redução e controle do uso do tabaco, 
incluindo ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e 
sociais;
V – enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas, que compreende 
promover, articular e mobilizar ações para redução do consumo abusivo de 
álcool e outras drogas, com a corresponsabilização e autonomia da população, 
incluindo ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e 
sociais;
VI – promoção da mobilidade segura, que compreende:
a) buscar avançar na articulação intersetorial e intrasetorial, envolvendo a 
vigilância em saúde, a atenção básica e as redes de urgência e emergência do 
território na produção do cuidado e na redução da morbimortalidade decorrente 
do trânsito;
b) orientar ações integradas e intersetoriais nos territórios, incluindo saúde, 
educação, trânsito, fiscalização, ambiente e demais setores envolvidos, além da 
sociedade, visando definir um planejamento integrado, parcerias, atribuições, 
responsabilidades e especificidades de cada setor para a promoção da mobilidade 
segura; e
c) avançar na promoção de ações educativas, legislativas, econômicas, 
ambientais, culturais e sociais, fundamentadas em informação qualificada 
e em planejamento integrado, que garantam o trânsito seguro, a redução de 
morbimortalidade e a paz no trânsito;
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VII – promoção da cultura da paz e de direitos humanos, que compreende 
promover, articular e mobilizar ações que estimulem a convivência, a 
solidariedade, o respeito à vida e o fortalecimento de vínculos, para o 
desenvolvimento de tecnologias sociais que favoreçam a mediação de conflitos, o 
respeito às diversidades e diferenças de gênero, de orientação sexual e identidade 
de gênero, entre gerações, étnico-raciais, culturais, territoriais, de classe social 
e relacionada às pessoas com deficiências e necessidades especiais, garantindo 
os direitos humanos e as liberdades fundamentais, articulando a RAS com as 
demais redes de proteção social, produzindo informação qualificada e capaz 
de gerar intervenções individuais e coletivas, contribuindo para a redução das 
violências e para a cultura de paz; e
VIII – promoção do desenvolvimento sustentável, que compreende promover, 
mobilizar e articular ações governamentais, não governamentais, incluindo 
o setor privado e a sociedade civil, nos diferentes cenários, como cidades, 
campo, floresta, águas, bairros, territórios, comunidades, habitações, escolas, 
igrejas, empresas e outros, permitindo a interação entre saúde, meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável na produção social da saúde em articulação com 
os demais temas prioritários.
Art. 11. Compete às esferas federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais 

do SUS:
I – divulgar a PNPS, fortalecendo seus valores e princípios;
II – estabelecer parcerias, promovendo a articulação intersetorial e intrassetorial;
III – contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde com base nos 
valores, princípios e diretrizes da PNPS;
IV – fomentar normas e regulamentos para o desenvolvimento seguro, saudável 
e sustentável em ambientes, comunidades, Municípios e territórios;
V – fortalecer a participação e o controle social e as instâncias de gestão 
democrática e participativa, enquanto mecanismo de implementação da PNPS;
VI – construir mecanismos de identificação das potencialidades e das 
vulnerabilidades para subsidiar o fortalecimento da equidade;
VII – definir prioridades, objetivos, estratégias e metas nas instâncias colegiadas 
e intergestores para implementação de programas, planos, projetos e ações de 
promoção da saúde;
VIII – estabelecer instrumentos e indicadores de gestão, planejamento, 
monitoramento e avaliação;
IX – promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para a 
implementação da PNPS;
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X – promover o intercâmbio de experiências e o desenvolvimento de estudos 
e pesquisas que visem o aperfeiçoamento e a disseminação de tecnologias e 
conhecimentos voltados para a promoção da saúde;
XI – desenvolver estratégias e mecanismos organizacionais de qualificação e 
valorização da força de trabalho da saúde, estimulando processos de formação 
e educação permanente voltados para a efetivação da PNPS;
XII – estimular as iniciativas e ações de promoção de saúde, bem como a 
produção de dados e divulgação de informações;
XIII – incluir a promoção da saúde nos Planos de Saúde e nas Programações 
Anuais de Saúde em conformidade com os instrumentos de planejamento e 
gestão do SUS, para implementação da PNPS, considerando as especificidades 
locorregionais;
XIV – articular a inserção das ações voltadas à promoção da saúde nos sistemas 
de informação do SUS e outros; e
XV – viabilizar parcerias com organismos internacionais, com organizações 
governamentais, não governamentais, incluindo o setor privado e sociedade 
civil, para o fortalecimento da promoção da saúde no país.
Art. 12. Compete ao ministério da Saúde:
I – promover a articulação com os Estados e Municípios para apoio à implantação 
e implementação da PNPS;
II – pactuar na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) os temas prioritários e 
o financiamento da PNPS;
III – apoiar a implementação da PNPS, considerando o perfil epidemiológico e 
as necessidades em saúde;
IV – viabilizar mecanismos para cofinanciamento de planos, projetos e 
programas de promoção da saúde;
V – incorporar ações de Promoção da Saúde aos Planos Plurianual e Nacional 
de Saúde;
VI – apresentar no Conselho Nacional de Saúde estratégias, programas, planos 
e projetos de promoção da saúde;
VII – institucionalizar e manter em funcionamento o Comitê da PNPS, em 
conformidade com os seus princípios e diretrizes;
VIII – realizar apoio institucional às Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito 
Federal e Municipais, visando à implantação, implementação e consolidação 
da PNPS;
IX – apoiar e produzir a elaboração de materiais de divulgação, visando 
socializar informações e ações de promoção da saúde; e
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X – estimular, monitorar e avaliar os processos, programas, projetos e ações de 
promoção da saúde.
Art. 13. Compete às Secretarias Estaduais de Saúde:
I – promover a articulação com os Municípios para apoio à implantação e 

implementação da PNPS;
II – pactuar nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e Regionais (CIR) as 
estratégias, diretrizes, metas, temas prioritários e financiamento das ações de 
implantação e implementação da PNPS;
III – implantar e implementar a PNPS na RAS, no âmbito de seu território, 
respeitando suas diretrizes e promovendo adequações às especificidades 
locorregionais;
IV – apresentar no Conselho Estadual de Saúde estratégias, programas, planos 
e projetos de promoção da saúde;
V – incorporar ações de Promoção da Saúde nos Planos Plurianual e Estadual 
de Saúde;
VI – alocar recursos orçamentários e financeiros para a implantação e 
implementação da PNPS;
VII – realizar apoio institucional às Secretarias Municipais e regiões de saúde 
no processo de implantação, implementação e consolidação da PNPS;
VIII – realizar o monitoramento e avaliação de programas, projetos e ações de 
promoção da saúde no âmbito estadual e distrital;
IX – apoiar e elaborar materiais de divulgação visando à socialização da 
informação e à divulgação de programas, planos, projetos e ações de promoção 
da saúde;
X – promover cooperação, espaços de discussão e trocas de experiências e 
conhecimentos sobre a promoção da saúde; e
XI – apoiar e promover a execução de programas, planos, projetos e ações 
relacionadas com a promoção da saúde, considerando o perfil epidemiológico 
e as necessidades do seu território.
Art. 14. Compete às Secretarias municipais de Saúde:
I – promover a articulação intra e intersetorial para apoio à implantação e 
implementação da PNPS no âmbito de sua competência;
II – implantar e implementar a PNPS no âmbito do seu território, respeitando 
as especificidades locorregionais;
III – pactuar nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e Regionais (CIR) as 
estratégias, diretrizes, metas, temas prioritários e financiamento das ações de 
implantação e implementação da PNPS;
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IV – apresentar no Conselho Municipal de Saúde estratégias, programas, planos 
e projetos de promoção da saúde;
V – incorporar ações de Promoção da Saúde aos Planos Plurianual e Municipal 
de Saúde;
VI – destinar recursos orçamentários e financeiros para realização das ações de 
promoção da saúde;
VII – prestar apoio institucional aos gestores e trabalhadores no processo de 
implantação, implementação, qualificação e consolidação da PNPS;
VIII – promover e realizar a educação permanente dos trabalhadores do sistema 
local de saúde para desenvolver as ações de promoção da saúde;
IX – identificar e promover canais de participação no processo decisório para o 
desenvolvimento e a sustentabilidade das ações de promoção da saúde;
X – promover a participação e o controle social e reforçar as ações comunitárias 
de promoção da saúde nos territórios;
XI – identificar, articular e apoiar a troca de experiências e conhecimentos 
referentes às ações de promoção da saúde;
XII – participar do processo de monitoramento, avaliação de programas, planos, 
projetos e ações de promoção da saúde;
XIII – elaborar materiais educativos visando à socialização da informação e 
à divulgação de programas, planos, projetos e ações de promoção da saúde; e
XIV – apoiar e promover, de forma privilegiada, a execução de programas, 
planos, projetos e ações diretamente relacionadas à promoção da saúde, 
considerando o perfil epidemiológico e as necessidades do seu território.
Art. 15. À Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF) competem 

as atribuições reservadas às Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios.
Art. 16. O financiamento dos temas prioritários da PNPS e seus planos 

operativos serão objeto de pactuação prévia na CIT.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Fica revogada a Portaria nº 687/GM/MS, de 30 de março de 2006, 

publicada no Diário Oficial da União nº 63, Seção 1, do dia seguinte, p. 138.
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Outras normas relevantes para a gestão do 
SUS, que não são objeto desta publicação

 item Norma Assunto

1 Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964

Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do 
Distrito Federal.

2
Lei Complementar 
nº 101, de 4 de 
maio de 2000

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

3
Decreto nº 7.185, 
de 27 de maio de 
2010

Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado 
de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da 
Federação, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei 
Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

4
Decreto nº 7.507, 
de 27 de junho de 
2011

Dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a 
estados, Distrito Federal e municípios.

5

Resolução nº 459, 
de 10 de outubro de 
2012, do Conselho 
Nacional de Saúde

Aprova o Modelo Padronizado de Relatório Quadrimestral de 
Prestação de Contas para os estados e os municípios, conforme dispõe 
o parágrafo 4º do artigo 36 da LC nº 141/2012.

6
Portaria nº 53, de 
16 de janeiro de 
2013

Estabelece diretrizes para o funcionamento do Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) e fixa prazos para 
registro e homologação de informações, em observância ao art. 39 da 
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e ao Capítulo I do 
Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012.

7

Lei nº 12.527, de 
18 de novembro 
de 2011 (Lei 
de Acesso à 
Informação)

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, 
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a 
Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 
8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

8
Acórdão nº 1.459, 
de 3 de junho de 
2011 – Plenário 

Determina instituir a obrigatoriedade na alimentação do sistema Sarg-
SUS a estados e municípios; e permitir o acesso aos relatórios de 
gestão registrados no Sarg-SUS por qualquer cidadão via rede mundial 
de computadores.

9
Decreto nº 7.646, 
de 21 de dezembro 
de 2011

Dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no Sistema Único de Saúde e sobre o processo administrativo para 
incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), e dá outras providências.

continua
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 item Norma Assunto

10
Decreto nº 7.724, 
de 16 de maio de 
2012

Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que 
dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do 
caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição.

11
Decreto nº 8.126, 
de 22 de outubro de 
2013

Dispõe sobre a emissão do registro único e da carteira de identificação 
para os médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos 
para o Brasil, de que trata a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.

12
Decreto nº 8.243, 
de 23 de maio de 
2014

Institui a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema 
Nacional de Participação Social (SNPS), e dá outras providências.

conclusão
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