CONHECIMENTOS SAÚDE PÚBLICA

Aula 2 – Base Legal (CF & LOS)
Princípios e Diretrizes

Revisando
ANTES DE 1988
até metade dos anos 60, praticou-se como

modelo hegemônico de saúde o sanitarismo
campanhista (modelo), de inspiração militar,
que visava o combate às doenças através de
estruturas verticalizadas e estilo repressivo de
intervenção.
Na década de 70 o país apresentava um
modelo hegemônico: médico assistencialprivatista(modelo). Mas é também neste
período que surgem os alicerces políticoideológicos para o surgimento do movimento
da Reforma Sanitária.

Constituição 1967 Emenda Const. nº
1/1969

3. Constituição 1934

6. Constituição 1967

2. Constituição 1891

5. Constituição 1946

1.Constituição 1824

4..Constituição 1937

A Reforma Sanitária Brasileira surgiu
originalmente enquanto um ideário de um grupo
de intelectuais que somados a segmentos de
representação da sociedade elaboraram o texto o
qual foi aprovado como marco de luta na 8ª
Conferência nacional de saúde em 1986. Estas
entidades representativas dos gestores,
profissionais da saúde e movimentos sociais se
articularam conseguindo influenciar o processo da
reforma constitucional que legalizou na
Constituição Brasileira de 1988 (CF/88) o texto
aprovado na 8ª Conferência Nacional de Saúde
que garante que “Saúde é um Direito de Todos
e um Dever do Estado”. MODELO – ATENÇÃO
À SAÚDE

8ª Conferência
nacional de saúde
em 1986.

Constituição
Brasileira de 1988

O Capítulo 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 públicas 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.

Base Legal do SUS – CF 1988

Sistema Único de Saúde – SUS

Constituição Federal 1988 – art. 196 ao 200

O Capítulo da Saúde
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.

Base Legal do SUS – CF 1988

Sistema Único de Saúde – SUS

Constituição Federal 1988 – art. 196 ao 200

O Capítulo da Saúde
Parágrafo único. O sistema único de saúde será
financiado, nos termos do art. 195, com recurso do
orçamento da seguridade social, da União, dos
Estados do Distrito Federal e dos Municípios, além
de outras fontes.
Ver art. 194 e 195  Seguridade Social

Parágrafo único renumerado para § 1º pela
Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

Base Legal do SUS – CF 1988

Sistema Único de Saúde – SUS

Constituição Federal 1988 – art. 196 ao 200

O Capítulo da Saúde
Art. 198 (continuação).  EC 29/2000 e 86/2015
§ 2º 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);
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos (12%)  (EC 29/2000)
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos (15%)  (EC 29/2000)
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco
anos, estabelecerá: I – percentuais (I e II); II – critérios de rateio; III as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas; IV - as
normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União
(Revogado).

Base Legal do SUS – CF 1988

Sistema Único de Saúde – SUS

Constituição Federal 1988 – art. 196 ao 200

O Capítulo da Saúde
Art. 198 (continuação).  EC 29/2000 e 86/2015
RESUMO DOS IMPOSTOS POR ESFERA
Da União (153 e
Dos Estados e DF
Dos Municípios e
154)
(155)
DF (156)
II
IE
IOF
IPI
IR
ITR
IGF
I RESIDUAL (154, I)
I GUERRA (154, II)

ICMS
IPVA
ITCD

IPTU
ISS
ITBI

“Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos
estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios,
cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem
os impostos municipais.”

Base Legal do SUS – CF 1988

Sistema Único de Saúde – SUS

Constituição Federal 1988 – art. 196 ao 200

O Capítulo da Saúde
Art. 198 (continuação - incluído pelas
Constitucionais nº 51, de 2006 e nº 63, de 2010)

Emendas

§ 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 (EC 51/2006).
§ 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. (EC 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. (EC 51, de 2006)

Base Legal do SUS – CF 1988

Sistema Único de Saúde – SUS

Constituição Federal 1988 – art. 196 ao 200

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 (NOVO!)  LEI 13.097/2015
§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 o tipo de comercialização.

Base Legal do SUS – CF 1988

Sistema Único de Saúde – SUS

Constituição Federal 1988 - O Capítulo da
Saúde

O Capítulo da Saúde
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;
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o 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 e
do trabalho.

Base Legal do SUS – CF 1988

Sistema Único de Saúde – SUS

Constituição Federal 1988 – art. 196 ao 200

Sistema de Saúde no Brasil
Revisando

 Sistema Público (Fed + Est + Mun); +

Complementar (rede privada
contratualizada ao SUS) e Suplementar
(planos e seguros saúde)

Lei 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.
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.

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
DIREITOS E DEVERES
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.

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
CONCEITO AMPLIADO DE SAÚDE
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, 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.



art. 6º da CF 88: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação (2010), o
trabalho, a moradia (2000), o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição”. (Redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 26/2000 e 64/2010)
 Em

consonância com o que preconiza a OMS.

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
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;
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. ...campos de atuação (art. 200 CF) – conceito de
“vigilâncias” (sanitária, epidemiológica, Saúde do Trabalhador).

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
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 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 (cuidado com a equidade!)
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;

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
Art. 7º (continuação)
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.

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Contextualização pelos Sanitaristas sobre Doutrina e Organização do SUS

Universalidade
Equidade
Integralidade
(sentidos)

Participação
popular

Regionalização e
hierarquização

Descentralização

com Comando
Único

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
RESPONSABILIDADES
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.
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.

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
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.

CNS cria outras comissões: resoluções em 1991, 2010 e
2013.
 tem-se hoje 26 comissões!
Alimentação e Nutrição (CIAN); Saúde da Mulher (CISMU); Ciência e Tecnologia (CICT); Saúde do Idoso (CISID);
Comunicação e Informação em Saúde (CICIS); Saúde Suplementar (CISS); Eliminação da Hanseníase (CIEH);
Trauma e Violência (CITV); Ética em Pesquisa (CONEP); Saúde da Pessoa com Deficiência (CISPD); Educação
Permanente para o Controle Social no SUS (CIEPCSS); Pessoas com Patologias (CIPP); Acompanhamento das
Políticas em DST/ AIDS (CIAPAIDS); Práticas Integrativas e Complementares no SUS (CIPICSUS); Orçamento e
Financiamento (COFIN); Saúde População Negra (CISPN); Saúde do Trabalhador (CIST); Saúde da População de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CISPLGBTT); Recursos Humanos (CIRH); Vigilância
Sanitária e Farmacoepidemiologia (CIVSF); Saneamento e Meio Ambiente (CISAMA); Assistência Farmacêutica
(CIAF); Saúde Mental (CISM); Saúde Bucal (CISB); Saúde Indígena (CISI); Atenção Integral à Saúde da Criança, do
Adolescente e do Jovem (CIASAJ);

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
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.
 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO
SUS (PNEPS) – PT Nº 1996/2007 – DECRETO Nº
7.508/2011
  CIES – BASE REGIONAL

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
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).

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
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).

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990

Art. 15. Competências comuns: União, estados,
municípios e Distrito Federal;
Art. 16. Competências da gestão federal;
Art. 17. Competências da gestão nos estados;
Art. 18. Competências da gestão nos municípios;
Art. 19. Competências da gestão do distrito
federal.
 formulação, controle geral e normatização  FEDERAL;
descentralizar, apoiar, monitorar e regular; normatização,
coordenação e execução complementar  ESTADOS;
 EXECUÇÃO E GESTÃO LOCAL  MUNICÍPIOS e DF.

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

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)
 VIDE ART. 199 DA CF 88 (CASOS PREVISTOS EM LEI)!
LEI Nº 13.097, DE 19 DE JANEIRO DE 2015  TAMBÉM ART. 53-A
“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.”

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde
Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990

Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990

FINANCIAMENTO
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.

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

DICAS IMPORTANTES
A lei 8.0880/1990 sofreu alterações à sua versão original, de acordo

com a seguinte caracterização:
• CAPÍTULO

V

-

Do

Subsistema

de

Atenção

à

Saúde

Indígena

(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)  art 19-A ao 19-H;
• CAPÍTULO VI - DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO
DOMICILIAR (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)  art. 19-I e parágrafos;
• 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 ao 19-L.
* Decreto 7.508, de 28/06/2011 – Regulamentação da Lei 8080/90
• (Incluído

pela

Lei

nº

12.401,

de

2011)

DA

ASSISTÊNCIA

TERAPÊUTICA E DA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE

• (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011) – AS COMISSÕES: CIB, CIT e
CIR – OS COLEGIADOS: CONASS, CONASEMS e COSEMS.

Base Legal do SUS – LOS

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde
Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990

Lei 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.

 Produto de intensa mobilização política
da sociedade brasileira.

Base Legal do SUS – Lei 8.142/90

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde – PARTE II

Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990
Artigo 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. TEM CARÁTER CONSULTIVO.
§ 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.

Base Legal do SUS – Lei 8.142/90

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde – PARTE II

Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990

FINANCIAMENTO
§ 1° - Enquanto não for regulamentada a aplicação
dos critérios previstos no artigo 35 da Lei n. 8.080,
de 19 de setembro de 1990, será utilizado, para o
repasse de recursos.
 Incentivos com base em critério per capita.

Base Legal do SUS – Lei 8.142/90

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde

Artigo 4° - Para receberem os recursos, de que trata o artigo 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 artigo 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.

Base Legal do SUS – Lei 8.142/90

Sistema Único de Saúde – SUS

Lei Orgânica da Saúde
Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990
FINANCIAMENTO

AMPARO LEGAL PARA IMPLANTAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DO SUS
LEGISLAÇÃO ESTRUTURANTE DO SUS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Lei nº 8.080/90

Lei nº 8.142/90

NOB 91; NOB 93; NOB 96; NOAS 01/02; PACTO DA SAÚDE 2006 (11 prioridades + TCG)

Decreto nº 7.508/2011; LC nº 141/2012

Base Legal do SUS – CF 1988

Sistema Único de Saúde – SUS

REFORMA SANITÁRIA

Base Legal do SUS – NOAS

Normas Operacionais do SUS
• Quadro Resumo das Normas
NOB/91
1.

Somente Gestão
pelo INAMPS
(Convênios)

* Descentralização de
$ (UCA)
SIA/SIH

NOB/93
1.
2.

Incipiente
Parcial

NOB/96
1.

Gestão Plena
do Sistema GPS

NOAS/01/02
1.

Gestão Plena do
Sistema
Municipal –
GPSM

3. Semiplena
2. Gestão Plena
• Transf. Fundos/
da Atenção
2. Gestão Plena da
mod. Gestão/Def.
Básica –GPAB
Atenção Básica
papel dos
Ampliada –
entes/CIB-CIT
GPABA
*PAB fixo/FAE/
• Ext. INAMPS –
*PDR/Ref.
APAC/Vig.
8689/1993
Sanit./PSF/PAPA Assist/Fluxos/Fort.
Região/TETO est e
CS/PPI
Municipal

O SUS e a Saúde Pública

NORMA ATUALIZADAS DO SUS
Decreto nº 7.508/2011 e LC nº 141/2012
 O Decreto nº 7.508/2011 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 e dá
outras providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei Complementar institui, nos termos do § 3º 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.

O SUS e a Saúde Pública

NORMA ATUALIZADAS DO SUS
Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012
LEI COMPLEMENTAR 141/2012: LINHA DO TEMPO RELATÓRIOS
ABRIL

FEV

JAN

RELATÓRIO
QUADRIMESTRE
ANO ANTERIOR
(RDQA)

RREO ANO
ANTERIOR

MAR

RAG ANO
ANTERIOR

RREO ANO
EXERCÍCIO

AGOSTO

JUN

MAI

JUL

RELATÓRIO
QUADRIMESTRE
ANO EXERCÍCIO
(RDQA)

RREO ANO
EXERCÍCIO

OUT

SET

DEZ

NOV

RELATÓRIO
QUADRIMESTRE
ANO EXERCÍCIO
(RDQA)

RREO ANO
EXERCÍCIO

RREO ANO
EXERCÍCIO

RREO ANO
EXERCÍCIO

O SUS e a Saúde Pública

NORMA ATUALIZADAS DO SUS
Resolução CNS nº 453 de 10 de maio de 2012
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
RESOLVE:
Aprovar as

seguintes

diretrizes

para

instituição,

reformulação,

reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde:

DA DEFINIÇÃO DE CONSELHO DE SAÚDE
DA INSTITUIÇÃO E REFORMULAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE

A ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE

QUESTÕES DE FIXAÇÃO AULA 2
01. A Política de Saúde no Brasil foi profundamente alterada com a
Reforma Sanitária e o advento da Nova República. A Constituição de
1988 assegura que existem diretrizes básicas de estruturação do
Sistema Único de Saúde (SUS), estando entre elas:
A)

Atendimento integral e descentralização;

B)

Rede regionalizada e atendimento individual;

C)

Centralização e participação da comunidade;

D)

Atendimento humanizado e departamentalização;

E)

Participação da comunidade e atendimento especializado.

BOA SORTE!

QUESTÕES DE FIXAÇÃO AULA 2
02. O art. 198, § 3º, da Constituição vigente trata do financiamento da seguridade social, afirmando
que uma lei complementar deverá ser reavaliada a cada 5 (cinco) anos, estabelecendo:
I.
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;
II.
As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde, aplicadas
somente às esferas estadual e municipal;
III.

A inserção e atuação dos agentes de saúde no SUS.

Podemos afirmar que:
A)

Apenas a I é verdadeira;

B)

Somente a II é verdadeira;

C)

As alternativas II e III são as únicas verdadeiras;

D)

Correspondem como verdadeiras as alternativas I e III;

E)

Todas são verdadeiras.

BOA SORTE!

QUESTÕES DE FIXAÇÃO AULA 2
03. A Lei Orgânica da Saúde, lei 8080/1990, em seu artigo 7º estabelece quais são os
princípios e diretrizes do SUS. Os incisos I ao XIII definem claramente quais são os
pilares de sustentação da Política de Saúde Brasileira, NÃO incluindo entre esse
conjunto de elementos constitutivos:
A)

Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.

B)
Utilização de critérios demográficos para cálculo de valores do repasse de recursos
financeiros.
C)

Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde na esfera federal.

D)
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
E)
Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.

BOA SORTE!

QUESTÕES DE FIXAÇÃO AULA 2
04. De acordo com a Lei nº 8080/90 (LOS), analise as proposições abaixo.

I.
Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País,
tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, 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.
II.
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e assistencialistas que visem à redução de riscos de doenças e
de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso da
população carente às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.
III.
Não é permitida a participação da iniciativa privada no SUS.
É CORRETO o que se afirma em:

A)
B)
C)
D)
E)

I e II apenas
II apenas
I apenas
III apenas
I, II e III

BOA SORTE!

QUESTÕES DE FIXAÇÃO AULA 2
05. No setor saúde, com o processo de Reforma Sanitária, foi garantida na legislação
de base do SUS, uma série de regras que permitissem espaços de compartilhamento
das decisões e de acompanhamento da Política de Saúde. Entende-se por controle
social, a participação da sociedade civil no planejamento, programação,
monitoramento, controle e avaliação das ações e serviços. Apesar de existirem
interesses contrários a esse exercício de poder, é um princípio garantido pela
Constituição Federal e regulamentado, especialmente, pela seguinte norma jurídica
pós-constituição de 1988:
A) Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, O Código de Defesa do Consumidor.
B) Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as transferências financeiras
e a participação na Gestão do SUS.
C) Lei nº 8.529 de 14 de dezembro de 1992, a Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS.
D) Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF).
E) Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, versando sobre a organização e funcionamento
do SUS.

BOA SORTE!

REFLETINDO...

“Minha esperança é imortal.
Sei que não dá para mudar o começo.
Mas, se a gente quiser, vai dar para mudar o final!”
Elisa Lucinda

BOA SORTE!

