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SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

4.4- Organização, Direção e Gestão do SUS: Art. 8º a 14-
B Lei 8.080/90 
 

Art. 8º Ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, 
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 SUS é única (inciso I art. 198 da CF), 
sendo exercida pelos seguintes órgãos: 
I – União = Ministério da Saúde; 
II - Estados e Distrito Federal = Secretaria de Saúde / órgão 
equivalente; e 
III – Municípios = Secretaria de Saúde / órgão equivalente. 
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Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde 
que lhes correspondam. 
 

§ 2º Nível municipal = SUS pode se organizar em distritos 
de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
 
Art. 12. 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. Finalidade = articular 
políticas e programas de interesse a saúde. 
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Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, abrangerá: 
 

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. 
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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 SUS.  
 

Objetivos:  
I – decidir aspectos operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão compartilhada do SUS;  
II - definir diretrizes a respeito da organização das redes de 
ações e serviços de saúde;  
III - fixar diretrizes sobre regiões de saúde, distrito 
sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração 
das ações e serviços de saúde.  
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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. 
 

§ 1o  O Conass e o Conasems receberão recursos do 
orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de 
Saúde = auxiliar custeio de suas despesas institucionais.  
§ 2o  Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 
(Cosems) = representam municipios no estado (vinculados 
Conasems.  
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4.5- Competência e Atribuições da União, dos Estados e dos 
Municípios: Art. 15 a 18, da Lei 8.080/1990. 
 
Art. 15. Atribuições comuns União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios: 
 

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 sistema informação saúde;  
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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;  
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X - elaboração da proposta orçamentária do SUS de 
conformidade com o plano de saúde; 
XI - elaboração de normas para regular as atividades de 
serviços privados de saúde; 
XII - realização de operações externas de natureza 
financeira de interesse da saúde; 
XIII - atendimento de necessidades coletivas, urgentes e 
transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, 
de calamidade pública ou de irrupção de epidemias = 
autoridade da esfera administrativa requisitar bens e 
serviços; 
XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados; 
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XV – propor  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 - articulação com os órgãos de fiscalização do exercício 
profissional para definição e controle dos padrões éticos 
para pesquisa, ações e serviços de saúde; 
XVIII – promover articulação da política e 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. 
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Art. 16. Competências direção nacional SUS: 
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 
nutrição; 
II - participar na formulação e na implementação das 
políticas: controle das agressões ao meio ambiente; 
saneamento básico; condições e ambientes de trabalho; 
III - definir e coordenar os sistemas: assistência de alta 
complexidade; laboratórios de saúde pública; vigilância 
epidemiológica; e vigilância sanitária; 
IV - participar da definição de normas e mecanismos de 
controle de agravo sobre o meio ambiente ou dele 
decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;  
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V - normas, critérios e padrões controle e condições de 
ambientes trabalho e coordenar política saúde trabalhador; 
VI - coordenar e participar na execução das ações de 
vigilância epidemiológica; 
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 de formação de 
recursos humanos na área de saúde;  
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X - formular, avaliar, elaborar normas e execução da política 
nacional e produção de insumos e equipamentos para a 
saúde= 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 SUS 
e os serviços privados contratados de assistência à saúde; 
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XV – promover descentralização para Unidades Federadas e 
para 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 ações e serviços de 
saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais; 
XVIII – elaborar Planejamento Estratégico Nacional;  
XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e 
coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o 
Território Nacional. 
(cooperação técnica com Estados, Municípios e Distrito 
Federal);          
 


