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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PT PARA O SUS

Um governo do Partido dos Trabalhadores – PT deve realizar uma revolução na área da saúde, como sem-
pre o faz, na maioria das cidades e estados que administra, à base do cumprimento da Constituição Federal 
e das Leis, sistematicamente desrespeitadas pelos governos neoliberais. Deve respeitar e fazer respeitar os 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), como a universalidade, a integralidade, a igualdade, a descen-
tralização e a hierarquização das ações e serviços de saúde e o controle social.

A Saúde é assunto de interesse público e de alta relevância social, não podendo ser entendida como um 
negócio privado. Nossas administrações já demonstraram, com a implementação do SUS, que é realmente 
possível contribuir para melhorar a saúde e a vida das pessoas. O aprofundamento da democracia, a mobi-
lização e o apoio ativo dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, de pesquisadores, cientistas, autoridades 
municipais e estaduais, do movimento popular, dos membros dos Conselhos Municipais de Saúde, enfim, do 
povo brasileiro, tornarão possível a extensão, a toda sociedade brasileira, desta radical transformação.

Um Governo Petista deve ser rigoroso na defesa da gestão pública, participativa e descentralizada dos 
serviços de saúde e no combate à corrupção. Os Conselhos de Saúde devem ser fortalecidos e todas as me-
didas devem ser tomadas para que sejam respeitadas suas atribuições legais, entre elas, a sua natureza delib-
erativa. A existência de Conselhos fortes, com visibilidade pública em todas as instâncias administrativas, 
respaldados pelos movimentos sociais, pelo respeito à lei e pela ação do governo é a única arma eficaz contra 
a corrupção, os privilégios e o desrespeito aos princípios do SUS.

Diferentemente do projeto neoliberal, para o PT, os trabalhadores e trabalhadoras do SUS constituem-se 
no mais valioso instrumento para se promover a saúde, diagnosticar e tratar a população. Por essa razão, 
toma medidas para valorizar os trabalhadores e trabalhadoras, resgatando sua dignidade, promovendo sua 
educação permanente, favorecendo a sua participação na elaboração e execução dos projetos e mantendo o 
diálogo e a negociação com suas entidades sindicais, por meio de Mesa de Negociação Permanente do SUS. 
O Governo Federal vem implementando o concurso público e, além desta medida, nomeou vários grupos 
de trabalho para propor políticas de ordenação do trabalho em saúde, conforme determina a Constituição 
Federal, tais como: desprecarização do trabalho em saúde; regulamentação das profissões e diretrizes para o 
plano de carreira, cargos e salários para o SUS, dentre outros.

O Programa de Saúde do PT deve traduzir as diretrizes do programa, principais projetos e metas mensuráveis 
e palpáveis que possam ser utilizadas, inclusive, como objeto de campanha.

É necessário, por fim, que o Programa de Saúde do PT seja capaz de traduzir a capacidade que o Partido tem 
tido de imprimir mudanças na saúde e na vida das pessoas e ser uma alternativa concreta para os municípios 
brasileiros, contra o projeto neoliberal.

Nestas eleições municipais (2016), contamos com um fator de extrema importância para a saúde da popu-
lação de todos os municípios brasileiros: na esfera Federal, temos o Governo da Presidenta Dilma, primeira 
mulher a presidir o Brasil, que compartilha com os princípios e ideais do SUS que queremos para o Brasil.

A GESTÃO DO SUS QUE QUEREMOS

O desafio de se implementar o Sistema Único de Saúde (SUS) está na possibilidade de se construir uma rede 



de ações e serviços de saúde no nível local, constituindo-se o sistema municipal de saúde articulado, re-
gionalmente, por redes de sistemas municipais, conformando assim, um sistema estadual de saúde e, por fim, 
o sistema nacional, regulado por critérios únicos e direcionado para assegurar a atenção universal, integral 
e equânime, construída a partir das necessidades e problemas da população e com controle social de todos 
os processos, “fluxos, rotinas, recursos e instrumentos de gestão. Para isto, é necessário um esforço concreto, 
intenso e solidário entre as três esferas de gestão do SUS, entre os demais órgãos de governo, com os usuários 
e usuárias do sistema, com os conselhos de saúde, com os trabalhadores e trabalhadoras, com os prestadores 
de serviços e com os demais órgãos de controle interno e externo.

É necessário que o prefeito, vereadores e vereadoras tenham a compreensão de que este esforço não é apenas 
para construir um sistema local de saúde, mas, de que cada sistema local tem importância fundamental na 
construção do SUS. Ou seja, não é possível modificar o perfil dos indicadores nacionais de saúde e qualidade 
de vida, sem que os municípios deem as suas contribuições no nível local. Além disto, a organização de um 
sistema municipal de saúde pressiona positivamente para assegurar a contrapartida de recursos, a solidarie-
dade e compromissos regional, estadual e nacional.

A Gestão do Sistema de Saúde é a atividade advinda da responsabilidade de coordenar, comandar ou dirigir 
um sistema de saúde. É competência exclusiva do poder público. Implica no exercício de funções de for-
mulação, coordenação, articulação, negociação, planejamento, implementação, monitoramento, regulação, 
controle, avaliação, ouvidoria, auditoria e prestação de contas.

As possibilidades de implementação do SUS, promovendo o acesso universal, integral e equânime da pop-
ulação às ações e serviços de proteção, promoção e recuperação da saúde, de forma descentralizada e com 
gestão única em cada esfera de governo, está ligada a uma série de fatores, dos quais destacamos alguns mais 
importantes:

O primeiro é a vontade política dos governantes, entendida como a condição sem a qual não se realiza a in-
versão de prioridade dentro do governo.

O segundo é a definição dos recursos, a serem aplicados no setor saúde, pelas três esferas de governo e de 
gestão do SUS, conforme prevê a Constituição Federal, os quais podem ser verificados por meio dos planos 
de saúde; do plano plurianual (PPA), das leis de diretrizes orçamentárias (LDO); das leis orçamentárias anu-
ais (LOA); e dos planos de aplicação de recursos.

A execução orçamentária ou os valores, efetivamente gastos com saúde, podem ser monitorados por meio 
dos relatórios de gestão, da contabilidade (análise dos documentos contábeis) e de outros documentos e in-
strumentos de prestação de contas.

O terceiro fator é a implementação dos instrumentos de gestão definidos em Lei, tais como:

Estrutura Gestora Única do Sistema de Saúde;
Fundo de Saúde, que assegure a autonomia de funcionamento do setor saúde e do gestor ou gestora do 
sistema para gerir os recursos orçamentários, financeiros e contábeis destinados à saúde, com a agilidade 
necessária para resolver os problemas dos usuários e usuárias e com a devida definição da aplicação e 
prestação de contas ao Conselho de Saúde;
Plano de Saúde elaborado com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde e pactuado com os 
usuários e usuárias (no Conselho de Saúde), a partir das diretrizes aprovadas na Conferências de Saúde;
Política de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, com Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS, nego-



ciada com os trabalhadores do Sistema de Saúde;
Sistema de Informações em Saúde visando à produção e à transmissão de informações para a tomada de de-
cisões sobre as ações a serem realizadas;
Relatórios de Gestão;
Instrumentos de Regulação dos Prestadores de Serviços de Saúde Complementar e Suplementar;
Componente do Sistema Nacional de Auditoria (SNA);
Conferências e Conselho de Saúde, para o controle social efetivo do sistema de saúde.

ESPAÇOS DE NEGOCIAÇÃO E PACTUAÇÃO DO SUS

A organização e a implementação de um Sistema Municipal de Saúde solidário, eficiente, resolutivo e legit-
imado pela população, pelos trabalhadores e trabalhadoras, pelos prestadores de serviços de saúde, pelos 
vereadores e vereadoras, por outros gestores e gestoras municipais e das outras esferas de gestão do SUS, 
depende muito de como o prefeito ou a prefeita e o secretário ou secretária municipal de saúde se relacionam 
com estes atores sociais, que estão envolvidos diretamente, no dia a dia, com o Sistema.

Tradicionalmente, estas relações não acontecem ou ocorrem de forma individualizada, pessoal, com o estabe-
lecimento de uma vinculação de dependência ou indiferença, muitas vezes clientelista e desorganizada.

O processo de implementação do SUS, vem sendo construído a partir do esforço de todos estes atores, cada 
um desempenhando seu papel, conforme seus interesses, mas, todos necessariamente, interdependentes e 
complementares. Por isto, também, vem sendo construídos mecanismos e espaços coletivos de negociações 
que ampliam as possibilidades de acerto político na tomada de decisão de gestores e gestoras do SUS e dos 
prefeitos e prefeitas.

A militância dos petistas do setor tem contribuído muito para a construção destes processos. Os prefeitos e 
prefeitas petistas também, porque vem estabelecendo relações diferenciadas, em relação ao modelo de nego-
ciação de outras administrações, com os outros segmentos do SUS. O que é mais importante ressaltar é que, 
para a gestão do sistema de saúde, é necessário que o prefeito ou prefeitas e o gestor ou gestora municipal do 
SUS desenvolvam e ampliem a capacidade de negociação e a disposição de reforçar estes espaços, tais como:

As Conferências e o Conselho Municipal de Saúde: onde o governo e a sociedade civil organizada, de forma 
ampla, definem as diretrizes da política municipal de saúde e acompanha, no dia-a-dia, a sua implementação 
fazendo a avaliação da prestação de contas;
As Negociações Intergovernamentais: o prefeito e a prefeita petista deve pautar junto ao conjunto da equipe 
de governo o debate sobre as prioridades de outras políticas governamentais que incidem e produzem impac-
to na saúde da população, o montante dos recursos próprios a serem destinados ao financiamento do setor 
saúde e a relação com as áreas econômica (autonomia de gestão financeira dos recursos da saúde), de plane-
jamento (respeito ao Plano Municipal de Saúde, visibilidade do orçamento do Fundo de Saúde e da execução 
orçamentária), jurídica/procuradoria (respeito às especificidades da legislação do SUS) e administrativa 
(gestão do Fundo de Saúde e da política de gestão do trabalho e da educação na saúde);
A Comissão Intergestores Bipartite (CIB): O gestor e a gestora municipal de saúde devem negociar com 
outros gestores municipais de saúde e com o respectivo gestor estadual, para definir as prioridades de ações, 
serviços e projetos; critérios para a distribuição de recursos (repassados pela União, próprios do estados e 
próprios dos municípios) de custeio e investimentos; elaborar programações pactuadas, definir procedimen-
tos, normas, protocolos e regulamentos no âmbito de suas competências;
A Comissão Intergestores Tripartite (CIT): com os gestores e as gestoras das três esferas de Governo (com-
posta por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 



(CONASS) e do  Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), para definir me-
canismos, critérios e instrumentos para viabilizar a implementação do SUS no país, incluindo o financiamen-
to do setor, as programações pactuadas, as diretrizes para a redefinição do modelo de atenção à saúde;
A Mesa de Negociação Permanente com os Trabalhadores do Sistema Municipal de Saúde: esta mesa deve 
ser patrocinada pelo Conselho Municipal de Saúde, que deve ser o elemento mediador nas negociações e tem 
como objetivo, solucionar conflitos entre os trabalhadores e trabalhadoras e a administração. Devem ainda, 
ser organizados “colegiados de gestão”, por local de trabalho, para definir a organização dos serviços; esta-
belecer um novo processo de trabalho; implementar o modelo de atenção à saúde; e, para estabelecer acordos 
acerca das reivindicações específicas dos trabalhadores e trabalhadoras;
As negociações com os prestadores de serviços de saúde, através dos Conselhos, Conferências de Saúde e 
negociações, cujos resultados devem ser formalizados em convênios ou contratos de interesse e de direito 
público;
As negociações e comunicações permanentes com a Câmara Municipal para apresentar, discutir e aprovar 
projetos de lei de interesse da saúde, debater questões relacionadas com o funcionamento do sistema, partic-
ipar de audiências públicas ou reuniões convocadas por ela e para facilitar o acompanhamento, pelos ver-
eadores e vereadoras, da execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde (prestação de contas);
Os fóruns do Partido (reuniões do Diretório Municipal, encontros municipais, reuniões do núcleo setorial ou 
outros), cuja participação deve ocorrer sempre que possível e, especialmente, quando algum assunto sobre a 
gestão do setor saúde estiver em pauta;
Ministério Público, para discutir sobre o funcionamento do sistema de saúde e estabelecer mecanismos de 
cumprimento de suas determinações, quando necessário.

A PARTICIPAÇÃO POPULAR E O CONTROLE SOCIAL DO SUS

A implantação do SUS significa, acima de tudo, a implementação de um novo modelo de gestão do próprio 
Estado. É necessário modificar a concepção tradicional do Estado como instituição autoritária, opressora e 
repressora, para transformá-lo, realmente, em uma instituição democrática, pública, a serviço do público, 
fazendo com que ele cumpra o seu papel de atender bem à população, com qualidade e eficiência. Além disto, 
deve servir de instrumento, no cotidiano, de construção de cidadania, funcionando de tal forma que con-
tribua para que cada cidadão e cidadã, individual ou coletivamente, seja sujeito da construção de uma nova 
sociedade, justa e igualitária.

O prefeito, o vereador e vereadora petistas sabem que a democracia, em sua essência, é participativa e deve 
ser praticada por todos e todas no dia-a-dia, com o objetivo de assegurar a efetivação de direitos. A con-
strução da cidadania sempre foi a maior obra do PT em seus governos. Por isto, mudar estes conceitos sig-
nifica romper barreiras implantadas em nossa cultura, na qual o respeito às autoridades constituídas significa 
calar, aceitar, concordar, servir e temer. Esta prática deve ser substituída por poder falar, pensar diferente e 
discordar, criticar, construir junto as ideias e os projetos, negociar, pactuar, estabelecer acordos. Enfim, par-
ticipar de tudo que nos diz respeito.

Dentro da nossa visão do SUS, controle social significa a possibilidade e a capacidade que a sociedade organi-
zada tem de intervir de forma efetiva na definição e na implementação do Modelo de Gestão do SUS (forma 
do governo administrar o setor saúde) que inclui a gestão dos recursos financeiros e materiais; a exigência do 
cumprimento das leis e normas; uma política de gestão do trabalho que valoriza o trabalhador e a trabalha-
dora; o sistema de informação e comunicação; a definição e o acompanhamento de contratos e convênios 
com prestadores de serviços, entre outros, em todas as etapas dos processos, bem como, na definição e imple-
mentação do modelo de atenção à saúde que inclui a formulação da política de atenção à saúde propriamente 
dita; o funcionamento das ações e serviços no nível do atendimento aos usuários e usuárias dos serviços de 



saúde (acesso, qualidade e humanização) e a avaliação dos resultados efetivamente alcançados pela imple-
mentação da política de saúde, a partir de indicadores de morbimortalidade e de qualidade de vida.

O papel mais importante das conferências de saúde e dos conselhos de saúde é efetivar e implementar a práti-
ca da democracia participativa. Por serem deliberativos, a sociedade pode por eles, de forma permanente, 
avaliar, opinar, decidir, acompanhar e fiscalizar as políticas de saúde implementadas, mesmo que não apre-
sente soluções definitivas, mas participando de um processo dinâmico e contínuo, onde o aperfeiçoamento 
das políticas de saúde aconteça na medida da qualidade da participação de cada cidadão e cidadã.

Neste sentido, uma das primeiras ações a ser encaminhada por uma administração do PT é a realização da 
Conferência Municipal de Saúde, na qual deve ser apresentada uma análise do sistema de saúde (da situação 
demográfica, epidemiológica, econômica, da rede de serviços existente e dos instrumentos e condições de 
gestão do sistema) para que a comunidade, de forma organizada e ampla, avalie e defina as diretrizes do Pla-
no Municipal de Saúde.

Cabe ao Conselho Municipal de Saúde, deliberar e acompanhar a implementação do Plano de Saúde, bem 
como, sobre todas as matérias afins ao setor.

O PAPEL DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL

O principal papel da Prefeitura é torná-las gestoras, de fato, do Sistema Municipal de Saúde, habilitando-as 
na Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde por decisão política do prefeito ou da prefeita, do secretário 
ou secretária Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.

O Gestor ou Gestora Municipal de Saúde é, sem dúvida, o responsável sanitário por todas as questões de 
saúde relacionadas com a população do seu Município. Quando a complexidade de um problema for maior 
que a capacidade do município de resolvê-la em seus serviços de saúde é da responsabilidade do gestor mu-
nicipal encaminhar o usuário e usuária para outro município mais próximo, que assegure a solução do prob-
lema. Por isto, é necessário estabelecer e manter, com os outros gestores e gestoras municipais de saúde, uma 
relação permanente de compromisso, solidariedade, negociação e pactuação, que poderá ser formalizada por 
atos das comissões intergestores ou dos consórcios intermunicipais de saúde.

A Câmara Municipal tem papel importantíssimo para o Programa de Saúde do PT. Os vereadores e vereado-
ras do Partido têm dado uma demonstração de como trabalhar em prol da saúde.

Muitas vezes o Município ainda não tem os instrumentos de gestão do SUS regulamentados, como a Lei que 
cria o Fundo Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde (que muitas vezes já existe, com prob-
lemas, e deve ser modificada), os Códigos de Saúde, a lei que institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários, 
entre outras, assim como, deve aprovar, anualmente, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei do orçamento e a 
cada três meses analisar a prestação de contas do da saúde. O envolvimento dos vereadores e vereadoras do 
PT com estas questões tem contribuído muito para a existência e a melhoria de uma legislação municipal 
condizente com a implantação do SUS em todo o país.

Os vereadores e vereadoras do PT tem contribuído também, de forma destacada, na defesa e para o bom 
encaminhamento do processo de elaboração e implementação das propostas do setor saúde no orçamento 
participativo, especialmente, para garantir a aprovação das propostas populares, assim como, defendem a 
proposta orçamentária para o Fundo Municipal de Saúde, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde.


