
BOX Nº 4 - É BOM SABER   

 

 GESTOR MUNICIPAL  

 Organizar e executar as ações de atenção básica de saúde.  

 Planejar, organizar, controlar, avaliar os serviços de saúde públicos e 

privados.  
 Executar os serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 

vigilância ambiental e saúde do trabalhador.  
 Gerenciar a política de Recursos Humanos e financiamento em âmbito 

local.  
 

 GESTOR ESTADUAL  

 Exercer a gestão do SUS no âmbito estadual.  
 Incentivar os municípios para que assumam a gestão de saúde, 

promovendo condições para que essa atenção seja integral.  
 Assumir em função provisória a gestão de saúde em populações de 

municípios que não se responsabilizaram por essa questão.  
 Harmonizar, integrar e modernizar os sistemas municipais, 

coordenando o SUS estadual.  

 Junto com os governos federais e municipais, participar do 

financiamento do SUS.  
 

 GESTOR FEDERAL  

 Exercer a gestão do SUS no âmbito nacional 
 Incentivar gestores estaduais e municipais, ampliando o 

desenvolvimento dos sistemas municipais criando condições para que 

isso ocorra.  
 Compor o SUS nacional por meio da harmonização, modernização e 

integração de seus sistemas em nível estadual.  

 Normalizar e coordenar as funções ligadas á gestão nacional do SUS.  
 Ao lado de Estados e Municípios, participar do financiamento do SUS.  
 

 FUNDO DE SAÚDE – Modalidade de gestão de recursos, criado por lei e 

revestido de certas formalidades, com o fim de ser receptor único de todos os 



recursos destinados à saúde, em cada esfera de governo: recursos 

financeiros destinados a custear as ações e os serviços públicos de saúde, 

sejam dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios, bem como transferências de uma esfera estatal a outra, e 

recursos de outras fontes devem ser depositados no fundo de saúde.  
 

 EC 29/2000 (Emenda Constitucional nº 29/2000) – Define a aplicação de 

recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde por meio de fundo 

de saúde para administrar esses recursos, dando cumprimento as regras 

constantes da Constituição Federal.  
 

 


