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PROJETO DE LEI Nº       , DE 2015 
(Do Sr. MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO) 

 
 

Regulamenta a profissão de Gestor de 
Serviços de Saúde. 
 
 
 
  

O Congresso Nacional decreta:  
 
 

Art. 1º O exercício da profissão de gestor de serviço de saúde regula-se pela 
presente lei, que estabelece os requisitos para o exercício profissional e determina 
o registro em órgão competente. 

Art. 2º É livre o exercício da atividade profissional de gestor de serviços de saúde, 
desde que atendidas às qualificações e exigências estabelecidas nesta Lei. 

Art. 3º O exercício da profissão de gestor de serviço de saúde, em todo o território 
nacional, é privativo dos portadores de: 

I – Diploma de curso superior em gestão de serviços de saúde, expedido por 
instituição regular de ensino no território brasileiro; 

II - Diploma de curso superior em gestão de serviços de saúde, expedido por 
instituição de ensino estrangeiro e revalidado no Brasil, de acordo com a legislação 
brasileira específica; 

III – Diploma de especialização, mestrado ou doutorado, expedido por instituição 
regular de ensino superior, ou por instituição estrangeira, e revalidada no Brasil, de 
acordo com a legislação brasileira específica. 

Art. 4º São atribuições dos gestores de serviço de saúde: 

I – Analisar a oferta de demanda de serviços de saúde considerando o contexto 
demográfico, epidemiológico e político-institucional, para assegurar o provimento 
eficiente do serviço de saúde; 

II – Atuar juntos aos vários níveis da federação e de gestão do sistema e dos 
serviços de saúde; 

III – Coordenar os processos de produção do cuidado, e dos serviços de saúde de 
forma a garantir a integridade da atenção fornecida ao paciente; 

IV - Manter o compromisso social e ético com a saúde da população e com a 
qualidade dos serviços que lhe são prestados; 
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IV – Empregar conhecimentos e instrumentos de gestão disponíveis para atuar no 
planejamento, organização e gerenciamento dos processos de trabalho das 
instituições de saúde, envolvendo a área de gestão de recursos humanos, 
materiais/equipamentos, financeira, orçamentária e de informação; 

Art. 5º Para provimento e exercício de cargos, funções ou empregos de gestor de 
serviços de saúde é obrigatória a apresentação de diploma nos termos do art. 3º 
desta Lei. 

Art. 6 º O exercício da profissão de gestor de serviços de saúde requer prévio 
registro na Superintendência Regional do Trabalho e emprego da localidade onde 
irá ocorrer a atuação profissional. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Comissões, em        de                de 2015. 

 

Deputado MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO 
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JUSTIFICAÇÃO 

   A temática da saúde é extremamente sensível em nosso país, 

nesse sentido, o de colaborar e propor novas tecnologias para o bom 

desempenho desse segmento é relevante que se passe a conceber novas 

formas de gerir a saúde. 

   Conforme mencionado no documento, datado de março de 2015 a 

nós endereçado, do Diretório Acadêmico do Curso de Gestão de Serviços de 

Saúde da UFMG – DAGESS/UFMG, o Plano de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI) que foi instituído pelo Decreto nº. 6.096, 

de 24/04/2007, dentro do Plano de Aceleração do Crescimento para a 

Educação, previa que as Universidades Federais, por adesão, pudessem 

elaborar propostas de crescimento por meio de novos cursos, 

preferencialmente noturnos, ou expansão de vagas nos cursos existentes. 

Dentre os cursos novos, foi criado o Curso de Gestão de Serviços de Saúde 

(CGSS), que é desenvolvido, em parceria, faculdades interdisciplinares de 

ciências biológicas e ciências econômicas. 

  O intuito é que se passe a gestão hospitalar de forma profícua 

para fomentar a adoção e a criação de novas tecnologias e experiências 

gerenciais, que maximizem os recursos da saúde e auxiliem a boa gestão da 

coisa pública. 

   Conforme demanda deste segmento, documento, datado de 

março de 2015 a nós endereçado, do Diretório Acadêmico do Curso de Gestão 

de Serviços de Saúde da UFMG – DAGESS/UFMG: 

“De modo especial, o desenvolvimento do princípio da 

interdisciplinaridade configura-se como uma premissa do 

Profissional de Gestão de Serviços de Saúde na busca do diálogo 

constante entre as áreas da Saúde, Economia, Administração, 

Demografia e Contabilidade para compreender a complexidade 

das políticas e Organizações de saúde e propor ações de 

intervenção nesta realidade nos diversos níveis de complexidade.”  

   O gestor de serviços de saúde é um profissional é de extrema 

relevância para a boa organização do Estado Democrático de Direito e 

fortalecimento dos bons mecanismos sociais de efetivação das políticas 

públicas. 

   Portanto, ante a complexidade da temática relativa à saúde e sua 

boa gestão urge a necessidade de regularmos a profissão de gestor de 
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serviços de saúde, razão pela qual se contamos com o apoio dos nobres Pares 

para o aperfeiçoamento do projeto e sua aprovação final.  

 

Sala das Comissões, em        de                de 2015. 

 

Deputado MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO 

 

 

 


