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1. Apresentação 

 

Este trabalho tem o objetivo de atender ao convite formalizado pela 

Faculdade de Direito da UnB, para elaboração de um texto que trate das competências e 

rotinas de funcionamento dos Conselhos de Saúde, a ser apresentado nos Cursos de 

Extensão e de Especialização em Direito Sanitário para os Membros do Ministério 

Público e da Magistratura Federal.  

Gostaria de expressar a responsabilidade com que assumo esta tarefa, em 

especial, por ter presente o grande número de conselheiros e conselheiras que 

apreciariam ter esta oportunidade de dialogar com o MP ao mesmo tempo em que 

estamos desencadeando, no Brasil, o Projeto Nacional de Capacitação de Conselheiros. 

Gostaria de ter a capacidade de poder expressar o quanto o Ministério 

Público é importante para o Controle Social do SUS e com isto destacar o número 

significativo de membros do MP que acompanham os Conselhos de Saúde e respondem 

às provocações e representações apresentadas pelos conselheiros e usuários do SUS, 

mas não posso deixar de registrar que a grande maioria ainda está muito distante e 

ausente destes colegiados que têm a atribuição de fiscalizar a garantia dos direitos dos 

cidadãos no SUS. 

O texto, tem a pretensão de trazer no primeiro momento, referências 

históricas do processo de construção do Controle Social no SUS e, em seguida,  a 

abordagem sobre as competências e rotina de funcionamento dos Conselhos de Saúde, 

reconhecendo ser um texto desprovido de um referencial teórico e de uma linguagem 

mais adequada ao público a que  se destina, optando pelo relato de práticas que fazem 

parte do dia-a-dia dos conselheiros de saúde.  

Gostaria de finalizar dizendo que estou absolutamente convencida dos 

argumentos aqui expressos, mas os submeto ao debate e mudança. Vejo os Conselhos 

de Saúde como um espaço de exercício da cidadania que a maioria dos administradores 

públicos ainda não conseguiu compreender e, principalmente por isto, buscamos o apoio 

do MP para que os Conselhos de Saúde possam definitivamente funcionar conforme sua 

previsão legal fiscalizando o atendimento dos serviços e a utilização de verbas públicas, 

o que, entre outros ganhos, não temos dúvidas, reduziria a corrupção do Brasil, pelo 

menos na área da saúde.  
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2. Considerações  Gerais  

 

 

No Brasil, as Conferências Nacionais de Saúde são realizadas desde 

1941, mas foi em 1963, na efervescência das Reformas de Base, que aconteceu a 3ª 

Conferência Nacional de Saúde, onde, pela primeira vez, em nível nacional foi  

discutido efetivamente a situação Sanitária no Brasil e a Política Nacional de Saúde.  

Foi também nos anos 60 a implantação da ditadura militar, que sangrou 

mais uma vez a história brasileira, trazendo uma paralisia no processo político 

institucional na área da saúde. Temos claro que se por um lado a ditadura militar impôs 

aos movimentos sociais anos de sofrimento, por outro, o movimento de resistência à 

ditadura, no final dos anos 60 e década de 70 estabeleceu a Transição Democrática. 

A década de 70 no Brasil é marcada pelo Movimento Sanitário de âmbito 

nacional, que nasceu entre grupos de profissionais da saúde que opunham-se ao governo 

militar, propunham uma ampla reforma no modelo do Sistema Nacional de Saúde e 

buscavam alternativas para a política de saúde até então implantada e que não atendia 

aos anseios nem às necessidades do povo brasileiro.  

O Sistema Único de Saúde do Brasil nasceu das propostas do Movimento 

Sanitário e da pressão popular, que iniciaram muito antes dos anos 60 e que vão se 

concretizar a partir de 1986 com a 8ª Conferência Nacional de Saúde e em 1988 na 

Constituição Brasileira. 

Na verdade, até hoje lutamos pela efetiva implantação do SUS com 

Controle Social, para que a população conheça definitivamente a garantia constitucional 

de que a Saúde é um direito de todos e dever do Estado e de que este deve proporcionar 

o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.   

 

 

3. Registro cronológico das Conferências Nacionais de Saúde do Brasil 

 
 1941: aconteceu a 1ª Conferência Nacional de Saúde do Brasil. 

 

 1950: 2ª Conferência Nacional de Saúde, que como a primeira, firmaram um campo 

institucional próprio ao sanitarismo. Neste período, a saúde está vinculada ao 

Ministério da Educação e Saúde. 

 

 1963: aconteceu a  3ª Conferência Nacional de Saúde, durante o Governo João 

Goulart, estando em destaque as Reformas de Base. Os temas discutidos foram: A 

situação Sanitária no Brasil, e a Política Nacional de Saúde. Esta foi a primeira 

conferência que tratou de fato de discutir uma política setorial. 

 

 1966: 4ª Conferência Nacional de Saúde. Foi marcada pelo esvaziamento do 

temário, tratando setorialmente dos Recursos Humanos. Esta conferência foi 

marcada pela participação de seus integrantes comprometida com um sistema de 

saúde privativista e voltados aos interesses do capital. 

 

 1975: 5ª Conferência Nacional de Saúde. Tratou principalmente de Programas como 

o Materno Infantil, Vigilância Epidemiológica, Controle das Endemias e Extensão 

das Ações de Saúde às Populações Rurais. 
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 1977: 6ª Conferência Nacional de Saúde, que foi considerada um retrocesso em 

relação às conferências anteriores. 

 

 1980: realizou-se a 7ª Conferência Nacional de Saúde, no Auditório do Itamaraty, 

ainda somente com pessoal técnico da saúde.  

 

 1986, de 17 a 21 de março: a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi considerada a 

pré-constituinte e seu relatório final propõe a implantação do Sistema Único de 

Saúde, relatório este que serviu de subsídio para elaboração do capítulo da Saúde na 

Constituição brasileira de 1988. É por isto que dizemos que o SUS saiu da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde direto para a Constituição do Brasil. 

 

 1992, de 09 a 14 de Agosto: 9ª Conferência Nacional de Saúde. Teve como tema 

central: A Municipalização é o Caminho. Foram credenciados quase 3 mil delegados 

e participantes e mais de 1.500 observadores. 

 

 1996, de 02 a 06 de Setembro: 10ª Conferência Nacional de Saúde, com a 

participação de 1.260 delegados e delegadas eleitos nas quase três mil conferências 

municipais de saúde. Participaram também da conferência, 1.341 observadores e 

351 convidados, conforme consta no Relatório Final da referida Conferência. 

 

 2000, de 15 a 19 de dezembro: 11ª Conferência Nacional de Saúde com o tema: 

Efetivando o SUS – Acesso, Qualidade e Humanização na Atenção à Saúde, com 

Controle Social, que contou com a participação de 2.500 delegados e delegadas.  

 

 

 

4. Participação da Sociedade Civil Organizada na Saúde do Brasil 

antes do SUS – (CIMS / SUDS) 

 
 Em 1981 foi instituído o Plano Nacional de Reorientação da Assistência à Saúde no 

âmbito da Previdência Social. Este plano incorporava algumas propostas da 

Reforma Sanitária e foi também o que  desencadeou o Programa Ações Integradas 

de Saúde – AIS. As AIS foram uma experiência de transferência por convênio a 

Estados e Municípios, de encargos e recursos para o custeio de serviços. Os recursos 

são vinculados ao objeto do convênio e os compromissos são assumidos perante o 

Ministério da Saúde, que é também, a  fonte do recurso. 

 1983 – O Programa de Ações Integradas de Saúde representou a primeira 

experiência de Sistema de Saúde Integrado. Com as AIS, vieram as CIS – 

Comissões Interinstitucionais de Saúde, no âmbito Estadual e no âmbito Municipal, 

as CIMS – Comissões Interinstitucionais Municipais de Saúde, que foram as 

primeiras experiências de colegiado com representação da sociedade civil 

organizada na saúde. As CIMS em grande maioria, mais tarde, transformaram-se 

nos Conselhos de Saúde correspondentes. As AIS permanecem até a Criação do 

SUDS. 
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 1987 – O Programa  SUDS – Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, foi a 

primeira aproximação estratégica para o Sistema Único de Saúde. O SUDS 

aprofunda a experiência de repasse de recursos, via Convênios, assim como de 

transferências de responsabilidades. O SUDS já nasce, após a realização da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde e contempla algumas de suas propostas, como a 

gratuidade, a descentralização das ações e serviços, mesmo tendo mantido o sistema 

de convênios. O SUDS estabelece que, para assinatura do Termo de Adesão ao 

Convênio, o município tenha uma CIMS composta com proporção paritária das 

entidades representativas da população e representantes de instituições 

convenientes. O SUDS pode ter sido a primeira demonstração de que o SUS é 

irreversível.   

 

 

5. O SUS  é aprovado pela Sociedade Civil Organizada na  8ª 

Conferência Nacional de  Saúde  

 

No início dos anos 80, o Movimento Sanitário já contava com o apoio e o 

reconhecimento do movimento popular, sindical e de setores da sociedade que 

buscavam os direitos sociais. Os discursos pela implantação do Sistema Único de 

Saúde, começam a fluir, não só no Movimento Sanitário. Com o país registrando a 

grande crise financeira da Previdência Social do final da década de 70; com a 

efervescência da queda da ditadura militar; com o processo de “redemocratização”, 

“reabertura política” e tantos outros apelidos, foi a conjuntura reservada pela história, 

para a instalação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que contou com mais de 4.000 

participantes, onde 1.000 eram delegados escolhidos para representar as instituições, 

organizações e entidades, observando-se como critério de representatividade, a 

proporção de 50% dos delegados como representantes da sociedade civil organizada.     

A 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada de 17 a 21 de março de 

1986, foi considerada a pré-constituinte e seu relatório final propõe a implantação do 

Sistema Único de Saúde. Este Relatório prevê também, a criação da  Comissão 

Nacional de Reforma Sanitária, que teve como uma das principais atribuições, 

apresentar e defender as propostas da 8ª Conferência  junto a Assembléia Nacional 

Constituinte, tornando-se o Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde o 

principal subsídio para a elaboração do Capítulo da Saúde na Constituição Federal  de 

1988. 

 

 

6. O Controle Social no SUS através dos Conselhos de Saúde  

 

Os Conselhos de Saúde constituem-se na regulamentação da diretriz 

constitucional da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, tornando-se, 

portanto, a instância deliberativa e fiscalizadora do SUS em cada esfera de governo. Os 

conselheiros e conselheiras de saúde estão nos conselhos exercendo atividades de 

relevância pública, a serviço do SUS e pela garantia dos princípios constitucionais e 

legais. As Leis 8080/90, 8142/90 e a Emenda Constitucional nº 29 atribuíram aos 

Conselhos de Saúde:  
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 Caráter permanente,  deliberativo e fiscalizador, inclusive nos aspectos econômicos 

e financeiros; 

 Composição através de 4 segmentos: Governo, Prestadores de Serviços, 

Profissionais de Saúde e Usuários; 

 Representação de usuários paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

 Convocação da Conferência de Saúde quando não convocada, pelo Poder Executivo, 

extraordinariamente;  

 Organização e normas de funcionamento das Conferências de Saúde e dos 

Conselhos de Saúde, definidas em regimento próprio aprovado pelo Conselho de 

Saúde; 

 Fiscalização e  deliberação sobre os recursos dos Fundos de Saúde; 

 Fiscalização e deliberação sobre o Orçamento, Plano de Saúde, Relatório de Gestão 

e Plano de Aplicação, entre outros. 

 

 

7. Organização e Funcionamento  dos Conselhos de Saúde 

 

Hoje, os Conselhos de Saúde estão formados na ampla maioria dos 

estados e municípios do Brasil, principalmente porque a legislação do SUS exige a 

comprovação de existência do Conselho de Saúde para o repasse de verbas aos Fundos 

de Saúde correspondentes. 

 

8. Regimento Interno 

 

O Regimento Interno é um instrumento do Conselho de Saúde elaborado 

e aprovado pelo seu plenário e modificado sempre que necessário, sem ferir a Lei que 

cria o Conselho de Saúde. No Regimento Interno, consta a organização, estrutura  e 

funcionamento do colegiado com destaque para alguns temas como: periodicidade das 

reuniões, quorum mínimo para deliberações, eleições do Núcleo de Coordenação ou 

Mesa Diretora do Conselho, tempo do mandato, Comissões Permanentes, Comissões 

Especiais, entre outros. 

 

 

 

9. Estrutura dos conselhos 

 

Nas leis dos Conselhos de Saúde, consta que cabe à Secretaria de Saúde 

correspondente, garantir o apoio administrativo, operacional, econômico, financeiro, de 

recursos humanos e materiais necessário para o pleno e regular funcionamento dos 

Conselhos de Saúde, porém a grande maioria dos Conselhos de Saúde continuam sem 

estrutura para desempenhar suas atribuições. Relatamos abaixo algumas dificuldades: 

 

 Sede do Conselho: os endereços dos Conselhos de Saúde, com algumas belas 

exceções, consta do mesmo endereço da Secretaria de Saúde correspondente, não 

tendo, mesmo dentro dos espaços da Secretaria de Saúde um local adequado 

destinado à sede dos Conselhos. 
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 Dotação orçamentária: o Conselho de Saúde é um órgão do Poder Executivo. Para 

o seu exercício, necessita de dotação orçamentária própria para não ficar à mercê da 

respectiva Secretaria de Saúde, muitas vezes interessada em manter absoluto 

controle sobre o Conselho de Saúde. 

 Secretaria Executiva: é cada vez mais urgente a constituição de secretarias 

executivas nos Conselhos de Saúde, para que tenham condições de dar 

encaminhamento às deliberações do plenário, organizar os arquivos, as 

correspondências e atribuições combinadas com a Mesa diretora ou Núcleo de 

Coordenação do Conselho. Hoje não se pode cogitar que um órgão de fiscalização e 

deliberação em assunto tão relevante, como é a saúde, possa dispensar a exigência 

de telefone, fax, computadores, internet e outros. 

 

10. Periodicidade das reuniões 

 

As reuniões plenárias ordinárias dos Conselhos de Saúde acontecem na 

grande maioria, uma vez por mês. Em um número menor de Conselhos, são quinzenais 

e em outros com um espaço muito maior. A recomendação do Congresso Nacional de 

Conselhos de Saúde é de que sejam realizadas, no mínimo, uma vez por mês. Os 

Conselhos de Saúde freqüentemente realizam Reuniões Plenárias Extraordinárias. 

 

11. Registros das Reuniões dos Conselhos de Saúde 

 

As reuniões dos Conselhos de Saúde são registradas em atas. No 

Conselho Nacional de Saúde, nos Conselhos Estaduais de Saúde e em alguns Conselhos  

Municipais de Saúde, as atas são elaboradas pela Secretaria Executiva e submetida a 

apreciação e aprovação do Plenário do Conselho. A ata só tem valor após aprovada e 

assinada. Onde não há secretaria executiva, são os próprios conselheiros quem redigem 

as atas. As resoluções são transcritas e encaminhadas oficialmente ao gestor para 

homologação. 

 

12. Quem são os conselheiros e como são escolhidos 

 

Os Conselhos de Saúde são formados por quatro segmentos, sendo que 

50% das vagas são destinadas às entidades do segmento usuário. Os outros três 

segmentos terão a seguinte divisão: 25% para as entidades de Profissionais de Saúde e 

25% para governos e prestadores de serviço. 

As formas de escolha das entidades que compõem os segmentos variam, 

conforme o Estado, ou região. A forma mais democrática, nos parece, é a eleição das 

entidades na  Conferência de Saúde correspondente. 

Em alguns conselhos de saúde, sua composição com a nominata das 

entidades, consta da lei de sua criação. Tanto num caso, quanto no outro, escolhidas as 

entidades, cabe a elas indicar seus representantes. A vaga no conselho de saúde é da 

entidade e não do conselheiro, podendo esta o substituir a qualquer tempo.  
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13. Presidências dos Conselhos de Saúde 

 

É significativo o número de Conselhos de Saúde que conseguem eleger 

seus presidentes, mas é importante destacar um fenômeno que deve ser objeto de estudo 

e acompanhamento: os Conselhos de Saúde continuam sendo presididos pelos gestores 

do SUS em cada esfera de governo. 

No nível federal, o presidente do Conselho Nacional de Saúde é o 

Ministro da Saúde; nos Estados, à exceção do Rio Grande do Sul, todos os demais 

Conselhos Estaduais de Saúde são presididos pelos Secretários ou Secretárias de Estado 

da Saúde e nos municípios há uma diversidade, sendo que algumas regiões já 

conseguiram avançar neste debate, entendendo que se o gestor é o presidente do 

Conselho de Saúde que é a instância deliberativa e fiscalizadora do SUS, ele é fiscal de 

si mesmo, portanto ele homologa as resoluções que ele mesmo assina como presidente. 

É importante observar também,  que ainda encontramos muitas leis de 

Conselhos de Saúde onde consta um artigo dizendo que o “secretário da saúde será 

presidente nato do conselho de saúde”. Este tema é polêmica  constante nas Plenárias de 

Conselhos e Conferências de Saúde, para o bem da democracia.  

 

14. Comissões 

 

Muitos Conselhos de Saúde, ainda funcionam somente com as reuniões  

plenárias. A grande resistência, em especial, das representações das Administrações 

Públicas nos Conselhos de Saúde se dá em relação à criação e formação da Comissão 

Permanente de Fiscalização e da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ao 

Processo Orçamentário, que estão constituídas em um pequeno número de conselhos, 

quando deveriam estar presentes em todos os Conselhos de Saúde. 

As Comissões nos Conselhos de Saúde têm caráter propositivo e a 

atribuição principal de elaborar análises e pareceres, que serão submetidos ao plenário 

do Conselho de Saúde. Os pareceres das comissões poderão ser consubstanciados em 

Resoluções. 

A organização e funcionamento das comissões são definidos por 

regimento interno. Nas comissões, os conselheiros têm a possibilidade de aprofundar os 

temas abordados, podendo solicitar à Secretaria de Saúde e outros órgãos do SUS todas 

as informações necessárias para subsidiar as suas manifestações. As comissões 

estimulam e qualificam a atuação dos conselheiros. 

 

15. Resolução 33/92 do CNS 

 

Os Conselhos de Saúde estão criados por lei, eventualmente, 

encontramos um conselho formado por decreto. Desde 23 de dezembro de 1992, os 

Conselhos de Saúde em todo o Brasil nortearam sua Constituição e Estruturação pela 

Resolução 33 do Conselho Nacional de Saúde, que trata especificamente sobre o tema. 

Na 11ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em Brasília, nos 

dias 15 a 19 de dezembro de 2000, conforme consta no Relatório Final, na letra c do 

item 7 – Tema:  Controle Social,  o plenário da 11ª Conferência Nacional de Saúde 

deliberou pela reformulação da Resolução 33/92, sendo que esta reformulação 

acontecerá  após discussão e acolhimento de sugestões dos Conselhos Estaduais de 
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Saúde, que deverão buscar subsídios junto aos Conselhos Municipais de Saúde e à 

Plenária Nacional de Conselhos.  

A Coordenação da Plenária Nacional de Conselhos de Saúde reuniu-se 

imediatamente ao final da 11ª Conferência Nacional de Saúde e elaborou uma proposta 

ao Conselho Nacional de Saúde, inclusive com calendário para discussão da Resolução 

33 nos Estados e Regiões. No ano 2001, o debate sobre a reformulação da Resolução 33 

obteve âmbito nacional. Conselhos Municipais e Estaduais; Plenárias Estaduais e 

Regionais de Conselhos de Saúde em todo o Brasil debateram e elaboraram propostas 

para a Resolução 33. Na 10ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, ocorrida de 18 a 

20 de novembro de 2001, foram debatidas e deliberadas propostas para a reformulação 

da Resolução CNS-33/92. Estas proposta foram encaminhadas ao Conselho Nacional de 

Saúde.  

 

   

Articulação Nacional entre os Conselhos de Saúde - Primeiro Congresso 

Nacional de Conselhos de Saúde. 
 

A iniciativa de constituir uma Organização  Nacional de Conselhos de 

Saúde com o objetivo de articular as políticas de saúde da esfera nacional com as 

esferas estaduais e municipais de forma a assegurar ao SUS a integralidade e a unidade, 

partiu da representação da CUT – Central Única dos Trabalhadores no Conselho 

Nacional de Saúde, quando, durante o Congresso da ABRASCO, em 1994, no Recife, 

estiveram reunidos 300 conselheiros de saúde, representando conselhos de diversos 

Estados do Brasil e manifestaram preocupações e dificuldades comuns nos diversos 

Conselhos de Saúde.  

O Primeiro Congresso Nacional de Conselhos de Saúde aconteceu nos 

dias 24 e 25 de abril de 1995, no Centro de Convenções de Salvador/BA. Neste período, 

o espaço do Centro de Convenções estava reservado para o Congresso Latino 

Americano e Brasileiro de Epidemiologia, que iniciava no dia 26 de abril. A Comissão 

Organizadora do referido Congresso cedeu a sua  estrutura para que pudesse ser 

realizado o I Congresso Nacional de Conselhos de Saúde. 

Participaram 740 inscritos entre Conselheiros, observadores e 

convidados. Destes, 539 eram conselheiros eleitos nos respectivos Conselhos de Saúde, 

para participarem como delegados no Congresso de Conselhos.  

É importante destacar este número de participantes, principalmente 

porque as despesas de deslocamento e manutenção dos conselheiros no congresso, 

segundo o regimento e, como consta até hoje, são da competência dos respectivos  

conselhos de saúde que os elegeram. Houve muitas denúncias de conselhos que não 

providenciaram o pagamento das despesas dos delegados, ficando certo que tais 

encargos deveriam ser suportados pelos conselhos de origem,  nos moldes de alguns 

casos  em que tais despesas foram por eles bancadas. 

O Primeiro Congresso Nacional de Conselhos de Saúde foi um marco na 

história do Controle Social do SUS. A troca de experiências e a visualização dos 

problemas comuns trouxeram um grande crescimento aos conselheiros e a necessidade 

de uma articulação nacional. 

O conjunto das deliberações, constam do Relatório Final do Primeiro 

Congresso Nacional de Conselhos de Saúde que, sem dúvida alguma, desencadeou a 

necessidade de uma ampla mobilização e articulação entre os Conselhos de Saúde, que 

culminou na criação da Plenária Nacional de Conselhos de Saúde. 
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16. Plenária de Conselhos de  Saúde 

 

A Plenária de Conselhos de Saúde é uma instância de Articulação entre 

os Conselhos de Saúde em âmbito Nacional, Regional e Estadual. Hoje a Plenária 

Nacional de Conselhos de Saúde reúne-se uma vez por ano e deve ser precedida por 

Plenárias Regionais e Plenárias Estaduais de Conselhos de Saúde. 

A Primeira Plenária Nacional de Conselhos de Saúde aconteceu no dia 19 

de novembro de 1996 e na Quarta Plenária Nacional de Saúde que foi eleita a primeira 

Coordenação Provisória da Plenária Nacional, sendo composta por 04 representantes do 

CNS, dois representantes eleitos da região nordeste e um representante eleito das 

demais regiões, totalizando 10 coordenadores. 

Hoje, a Coordenação da Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, é 

composta por: 04 representantes do CNS, 03 representantes da região nordeste, 02 

representantes da região norte, 02 representantes da região sudeste, 02 representantes da 

região centro oeste e 02 representantes da região sul, totalizando 15 coordenadores. Os 

coordenadores das regiões são todos eleitos na Plenária Nacional e os representantes do 

CNS são escolhidos pelo Plenário do CNS.   

No ano 2000, a Coordenação da Plenária Nacional de Conselhos de 

Saúde, por seus conselheiros eleitos representantes das cinco regiões do Brasil, foram 

convidados e participaram compondo a Assessoria de Articulação e Mobilização da 11ª 

Conferência Nacional de Saúde.  

De 1995 até o ano 2001, foram realizadas 10 plenárias Nacionais de 

Conselhos de Saúde. Os relatórios finais da 1ª à 9ª Plenária, do II Encontro Nacional de 

Conselhos de Saúde e do I Congresso Nacional de Conselhos de Saúde estão 

consolidados no documento Série Histórica do CNS n.3 – Plenárias Nacionais de 

Conselhos de Saúde – Resgate Histórico do Controle Social no SUS, cuja organização 

dos dados foi uma iniciativa de coordenadores da Plenária Nacional de Conselhos de 

Saúde, no ano de 2001. 

 

 

17. Capacitação de Conselheiros de Saúde  

 

Conforme deliberação do I Congresso Nacional de Conselhos de Saúde, 

os conselhos estaduais deveriam voltar para seus estados e desencadear cursos de 

formação de conselheiros de saúde, porque uma  das reclamações mais freqüentes dos 

participantes, em especial os do segmento usuário, era de que não tinham acesso a 

informações sobre os assuntos versados nas reuniões dos conselhos, enquanto os 

gestores, prestadores de serviços e os profissionais de saúde possuíam, na maioria das 

vezes, todas as informações, tornando desigual quaisquer discussão e debates e 

influenciando as deliberações do conselho.  

Alguns Conselhos de Saúde, conseguiram realizar Cursos de Formação 

de Conselheiros,  que redundaram em uma melhor qualificação aos seus participantes.  

O Conselho Nacional de Saúde em 1999, deliberou sobre as Diretrizes 

Nacionais para Capacitação de Conselheiros de Saúde, o que foi divulgado para os CES 

e CMS. As Plenárias Nacionais de Conselhos de Saúde, por várias vezes, tiveram este 

tema em pauta. 

Durante todos estes anos de implantação do SUS e dos Conselhos de 

Saúde, os relatórios de Seminários, Conferências de Saúde e Plenárias tanto regionais, 
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estaduais e nacionais de Conselhos de Saúde continuam registrando reclamações de 

conselheiros que revelam a necessidade de investir em sua capacitação.  

 

 

18. Projeto Nacional de Capacitação de Conselheiros de Saúde  

 

O Projeto Nacional de Capacitação de Conselheiros hoje em curso, que 

será administrado pelo Consórcio FUNDEP/FUNCAMP/FUBRA/FENSPTEC, foi 

construído considerando as demandas do controle social e a partir de experiências 

Estaduais e Regionais. Os Conselhos de Saúde em todo o Brasil aguardam com 

expectativa o projeto nacional de capacitação de conselheiros, há pelo menos dois anos 

desde o seu anúncio, certos de que qualquer Projeto Nacional só terá êxito se respeitar 

as peculiaridades regionais, sem perder de vista a necessidade de fortalecer o Controle 

Social no SUS. 

   

 

19. Principais questionamentos dos Conselheiros de Saúde aos 

membros do Ministério Público nas Plenárias de Conselhos, 

Conferências de Saúde e cursos de capacitação de conselheiros 

 

 Como garantir o caráter deliberativo e fiscalizador do Conselho de Saúde? 

 O que fazer quando o gestor não homologa as resoluções do Conselho de Saúde? Ou 

como garantir a homologação das resoluções aprovadas pelo Plenário do Conselho 

de Saúde, com discordância do Gestor? 

 É ético o Gestor do SUS ser também Presidente do Conselhos de Saúde? 

 Se o gestor do SUS é também quem homologa as Resoluções do Conselho de 

Saúde, sendo ele o presidente, é quem assina a Resolução e a Homologação? 

 Como garantir a eleição da Mesa Diretora ou Núcleo de Coordenação do Conselho, 

pelo Plenário do Conselho de Saúde? 

 Como evitar que o Chefe do Poder Executivo encaminhe Projeto de Lei ao 

Legislativo, sem concordância do Plenário do Conselho, modificando a lei de 

criação do Conselho de Saúde e, como muito acontece, modificando a sua 

composição, retirando ou substituindo entidades? 

 Como garantir a estrutura para funcionamento dos Conselhos de Saúde, com 

dotação orçamentária própria, com verbas para seu funcionamento, para divulgação 

dos direitos da população, para realização de eventos e demais necessidades do 

Conselho? 

 Como garantir verbas para deslocamento de conselheiros, quando em representação 

do Conselho de Saúde e para que todos os conselheiros tenham os mesmos direitos? 

 Quando vamos resolver o problema das cobranças no SUS, em especial nos 

procedimentos anestésicos e quando vamos responsabilizar os que cometem a 

ilegalidade da cobrança? 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser utilizada como argumento de 

impossibilidade de gastos, mesmo em serviços de relevância pública, como a 

Saúde? 
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 Como os conselheiros podem fiscalizar realmente os aspectos econômicos e 

financeiros, como prevê a Lei 8142/90, se os administradores públicos, não 

discutem os orçamentos da saúde com os conselhos e os poderes legislativo 

aprovam estes orçamentos, com total desconhecimento da Emenda Constitucional 

29? 

 O conselheiro é co-responsável junto com o gestor público pela aprovação das 

prestações de contas dos gastos em saúde? 

 

 

20. O que as Conferências Nacionais de Saúde tratam sobre o papel do 

Ministério Público 

 

Transcreveremos a seguir as deliberações constantes do Relatório Final 

da 10ª Conferência Nacional de Saúde, que dedicou o item 10 do tema Saúde, Cidadania 

e Políticas Públicas, ao MP: 
 

“10 – Os gestores do SUS e os Conselhos de Saúde devem exigir do Ministério 

Público a defesa do SUS e das demais políticas que atuam na ampliação e 

manutenção da qualidade de vida da população. Para tanto, os participantes da 

10ª CNS deliberam por: 

10.1 – defender que o Ministério Público exerça seu papel constitucional 

e social (conforme prevêem os artigos 129 e 197 da Constituição 

Federal), com a democratização do acesso ao mesmo, a garantia da 

informação e o compromisso deste com a defesa dos interesses do 

cidadão; 

10.2 – defender que o Ministério Público seja o tutor da legislação em 

saúde, da assistência social e do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

fiscalizando sua implantação e execução nos setores públicos e privados, 

e tomando as providências cabíveis no caso de descumprimento do texto 

legal; 

10.3 – responsabilizar o Conselho Nacional de Saúde por cobrar da 

Procuradoria Geral da República que exerça seu papel constitucional em 

relação ao Inquérito Civil Público nº 08100.005215/94-81, sobre o 

financiamento do SUS, e ao Inquérito Civil Público nº 08100.007014/94-

09, sobre a implantação e funcionamento do SUS, devendo divulgar os 

resultados parciais, encaminhar as medidas legais cabíveis e continuar  

com as apurações referentes aos mesmos; 

10.4 – responsabilizar os Conselhos de Saúde por encaminhar a todos os 

membros do Ministério Público Federal e Estaduais as resoluções das 

Conferências Nacionais de Saúde (3ª, 8ª, 9ª e 10ª CNS), normas 

operacionais básicas, portarias, instruções e leis complementares  

relativas ao SUS, bem como as resoluções dos Conselhos de Saúde, para 

que o Ministério Público fiscalize seu cumprimento; 

10.5 – reivindicar ao Ministério Público a criação de Curadorias de 

Saúde (setor específico para cuidar as questões pertinentes à saúde); 
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10.6 – propor ao Ministério Público a inclusão da legislação do SUS nos 

cursos preparatórios e exames de seleção de procuradores e promotores. 

 

Estas deliberações foram tomadas em 1996. 

 

21. Considerações Finais 

 

Desde 1990, quando os Conselhos de Saúde foram instalados no Brasil, o 

Controle Social no SUS avançou muito. A articulação nacional entre os conselhos, 

através das Plenárias Nacionais de Conselhos de Saúde, possibilitou lutas conjuntas 

como foi a luta pelos 10% para a Saúde, que ficou conhecida como a luta pela PEC/169,  

que resultou na aprovação da Emenda Constitucional 29.  

Durante este período, o SUS foi fortemente atacado, quando por 

exemplo, em uma proposta de Emenda Constitucional, o colocaria entre vírgulas e com 

isto condicionando seus princípios tão duramente conquistados; quando práticas ilegais 

dentro do Sistema são exercidas por Gestores, Prestadores de Serviços e Profissionais 

de Saúde, ou com a conivência destes; quando ações judiciais são emitidas mesmo 

ferindo princípios do SUS e surpreendendo inclusive aos que as solicitaram. Isto e 

muito mais tornaram os Conselhos de Saúde a instância de resistência da garantia dos 

princípios constitucionais e legais dos direitos dos cidadãos na saúde. 

Situações de desrespeito a direitos no SUS desafiam os Conselhos e 

conselheiros de saúde que estão em todos os municípios e estados do nosso País lutando 

por estes direitos e defendendo o SUS em circunstâncias que nem o próprio gestor do 

SUS defende; tendo que lutar contra toda a pressão da indústria da doença que torce 

para que a saúde pública não funcione; tendo muitas vezes que resistir a pressão de 

administradores públicos que continuam desrespeitando o caráter deliberativo e 

fiscalizador do Conselho de Saúde; tendo que enfrentar a visão privativista de 

segmentos e representantes atuando no Conselho de Saúde e que disputam inclusive, 

sua presidência. 

Temos assistido em todo o Brasil, movimentos que estabelecem rota de 

colisão com conselheiros de Saúde. Inúmeros têm sido os casos em que administradores 

públicos têm tentado e, em muito conseguido, mudar as leis dos Conselhos  para retirar 

conselheiros e entidades combativas na defesa do controle social do SUS e que nem 

sempre compartilham com as posições da administração. 

Nenhum cidadão ou cidadã assume com paixão a condição de 

conselheiro de saúde se não tiver a certeza de que a saúde é um direito de todos e um 

dever do Estado. Que a universalidade é um direito e é possível e se não tiver esperança 

de que estamos lutando incansavelmente para um dia nos reunirmos numa grande 

conferência, a maior de todas, para comemorar a vitória do exercício da cidadania, a 

vitória do SUS com todos os seus princípios, o acesso universal e igualitário  e a saúde 

pública de qualidade para todos.   
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