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CARTA DO PRESIDENTE

A legislação do Sistema Único de Saúde (SUS) garantiu a participação da socie-

dade civil organizada nos processos de deliberações sobre as políticas públicas de saúde 

e na fiscalização das programações anuais e do financiamento da saúde. Isso foi possível 

por meio da institucionalização dos Conselhos de Saúde (Lei 8.142/90).

Passados 23 anos de regulamentação, esse ainda é um tema complexo para ges-

tores, trabalhadores, usuários e prestadores de serviços do SUS. Compreender a lógica 

da participação dos Conselhos de Saúde nos processos de deliberação do SUS tornou-

-se um desafio, principalmente para os gestores, uma vez que, em sua maioria, a atuação 

dos conselhos se limita à fiscalização.

Em várias situações observa-se uma atuação concorrente dos Conselhos de Saúde, 

que, consequentemente, promovem o emperramento da gestão e causam prejuízos à 

população. Outro fator que merece destaque é a utilização dos Conselhos de Saúde para 

a promoção política de alguns de seus membros.

Dessa forma, a CNM publica a presente cartilha abordando a estrutura, o funcio-

namento e as atribuições dos Conselhos Municipais de Saúde, como forma de orientar 

os gestores municipais e promover a qualificação da gestão municipal do SUS.

Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em matéria de saúde é preciso que a participação popular seja efetiva e determi-

nante, orientando os gestores nas peculiaridades e nas necessidades de cada região, pois 

o Brasil possui proporções continentais e grandes desigualdades regionais.

Por meio dessa participação, abrir-se-á a via para uma política efetiva de transfor-

mação social no âmbito da saúde brasileira; e a transformação dessas condições propiciará 

as demais alterações solicitadas pelo povo brasileiro por meio da democracia participativa.

Portanto, a necessidade de refletir a participação popular na intervenção, na con-

cretização do direito à saúde se coaduna, não por mera “bondade” interpretativa, ao 

princípio republicano, porém à imperatividade de conformar a realidade social à ordem 

constitucional – se República, então que se realize uma.

Nesse sentido, a presente publicação tem a pretensão de abordar o direito à saúde 

na ótica da participação social, dos Conselhos de Saúde, especialmente nos seus aspec-

tos legais e funcionais.
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CAPÍTULO 1

A saúde e a participação social na 
concretização do direito à saúde

Dentre as várias definições de saúde, trabalhar-se-á com a de AITH, que define 

a saúde como “um bem jurídico relacionado de forma indissociável com o maior bem 

jurídico que existe, a vida. A saúde, longe de ser apenas a ausência de doenças ou enfer-

midades, configura-se no estado de bem-estar físico, social e mental”.1

É a partir dessa definição que se deve pensar o direito à saúde como demanda 

jurídica voltada à inclusão social. O direito à saúde nem sempre foi reconhecido como 

um direito fundamental.2 O “status de direito fundamental” somente foi dado à saúde 

na Carta Magna de 1988, que foi além de reconhecê-lo como tal, estabelecendo as bases 

para o Sistema Único de Saúde  (SUS).

Falar em saúde é extremamente complexo, especialmente quando se trata da 

concretização desse direito. É notório que o saber isolado do Direito não dá conta da 

concretização da saúde. Nesta ótica, é oportuno lembrar Foucault quando ele afirma 

que devemos (des)construir um conjunto de relações de poder-saber difusas que ope-

ram como dispositivos de construção de subjetividades.3

1  AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário: a proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2007. p. 394.
2  Entenda-se direitos fundamentais como aqueles direitos indispensáveis à existência humana digna, ou seja, direitos inerentes à existência huma-
na, por mais óbvio que possa parecer. 
3  FOUCAULT, M. Estratégia poder-saber. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004 (Ditos e escritos IV).
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Nesse contexto de relações de saberes difusos é que se faz a participação social 

no âmbito dos Conselhos de Saúde. Desse modo, tornar-se-á possível movimentar ações 

com o intuito de colaborar com essa árdua atividade: concretizar o direito à saúde.

É nessa perspectiva que se deve pensar essas ações como exercício de cidadania 

na República, ou seja, o controle social na tomada de decisão. Aqui se fazem presentes os 

Conselhos de Saúde. Ou seja, é um resgate da dimensão política da saúde.4 

Assim, cabe reiterar o que Höffe5 diz sobre o povo, no sentido de que o povo não 

se resume à simples constituição do eleitorado, é mais que isso, é um ator da política, visto 

que o autêntico soberano na democracia é o próprio cidadão!

Um fator que influencia muito essa estreita relação entre administração pública 

e participação popular é a positivação do direito e a democratização da política. Neste 

sentido, é possível dizer que a democratização da política precisa de mais proteção jurí-

dica ao particular, especialmente no que consiste ao constitucional.6 É nesta perspectiva 

que se deve pensar no papel do controle social na democratização da saúde, na concre-

tização da saúde.

4  Para que haja tal resgate, é necessário, no dizer de Negri, que haja o estímulo à potência constituinte da multidão. NEGRI, A. O Poder Constituinte: 
ensaios sobre as alternativas da modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2002. 
5  HÖFFE, Otfried. A democracia no Mundo de Hoje. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 131.
6  LUHMANN, Nicklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana, 1998. p. 483.
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CAPÍTULO 2

O direito e a política: 
as políticas públicas

O direito e a política guardam uma relação bastante próxima entre si. O direito 

acaba sendo permeado pelas “influências” do sistema político, visto que essa acaba por 

ser uma característica do fenômeno jurídico, especialmente do ramo do direito público.

É o sistema do direito que oferece os mecanismos necessários (dentre eles, a 

abertura legal à participação social na tomada de decisão do direito à saúde) ao sistema 

da política, para, então, este ter a possibilidade de propor e executar a política pública 

de saúde. Hodiernamente, a definição de políticas públicas como campo do estudo jurí-

dico abre espaço para a interdisciplinaridade, pois o direito acaba estabelecendo relações 

com outras áreas do conhecimento, as quais, de certo modo, foram excluídas desde os 

primórdios do positivismo.7 Ou seja, a sociedade requer um novo olhar às demandas 

sociais, dentre elas as de saúde.

Outro ponto deveras importante no Direito é a mudança de paradigma no que 

tange aos direitos sociais. A postura anterior do Estado era abstencionista, entretanto, a 

partir da Constituição Federal de 1988 passa a assumir um papel de prestador (respon-

sável), cujo enfoque recai sobre a obrigação de fazer, que surge com o advento e a posi-

tivação dos direitos sociais.

7  BUCCI, Maria P. Dallari (Org.). O conceito de política pública em direito. In: Políticas Públicas. Reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 1, 2. 
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Compreender as políticas públicas como uma categoria jurídica atende à neces-

sidade de concretização/efetivação dos direitos humanos, dentre os quais os sociais, 

especificamente o direito à saúde.8 A evolução da temática da fruição e do gozo desses 

direitos é dotada de complexidade, pois demanda do Estado uma série de providências, 

medidas concretas, de modo a criar mecanismos para neutralizar, na medida do possível, 

os males da força excludente do capitalismo, incentivando o desenvolvimento humano.

O processo de ampliação de direitos (gerações de direitos) é fruto de uma 

demanda da cidadania, que acabou por fomentar a intervenção do Estado no domínio 

econômico e social, realidade evidenciada a partir do século XX.9 De outro lado, o que 

na perspectiva sistêmica significa a ideia de forma – tudo aparece com dois lados –, está 

representado pela mediação do Estado, no que tange à garantia desses direitos. Nesta 

esteira, está-se diante do paradigma do Estado intervencionista, visto que os direitos sociais 

reclamam prestações positivas do Estado.

Nesse contexto, pode-se dizer que, no Estado brasileiro, a pretensão constitu-

cional estava pautada em direitos que visavam à redemocratização do país, objetivando 

superar, ao menos em parte, as desigualdades sociais produzidas ao longo do cenário 

histórico brasileiro. 

A partir dessa pretensão constitucional, pode-se dizer que o instrumento de efe-

tivação do direito à saúde é a política pública, que pode ser definida como um programa 

de ação governamental, ou seja, um conjunto de medidas coordenadas, com o objetivo 

maior de movimentar a máquina estatal para concretizar um direito, no caso em tela, 

a saúde. O próprio art. 196 da Constituição, como já referido, dispõe que: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

[...] acesso universal e igualitário às ações e serviços [...]”. Note-se que a própria Consti-

tuição já estabelece a estruturação das prestações em matéria de saúde, pois, além de 

estabelecer as políticas sociais, estabelece também nos arts. 198 a 200, de forma inédita, 

o Sistema Único de Saúde.

8  BUCCI, 2006, p. 5.
9  BUCCI, 2006, p. 5.



12 Estrutura, funcionamento e atribuições dos Conselhos Municipais de Saúde

Nesses moldes, o Sistema Único de Saúde não aparece como um programa que 

visa simplesmente a resultados, mas, sim, como uma nova conformação, cuja finalidade 

maior é a coordenação da atuação governamental em todos os níveis federativos, cuja 

característica é ter uma rede regionalizada e hierarquizada (art. 198, Constituição Federal) 

e atender às seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral prioritariamente 

preventivo e a participação da comunidade. 

Dessa forma, as políticas públicas são definidas como programas de ação coorde-

nada para a realização de direitos a prestações dos serviços de saúde. Neste viés, as políti-

cas públicas não são uma categoria instituída pelo Direito, mas, sim, atividade do sistema 

político, lato sensu e strictu sensu, da administração pública. Nesta ótica, o Direito assume 

um papel de conformador entre as instituições que realizam as políticas públicas. Trata-

-se, em última análise, da comunicação entre o Legislativo, o governo, a administração 

pública (burocracia) e o Direito (regramento), ou seja, comunicação entre o sistema da 

política, incluindo aqui os seus subsistemas e o sistema do Direito.

A relação da política e do Direito ocorre mediante a comunicação que se estabe-

lece entre esses sistemas, como já referido. A partir disso, pode-se dizer que cumpre ao 

Direito conferir a expressão formal ao propósito da política, transformando-o em legis-

lação, ou seja, especificamente em normas de execução, pois, como é sabido, a adminis-

tração pública age mediante a habilitação legal adequada. A real problemática surge jus-

tamente a partir da necessidade de operacionalizar um conceito advindo da política no 

direito vigente, objetivando uma construção futura.10 

Ainda nas políticas públicas, deve-se destacar a dimensão material, pois é por meio 

do programa que se especificam os objetivos e os meios para atingir tal fim. Tais progra-

mas devem apresentar os resultados pretendidos e o tempo necessário para a implemen-

tação, ou seja, são verdadeiros parâmetros para a avaliação dos resultados obtidos com a 

política pública. Trata-se, então, de um programa de ação, visto que, na perspectiva kelse-

niana, a política pública assumiria uma dimensão da eficácia social, a chamada efetividade.   

10  COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. In: MELLO, Celso Antonio Bandeira de (Org.). 
Estudos em homenagem a Geraldo Ataliba. São Paulo: Malheiros, 1997. v. 2.
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Segundo Sola,11 o processo de formação de políticas públicas é fruto de uma 

dinâmica de fatores sociais, econômicos, políticos e ideológicos, cuja característica é a 

complexidade. Nesse cenário demasiadamente complexo é que se tem o processo de 

desenvolvimento do Brasil, cujo fundamento são as decisões políticas.12. O desenvolvi-

mento nacional pode ser considerado como política pública principal, harmonizando as 

demais, visto que o fundamento das políticas públicas é a necessidade de concretização 

de direitos através de prestações positivas do Estado.13

Para a formulação das políticas públicas é necessário que haja planejamento. 

Embora seja dotado de conteúdo extremamente técnico, não deixa de ser fruto de um 

processo político. O planejamento é o mecanismo de ligação entre as estruturas política 

e econômica, pois estas estão ligadas. Este processo acaba no âmbito das relações políti-

cas. São pressupostos desse processo a negociação e as decisões políticas entre os Entes 

federativos e os setores sociais.14 

Assim, o processo de ampliação da cidadania passa pelo fortalecimento do Estado 

perante esses interesses privados e por uma integração igualitária da população na socie-

dade. A pretensão de uma política de âmbito nacional para o desenvolvimento requer a 

presença ativa do Estado nacional, de modo coordenado. Entretanto, o neoliberalismo 

acaba com isso. Mas há que se dizer que a referida pretensão deve levar em conta os fun-

damentos basilares do ordenamento contidos na Constituição de 1988, a fim de que tal 

discussão possa ser retomada.

Desvelar esses paradoxos e conhecer os problemas do Estado brasileiro e os obs-

táculos à atuação estatal são essenciais para a busca de alternativas, na tentativa de supe-

rá-los, para, então, podermos promover a democracia e, antes de mais nada, a cidadania 

do povo, entendendo o povo como sujeito da soberania.

11  SOLA, Lourdes. Idéias econômicas, decisões políticas: desenvolvimento, estabilidade e populismo. São Paulo: Edusp/Fapesp, 1998. p. 36-39.
12  IANNI, Octavio. Estado e capitalismo. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 214, 215.
13  COMPARATO, Fábio Konder. A organização constitucional da função planejadora. In: CAMARGO, Ricardo Lucas (Org.). Desenvolvimento 
econômico e intervenção do Estado na ordem constitucional – estudos jurídicos em homenagem ao professor Washington de Souza. Porto 
Alegre: SafE, 1995. p. 82, 83. 
14  BERCOVICI, Gilberto. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do Estado. In: BUCCI, 2006, p. 146.



14 Estrutura, funcionamento e atribuições dos Conselhos Municipais de Saúde

Miranda15 ensina que à medida que a sociedade global é heterogênea, e mais gru-

pos distintos se agregam por meio da cultura ou pela posição social que ocupam, o sistema 

político tende a uma maior organização. Tal processo de organização dá-se mediante o 

processo de diferenciação funcional, à medida que esse sistema vai se especializando, o 

que gera, a grosso modo, uma complexa rede de relações hierárquicas.

Diante desse quadro, o Brasil organiza-se como um Estado Constitucional, pois 

tem na Constituição a fonte reguladora de toda a sua organização e a relação com os 

cidadãos, além, é claro, da limitação do poder,16 pois é característica do Estado moderno 

encontrar seu fundamento em uma Constituição que forneça as bases organizacionais 

do exercício do poder, o que pressupõe um governo representativo, cujo poder é per-

tencente ao povo. Assim, o Estado assume o papel de organizador da sociedade política 

nacional, com o objetivo de garantir os direitos aos seus sujeitos.  

Diante dessas considerações necessárias para a compreensão das políticas públi-

cas, pode-se dizer, segundo Aith,17 que “se considera política pública a atividade estatal 

de elaboração, planejamento, execução e financiamento de ações voltadas à consolida-

ção do Estado Democrático de Direito e à promoção e proteção dos direitos humanos”. 

Nesse contexto, o sujeito ativo é o Estado, seja por meio da administração pública direta 

seja por meio da indireta, e cabe à sociedade participar via conselhos.

Via de regra, as políticas não podem ser delegadas a terceiros. Temos algumas polí-

ticas públicas que só o Estado pode executar, como é o caso da saúde, políticas voltadas 

à consolidação do Sistema Único de Saúde. Como se trata de políticas de estruturação, 

no que tange ao SUS, estas são eminentemente estatais, no tocante ao seu desenvolvi-

mento. Entretanto, é possível que o Estado crie condições para que a iniciativa privada 

possa participar do SUS.18 

Dito isso, cabe ponderar que, no que se refere a essa expectativa normativa – 

direito à saúde –, o próprio “elemento jurídico” determina a produção de políticas públi-

15  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Coimbra Editora, p. 46. t. I.
16  MIRANDA, 2007, p. 86.
17  AITH, Fernando. Políticas públicas de Estado e de governo: instrumentos de consolidação do Estado Democrático de Direito e de promoção e pro-
teção dos direitos humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas Públicas. Reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 232. 
18  Conforme art. 199 da Constituição Federal de 1988. 
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cas, de modo a orientá-las com harmonia aos fundamentos constitucionais da saúde 

pública no Brasil. Neste sentido, é que nenhuma esfera do poder público está isenta da 

obrigação de proteger, defender e cuidar da saúde.

Sobre a saúde, especialmente, pode-se dizer que houve o reconhecimento de que 

ela integra a Seguridade Social; que a garantia do direito à saúde depende de outras polí-

ticas sociais e econômicas; e que os serviços e ações em saúde têm relevância pública.19 

Além de fiscalizar e de controlar os procedimentos e produtos e de participar na 

produção de medicamentos e equipamentos, além dos demais insumos sanitários, cabe 

ao Estado participar da formulação de políticas e da execução das ações de saneamento 

básico e de desenvolvimento científico e tecnológico na área da Saúde, além de fiscalizar 

e inspecionar alimentos e bebidas, dentre outros. Todo este arcabouço pertence e incor-

pora o conceito jurídico de saúde.20

Atendendo ao mandamento constitucional de regular, fiscalizar e controlar as 

ações e serviços de saúde, foram instituídas as Leis 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 

8.142, de 28 de dezembro de 1990, conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde. São legis-

lações cujo caráter é de norma geral.21 Neste ângulo, o SUS é definido como “um con-

junto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público”.22

No que tange à definição e à implementação de políticas sanitárias, a contribuição 

da legislação foi interessante, pois previu a participação popular de um modo especial. 

Essa participação dar-se-á por meio das Conferências de Saúde,23 instâncias colegiadas 

com a representação dos vários atores sociais, com o objetivo de avaliar e de propor dire-

trizes para a formulação das políticas de saúde. Essa foi, sem dúvida, uma notável contri-

19  Conforme arts. 194, 196 e 197 da Constituição Federal de 1988.
20  Conforme art. 200 da Constituição Federal de 1988. 
21  “Normas gerais podem ser compreendidas como declarações, orientações, de caráter principiológico editadas pela União. Entretanto, tais 
“normas” não violam a autonomia dos entes federativos, pois estabelecem diretrizes gerais, a serem respeitadas, seguidas, pelos entes federativos 
quando da elaboração de suas legislações.” MOREIRA NETO, D. F. Competência concorrente limitada: o problema da conceituação das normas 
gerais. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 25, n. 100, out./dez. 1998. 
22  Conforme art. 4o da Lei 8.080/1990.
23  Conforme art. 1o, parágrafo 1o da Lei 8.142/1990.
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buição de tal legislação, pois é um mecanismo para garantir a participação da sociedade 

na tomada de decisões atreladas às políticas públicas de saúde. Tem-se, também, a figura 

dos Conselhos de Saúde, que participam de um modo bastante ativo na formulação das 

políticas, estando mais próximos de sua execução.

De qualquer sorte, pode-se dizer que, indubitavelmente, a efetivação do direito 

à saúde está de modo intrínseco ligada à realização de políticas públicas. A Constituição 

Federal fez previsão desses instrumentos “realizadores” do direito à saúde e é exatamente 

no contexto constitucional que se faz importante destacar o papel do SUS. Tal sistema é 

único justamente porque as suas diretrizes são direcionadas para as três esferas de governo. 

Por sistema, entende-se o conjunto de unidades e ações que interagem com uma finali-

dade em comum: efetivar o direito à saúde. Em que pese o fato de o atual Sistema Único 

de Saúde ter dificuldades e deficiências, deve-se reconhecer que o fato de tal instrumento 

ter adquirido força constitucional, graças ao movimento sanitário, já é uma vitória. É uma 

política pública que está em permanente processo de construção e evolução. 



17Estrutura, funcionamento e atribuições dos Conselhos Municipais de Saúde

CAPÍTULO 3

A participação e o controle social

No que tange à nomenclatura direito fundamental (saúde), pode-se dizer que 

esta foi construída a partir da participação – por que não inusitada – da população, cujo 

ensejo foi a temática dos direitos humanos, além do contexto social vivenciado na década 

de 1980, que era o momento ideal para a construção de um documento social e político. 

A este respeito, leciona Dallari (1998):24

A sociedade brasileira, especialmente durante a década de 80, tem adqui-
rido a consciência do seu direito à saúde. Tanto aqueles milhões de pes-
soas à margem do mercado consumidor, quanto as elites econômico-
-sociais têm reivindicado a garantia do direito à saúde. Também os pro-
fissionais ligados à área da saúde vêm exigindo do governo a proteção, 
promoção e recuperação da saúde (p. 63).

Ainda sobre ser um direito fundamental do ser humano, o direito à saúde reves-

te-se de um caráter humano, no dizer de Dallari (2002):25

O direito sanitário diz respeito tanto ao direito à saúde, enquanto trata de 
reivindicação de um direito humano, quanto ao direito da saúde pública, 
“que é um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a promo-
ção, prevenção e recuperação da saúde de todos os indivíduos que com-
põem o povo de determinado Estado, compreendendo, portanto, ambos 

24  DALLARI, Sueli G. O direito à saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 22, n.1, 1988. p. 63.
25  Idem. Curso de Especialização em direito sanitário para membros do Ministério Público e da Magistratura Federal/Ministério da Saúde. Pro-
grama de apoio ao fortalecimento do controle social do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. p. 58.
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os ramos tradicionais em que se convencionou dividir o direito: direito 
público e o privado” (p. 58).

O cenário brasileiro é marcado, especialmente na década de 1980, por “conquistas 

populares” que se mostraram integrantes de toda a trajetória para a mobilização social 

em defesa do direito à saúde. O período foi marcado pela institucionalização das prá-

ticas inovadoras para essa seara da saúde, fruto de uma compreensão de saúde como 

sendo uma produção social e de direito, que posteriormente, fora corroborada nos anos 

1990, nas Conferências e nos Conselhos de Saúde. A 8a Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 1986, foi um marco histórico no Direito Sanitário brasileiro, pois discutiu o 

aprofundamento dos temas que subsidiaram a Assembleia Nacional Constituinte, que 

resultou na Constituição Federal. Ou seja, a participação da comunidade como uma das 

diretrizes do Sistema Único de Saúde criado pelo art. 198, cujo inciso III assegura tal parti-

cipação: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: [...] III – participação da comunidade”.

As Conferências Nacionais de Saúde, da 9a à 12a, corroboram como sendo indis-

pensável a implementação e o fortalecimento de todos os mecanismos de controle social.

Especialmente a 12a Conferência Nacional de Saúde26 afirma a necessidade de

[...] estimular e fortalecer a mobilização social e a participação cidadã nos 
diversos setores organizados da sociedade, com a aplicação dos meios 
legais disponíveis, visando efetivar e fortalecer o Controle Social na for-
mulação, regulação e execução das políticas públicas, de acordo com as 
mudanças desejadas para a construção do SUS que queremos.

Bordenave27 “conceitua” participação social como “o processo mediante o qual 

as diversas camadas sociais têm parte na produção, na gestão de bens de uma sociedade 

historicamente determinada”. Pensar em tal “conceito” de participação social nos remete 

26  CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 12a, 2003, Brasília. Conferência Sergio Arouca: relatório final. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
27  BORDENAVE, Juan. O que é participação? 3a ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 25. 
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a pensar, necessariamente, em um modelo republicano. Propiciar a participação ativa do 

cidadão é uma das finalidades de uma república.

E é nesse sentido que se pode pensar na criação dos Conselhos de Saúde. Todavia, 

faz-se necessário rever a questão do controle social, para compreender seu real alcance e 

o modo de como este se dá na concretização do direito à saúde no modelo republicano.

A expressão “controle social” é um termo da Sociologia surgido aproximadamente 

no século XIX. A preocupação, naquele momento, era analisar os meios que a sociedade 

aplica para pressionar o indivíduo a adotar um comportamento determinado. No século 

XX, a preocupação é outra. Centra-se na finalidade do controle social.28 Tal comentário, 

digno de manuais, é relevante para situarmos a discussão a cerca do controle social, ou 

seja, não é uma discussão recente, tampouco eminentemente jurídica. Dito isso, perece-

-nos necessário trazer alguns conceitos de controle social para compreendermos a sua 

relação com a participação social.

A questão do controle social está intimamente relacionada à questão da “sociali-

zação”, visto que este é um conceito que nos remete à integração do indivíduo em deter-

minado grupo social, por meio do qual  ele consegue exercer o seu papel de fato.29 Diante 

disso, é notável a relação que se estabelece entre o controle social com o poder e a política. 

Compreender o controle social na perspectiva da sua finalidade liberal-funciona-

lista implica pensarmos em um controle social que possibilite uma vida social com par-

ticipação na vida política.30 No cenário brasileiro, a política liberal e democrática do pró-

prio controle social cria instrumentos democráticos de controle. Sobre este aspecto do 

controle, pode-se dizer que o Brasil teve, por meio de um dado processo histórico, uma 

política de controle social participativo, na institucionalização do Estado brasileiro. É neste 

cenário que podemos pensar no Conselho de Saúde como um instrumento.     

28  SABADELL, Ana Lúcia. Manual de sociologia jurídica. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 134. 
29  SMELSER, Neil. Manuale di sociologia. Bologna: Il Mulino, 1995.
30  SORIANO, Ramón. Sociologia del derecho. Barcelona: Ariel, 1997. p. 318. 
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CAPÍTULO 4

Os conselhos de Saúde

É mais do que sabido que para concretizar a saúde é necessário que se realizem 

políticas públicas. Para isso, a Carta Magna fez previsão expressa da cogestão do SUS, que 

é a maior política pública de saúde no Brasil. Esse sistema de cogestão prevê a participa-

ção do Estado e da sociedade nessa política. É a abertura do ordenamento jurídico para 

o controle social.  

A saúde é consagrada como um direito de solidariedade porque, no quadro cons-

titucional brasileiro, pugnou-se por uma adequação conformadora de uma realidade 

social com metas estipuladas em âmbito constitucional, estas atreladas à erradicação da 

pobreza, à organização do trabalho, à dignidade humana, dentre outros.

Tudo isso denota o aspecto prestacional do Estado, no intuito de mudança do 

status quo. Esse contexto expressa a preocupação do constituinte em erradicar os deter-

minantes sociais que promovem a desigualdade social, no tocante ao aspecto sanitário, 

haja vista que todos devem ter acesso a essas prestações positivas do Estado.

É nesse ideário de “solidariedade” que se deve, também, pensar a solidariedade no 

que toca à sociedade: a participação! Não se pode esquecer de que diante das inúmeras 

mudanças sociais vividas pelo Estado, este fez com que o Estado de Bem-Estar Social se 

tornasse estado de “Mal-Estar”. Frente a isso, situações históricas ocorreram em nossa 

complexa sociedade, ao passo que o surgimento do Estado Democrático de Direito deu-

-se em tal meio, nesse quadro de ideias, atrelado também ao aprofundamento/transfor-

mação do Estado de Direito.

Nesse sentido, o “conceito” de Estado Democrático de Direito abarca e incorpora 

as conquistas representadas pelo Estado Liberal e Social (Estado de Bem-Estar), soman-
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do-se à igual possibilidade de participação na elaboração das normas jurídicas, as quais 

devem reger a organização social. O Estado Social caracterizou-se por uma ampliação na 

participação do processo legislativo, entretanto, “não assegurou justiça social, nem autên-

tica participação do povo no processo político”.31 Pode-se dizer que se trata de “instaurar” 

a cidadania, sendo cidadão aquele que detém uma parte legal na autoridade deliberativa 

e judiciária, conforme nos ensina Aristóteles.32

Sendo o direito à saúde um direito de solidariedade, ele é também um meca-

nismo, um ensejo, para atingir a igualdade, no tocante à satisfação desse direito garantido 

constitucionalmente. Nesta perspectiva, “a solidariedade, como princípio, encontra fun-

damento no art. 3o, I, da Constituição Federal, no que se refere aos princípios que orga-

nizam a sociedade”.33

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

O direito à saúde deve ser visto não só como uma maneira de efetivar a demo-

cracia no Estado Democrático de Direito, mas, sim, deve ser visto como meio ou meca-

nismo de realizar a cidadania, na medida em que só há, de fato, um Estado Democrático 

de Direito se tivermos cidadania. Isso se dá em função de que o direito à saúde também 

pode ser visto como um elemento de cidadania, eis que a própria Declaração Universal 

31 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 115, 116. 
32  Conforme ARISTÓTELES. Livro III, cap. I. Ainda sobre o que ensina Aristóteles, pode-se dizer que o cidadão verdadeiramente político, conhe-
cedor dos fatos da vida e dotado de uma profunda e admirável sabedoria prática, juiz de seus próprios atos e legislador/educador de seu povo, age 
virtuosamente e em conformidade com as prescrições da lei e da Justiça, buscando não só a realização dos próprios fins a que se propõe alcançar 
mediante a escolha deliberada (autônoma) dos melhores meios para lograr um tal desiderato, mas também busca atingir (enquanto cidadão) o 
bem comum de sua pólis como sendo, propriamente, um bem humano. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco: Poética/Aristóteles. Seleção de textos de 
José Américo Motta Pessanha. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1987. (Coleção Os Pensadores).
33  SILVA, José Afonso da., 2006, p. 94.
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dos Direitos do Homem, no art. 25, faz alusão a esse direito como uma necessidade social 

do homem. Ademais, por ser esse direito um direito fundamental do homem, conside-

ra-se tal direito autoaplicável,34 cujo fundamento constitucional encontra-se no art. 5o, 

§ 1o da Constituição Federal de 1988, combinado ao dispositivo da referida declaração.

Ainda sobre a cidadania, cabe fazermos um resgate a cerca do modelo universalista 

e igualitário de cidadania, presente e inerente ao Estado Democrático de Direito. A cida-

dania não se trata de mero privilégio, mas, sim, de um mecanismo na busca da superação 

de obstáculos ao exercício dos direitos fundamentais, dentre os quais se encontra a saúde.

Deve-se vislumbrar o direito à saúde como um direito universal, pois na sociedade 

democratizada35 o status de cidadão não pode ser confundido com o de pessoa, pois tal 

direito, dotado de universalidade, atinge a pessoa. Esta ótica nos faz retornar à ideia que 

Ferrajoli (2001) traz ao tecer crítica ao conceito de cidadania, no que diz respeito à sua 

deformação. Atente-se ao que o autor diz:

En la base de esta operación hay una deformación del concepto de “ciu-
dadania”, entendido por Marshall no como un especifico status subje-
tivo añadido al de la personalidad, sino como el presupuesto de todos 
los derechos fundamentales, incluidos los de la persona, a comenzar por 
los “derechos civiles” que, en todos los ordenamientos evolucionados y a 
pesar de su nombre, conciernen a los sujetos no en cuanto ciudadanos 
sino únicamente en cuanto personas (p. 41).36

No tocante à cidadania, a concepção adotada pelo texto constitucional é atrelada 

à participação do seu titular, enquanto direito, na vida da sociedade, como reza o pará-

grafo 1o, do art. 227 da Constituição Federal de 1988. Esta participação política direta do 

cidadão na sociedade encontra amparo em diversos dispositivos constitucionais. O art. 

227, caput, estabelece o dever de a sociedade assegurar à criança e ao adolescente, com 

34  Quanto à autoaplicabilidade, leia-se como uma espécie de classificação, haja vista que a saúde é um direito fundamental.
35  Entenda-se sociedade democratizada na perspectiva da proposta de Häberle, ou seja, nesse contexto, a democracia do cidadão está muito 
próxima da ideia que concebe a democracia a partir dos direitos fundamentais e não a partir da concepção segundo o povo soberano, ela limita-se 
apenas a assumir o lugar do monarca. 
HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição – contribuição para a interpretação pluralista e 
“procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Safe, 1997. p. 38.
36  FERRAJOLI, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Madrid: Tronta, 2001. p. 41.
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prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, dentre outros. O pará-

grafo 1o também prevê a participação de entidades não governamentais na promoção 

de programas de assistência integral de saúde da criança e do adolescente.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entida-
des não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo 
aos seguintes preceitos:
[...] 
II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, 
bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de 
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

A concepção de cidadania adotada pelo constituinte, como uma participação 

política ativa e direta do indivíduo na vida da sua sociedade, está mais expressa ainda no 

inciso II do art. 1o da Constituição Federal de 1988, em que a cidadania é tida como um 

dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Tal “conceito” de cidadania faz 

com que o cidadão seja um protagonista na construção da história da sua sociedade e 

não um simples espectador.37 Cabe destacar a perspectiva inclusiva assinalada por Mar-

celo Neves,38 que vislumbra a cidadania como algo não estático, já que é vista como um 

instrumento jurídico-político de inclusão, o qual se apresenta na multiplicidade de direi-

tos exercitáveis contra o Estado, dentre eles, a saúde. Cabe, em última análise, visualizar 

37  BEDÊ, Fayga Silveira; BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de. Constituição e Democracia. Estudos em homenagem ao Pro-
fessor J. J. Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 27, 28.
38  NEVES, MARCELO. Entre Têmis e o Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 175.
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o exercício da cidadania como possibilidade concreta de participação social na tomada 

de decisão do direito, especialmente na seara da saúde.

Ainda no âmbito constitucional, o art. 196 da Constituição Federal de 1988 prevê 

expressamente o direito à saúde. A partir disso, está na sociedade, que exerce o papel de 

legitimadora e legitimante, o fundamento que institui de fato tal direito. O direito à saúde 

está amparado na autoaplicabilidade que lhe é conferida a partir do direito concreto ligado 

ao conteúdo de autonomia, para então desenvolver-se como tal.
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CAPÍTULO 5

Normatização Infraconstitucional dos 
Conselhos de Saúde: Lei 8.142/1990 

e Resolução 453/2012

A Resolução 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, traz um texto inovador. 

A  normativa define as diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e fun-

cionamento dos conselhos de Saúde. A pretensão da resolução é cambiar alguns pontos 

da Resolução 333/2003.

Conforme a nova resolução, a criação, instituição e organização dos conselhos 

devem atender a algumas diretrizes. Primeira diretriz: o Conselho de Saúde é uma instân-

cia colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera de governo, integrante 

da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixa-

das na Lei 8.142/1990.

  O processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgi-

mento de conselhos regionais, conselhos locais e conselhos distritais de Saúde, incluindo 

os conselhos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, sob a coordenação dos Con-

selhos de Saúde da esfera correspondente. Assim, os Conselhos de Saúde são espaços 

instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da 

saúde.  

Segunda diretriz: a instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei fede-

ral, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei  8.142/1990. Na instituição e 

reformulação dos Conselhos de Saúde, o Poder Executivo, respeitando os princípios da 
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democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de 

Saúde, e em consonância com a legislação. 

A terceira diretriz versa sobre a participação da sociedade organizada. Garantida 

na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, dis-

cussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da 

política de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. 

A legislação estabelece, ainda, a composição paritária de usuários em relação ao 

conjunto dos demais segmentos representados. O Conselho de Saúde será composto 

por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, 

de entidades representativas de trabalhadores da área da Saúde, do governo e de entida-

des representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito 

entre os membros do conselho, em reunião plenária.

Nos Municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organi-

zados em número suficiente para compor o conselho, a eleição da representação será 

realizada em plenária no Município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira 

ampla e democrática. 

No que concerne à organização do conselho, deve-se atentar para alguns cuida-

dos, quais sejam: o número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e 

constituído em lei; mantendo o que propôs as Resoluções  33/1992 e 333/2003 do CNS 

e consoante com as recomendações da 10a e da 11a Conferências Nacionais de Saúde, as 

vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma: 50% de entidades e movimentos repre-

sentativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de 

Saúde; 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados convenia-

dos, ou sem fins lucrativos.

A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a 

representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade, no 

âmbito de atuação do Conselho de Saúde.

De acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, serão 

contempladas, dentre outras, as seguintes representações: 
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a)  associações de pessoas com patologias; 

b) associações de pessoas com deficiências; 

c)  entidades indígenas; 

d) movimentos sociais e populares, organizados (movimento negro, LGBT etc.); 

e)  movimentos organizados de mulheres, em saúde; 

f)  entidades de aposentados e pensionistas; 

g)  entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e fede-

rações de trabalhadores urbanos e rurais; 

h) entidades de defesa do consumidor; 

i)  organizações de moradores; 

j)  entidades ambientalistas; 

k)  organizações religiosas; 

l)  trabalhadores da área de saúde: associações, confederações, conselhos de 

profissões regulamentadas, federações e sindicatos, obedecendo as instân-

cias federativas; 

m) comunidade científica; 

n) entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais campo de estágio, 

de pesquisa e desenvolvimento; 

o) entidades patronais; 

p) entidades dos prestadores de serviço de saúde; e 

q) governo. 

 

As entidades, movimentos e instituições eleitos no Conselho de Saúde terão os 

conselheiros indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos pelas respectivas 

entidades, movimentos e instituições e de acordo com a sua organização, com a reco-

mendação de que ocorra renovação de seus representantes.  É oportuno observar a 

recomendação da resolução de que a cada eleição, os segmentos de representações de 

usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação 

de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.

A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos 

demais segmentos que compõem o conselho. Por isso, um profissional com cargo de 
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direção ou de confiança na gestão do SUS, ou que atue como prestador de serviços 

de saúde, não pode ser representante dos(as) usuários(as) ou de trabalhadores(as).  A 

ocupação de funções na área da Saúde que interfiram na autonomia representativa do 

conselheiro(a) deve ser avaliada como possível impedimento da representação de usuá-

rio(a) e trabalhador(a), e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do conselheiro(a). 

É válido destacar que a participação como conselheiros dos membros eleitos do 

Poder Legislativo e de representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público não é 

permitida nos conselhos de Saúde. 

Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Municí-

pio, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao Executivo Municipal, a con-

vocação e a realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus 

objetivos a estruturação e a composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribu-

ído ao Conselho Nacional de Saúde quando não houver Conselho Estadual de Saúde 

constituído ou em funcionamento. 

Não serão remuneradas as atividades de conselheiro, exercício de relevância 

pública, o que garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins 

de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de 

Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reu-

niões, representações, capacitações e outras atividades específicas. 

Sobre a responsabilidade é relevante observar que o conselheiro, no exercício de 

sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente. 

A quarta diretriz informa que as três esferas de governo garantirão autonomia 

administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde: dotação orçamen-

tária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infra-

estrutura e apoio técnico para que o conselho possa exercer as suas atividades de modo 

autônomo. Para tanto, é necessário que ele delibere em relação à sua estrutura adminis-

trativa e ao quadro de pessoal; que ele tenha uma secretaria-executiva coordenada por 

pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao 

Plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão.

É imprescindível, ainda, que o Conselho de Saúde decida sobre o seu orçamento. 

É relevante, também, que o Plenário do Conselho de Saúde se reúna, no mínimo, a cada 
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mês e extraordinariamente quando necessário, e tenha como base o seu Regimento 

Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conse-

lheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Para atender à ideia de participação e de abertura democrática, é necessário que 

as reuniões plenárias dos conselhos de Saúde sejam abertas ao público e aconteçam em 

espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade.

O plenário é outro ponto que deve ser observado. O Conselho de Saúde exerce 

suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário, que, além das comissões inter-

setoriais estabelecidas na Lei no 8.080/1990, instalará outras comissões intersetoriais e 

grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão con-

tar com integrantes não conselheiros. 

Para que as decisões do conselho tenham eficácia, elas deverão ser decididas 

mediante quórum mínimo (metade mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos 

regimentais nos quais se exija quórum especial, ou maioria qualificada de votos. É válido 

lembrar que se entende por maioria simples o número inteiro imediatamente superior 

à metade dos membros presentes; maioria absoluta o número inteiro imediatamente 

superior à metade de membros do conselho; e por maioria qualificada 2/3 (dois terços) 

do total de membros do conselho.

O art. 36 da Lei Complementar 141/2012 estabelece que o gestor do SUS de cada 

ente da Federação deve elaborar relatório detalhado do quadrimestre anterior, o qual 

deve conter, no mínimo, as seguintes informações, verbis:

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório 
detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, 
as seguintes informações:
I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;
II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas reco-
mendações e determinações; 
III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, 
contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de 
saúde da população em seu âmbito de atuação.
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Incumbe aos Conselhos de Saúde, com justificativa, buscar auditorias externas e 

independentes sobre as contas e atividades do gestor do SUS. O Pleno do Conselho de 

Saúde deverá, ainda, manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e 

outros atos deliberativos.

As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder cons-

tituído em cada esfera de governo em um prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo 

mencionado e não sendo homologada a resolução e nem enviada justificativa pelo gestor 

ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião 

seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das 

resoluções, recorrendo à Justiça e ao Ministério Público, quando necessário.  

A quinta diretriz dos conselhos informa que cabe aos conselhos de Saúde Nacio-

nal, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis 

federais, e em indicações advindas das Conferências de Saúde:

 

I.  fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e articular 

a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucio-

nais que fundamentam o SUS; 

II.  elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcio-

namento; 

III.  discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes 

aprovadas pelas Conferências de Saúde; 

IV. atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, 

incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias 

para a sua aplicação aos setores público e privado; 

V.  definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre 

o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capa-

cidade organizacional dos serviços;

VI. anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão;

VII. estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da ges-

tão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de 
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Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, Educação, Trabalho, Agricul-

tura, Idosos, Criança, Adolescente e outros; 

VIII. proceder à revisão periódica dos planos de saúde; 

IX. deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem enca-

minhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores 

de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incor-

poração dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde; 

X. a cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento 

do gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação 

de contas, em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, 

agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante 

e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no 

período, e a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, 

contratada ou conveniada, de acordo com a Lei Complementar  141/2012. 

XI. avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funciona-

mento do SUS; 

XII. avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as 

diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais; 

XIII. acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante 

contrato ou convênio na área de saúde; 

XIV. aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas 

e as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, obser-

vado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, 

conforme legislação vigente; 

XV. propor critérios para a programação e a execução financeira e orçamen-

tária dos fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e o destino 

dos recursos; 

XVI. fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação 

de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transfe-
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ridos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União, com 

base no que a lei disciplina; 

XVII. analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas 

e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e 

garantia do devido assessoramento;

XVIII. fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de 

saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno 

e externo, conforme legislação vigente; 

XIX. examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, respon-

der no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos 

serviços de saúde, e apreciar recursos a respeito de deliberações do con-

selho nas suas respectivas instâncias; 

XX. estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências 

de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar 

a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa 

ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade 

para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde; 

XXI. estimular articulação e intercâmbio entre os conselhos de Saúde, entida-

des, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a pro-

moção da Saúde; 

XXII. estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas 

na área de saúde pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS); 

XXIII. acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e 

tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o desenvol-

vimento sociocultural do país; 

XXIV. estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, 

divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus traba-

lhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre 

as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos; 
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XXV. deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o con-

trole social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação 

Permanente para o Controle Social do SUS; 

XXVI. incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes 

constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comu-

nicação, e com os setores relevantes não representados nos conselhos; 

XXVII. acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas 

pelo CNS;

XXVIII. deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e Educa-

ção para a Saúde no SUS; 

XXIX. acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das 

plenárias dos conselhos de Saúde; e 

XXX. atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no 

Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (Siacs). 

As atualizações legislativas alteraram a lógica de funcionamento dos Conselhos de 

Saúde. Dentre as principais, podemos destacar, no que tange às atribuições dos conselhos, 

as mudanças que se referem às atribuições previstas na Lei Complementar  141, de 13 de 

janeiro de 2012, e no Decreto  7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei 

Orgânica da Saúde. A partir disso, os conselhos poderão avaliar, explicitando os critérios 

utilizados, a organização e o funcionamento do SUS e, além disso, examinar propostas 

e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consultas sobre 

assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, e apreciar recursos a respeito de 

deliberações do conselho, nas suas respectivas instâncias.

O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas representações. As 

entidades, movimentos e instituições eleitos para o Conselho de Saúde terão seus repre-

sentantes indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos pelas respectivas enti-

dades, movimentos e instituições e de acordo com a sua organização, com a recomen-

dação de que ocorra a renovação de seus representantes. Existe, ainda, a recomendação 

explicitada no novo texto legal de que a cada eleição os segmentos de representações 
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de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, provoquem a reno-

vação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.

Os referidos marcos legais deixaram bastante claro que, no exercício de sua fun-

ção, o conselheiro deve estar ciente de que responderá conforme legislação vigente por 

todos os seus atos. Outro aspecto importante é a definição de que o Conselho de Saúde 

terá poder de decisão sobre o seu orçamento, não será mais apenas o gerenciador de 

suas verbas.

A legislação atual esclareceu que maioria simples é o número inteiro imediata-

mente superior à metade dos membros presentes; maioria absoluta é o número inteiro 

imediatamente superior à metade do total de membros do conselho; e maioria qualifi-

cada, 2/3 do total dos membros do conselho de votos para a tomada de decisão do CNS. 

Um dos principais pontos foi a competência atribuída ao próprio conselho para atualizar 

o Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (Siacs).

Vale registrar, por fim, que os recursos aplicados por meio da lógica fundo a fundo 

serão acompanhados e fiscalizados pelos Conselhos de Saúde, sem prejuízo da atuação 

dos órgãos de controle. Cabe, também, ao conselho aprovar ou não o relatório anual 

de gestão.

Vejamos, ainda, os § 1o a § 5o, do art. 36 da Lei Complementar 141/2012, verbis:

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão com-
provar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Rela-
tório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março 
do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir 
parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas 
nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 
56 e 57 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2o Os entes da Federação deverão encaminhar a programação anual 
do Plano de Saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação 
antes da data de encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias do 
exercício correspondente, à qual será dada ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público.
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§ 3o Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema 
de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências 
deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão 
pelo respectivo Conselho de Saúde.
§ 4o O Relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com 
modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, deven-
do-se adotar modelo simplificado para Municípios com população infe-
rior a 50.000 (cinquenta mil habitantes).
§ 5o O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setem-
bro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo 
ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

A Audiência Pública da Casa Legislativa reforça a ideia de que deve haver parti-

cipação popular na conformação do Relatório de Gestão. A discussão será prévia já no 

Conselho de Saúde, a audiência fomenta o aspecto público e republicano da saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Políticas que não contemplem a sustentação autônoma do indivíduo e o deixem 

na dependência de atos de caridade e arbitrários do Estado não se encaixam no princí-

pio republicano. Está claro, por meio da história, que o republicanismo não é apenas a demo-

cracia em um Estado de Direito constitucionalmente fundamentado. É, sim, a participa-

ção e o cuidado do povo na e pela coisa pública. A cada dia e a cada ato de cidadania a 

República se renova e se revigora, porém a cada dia e a cada ato não cidadão a República 

regride e se deteriora.

Portanto, é em exata medida republicana convocar a participação popular para 

decidir sobre uma questão fundamental – quem sabe a mais fundamental: o direito à 

saúde. Direito de interesse público que emerge da mais íntima necessidade individual, local, 

regional e nacional. Ela precisa ser visualizada sem desprezar as características peculiares 

dessas esferas, para aperfeiçoar isso. A interferência da participação popular é imprescin-

dível e justa, pois somente quem sente a dor é capaz de expressar com uma maior pre-

cisão o local do problema.

A participação popular é a condição essencial para a formulação das políticas 

públicas de saúde. É nesse ponto que os conselhos de Saúde desempenham um papel 

extremamente relevante, visto que é por meio deles que o gestor toma ciência das reais 

necessidades e demandas de saúde.

Para a efetivação do direito à saúde é necessário realizar política pública e, por 

sua vez, para concretizá-la precisamos ter participação social. Esse engajamento social na 

formulação da política pública de saúde é, também, um grito de cidadania, de república, 

efetivamente. É, também, transcender a existência de uma mera (mera, sim, mas fruto 

de uma importante conquista) previsão legal de um direito (saúde). É, em última análise, 

concretizá-lo.

Sobre os conselhos é relevante observarmos alguns pontos: os Conselhos Muni-

cipais devem ser criados por leis ordinárias, e os regimentos ou regulamentos devem ser 

elaborados e aprovados pelos conselheiros; as decisões devem ser formalizadas por meio 
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de resoluções, recomendações e moções, que devem ser amplamente divulgadas, como 

todas as demais atividades, nos diários oficiais, em boletins, jornais, cartazes e em outros 

meios de comunicação. Se houver conflito, e se não forem homologadas pelo Poder Exe-

cutivo, as resoluções dos conselhos podem ser encaminhadas aos Conselhos Estaduais 

e/ou ao Ministério Público, conforme o caso e segundo a avaliação política do conflito 

pelos conselheiros da sociedade organizada. 

A pauta de trabalho do conselho, via de regra, deve estar focada na Gestão da 

Política Municipal, nos modelos de gestão, nas estratégias para a identificação e na defi-

nição dos serviços e programas de referência no Município e na região, e nas estratégias 

para a qualificação dos serviços, com humanização do atendimento, gratuidade, universa-

lidade e cumprimento dos demais princípios e diretrizes da política municipal; no planeja-

mento de ações intersetoriais; nas políticas, projetos e programas específicos; na criação 

de centrais informatizadas que facilitem e democratizem o acesso às políticas municipais, 

o acompanhamento de contratos e convênios da área da Saúde.

Cabe ao gestor municipal criar mecanismos para viabilizar as informações relativas 

aos fundos municipais que permitam a efetiva participação dos conselheiros na fiscali-

zação e no controle desses recursos; fazer previsão de recursos e orçamento específico 

para o custeio das atividades dos Conselhos Municipais. 

A estrutura de cada conselho deve ser garantida pelo respectivo Poder Execu-

tivo Municipal e deverá incluir instalações físicas para a secretaria executiva, comissões 

ou câmaras técnicas e assessorias, sala de reuniões, e equipamentos mínimos para o fun-

cionamento do conselho, transporte para a entrega de convocações e material de con-

sumo para o trabalho. 

Cabe aos conselhos Municipais criar comissões temáticas permanentes com livre 

acesso às informações de que necessitem para discutir e preparar as demandas que lhes 

são encaminhadas, antes de serem avaliadas e votadas nas reuniões dos conselhos. Cabe, 

ainda, realizar reuniões que transcendam o espaço oficial do conselho, ou seja, em bair-

ros e comunidades, com ampla divulgação prévia à população local, a fim de tornar efe-

tiva a participação, e utilizar os espaços culturais para a divulgação e a realização de audi-

ências públicas. 
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Os gestores municipais devem fomentar a capacitação dos conselheiros de Saúde. 

A sociedade civil também deve ser envolvida nesse processo. Para isso, o gestor municipal 

deve fazer alusão no orçamento aos recursos financeiros para os projetos de capacitação 

por meio de cursos, seminários e oficinas, dentre outros.
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