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Resumo: O presente artigo pretende avaliar a normativa do Conselho Municipal de Saúde de 

Conselheiro Lafaiete (CMSCL), a fim de sugerir melhorias nos dispositivos da lei instituidora 

e do regimento interno desse conselho. Para tanto, a partir de um estudo dos conselhos 

gestores como mecanismos de concretização da Administração Pública Participativa, faz-se 

um exame das normas que regem os conselhos de saúde no Brasil e uma análise comparativa 

das normativas dos conselhos de saúde nacional, mineiro e belo-horizontino. Apesar dos 

méritos da normativa do CMSCL, conclui-se pela necessidade de alterações em seus 

dispositivos, a fim de melhorar a representação dos usuários do SUS e traçar diretrizes de 

atuação do conselho. 

Palavras-chave: Administração Pública Democrática, participação, conselhos gestores, 

saúde, Conselheiro Lafaiete. 

 

Abstract: The present paper aims to assess the rules Local Health Council of Conselheiro 

Lafaiete (CMSCL), in order to suggest improvements on establishing law and the internal 

regulations of the Council. For that, from a study of councils as mechanisms for implementation 

of Democratic Public Administration, it makes an examination of rules governing health 

councils in Brazil and a comparative analysis of regulations of National, Minas Gerais e Belo 

Horizonte Health Council. Despite of merits of CMSCL’s rules, it concludes for changes to their 

devices, in order to improve the representation of the SUS’s users, and to draw guidelines to 

the council. 
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1 Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Currículo Lattes em 
http://lattes.cnpq.br/2828150810593055 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, a Administração Pública brasileira assumiu variadas 

configurações, evoluindo desde o modelo patrimonialista aos modelos burocrático e 

gerencial. Atualmente, emerge uma nova feição da Administração Pública, alinhada 

ao Princípio Democrático da Constituição da República de 1988. Nesse novo modelo 

democrático, preza-se pela maior participação da sociedade na gestão pública. De 

meros expectadores, emergem os cidadãos como co-autores das decisões às quais 

eles próprios serão submetidos. 

Dentre os mecanismos de participação na Administração Pública, os conselhos 

gestores têm se destacado nas últimas décadas. Estes são instâncias de funções 

político-administrativas, responsáveis pela definição, decisão e fiscalização da 

atuação governamental nas áreas sociais em gestão compartilhada com a sociedade 

civil. (MIGUEL, 2009, p. 54) Trata-se de órgãos públicos de natureza ambivalente, 

vinculados à administração estatal, mas ao mesmo tempo constituídos de 

representações da sociedade. (TEIXEIRA, 2002, p. 7) 

A atuação dos conselhos permite o controle social sobre as ações 

governamentais, o que possibilita um deslocamento do eixo central da Administração 

Pública para a periferia de sua estrutura orgânica. (PEREZ, M., 2009, p. 142) Nos 

conselhos ocorre uma distribuição do poder, a qual garante a participação das 

entidades envolvidas e afetadas pela execução das políticas públicas. (EGITO, 2012, 

p. 65) Com essa desconcentração de poder, é possível intensificar e institucionalizar 

o diálogo entre o governo e sociedade, em prol de uma alocação mais justa e eficiente 

dos recursos públicos. (TATAGIBA, 2004, p.209) 

 

2. OS ARRANJOS DOS CONSELHOS GESTORES 

 

Os conselhos são compostos por representantes do poder público e da 

sociedade civil organizada e inserem-se na esfera pública, integrados a órgãos 

públicos do Poder Executivo, (GOHN, 2000, p. 178) cujas ações são orientadas a 

partir das deliberações sobre as reivindicações da população e as demandas 

elencadas nas reuniões do conselho. (MARQUES, SOUZA, 2014) 

As deliberações resultam dos debates com os órgãos executores - Ministérios 

e Secretarias Estaduais e Municipais. Seus eixos orientadores são a 
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representatividade dos membros do conselho, a visibilidade de suas proposições, a 

transparência das relações e a articulação com a sociedade para garantir o processo 

democrático e a qualidade das ações. (ASSIS, VILLA, 2003, p. 379) 

A representação da sociedade civil nos conselhos exibe duas características 

centrais. Em primeiro lugar, está relacionada a entidades constituídas, não havendo 

espaço para a participação individual. Em segundo lugar, abriga em um mesmo polo 

um conjunto bastante diferenciado de organizações, entidades, grupos de interesses: 

ONGs, entidades filantrópicas, entidades sindicais, organizações empresariais etc. 

(LUCHMANN, 2008, p. 90) 

Os conselhos gestores de políticas públicas estão presentes na esfera federal, 

nos estados e nos municípios brasileiros. Os conselhos nacionais são responsáveis 

pela normatização e coordenação das políticas nacionais, os conselhos estaduais 

atuam conforme as políticas nacionais, nas prioridades que lhe são conferidas, e os 

conselhos municipais respondem pela elaboração e acompanhamento dos programas 

nos municípios. (PEREZ, O., 2010, p. 66) 

Os membros dos conselhos exercem um munus público e, em regra, não são 

remunerados por essa função. Frequentemente, esses representantes dispõem de 

um mandato, que dura aproximadamente dois anos. (PEREZ, O., 2010, p. 68) 

Vários aspectos diferem os conselhos brasileiros entre si, tais como o número 

de assentos e as formas de escolha dos representantes que irão ocupá-los. Isso 

ocorre porque não existe uma legislação que estabeleça detalhadamente regras de 

organização a serem observadas por todos os conselhos. Embora a instituição desses 

órgãos esteja prevista em leis federais, cada conselho é responsável pela formulação 

de suas próprias regras. (PEREZ, O., 2010, p. 68) 

As disposições da legislação ordinária e dos regimentos internos que definem 

essas regras são bastante heterogêneas. Ilustrativamente, pode-se constatar a 

existência de conselhos em que a escolha dos representantes da sociedade se faz: 
 

(...) de forma (1) incondicionada pelo Chefe do Poder Executivo, ministro ou 
secretário; (2) a partir de indicações da sociedade civil, mas ainda assim, por 
escolha do Executivo; (3) pela escolha dos representantes populares, a ser 
referendada pelo Poder Legislativo; (4) por eleição direta pelos administrados 
ou (5) pela composição de listas, em processo eleitoral direto ou indireto, 
submetidas ao Executivo para derradeira escolha, entre outros (PEREZ, M., 
2009, p. 148). 
 

Outra variação diz respeito à composição dos conselhos. Pode haver 

participação majoritária do Poder Público (os representantes da sociedade civil têm 
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minoria de votos e os do Poder Público, a maioria), participação paritária (há igual 

número de participantes e votos do Poder Público e da sociedade) ou participação 

majoritária da sociedade civil (o Poder Público tem a minoria dos votos e a sociedade, 

a maioria). (PEREZ. M., 2009, p. 145) 

Dentre essas disposições, predomina a representação paritária entre setores 

da sociedade civil e do governo como regra básica de participação nos conselhos 

gestores no Brasil. (LUCHMANN, 2008, p. 90) Nessa composição, os conselhos são 

formados por um número par de conselheiros, sendo que, para cada conselheiro 

representante do poder público, há um representante da sociedade civil. 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2014) 

Varia também a vinculação da autoridade executora às decisões dos 

conselhos, de forma que os conselhos podem ser deliberativos ou consultivos. As 

decisões dos conselhos consultivos são meramente opinativas e indicativas da 

vontade do conselho. Já as decisões dos órgãos deliberativos são de acatamento 

obrigatório pela autoridade responsável pelo Poder Executivo.2 (SIRAQUE, 2004, p. 

134) 

 

3 OS CONSELHOS GESTORES DE SAÚDE NO BRASIL 

 

3.1 Previsão legal 

 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o 

funcionamento dos serviços de saúde no Brasil. (BRASIL, 1990) A lei estabelece 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, detalhando a estrutura e a gestão 

da entidade. 

Quanto à gestão financeira do SUS, a Lei nº 8.080/90 prescreve em seu art. 33 

que os recursos financeiros destinados a esse sistema devem ser depositados em 

conta especial e movimentados sob a fiscalização dos conselhos de saúde. (BRASIL, 

1990) 

                                                           

2 Da deliberação dos conselhos deve-se extrair vinculação pelo menos no que se refere à substância 

política ou das medidas executórias deliberadas. (FERRAZ, 2004, p. 65) 
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Os parâmetros para a constituição dos conselhos de saúde, por sua vez, estão 

designados na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que trata da participação da 

comunidade na gestão do SUS e da transferência intergovernamental de recursos 

financeiros na área da saúde. (BRASIL, 1990) Conforme o diploma em questão, os 

conselhos de saúde, ao lado das conferências de saúde, são instâncias colegiadas 

do SUS, formadas em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder 

Legislativo. (BRASIL, 1990) 

Segundo o art. 1º, §2º da Lei nº 8.142/90, os conselhos de saúde são órgãos 

colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. (BRASIL, 1990) Os conselhos têm caráter 

permanente e deliberativo e atuam na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros. (BRASIL, 1990) Suas decisões são homologadas pelo 

chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. (BRASIL, 1990) 

O art. 1º, §4º da Lei nº 8.142/90 determina a paridade de representação dos 

usuários nos conselhos de saúde em relação aos demais segmentos. Conforme 

disposição do art. 4º, II dessa lei, a constituição dos conselhos de saúde com a  

composição paritária é um dos requisitos para o recebimento de recursos para a 

saúde3. (BRASIL, 1990) Na ausência de conselho de saúde nesses termos nos 

Municípios, nos Estados ou no Distrito Federal, os recursos concernentes devem ser 

administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União. (BRASIL, 1990) 

A Lei nº 8.142/90 determina que a organização e as normas de funcionamento 

dos conselhos de saúde sejam definidas em regimentos próprios, aprovados pelos 

seus respectivos membros. 

 

3.2 Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

 

Em 10 de maio de 2012, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) editou a 

Resolução nº 453, a fim de traçar diretrizes para o funcionamento dos conselhos de 

                                                           
3 Art. 4° - Para receberem os recursos, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar 

com: I - Fundo de Saúde; II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto 
n° 99.438, de 7 de agosto de 1990; III - plano de saúde; IV - relatórios de gestão que permitam o 
controle de que trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990; V - contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento; VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua implantação (BRASIL, 1990). 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
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saúde. Além de reiterar algumas disposições da Lei nº 8.142/90, o documento 

desenvolve outros parâmetros para orientar a atuação desses órgãos. 

A resolução reafirma a composição paritária dos conselhos de saúde, fixando 

a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade 

como critérios para a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais nos 

conselhos. (CONSELHO NACIONAL DE SÁUDE, 2012) 

O documento traz uma lista de segmentos a serem representados nos 

conselhos de saúde4 e recomenda que os segmentos de representação de usuários, 

trabalhadores e prestadores de serviços sejam renovados a cada eleição em no 

mínimo 30%. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012) 

A resolução proíbe a participação nos conselhos de saúde dos membros eleitos 

do Poder Legislativo, bem como a representação do Poder Judiciário e do Ministério 

Público. Além disso, prescreve que a ocupação de funções na área da saúde que 

interfiram na autonomia representativa do conselheiro pode ensejar a sua 

substituição. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012) 

O CNS ressalta que as funções dos membros dos conselhos de saúde não são 

remuneradas e que eles respondem pelos seus atos, no exercício dessas funções, 

conforme legislação vigente. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012) 

Fixam-se as autonomias administrativa e financeira dos conselhos de saúde, 

atribuindo-lhes a deliberação sobre sua estrutura, quadro de pessoal e definição de 

orçamento. Prevê-se também a organização de uma secretaria executiva, para 

suporte técnico e administrativo, e a eleição de uma mesa diretora de composição 

paritária (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012). 

A resolução dispõe que as reuniões ordinárias do plenário dos conselhos 

devem ocorrer mensalmente. Essas reuniões devem ser abertas ao público e 

                                                           
4 Devem ter representação nos conselhos de saúde as associações de pessoas com patologias; 
associações de pessoas com deficiências; entidades indígenas; movimentos sociais e populares, 
organizados (movimento negro, LGBT etc); movimentos organizados de mulheres, em saúde; 
entidades de aposentados e pensionistas; entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, 
confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais; entidades de defesa do consumidor; 
organizações de moradores; entidades ambientalistas; organizações religiosas; trabalhadores da área 
de saúde: associações, confederações, conselhos de profissões regulamentadas, federações e 
sindicatos, obedecendo as instâncias federativas; comunidade científica; entidades públicas, de 
hospitais universitários e hospitais campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento; entidades 
patronais; entidades dos prestadores de serviço de saúde e governo. (CONSELHO NACIONAL DE 
SAÚDE, 2012) 
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organizadas em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012) 

A normativa admite a instalação de comissões intersetoriais e de grupos de 

trabalhos de conselheiros para ações transitórias. Nas primeiras pode haver 

participação de membros não conselheiros. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 

2012) 

Por fim, a resolução do CNS determina a prestação de contas do gestor do 

SUS em reunião quadrimestral nos conselhos de saúde e enumera os atos normativos 

emanados por esses conselhos - resoluções, recomendações, moções e outros atos 

deliberativos. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012) 

Conforme adiantado, observa-se que a Lei nº 8.080/90, a Lei nº 8.142/90 e a 

Resolução CNS nº 453/12 apenas fixam as diretrizes para a instituição dos conselhos 

de saúde, sem detalhar o funcionamento desses órgãos. Essa função é delegada às 

leis instituidoras dos conselhos e, principalmente, aos seus respectivos regimentos 

internos. 

Portanto, para os fins do presente trabalho, não basta averiguar se as normas 

que regem o Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete atendem às 

prescrições das leis e da resolução examinadas até o momento. É preciso também 

que as normativas de outros conselhos sejam analisadas, a fim de que sejam fixados 

parâmetros para comparação. Esclareça-se que, com isso, não se defendem 

mudanças na lei instituidora e no regimento interno do Conselho Municipal de Saúde 

de Conselheiro Lafaiete resumidas à cópia da normativa de outros órgãos. Pelo 

contrário, a partir das experiências de outros conselhos, viabiliza-se uma reflexão 

crítica quanto aos méritos e aos pontos passíveis de aprimoramento nas regras do 

CMSCL. 
 

 

 

 

4. NORMAS INSTITUIDORAS E REGIMENTOS INTERNOS DOS CONSELHOS 
DE SAÚDE NACIONAL, MINEIRO E BELO-HORIZONTINO  
 

4.1 Conselho Nacional de Saúde 
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O Conselho Nacional de Saúde (CNS), nos moldes atuais5, foi instituído pelo 

Decreto nº 5.839, de 11 de julho de 2006. O CNS dispõe de regimento interno, 

consubstanciado na Resolução nº 407, de 12 de setembro de 2008. 

O CNS é órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, integrante da 

estrutura regimental do Ministério da Saúde. (BRASIL, 2006) Possui 48 membros 

titulares, sendo metade representantes de entidades e dos movimentos sociais de 

usuários do SUS e metade representantes de entidades de profissionais de saúde, 

incluída a comunidade científica da área de saúde, entidades de prestadores de 

serviços de saúde, entidades empresariais com atividade na área de saúde, bem 

como representantes do governo, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS). (BRASIL, 2006) 

Com exceção do CONASS e do CONASEMS, não se estabelece uma lista 

taxativa das demais entidades a serem representadas no Conselho Nacional de 

Saúde. A designação dessas instituições é feita por meio de processo eleitoral, 

realizado a cada três anos, sob coordenação de uma comissão específica, conforme 

o art. 4º do Decreto nº 5.839/06. 

O processo eleitoral é detalhado no regimento interno do CNS, que permite a 

participação nas eleições, como eleitor ou candidato, das entidades com dois anos de 

existência, no mínimo, que tenham atuação e representação em, pelo menos, um 

terço das unidades da Federação e três regiões geográficas do Brasil. (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2008) Tanto o decreto instituidor quanto o regimento interno 

do CNS vedam a participação de entidades de representantes de especialidades 

profissionais. 

O mandato do conselheiro do CNS tem duração de três anos, sendo permitida 

uma recondução. O conselheiro é dispensado automaticamente caso não compareça, 

sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou a seis reuniões intercaladas, no 

período de um ano. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2008) 

                                                           
5 O Conselho Nacional de Saúde já atuava desde o início do século XX, após sua instituição pela Lei 

nº 378, de 13 e janeiro de 1937. No entanto, nessa época, o CNS era apenas como um órgão 
consultivo do Ministério da Saúde. Apenas na década de 1970, com advento do Movimento Sanitarista, 
responsável pelas discussões sobre a integralidade, a descentralização e a universalização da saúde, 
o CNS, além da função de assessoria do Ministro de Estado da Saúde, passa a exercer função 
normativa (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2014). 
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Segundo o art. 6º do Decreto nº 5.839/06, os próprios conselheiros elegem o 

presidente do CNS, por meio de escrutínio secreto. Conforme o regimento interno, o 

mandato do presidente é de um ano, sendo permitidas reeleições, desde que 

observado o prazo de três anos do mandato de conselheiro. (CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2008) 

Prevê-se ainda a participação de colaboradores, como universidades, 

autoridades, cientistas e técnicos nacionais ou estrangeiros, para auxiliarem nos 

estudos sobre saúde ou mesmo para integrarem as comissões ou grupos de trabalho, 

(BRASIL, 2006) cujo funcionamento está detalhado no regimento interno do CNS.  

As comissões do CNS devem se dedicar, especialmente, às iniciativas nas 

áreas de alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e 

farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do 

trabalhador. (BRASIL, 2006) Além dessas comissões de estudos e assessoramento, 

o Decreto nº 5.839/06 estabelece em seu art. 12 a criação de comissões de integração 

com as instituições de ensino profissional e superior, visando o aprimoramento dos 

recursos humanos do SUS, das pesquisas e da cooperação técnica. 

O Conselho Nacional de Saúde é formado por plenário, mesa diretora e 

comissões, podendo haver ainda grupos de trabalho, não integrantes da composição 

do conselho, para subsídio de ordem política, técnica-administrativa, econômico-

financeira e jurídica. (BRASIL, 2006) O CNS conta ainda com uma secretaria 

executiva para suporte técnico-administrativo. (BRASIL, 2006) As funções desses 

órgãos são bem detalhadas no regimento interno do CNS. 

Por fim, nas disposições gerais e transitórias no regimento interno, há previsão 

de organização pelo CNS de mesas-redondas, oficinas de trabalho e outros eventos 

que congreguem áreas do conhecimento e tecnologia, a fim de auxiliar os trabalhos 

do conselho. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2014) 

 

4.2     Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais 

 

O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (CESMG) foi instituído pelo 

Decreto nº 45.559, de 3 de março de 2011. Conforme o art. 1º desse diploma, o 

CESMG é um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo e integra a área 

da competência da Secretaria de Estado de Saúde. (ESTADO DE MINAS GERAIS, 

2011) 
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O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais é composto por 52 membros, 

representantes de 39 entidades, designadas taxativamente pelo decreto instituidor do 

conselho.6 Cinquenta por cento representam os usuários, vinte e cinco por cento 

representam órgãos do governo estadual e prestadores de serviços do SUS e vinte e 

cinco por cento representam profissionais de saúde. (ESTADO DE MINAS GERAIS, 

2011) 

Conforme o art. 4º do Decreto nº 45.559/2011, os membros do Conselho 

Estadual de Saúde de Minas Gerais são nomeados pelo Secretário Estadual de Saúde 

e Gestor do SUS no estado, mediante indicação formal dos respectivos órgãos e 

entidades componentes do CESMG. (ESTADO DE MINAS GERAIS, 2011) 

Os conselheiros exercem mandato de dois anos, podendo ser dispensados 

caso não compareçam injustificadamente a três reuniões consecutivas ou seis 

intercaladas no período de um ano. (ESTADO DE MINAS GERAIS, 2011) 

Os conselheiros não elegem o presidente do CESMG, pois quem exerce essa 

função é o Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. Os demais cargos da 

mesa diretora são eleitos pelo plenário do conselho a cada dois anos. (ESTADO DE 

MINAS GERAIS, 2011) 

O art. 8º, §4º do Decreto nº 45.559/2011 trata de importantes peculiaridades do 

cargo de presidente do CESMG. Segundo esse dispositivo, o presidente do conselho 

em análise tem, além do voto comum, o de qualidade, bem como a prerrogativa de 

deliberar ad referendum do Plenário quando o assunto for de relevância para 

preservação da política de saúde pública. (ESTADO DE MINAS GERAIS, 2011) 

Nesse caso, o presidente deve pautar o assunto deliberado na primeira reunião 

subsequente do Conselho, para que seja decidido pela manutenção, ou não, da 

decisão singular. (ESTADO DE MINAS GERAIS, 2011) 

                                                           
6 No segmento dos usuários, são representadas as seguintes entidades: Central Única dos 

Trabalhadores de Minas Gerais (CUT -MG), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental de Minas Gerais (ABESMG) etc. No segmento dos 
trabalhadores e profissionais do SUS, é designado um representante de cada uma das entidades: 
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (CORENMG), Conselho Regional de Assistente 
Social de Minas (CRESS-MG), Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG) etc. Por 
fim, no segmento dos gestores do SUS/MG e dos prestadores de serviços é nomeado um representante 
de cada uma das seguintes instituições: Secretaria de Estado de Saúde (SESMG), Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação (SEPLAG), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego (STE-MG) etc. (ESTADO DE MINAS 
GERAIS, 2011) 
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O CESMG é constituído pelo plenário e pela mesa diretora. O conselho conta 

ainda com o apoio de comissões de assessoramento e de uma secretaria executiva. 

(CONSELHO ESTADUAL DE SÁUDE DE MINAS GERAIS, 2011) O regimento trata 

em dois capítulos das atribuições e das atividades do plenário, da mesa diretora e da 

secretaria executiva. Essas as disposições não são tão detalhadas quanto às do 

regimento interno do Conselho Nacional de Saúde. Destaque-se que, apesar da 

previsão das comissões de assessoramento, não há disposições sobre a estrutura e 

o funcionamento delas. 

Segundo o disposto no art. 27, caput do regimento interno do CESMG, as 

reuniões do plenário do CESMG são abertas a todos os interessados nos assuntos 

de saúde como ouvintes, desde que haja comunicação escrita para a mesa diretora e 

apreciação pelo plenário. (ESTADO DE MINAS GERAIS, 2011) O parágrafo único 

daquele artigo prevê ainda a realização de reuniões secretas quando assim o for 

solicitado por qualquer um dos membros do conselho e aprovado por 2/3 dos 

conselheiros. (CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, 2011) 

Finalmente, a normativa dispõe que os órgãos do CESMG podem convidar 

representantes de instituições ou da sociedade civil organizada para participarem de 

suas atividades, desde que eles estejam diretamente envolvidos nos assuntos em 

discussão. (CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, 2011) 

 

4.3 Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CMSBH) foi instituído pela 

Lei Municipal nº 5.903, de 3 de junho de 1991, que foi alterada pela Lei Municipal nº 

7.536, de 19 de julho de 1998. 

O CMSBH é órgão de caráter permanente e deliberativo, vinculado à Secretaria 

Municipal de Saúde. (MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 1991) Pela lei, ele é 

constituído por 36 membros, mas o regimento interno do CMSBH aumenta essa 

composição para 40 conselheiros. 

Vinte conselheiros representam os usuários; dez representam os gestores, 

prestadores de serviços públicos e privados e formadores de recursos humanos na 

área da saúde e dez representam os trabalhadores do SUS no município. 

(CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2014) 
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O segmento dos usuários conta com um representante de cada uma das 

regiões de Belo Horizonte. Além desses, também é designado um representante das 

associações de pessoas com deficiência, um representante das associações de 

pessoas com patologias, quatro representantes do movimento sindical do setor 

produtivo e de serviços, um representante dos movimentos sociais e populares 

organizados (Movimento Negro, LGBT etc), um representante dos movimentos 

organizados de moradores, um representante dos movimentos de mulheres, um 

representante das entidades de aposentados e um representante das entidades de 

indígenas.7 (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2014) 

Quanto aos representantes dos gestores e prestadores de serviços, os 

hospitais públicos dispõem de dois representantes e os hospitais privados e 

filantrópicos, de um representante cada. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

conta com cinco representantes, sendo um deles o Secretário Municipal de Saúde. 

(CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2014) 

No segmento dos trabalhadores municipais em saúde do SUS, as entidades 

sindicais gerais de trabalhadores na área da saúde e as entidades sindicais de 

categorias dispõem, nessa ordem, de sete e três representantes.8 (CONSELHO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2014) 

Segundo disposição do art. 9º do regimento interno do Conselho Municipal de 

Saúde de Belo Horizonte, os membros titulares e suplentes do movimento popular das 

regiões de BH são indicados em assembleias convocadas especificamente para este 

fim. Essas assembleias são acompanhadas por representantes designados pelo 

CMSBH. (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2014). 

No caso das entidades gerais de usuários, das entidades gerais e de categorias 

de trabalhadores de saúde e das entidades privadas e filantrópicas prestadoras de 

serviços, os seus representantes são escolhidos em suas respectivas assembleias. 

(CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2014). 

O mandato dos conselheiros do CMSBH é de dois anos, sendo permitida uma 

recondução. É dispensado o conselheiro que deixar de comparecer, 

                                                           
7 A Lei Municipal n° 5.903/91, modificada pela Lei nº 7.536/98, não prevê os segmentos dos movimentos 
organizados de moradores e das entidades indígenas. Ademais, une as associações de portadores de 
deficiência e de patologias crônicas em uma só categoria (MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 1991). 
8 Diferentemente, a Lei Municipal n° 5.903/91, modificada pela Lei nº 7.536/98, determina que as 
entidades sindicais gerais de trabalhadores na área da saúde e as entidades sindicais de categorias 
dispõem, respectivamente, de seis e três representantes (MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 1991). 
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injustificadamente, a três reuniões consecutivas ou a seis alternadas, no período de 

um ano. (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2014) 

O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte é constituído pelo plenário, 

mesa diretora, secretaria executiva, câmaras técnicas e plenárias setoriais. 

(CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2014) A organização 

e as atividades desses órgãos estão detalhadas em 29 artigos do regimento interno 

do CMSBH. A respeito, destaquem-se os dispositivos sobre as câmaras técnicas do 

CMSBH, análogas às comissões do CNS e do CESMG. Uma subseção do regimento 

trata minuciosamente das atribuições e da composição dessas câmaras. 

O art. 18 do regimento interno do CMSBH estabelece que as reuniões desse 

conselho são públicas. As deliberações do conselho são consubstanciadas em 

resoluções, que devem ser homologadas pelo prefeito de Belo Horizonte. 

(CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2014) 

No que se refere à atuação de colaboradores do conselho, o art. 7º da Lei 

5.903/91 estabelece que o CMSBH pode convidar autoridades, cientistas e técnicos 

nacionais ou estrangeiros para auxiliarem seus estudos ou participarem das suas 

comissões. (MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 1991) Ademais o art. 8º da referida 

lei prevê a criação de comissões de integração com as instituições de ensino 

profissional e superior, a fim de que sejam desenvolvidos métodos e estratégias para 

a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS no âmbito 

municipal. (MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 1991) 

 

5 A NORMATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONSELHEIRO LAFAIETE 

 
 

A Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete, de 29 de junho de 1990, 

prevê em seu art. 192 cinco diretrizes para as ações e os serviços do SUS no 

município. Uma dessas diretrizes é a participação, em nível de decisão, de entidades 

representativas dos usuários, dos trabalhadores de saúde e dos representantes 

governamentais na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações 

de saúde. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 1990) Em seguida, o art. 193 

prevê o Conselho Municipal de Saúde como uma das instâncias do SUS no município. 

Conforme o art. 194, a composição, a organização e a competência desse conselho 

devem ser fixadas em lei. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 1990) 
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O CMSCL foi instituído pela Lei Municipal nº 2.979, de 5 de setembro de 1991, 

a qual foi substituída pela Lei nº 4.858, de 07 de junho de 2006. O conselho dispõe de 

regimento interno, aprovado pelo seu plenário em 14 de fevereiro de 2007. 

Conforme o art. 1º da Lei nº 4.858/06, o Conselho Municipal de Saúde de 

Conselheiro Lafaiete é órgão colegiado permanente, deliberativo, paritário, vinculado 

à Secretaria Municipal de Saúde. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 1990). 

Segundo o art. 4º da Lei nº 4.858/06, o CMSCL é composto por 20 membros. 

Metade deles representa os usuários dos serviços de saúde, 25% representam as 

entidades de trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e 

prestadores de serviços de saúde. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 

1990) 

Para o segmento dos usuários são designados dois representantes dos 

sindicatos constituídos pelos trabalhadores da área urbana, um representante dos 

sindicatos constituídos pelos trabalhadores da área rural, dois representantes da 

Associação Comercial e Industrial, quatro representantes das Associações de 

Moradores (FAMOCOL) e um representante da Pastoral da Criança e do Menor ou 

Congênere. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 2006) 

No segmento das entidades dos trabalhadores da área de saúde observa-se 

a seguinte composição: um representante da Associação Médica, um representante 

da Associação de Enfermagem, um representante das Associações de Farmacêuticos 

e Bioquímicos, um representante da Associação de Odontólogos, um representante 

da entidade de trabalhadores do SUS. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 

2006) 

Para a representação do governo municipal e dos prestadores de serviços de 

saúde, designam-se dois representantes dos hospitais locais contratados pelo SUS, 

um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria 

Municipal da Educação e um representante da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 2006) 

A representação dos usuários e dos profissionais da saúde é definida por 

indicação conjunta das entidades representativas das categorias. (MUNICÍPIO DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, 1990) Já os representantes do governo são indicados 

pelo Prefeito Municipal dentre os servidores com poder de decisão em seus 
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respectivos órgãos governamentais. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 

2006). 

Segundo a lei, o mandato dos conselheiros tem duração de dois anos, 

podendo haver recondução, ao critério das respectivas representações. Perde o 

mandato o conselheiro que faltar a três reuniões consecutivas ou cinco reuniões 

intercaladas no período de um ano, sem motivo justificado. (MUNICÍPIO DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, 2006) 

O art. 6º, II da Lei nº 4.858/06 garante a dispensa dos conselheiros de seus 

trabalhos habituais, para que eles participem das reuniões, capacitações e ações 

específicas dos CMSCL. Ressalta ainda que o exercício da função de conselheiro é 

um serviço público relevante. 

O art. 7º dispõe que não cabe a participação do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário no CMSCL, em razão da independência entre os Poderes. (MUNICÍPIO DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, 1990) O art. 8º determina como possível impedimento de 

representação a ocupação de cargo de confiança ou de chefia que interfiram na 

autonomia representativa do conselheiro. Ao critério das entidades, os conselheiros 

nessa situação podem ser substituídos. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 

1990) 

O presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário 

do CMSCL são eleitos pelos próprios conselheiros em reunião plenária. Nas 

deliberações do conselho, o presidente, além do voto comum, tem o voto de minerva. 

(MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 2006) 

Quanto ao funcionamento do CMSCL, o art. 9º da Lei nº 4.858/06 determina 

que o governo municipal deve garantir autonomia para o pleno funcionamento do 

conselho, dotação orçamentária, secretaria executiva e estrutura administrativa. 

(MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 1990) A lei municipal ressalta o plenário 

do CMSCL como órgão de deliberação máxima. Além disso, traz breves disposições 

quanto à mesa diretora do conselho, a secretaria executiva, as comissões e os grupos 

de trabalho. 

O plenário se reúne ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando 

necessário ou quando convocado pelo presidente ou por requerimento da maioria de 

seus membros. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAEITE, 2006) As reuniões são 

abertas ao público, sem direito a voto. O art. 9º, VII da Lei nº 4.858/06 dispõe sobre a 
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constituição da mesa diretora do CMSCL. Conforme esse inciso, a mesa deve ser 

eleita em plenário, respeitando-se a paridade determinada pela lei. 

O art. 10 da lei municipal prevê a instalação de comissões intersetoriais e de 

comissões internas, sendo essas compostas exclusivamente por conselheiros, de 

caráter temporário ou permanente. Estabelece também a instauração de grupos de 

trabalho para desenvolvimento de ações transitórias, que podem contar com 

integrantes não conselheiros. 

A cada três meses o gestor municipal deve se pronunciar no CMSCL para 

fazer uma prestação de contas. Em documento detalhado o gestor deve informar o 

andamento da agenda de saúde pactuada, o relatório de gestão, os dados sobre o 

montante e a forma de aplicação dos recursos, bem como a produção e a oferta de 

serviços na rede assistencial própria contratada ou conveniada. (MUNICÍPIO DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, 2006) 

Desde que com a devida justificativa, o CMSCL, pode buscar auditorias 

externas e independentes, sobre as contas e atividades do gestor do SUS, ouvido o 

Ministério Público. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 2006) 

Segundo o parágrafo único do art. 10 da Lei nº 4.858/06, são considerados 

colaboradores do CMSCL as instituições formadoras de recursos humanos para a 

saúde e as entidades representativas dos serviços de saúde, independentemente de 

sua condição de membro; as pessoas e as instituições de notória especialização para 

assessoramento do Conselho Municipal de Saúde nos grupos de trabalho; as 

comissões internas e as instituições responsáveis pela promoção de estudos e 

emissão pareceres a respeito de temas específicos. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE, 2006) 

A lei municipal em comento institui o Fundo Municipal de Saúde para captação 

e aplicação de recursos financeiros para a saúde. O fundo é movimentado por 

deliberação do CMSCL, órgão ao qual é vinculado. Suas verbas são obtidas por 

dotação consignada anualmente no orçamento do Município, por recursos transferidos 

das esferas estadual e federal, pela cobertura de ações e serviços de saúde 

implementados pelo Município9 e pelas doações, auxílios, contribuições e outros 

                                                           
9 Conforme o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 4.858/06, esses recursos se destinam a investimentos 
na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde. 
(MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 2014) 
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recursos que lhe venham a ser destinados. (MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE, 2006) 

O regimento interno do CMSCL reitera algumas disposições legais e detalha 

as funções e o funcionamento do conselho. Dispõe em seu art. 4º que o mandato dos 

conselheiros tem duração de dois anos, podendo haver recondução, a critério das 

entidades representadas. 

O art. 8º do regimento detalha as funções e a composição da mesa diretora 

do CMSCL, integrada pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo 

secretário. O dispositivo trata em oito itens da eleição da presidência do conselho pelo 

plenário, cuja divulgação para o público poder ser feita na Secretaria Municipal de 

Saúde e/ou nos jornais. As competências de cada um dos membros da mesa diretora 

estão desenvolvidas no art. 20 do documento em análise. 

A normativa é explícita quanto à publicidade das plenárias. Além disso, desde 

que haja permissão da Diretoria e que não haja tumulto, confere-se direito à voz, sem 

direito a voto, aos cidadãos. (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, 2007) 

O art. 11 do regimento interno do CMSCL enumera as comissões intersetoriais 

e as comissões técnicas (Alimentação e nutrição; Saneamento básico e meio 

ambiente; Vigilância em Saúde; Recursos humanos; Saúde do trabalhador e outras),  

dispondo que o próprio regimento orientará o funcionamento delas. Entretanto, isso 

não se cumpre, pois não há mais nenhum outro dispositivo na normativa em análise 

que trate dessas comissões. 

Situação semelhante pode ser averiguada quanto aos grupos de trabalho. 

Apesar de estarem previstos no art. 10 da Lei Municipal nº 4.858, não há no regimento 

interno do CMSCL o detalhamento da organização e do funcionamento desses 

grupos. 

O art. 22 do regimento interno do CMSCL determina a instituição de uma 

Comissão de Contabilidade e Encargos Financeiros para realizar a gestão financeira 

dos recursos do conselho. Conforme o referido artigo, essa comissão deve ser 

formada por indicação do presidente (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE, 2007). 

As conclusões do plenário e das comissões do CMSCL são 

consubstanciadas, respectivamente e resoluções e recomendações (CONSELHO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 2007). 
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Por fim, o regimento interno do CMSCL dedica um breve capítulo para tratar 

da vacância nos cargos de conselheiro e das justificativas para licenças e 

substituições. 

 

6 ANÁLISE DAS NORMATIVAS 

 

Observa-se que a lei instituidora e o regimento interno do CMSCL orientam bem 

as atividades quotidianas do conselho. As normativas detalham o funcionamento da 

mesa diretora, do plenário e da secretaria executiva, tratam da gestão dos recursos 

financeiros do conselho, criam um fundo para a saúde municipal, dentre outros. 

A composição do CMSCL atende às disposições da Lei nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, na medida em que sua normativa o define como um órgão 

colegiado permanente, deliberativo e paritário, composto por representantes do 

governo, dos prestadores de serviço de saúde e dos usuários, cujas decisões são 

homologadas pelo Prefeito Municipal. 

As atribuições do CMSCL, elencadas na lei que o instituiu bem como no seu 

regimento interno, estão de acordo com aquelas prescritas na Lei nº 8.142/90 e na 

Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhuma das atribuições do 

CMSCL afronta ou extrapola o rol de funções fixadas para os conselhos de saúde por 

esses diplomas normativos. 

Em consonância com a Resolução nº 453/2012 do CNS, não há remuneração 

para o exercício do cargo de conselheiro do CMSCL e não é permitida a participação 

de membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público como 

conselheiros no CMSCL. 

Apesar da vinculação à Secretaria de Saúde, prescreve-se que a estrutura, o 

funcionamento e a gestão dos recursos do CMSCL são definidos pelo próprio 

conselho. Essas disposições se conformam às autonomias funcional e financeira 

perquiridas pela referida resolução.  

Também em harmonia com a resolução do CNS, admite-se a instalação de 

comissões técnicas, comissões intersetoriais e grupos de trabalhos no CMSCL, em 

prol da articulação com a sociedade, e determina-se a prestação de contas do gestor 

do SUS de Conselheiro Lafaiete. 

A normativa do CMSCL, no entanto, não segue importante prescrição da 

Resolução nº 453/2012 do CNS que recomenda a renovação a cada eleição em, no 
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mínimo 30%, dos segmentos de representação dos usuários, trabalhadores e 

prestadores de serviço de saúde. A lei instituidora e o regimento interno do CMSCL 

trazem um rol taxativo das entidades com representação nesses segmentos. 

Apesar de ser apenas uma recomendação do CNS, acredita-se que a 

rotatividade das entidades representadas, principalmente na categoria dos usuários, 

contribuiria para maior legitimidade do CMSCL na sociedade em geral. Afinal, com o 

crescimento do Município de Conselheiro Lafaiete, novos setores carecem de 

participação na tomada de decisões referentes à saúde, sendo pouco democrático 

que apenas algumas entidades tenham assento no CMSCL. 

Frente às regras que regem os conselhos nacional, mineiro e belo-horizontino, 

observa-se e sugere-se o seguinte: 

A normativa do CMSCL é bem menos detalhada que a do Conselho Nacional 

de Saúde, a princípio, em razão da menor complexidade do conselho municipal. 

Entretanto, resguardadas as devidas proporções, algumas melhorias podem ser feitas 

nas regras do CMSCL com inspiração na lei instituidora e no regimento interno do 

CNS. 

A sugerida rotatividade das entidades representantes dos usuários está 

prevista na normativa do CNS. O regimento interno do CNS detalha o processo de 

escolha das entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS, que pode 

orientar a adoção dessa recomendação pelo CMSCL. 

Também está previsto dispositivo no regimento interno do CNS que fixa 

princípios e diretrizes para atuação dos conselheiros, o que não se observa na 

normativa do CMSCL. A elaboração de dispositivo semelhante na lei ou no regimento 

interno do CMSCL é importante, tendo em vista que, durante as deliberações do 

conselho municipal, os princípios e as diretrizes podem contribuir na interpretação de 

normas e na solução de impasses. 

O regimento interno do CNS também prevê minuciosamente o funcionamento 

de suas comissões e grupos de trabalho, ao contrário do que se observa no regimento 

interno do CMSCL.  

Conforme observado, a lei instituidora e o regimento interno do CMSCL 

admitem a instalação de comissões e grupos de trabalho para auxiliar os trabalhos 

dos conselheiros. No entanto, não há qualquer previsão a respeito da organização e 

do funcionamento desses órgãos. 
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Novamente, a normativa do CNS pode servir de inspiração para regulamentar 

as comissões e os grupos de trabalho do CMSCL. Feita essa regulamentação, será 

possível otimizar a participação de colaboradores do CMSCL nesses órgãos 

auxiliares. 

Quanto ao Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, observa-se 

semelhança com a normativa do CMSCL no que se refere à fixação de rol taxativo 

das entidades representantes dos usuários e à ausência de regulamentação das 

comissões de assessoramento. 

A despeito dessa coincidência, observa-se que a normativa do CMSCL está 

mais alinhada aos preceitos democráticos que a normativa do CESMG. Nesse 

sentido, enquanto a escolha do presidente do CMSCL é feita pelos conselheiros em 

eleições realizadas durante reunião plenária, no CESMG não há essa eleição, pois o 

presidente desse conselho é o Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. 

Lembre-se que além de não ser eleito, o presidente do CESMG detém a 

prerrogativa de deliberar ad referendum do Plenário quando o assunto for de 

relevância para preservação da política de saúde pública. No entanto, não há qualquer 

indicação do que seja essa relevância, o que pode oportunizar decisões arbitrárias 

por parte do presidente do CESMG. 

Ademais, as reuniões do CESMG não são abertas ao público 

espontaneamente. Conforme a normativa do conselho estadual, os interessados em 

assistir às reuniões devem fazer um pedido escrito para a mesa diretora e aguardar a 

sua apreciação. 

No CMSCL, ao contrário, as reuniões são abertas a qualquer interessado. E 

mais, desde que haja permissão da diretoria e que não haja tumulto, confere-se direito 

à voz aos ouvintes. Previsão democrática nesse sentido não foi encontrada na 

normativa de nenhum dos outros conselhos analisados. 

A despeito de suas deficiências, o regimento interno do CESMG fixa diretrizes 

básicas para atuação do conselho em rol mais amplo que o do CNS. Pelas razões 

expostas acima, essas disposições podem orientar a elaboração de diretrizes para o 

CMSCL. 

Quanto à normativa do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 

observam-se diferenças em relação ao CMSCL no que se refere à representação dos 

usuários do SUS. 
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Na lei instituidora e no regimento interno do CMSBH também não há rol 

taxativo das entidades representadas. São definidos os grupos a serem representados 

(pessoas com patologias, movimentos sociais mulheres, negros etc), mas não as 

entidades. O processo de escolha dessas instituições está determinado no regimento 

interno e ocorre a cada dois anos. Observe-se que esse também pode ser um critério 

inspirador para a sugerida rotatividade da representação no CMSCL. 

Ademais, ainda quanto à participação dos usuários do SUS no CMSBH, 

adota-se o critério geográfico para garantir a presença de conselheiros representantes 

de diversas regiões da cidade – norte, centro-sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, 

Venda Nova, Pampulha e Barreiro. Parece-nos interessante que previsão semelhante 

seja adotada pela normativa do CMSCL, para que a representação das associações 

de moradores, com quatro conselheiros, seja bem distribuída. 

Assim como se observou na normativa do CNS, o regimento interno no 

CMSBH detalha a organização de suas comissões. Frise-se a necessidade de o 

CMSCL regulamentar também as suas comissões. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo concluiu que a normativa do Conselho Municipal de Saúde 

de Conselheiro Lafaiete, no geral, atende às diretrizes traçadas pela Lei nº 8.142, de 

28 de dezembro de 1990 e pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, as quais disciplinam os conselhos gestores de saúde no Brasil. Nesse sentido, 

verificou-se que a lei instituidora e o regimento interno do CMSCL o definem como um 

órgão colegiado permanente, deliberativo e paritário, composto por representantes do 

governo, dos prestadores de serviço de saúde e dos usuários. 

Constatou-se que a normativa, principalmente o regimento interno, orienta 

bem as atividades quotidianas do CMSCL, detalhando o funcionamento da mesa 

diretora, do plenário e da secretaria executiva, a gestão dos recursos financeiros do 

conselho, os deveres dos conselheiros etc. 

Dentre os méritos da normativa do CMSCL, destacou-se a concessão do 

direito à voz a qualquer cidadão não conselheiro nas reuniões plenárias, mesmo que 

condicionada à autorização da diretoria do conselho. 

Demonstrou-se, no entanto, que alguns pontos da normativa merecem 

aperfeiçoamento. Foram recomendadas a implementação de uma rotatividade das 
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entidades representantes dos usuários, a fixação de diretrizes de atuação do 

conselho, a regulamentação do funcionamento das comissões do CMSCL no 

regimento interno e a adoção de um critério geográfico para distribuição da 

representação dos moradores no segmento dos representantes dos usuários no 

conselho. Conforme exposto, essas modificações podem ser baseadas nas 

experiências dos demais conselhos analisados nesse trabalho – os conselhos de 

saúde nacional, mineiro e belo-horizontino. 

Espera-se que o presente trabalho contribua para o aprimoramento da 

atuação do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete. 
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