
Principais pautas do CNS 



É órgão vinculado ao Ministério da Saúde composto por

representantes de entidades e movimentos representativos de usuários,

entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, governo e

prestadores de serviços de saúde, sendo o seu Presidente eleito entre os

membros do Conselho.

Tem como competência, dentre outras, aprovar o orçamento da

saúde assim como, acompanhar a sua execução orçamentária. Também cabe

ao pleno do CNS a responsabilidade de aprovar a cada quatro anos o Plano

Nacional de Saúde, com reuniões ordinárias 12 vezes por ano, ou

extraordinária convocada pelo presidente ou por deliberação do plenário.

A Presidência do Conselho Nacional de Saúde é definida por meio de

votação secreta, entre os Conselheiros Titulares, em eleição que precede a

escolha dos demais membros da Mesa Diretora.



A Mesa Diretora, eleita pelo Plenário, é composta por

oito Conselheiros Titulares, incluído o Presidente, para

mandato de três anos, com a responsabilidade por toda a

condução dos processos administrativos e políticos a serem

deliberados pelo Pleno, trabalha de forma colegiada.

Dispõe ainda, de 18 comissões intersetoriais

compostas titulares e suplentes de assessoria ao Plenário do

CNS, que resgatam e reiteram os princípios do SUS e do

Controle Social, fornecem subsídios de discussão ao Pleno

para a deliberação sobre a formulação da estratégia e

controle da execução de políticas públicas de saúde.



CONSELHEIROS/AS NACIONAIS DE SAÚDE



1ª CONFERÊNCIA LIVRE DE 

COMUNICAÇÃO 

EM SAÚDE – 18, 19, 20 de abril 



A 1ª Conferência Nacional Livre 
de Comunicação em Saúde 

Ocorreu nos dias 18, 19 e 20 em 
Brasília  

Total de participantes: 489



CONFERÊNCIAS CONVOCADAS PARA 2017

Agosto Novembro 



Calendário das Conferências Estaduais 

de Saúde das Mulheres 



Campanha de 07 de abril: Mais Direitos e Menos 

Depressão

Relançamento do Abrasus



Conselho Nacional de Saúde realiza consulta à sociedade para 
atualização da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Faça 
sua contribuição!

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=31621

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=31621


O Conselho Nacional de Saúde lança consulta virtual durante o 
período de 22 de maio a 22 de junho de 2017, para a formulação do 
Regulamento para realização da etapa nacional da 2ª Conferência 
Nacional de Saúde das Mulheres.



Resolução nº534 de 19/08/2016. Aprovada na 284ª Reunião 

Ordinária do CNS

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde resolve:

1) Posicionar se contrário à PEC 241 e demais medidas que visem 

reduzir os investimentos públicos em saúde;

2) Posicionar-se contrário à qualquer proposta de criação de 

Planos de Saúde a exemplo do Grupo de Trabalho para discussão 

e elaboração de projeto de Plano de Saúde Acessível estabelecido 

pela Portaria nº 1.482, de agosto de 2016; e 

3) Solicitar a imediata revogação da Portaria nº 1482/16.



Acompanhe as principais notícias do controle social 

da saúde no país:

Acompanhe ao vivo todos as Reuniões Ordinárias do CNS pelo: 

www.datasus.gov.br/emtemporeal ( apenas para navegador Internet Explorer).

Facebook/conselhonacionalsaude

Twitter: @comunicacns

www.conselho.saude.gov.br

#SUSConecta: susconecta.org.br

http://www.datasus.gov.br/emtemporeal


Obrigado! 


