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Funções do Conselho Municipal de Saúde 

 

As reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde são realizadas 

mensalmente, conforme calendário de reuniões aprovado em plenária e 

publicado no jornal de circulação. É aberto a toda população que queira 

participar. 

O controle social é um dos fundamentos do Sus, estabelecido na 

Constituição de 1988. É uma forma de aumentar a participação popular no 

gerenciamento da saúde do país. Embora não seja a única forma de garantir a 

participação da comunidade na saúde, o conselho de saúde desempenha um 

papel importantíssimo no controle social na área da saúde. 

Por meio do Conselho de Saúde, a comunidade ali representada: 

 fiscaliza a aplicação do dinheiro público na saúde; 

 verifica se a assistência prestada no município está atendendo as 

necessidades da população; 

 verifica se as políticas de saúde orientam o governo municipal a agir 

de acordo com o que a população precisa. 

Através dos conselhos de saúde, os cidadãos podem influenciar nas 

decisões do governo relacionadas à saúde, e, também, o planejamento e a 

execução de políticas de saúde. 

Além disso, os conselhos tem como responsabilidade, juntamente com 

os gestores da saúde, contribuir para a formação de conselheiros 

comprometidos com a saúde, baseada nos direitos de cidadania de toda 

população. Os conselheiros tem que estar a favor da vida e da saúde, 

defendendo o acesso aos serviços de saúde de qualidade.  

A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.142/1990, de 28/12/1990) determinou 

que a União (governo federal), os estados e os municípios deveriam criar os 

conselhos de saúde. Por isso os conselhos existem em todas as esferas: federal, 

estadual e municipal. Contudo, a existência do conselho de saúde é muito mais 

que o simples cumprimento de uma exigência da lei. Os conselhos de saúde são 

a garantia de melhoria contínua do nosso sistema de saúde. 

A Lei 8.142/1990 estabelece que: 

O CONSELHO DE SAÚDE, em caráter PERMANENTE e 

DELIBERATIVO, órgão COLEGIADO composto por REPRESENTANTES DO 
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GOVERNO, PRESTADORES DE SERVIÇO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 

USUÁRIOS, atua na FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E NO CONTROLE DA 

EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE na instância correspondente, inclusive 

nos aspectos econômicos e financeiros, CUJAS DECISÕES SERÃO 

HOMOLOGADAS PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO. 

  

Presidente do Conselho: Denizete Oliveira dos Santos  

Email: denizeteoliveira@yahoo.com.br  
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