
 
 
  

 

 Brasília, 13 de fevereiro de 2005 

 

 
 

 
 

A  Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde, atendendo às diversas 
solicitações dos conselheiros, e por entender a importância da comunicação 

entre os conselhos, está trabalhando no aperfeiçoamento dos instrumentos de 
comunicação e criando um cadastro de conselhos de saúde para melhor atender as 
demandas de comunicação no controle social.   

O Informativo Eletrônico, um dos instrumentos de comunicação lançado em 2004, 
continuará sendo produzido este ano. Estaremos atendendo às solicitações de inclusão 
na lista do envio do mesmo por e-mail. Traremos sempre informações sobre as diversas 
atividades do Conselho Nacional de Saúde, bem como as deliberações aprovadas.  

A intenção é também divulgar notícias dos estados, com as novidades, ações e 
atividades dos conselhos. Para isso, estaremos recebendo até o dia 20 de cada mês 
material dos Conselhos para publicação. Assim poderemos criar uma rede de informação 
entre os conselhos que venha a contribuir na troca de experiências e no fortalecimento do 
controle social no País. Esperamos a contribuição de todos no ano de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Reunião do Conselho Nacional de Saúde; 
2. Ministro da Saúde apresenta prioridades para 2005; 
3. Conselho Nacional de Saúde discute parecer sobre OSCIPs; 
4. CNS aprova conferências temáticas; 
5. Novas publicações do CNS; 
6. Novas resoluções são direcionadas aos centros de pesquisa; 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Reunião do Conselho Nacional de Saúde 
 
 O Conselho Nacional de Saúde se reúne mensalmente, na primeira quinzena do 

mês, e, extraordinariamente, quando existe a necessidade de discutir temas urgentes. A 
reunião é aberta ao público e acontece na sala de reuniões do CNS, no Ministério da 
Saúde, em Brasília - DF. 

 
Estamos divulgando o calendário de reuniões até abril de 2005: 

 
Fevereiro: 15, 16 e 17 
Março: 8, 9 e 10 
Abril: 12, 13 e 14 
 
Os pontos de pauta para próxima reunião serão: 

• Abertura com o Ministro da Saúde, Humberto Costa; 
• Processo eleitoral do CNS; 
• Interrupção da gravidez por anencefalia; 
• COFIN – Comissão de Orçamento e Financiamento; 
• Transição das equipes do PSF; 
• Anvisa – Política de medicamentos no Brasil; 
• Avaliação do Fórum Social Mundial de Saúde; 
• Dia Mundial da Saúde; 
• Reativação da Comissão de Comunicação; 
• Resolução sobre OSCIPs; 
• Abertura de Novos Cursos na Área da Saúde; 
• Informes e Indicações. 

A pauta está disponível na internet: http://conselho.saude.gov.br 
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Ministro da Saúde apresenta 
prioridades para 2005 

 
Na primeira reunião do ano do 

Conselho Nacional de Saúde - CNS, o 
Ministro da Saúde, Humberto Costa, 
apresentou ao CNS as prioridades da 
saúde para 2005. Segundo ele, a 
intenção é dar continuidade ao projeto 
iniciado em 2003 e considerar o que foi 
definido na 12a Conferência Nacional de 
Saúde, realizada em dezembro de 2003.  

 
Em 2005 a atenção estará voltada 

para qualificação dos serviços prestados 
no Sistema Único de Saúde – SUS; a 
intensificação da aplicação dos recursos 
financeiros, com monitoramento e 
pactuação por parte da gestão nas três 
esferas; cumprimento da Emenda 
Constitucional nº 29 e sua 
regulamentação; e o fortalecimento do 
controle social. 

 
 
 
 

 
 
Em relação à aplicação de 

recursos, o Ministro afirmou que o 
governo tem buscado, com grande 
esforço, cumprir a Legislação, e luta pelo 
cumprimento da EC 29. Para ele, muitos 
gestores têm se omitido quanto ao 
cumprimento de suas responsabilidades 
constitucionais e legais no que diz 
respeito à garantia do acesso da 
população aos serviços de saúde. 
“Estamos trabalhando com a idéia de 
uma lei de responsabilidade sanitária, 
nos moldes da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que de fato responsabilize o 
gestor público pelo cumprimento daquilo 
que a Constituição e a Lei Orgânica da 
Saúde determinaram como sua 
responsabilidade”, falou o Ministro. 

Segundo Humberto Costa, o ano 
será de grandes desafios. “Pretendemos 
mais uma vez investir no fortalecimento 
do controle social e deixar claro que nada 
que planejamos será possível se não 
tivermos conselhos fortes para exercer 
sua função”. 

 

Conselho Nacional de Saúde 
discute parecer sobre OSCIPs 

 
  O Conselho Nacional de Saúde – 
CNS aprovou parecer contrário às 
Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIPs, baseado em 
documento apresentado pelo Grupo de 
Trabalho que analisou o tema, conforme 
definido por este colegiado em sua 138a 
reunião ordinária. Após a discussão o 
CNS aprovou o documento e, em 
fevereiro, deverá votar uma resolução 
sobre o assunto. 
 A Lei das OSCIPs, de março de 
1999, propõe a qualificação de pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, e 
institui e disciplina o termo de Parceria, 
um contrato de gestão firmado entre o  

 
 
 
 
Poder Público e a entidade qualificada 
como Organização Social.  
 Para o CNS a modalidade jurídica 
de Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público é entidade de 
administração gerencial, proposta no 
Plano Diretor de Reforma do Aparelho de 
Estado do Governo FHC, e se assemelha 
à Organização Social – OS, rejeitada 
anteriormente neste Conselho e que 
representa uma transferência de 
responsabilidade de saúde do Estado 
para o setor privado, o que não é 
compatível com o modelo de gestão do 
SUS, definido constitucionalmente. O 
parecer assinala que, ao ser consultado 
sobre a temática, o CNS se posicione 
contrariamente a toda modalidade de 
administração gerencial para o SUS em 
qualquer forma de apresentação. 



 
 
 

 

CNS aprova conferências 
temáticas 

 
A 12a Conferência Nacional de Saúde 

aprovou a realização de onze 
conferências temáticas até a próxima 
conferência nacional, que acontecerá em 
2007. Seguindo essa orientação, o 
Conselho Nacional de Saúde definiu o 
calendário das três próximas 
conferências: de Saúde do Trabalhador, 
de Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde e de Saúde Indígena. Todas 
essas conferências terão caráter 
intersetorial, ou seja, serão organizadas e 
debatidas junto com outros setores e 
órgãos afins.  

As conferências de Saúde do 
Trabalhador e Gestão do Trabalho serão 
realizadas ainda em 2005, com etapas 
municipais entre abril e setembro e 
etapas estaduais no mês de outubro de 
2005. A etapa nacional da Conferência 
de Saúde do Trabalhador foi agendada 
para 10, 11 e 12 de novembro, e a de 
Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde, para 13, 14 e 15 de novembro. 

A Conferência de Saúde Indígena, por 
suas peculiaridades, terá uma 
programação diferenciada. Serão 
realizadas etapas locais e distritais entre 
julho e dezembro deste ano; a etapa 
nacional deverá acontecer em março de 
2006, em data a ser definida pelo CNS 
na reunião de abril. 

O CNS já realizou as conferências de 
Saúde Bucal e de Ciência e Tecnologia 
no ano de 2004. Quanto aos demais 
temas propostos pela 12a Conferência 
Nacional de Saúde, ainda está sendo 

definido pelos conselheiros nacionais e 
deverão ser debatidos na forma de 
seminários temáticos.   

 
 

Saúde do Trabalhador 
Aprovação do Regimento Interno, 

Proposta de Regulamento, Comissão 
Organizadora e Documento Base no 
Conselho Nacional de Saúde – março de 
2005. 

Etapas Municipais – abril a setembro 
de 2005 

Etapas Estaduais – outubro de 2005 
Etapa Nacional – 10, 11 e 12 de 

novembro de 2005. 
 
Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde 

Aprovação do Regimento Interno, 
Proposta de Regulamento, Comissão 
Organizadora e Documento Base no 
Conselho Nacional de Saúde – março de 
2005. 

Etapas Municipais – abril a setembro 
de 2005 

Etapas Estaduais – outubro de 2005 
Etapa Nacional – 13, 14 e 15 de 

novembro de 2005. 
 
Saúde Indígena: 

Aprovação do Regimento Interno, 
Proposta de Regulamento, Comissão 
Organizadora e Documento Base no 
Conselho Nacional de Saúde – abril de 
2005. 

Etapas Locais e Distritais – Julho a 
Dezembro de 2005 
Etapa Nacional - março/2006 (data a 
definir em abril de 2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Novas publicações do CNS 
A atualização dos Princípios e 

Diretrizes para a Gestão do Trabalho do 
SUS (NOB-RH/SUS) encontra-se 
disponível na página do CNS na internet 
(http://conselho.saude.gov.br). Pela 
Resolução CNS 330, de 4 de novembro 
de 2003, este documento orienta toda a 
Política Nacional de Gestão do Trabalho 
e da Educação  em Saúde e deve ser 
aplicado no  âmbito do SUS. 

 
Também estão disponíveis, na 

internet, os relatórios finais da 12a 
Conferência Nacional de Saúde, da I 
Conferência Nacional de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica e da 3a 
Conferência Nacional de Saúde Bucal, 
realizadas em 2003 e 2004. 

 
O relatório da 12a Conferência foi 

impresso pela Secretaria de Gestão 
Participativa do Ministério da Saúde e 
está sendo enviado apenas para os 
delegados e Conselhos de Saúde. As 
demais publicações estarão disponíveis a 
partir de março para os conselhos 
estaduais e municipais. 
 
 
 

Novas resoluções são direcionadas 
aos centros de pesquisa 

 
A pesquisa envolvendo seres 

humanos tem nova regulamentação, 
aprovada pelo Conselho Nacional de 
Saúde na reunião de janeiro de 2005. 
Desta vez a norma abrange dois itens 
fundamentais: o armazenamento e uso 
de material biológico e a tramitação de 
projetos multicêntricos (projeto conduzido 
por vários centros de pesquisa). 

A primeira resolução complementa 
a Resolução 196/96 ao definir critérios 
para o uso do material doado para 
pesquisa e seu armazenamento para uso 
futuro. É bastante abrangente na 
definição de quem será responsável pelo 
material armazenado, qual o período de 
armazenamento e se será usado em 
pesquisas futuras, entre outros critérios. 

A Resolução que regulamenta a 
tramitação de projetos multicêntricos 
prevê uma tramitação simplificada para 
os projetos de pesquisa em seres 
humanos que envolvem mais de um 
centro de pesquisa. Assim, não precisa 
pareceres da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa do CNS (Conep) para 
cada centro de pesquisa envolvido, 
apenas o primeiro protocolo precisa ser 
apreciado contendo a lista dos centros 
envolvidos.

 
 

 
 

Expediente 
Boletim Eletrônico do CNS 
Publicação quinzenal do Conselho Nacional de Saúde - Ano I - nº 5 – 07 de dezembro de 2004. 
Coordenação: Alessandra Ximenes 
Jornalistas: Silvia Alves (Reg. Prof. 2030/DF) e Verbena Melo (Reg 3836JP/DF)                   
Diagramação: Verbena Melo 
Revisão: Luciano C. Barbosa 
Fotografia: Ruben Silva 
 
 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B. Sala 109 B.  
CEP: 70.058-900 Brasília-DF. Fone: (61) 315-2150/2151 e 315-3566 
http://conselho.saude.gov.br   –  e-mail: cns@saude.gov.br  
 
Não querendo mais receber o informativo do CNS, enviar mensagem para: cns@saude.gov.br 

http://conselho.saude.gov.br/
mailto:cns@saude.gov.br
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