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CNS reafirma apoio à regulamentação da EC 29 

  

O Pleno do Conselho Nacional de Saúde (CNS) reafirmou posição favorável frente à 

regulamentação da Emenda Constitucional 29 durante a 225ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 

14 e 15 de setembro. A posição do colegiado se dá sob os seguintes aspectos:  

 

 que seja regulamentada a Emenda Constitucional nº. 29 – EC 29 de acordo com os princípios e 

as diretrizes do SUS e de acordo com a Resolução nº. 322/2003 do CNS; 

 que seja aprovada pelo Congresso Nacional a Contribuição Social da Saúde – CSS, proposta 

pela Câmara dos Deputados, destinada exclusivamente ao financiamento das ações e dos 

serviços públicos de saúde sob o controle e a fiscalização dos conselhos de saúde; 

 promover um financiamento estável e suficiente para a saúde.  

 que os recursos que compõem o orçamento para financiar as ações e os serviços públicos de 

saúde não sejam contingenciados; 

 que a Lei de Responsabilidade Fiscal seja revisada considerando o seu impacto na gestão das 

políticas públicas de saúde tendo em vista que as políticas de saúde para serem implementadas 

necessitam essencialmente de recursos humanos;  

 que seja debatido e aprovado, em regime de urgência, o Projeto Lei de Responsabilidade 

Sanitária em tramitação no Congresso Nacional. 

 

 

 

 

 
  



 
Primavera da Saúde 

 

Militantes do Sistema Único de Saúde (SUS) prometem “abraçar” o Palácio do Planalto em 

um ato público no próximo dia 27 de setembro. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) integra a 

iniciativa, de acordo com deliberação do Pleno durante a última Reunião Ordinária realizada em 

setembro. 

 

Na ocasião, movimentos e entidades vão entregar flores à presidenta Dilma Rousseff, além 

de pedir seu apoio para a aprovação da Emenda Constitucional 29. A ação faz parte da Primavera 

da Saúde, que surgiu após a realização de ato público no Congresso Nacional em favor da 

regulamentação da EC 29 no final de agosto. O objetivo da iniciativa é de mobilizar a sociedade 

brasileira sobre a importância de mais recursos para o SUS. 

 

Estão previstas ainda outras atividades da Primavera da Saúde por todo o Brasil, entre elas, 

atos públicos durante as Conferências Estaduais de Saúde para sensibilizar os governadores. Para 

mais informações: www.primaveradasaude.net.br ou primaveradasaude@gmail.com 
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