
 

Caso não consiga visualizar esse informativo, copie o endereço eletrônico 
abaixo e cole no seu navegador 
http://www.conselho.saude.gov.br/informativo/2011/jun/informe16.pdf 

 

Caso não queira mais receber o Informativo do CNS envie um e-mail para 
cns@saude.gov.br pedindo que o seu endereço eletrônico seja retirado da 
nossa lista. 
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Formação Profissional será debatida no Plenário do CNS    

 
 

         Desde O Plenário do Conselho Nacional de Saúde estará reunido nos dias 5 e 6 de julho para 
sua 223ª Reunião Ordinária. Entre os destaques da pauta estão o Plano Plurianual (PPA) e o Plano 
Nacional de Saúde 2012 a 2015. Além disso, os conselheiros também irão debater a Formação 
Profissional no Balanço do Mês. 
 
         Outros pontos da pauta nos dois dias de reunião são a 14 ª Conferência Nacional de Saúde, com 
a temática do acesso e acolhimento com qualidade – financiamento adequado e as discussões sobre 
as práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
         Os interessados também podem acompanhar a reunião do CNS pela internet, em tempo real, no 
site www.conselho.saude.gov.br 
 
Serviço: 
 
223 ª Reunião Ordinária do CNS 
Data: 5 e 6 de julho de 2011 
Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde “Omilton Visconde” – Ministério da Saúde, 
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, 1º andar – Brasília/DF. 
Horário – A partir das 9 horas 
 
*Confira a pauta completa 
 
 

Veja também: 
 

 Publicado decreto que regulamenta a Lei 8.080 

 
  

http://www.conselho.saude.gov.br/informativo/2011/jun/informe16.pdf
mailto:cns@saude.gov.br
http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/links/index.htm
mailto:cns@saude.gov.br
http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/pautas/pautas2011/Pauta_RO_223.doc
http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/30_jun_decreto7508.html


 Participantes de Encontro falam sobre andamento de conferências estaduais 

 Começa encontro das Secretarias Executivas dos Conselhos Estaduais de Saúde em Brasília 

 Relatores estaduais irão compor a relatoria na etapa nacional da 14ªCNS 

 CNS realiza Oficina de Capacitação para relatores da 14ª Conferência Nacional de Saúde 

 CNS alcança meta de 1000 amigos no Facebook 
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Fique Atento 

Foi publicado no Diário Oficial da União, na última quarta-feira (27), o decreto n.º 7.507 
que dispõe sobre a movimentação de recursos de federais transferidos a Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

No caso da saúde, o referido texto disciplina a movimentação financeira dos recursos 
transferidos por órgãos e entidades da administração pública federal em decorrência das 
Leis nº. 8080, de 19 de setembro de 1990, e da n.º 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
 
De acordo com o texto, os recursos de que trata o decreto serão depositados e mantidos 
em conta específica aberta para este fim em instituições financeiras oficiais federais. 

Leia o decreto na íntegra  

http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/01_jul_balanco_conferecia.html
http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/01_jul_encontro_secexec.html
http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/30_jun_of_relatoria.html
http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/30_jun_of_14cns.html
http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/30_jun_facebook.html
https://twitter.com/comunicacns
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002062873752
https://picasaweb.google.com/comunicacns
http://www.youtube.com/user/comunicacns
mailto:cns@saude.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7507.htm

