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CNS abre processo de consulta pública da Resolução 333 

 
 

        A proposta de nova redação da Resolução 333 está em processo de consulta pública no site do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS)  a partir desta quinta-feira (21) e vai até o dia 21 de setembro de 
2011. No último dia 9 de junho, o Plenário do CNS aprovou a disponibilização do novo texto da 
Resolução durante a 222ª Reunião Ordinária. 

 

        Para participar os interessados deverão encaminhar suas sugestões para a Secretaria Executiva 
do Conselho Nacional de Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo, Ala B, 1º andar, Sala 
104 - CEP 70058-900 - Brasília-DF, ou Fax: 0XX61-3315-2414 / 3315-3839 ou, ainda, por meio da 
Ferramenta de Consulta Pública do Sistema Único de Saúde nos endereços eletrônicos 
www.conselho.saude.gov.br/consultapublica ou www.saude.gov.br/consultapublica. 
 
Entenda - Em novembro de 2003, o Plenário do CNS aprovou a Resolução n.º 333, norma que trata 
sobre as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de 
Saúde. Passados oito anos de sua aplicação e devido a mudanças notáveis na conjuntura do controle 
social no país, o Conselho Nacional Saúde deu início a um processo de debates em janeiro de 2010 
para revisar o texto da Resolução. 
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Veja também: 
 

 Política que visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho está em consulta 
pública 

 Resolução CNS sobre Urgência e Emergência é publicada no Diário Oficial  
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Serviço 
 

Consulta Pública - Revisão da Resolução CNS n° 333, de 4 de novembro de 2003 
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde 
Endereços:   
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo, Ala B, 1º andar, Sala 104 - CEP 70058-900 - Brasília-DF 
Fax: 0XX61-3315-2414 / 3315-3839 
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