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Nova etapa do Programa de Inclusão Digital (PID)  

 
 
Nessa semana, o Conselho Nacional de Saúde deu início a uma nova etapa do Programa de 

Inclusão Digital (PID), que tem contribuído para que os conselhos de saúde sirvam-se da informática e 
da internet como ferramentas para busca de informações em saúde e para melhorar a comunicação 
entre conselhos e também com a sociedade. 

 
As inscrições para o Curso de Informação e Comunicação em Saúde para o Controle Social, 

que integra o PID, terminam em 12 de abril. Para assegurar uma ampla divulgação e, dessa forma, que 
a oportunidade de se inscrever seja aproveitada por todos os conselhos, o CNS convidou cada 
Conselho Estadual de Saúde para participar desse esforço conjunto de dar mais visibilidade ao PID 
junto aos conselhos municipais. 

 
Nesta quarta (4), foi lançado um site para que cada Conselho de Saúde possa se informar 

detalhadamente sobre esse programa de capacitação e possa, em seguida, se inscrever no PID.  
Também foi divulgada matéria no site do CNS e mensagens nas redes sociais do CNS. 

 
O CNS conta com cada Conselheira e cada Conselheiro de Saúde para repassar os links do 

site a da matéria para sua lista de e-mails, divulgando também essa iniciativa junto à imprensa local, 
rádios comunitárias, blogs e por meio de seus contatos junto aos conselhos municipais. 

 
Com isso, amplia-se a oportunidade de os conselhos se capacitarem quanto aos meios digitais 

e terem mais uma ferramenta importante para tornar o controle social cada vez mais eficiente, inclusivo 
e compartilhado. 

 
Acesse o site do PID:   www.conselho.saude.gov.br/pid 
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Pleno do CNS discute mau uso de recursos nos serviços de saúde em reunião de abril 
 

 
O combate ao desperdício de recursos na saúde será um dos temas de debate da 232ª Reunião Ordinária 

do Pleno do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que realiza-se entre 11 e 12 de abril, em Brasília (DF). A discussão 
contará com a contribuição de representantes do Ministério da Saúde (MS), da Controladoria-Geral da União (CGU), 
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (CONASEMS).  
 

Outro ponto de destaque é a avaliação dos conselheiros nacionais sobre o processo de atualização da 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 333/03. A norma define as diretrizes para criação, reformulação, 
estruturação e funcionamento dos conselhos de saúde.   

 
No segundo dia de reunião, a Comissão Permanente de Orçamento e Financiamento do Conselho (Cofin) 

volta a se reunir para levar ao Pleno do CNS assuntos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei 
Complementar nº 141/12. A primeira estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e a segunda trata sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.   

 
A 232ª Reunião Ordinária do Pleno do CNS é transmitida ao vivo pelo site Conselho Nacional de 

Saúde a partir das 9h. Acesse a íntegra da pauta clicando aqui. 
 

Serviço: 232ª R.O 
Data: 11 e 12 de abril a partir das 9h 
Local: Auditório da Organização Pan-Americana de Saúde, Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 – Brasília – DF  

 

 

 

____________________________________________________________________ 

  
 

Informativo produzido pela Equipe de Comunicação do CNS 

Endereço 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “G” - Edifício Anexo, Ala “B” - 1º andar 
- Sala 103B - 70058-900 - Brasília, DF 
Telefone (61)3315-2150/2151 -  Fax (61)3315-2414/3827 

Email 
cns@saude.gov.br 
Estamos na Web! 
www.conselho.saude.gov.br 

 

I 
 

 

 

http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/pautas/pautas2012/Pauta_RO_232.doc
mailto:cns@saude.gov.br
http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/14cns
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

