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Editorial  

Nada mais apropriado do que lançar o Boletim Eletrônico do CES nesta data. Há um ano, o 
Conselho Estadual de Saúde aceitou o desafio de rever e inovar sua atuação como 
copartícipe dos processos decisórios do Sistema Único de Saúde de São Paulo. 
Na Secretaria Executiva, inclusão de novos membros, que vindos da área técnica de 
populações vulneráveis, respeitavam o diferente e acreditavam na possibilidade de 
valorização da participação social.  Resgate também de funcionários do Conselho que se 
orgulhavam de sua condição de trabalho no CES.  
Vale também valorizar o desprendimento histórico dos conselheiros da gestão anterior, 

que abriram mão de parte do mandato, 
para construir a legitimidade pretendida 
num colegiado como esse.  
Tempos difíceis e gloriosos que envolveram 
incompreensões, apoios, créditos, crenças e 
muito trabalho. O envolvimento de todos os 
conselheiros, em especial dos membros da 
Mesa Diretora: Maria Adenilda, Regina, 

Lucas, Moacyr e Haino, foram fundamentais. Também a presença forte do Dr. José Manoel 
de Camargo Teixeira nos amparou incondicionalmente nas decisões mais delicadas. 
Importante evocar a confiança depositada na equipe pelo Dr. Giovanni Guido Cerri, que 
nos deu autonomia para o trabalho.   
Lembramos e agradecemos também aos coordenadores da Secretaria de Estado da Saúde, 
que abriram espaços, disponibilizaram técnicos e nos deram orientações. Às Diretorias 
Regionais, que se dispuseram a progredir no avanço da luta pela democracia participativa 
na Saúde.  
2013, novos conselheiros e novos rumos. A participação de cada um, representativa de um 
coletivo, tem qualificado ainda mais as propostas e discussões do Conselho. Agenda 
lotada, propostas robustas, mas que certamente darão notoriedade a este mandato.  
Uma delas é a iniciação deste novo canal de comunicação do Conselho. A entusiasta 
Comissão de Informação, Educação e Comunicação tem se empenhado muito para novas 
formas de integração. Integrar é algo que vai muito além de interagir, é uma força que 
aproxima as pessoas e interfere nas relações. É um exercício democrático para estabelecer 
e respeitar limites e acolher os argumentos de quem tem opiniões diferentes.   
Nosso objetivo foi e sempre será, levar informação, formação e contextualização para que 
isso se transforme em qualidade para a Saúde de todos os paulistas.  
Meta pretensiosa, mas nos orgulhamos muito! Nos orgulhamos de acreditar que juntos 
podemos fazer a diferença. Obrigado por estarem conosco e vamos arregaçar nossas 

mangas.                                              Stela M. Pedreira – Secretária Executiva

2013, novos conselheiros e novos 
rumos. 
A participação de cada um, 
representativa de um coletivo, tem 
qualificado ainda mais as propostas e 
discussões do Conselho. 
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O Conselho Estadual de Saúde 
Em 1988, a nova Constituição Brasileira 
consagrou os princípios da Reforma Sanitária, 
entre eles, o da participação da comunidade no 
Sistema Único de Saúde (SUS).  
 
O SUS representa uma verdadeira reforma do 
Estado, pois incorpora novos atores sociais ao 
cenário da saúde, garantindo a prática da 
democracia participativa, da descentralização e 
do controle social. 
 
Os conselhos da saúde são definidos como 
órgãos permanentes e deliberativos com 
representantes do Governo, dos prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários. 
Atuam na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde, 
inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros. 
 
A legislação que ampara a participação da 
comunidade no SUS no âmbito federal 
encontra-se na Constituição Federal, Artigo 
196; nas Leis Federais 8080 e 8.142, ambas de 
1990. No Estado de São Paulo, na Constituição 
Estadual, Artigo 221 e na Lei estadual 8356/93, 
alterada pela Lei 8983 de 13/12/94. 
 
Outras normas mais recentes como o decreto 
federal nº 7508/2011, a lei complementar nº 
141/2012 e a resolução CNS nº 453/2012 são 
importantes e devem ser de conhecimento dos 
conselheiros. 

 

Como funciona o Conselho 
Estadual de Saúde de São Paulo 
O Conselho Estadual da Saúde (CES) é uma 
instância colegiada do Sistema Único de Saúde 
(SUS), vinculado à Secretaria Estadual da Saúde.  

 
O CES é instituído como instância colegiada 
máxima, deliberativa e de natureza 

permanente e tem por finalidade deliberar 
sobre: a política de saúde do estado; a direção 
estadual do SUS; o regimento interno do CES e 
assuntos a ele submetidos pela Secretaria de 
Estado da Saúde e pelos seus conselheiros. 
 
Para o funcionamento do Conselho Estadual de 
Saúde foram criadas várias comissões, 
constituídas de forma paritária, para estudar e 
analisar as demandas oriundas do Estado e dos 
municípios, assuntos pertinentes ao Sistema 
Único de Saúde com a finalidade de assessorar 
as discussões, encaminhamentos e 
deliberações do pleno do CES.  

 
 

As comissões do CES/SP: 
DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais 
Saúde do Trabalhador 
Ciência, Tecnologia e Assistência 
Farmacêutica 
Saúde Suplementar 
Patologias 
Orçamento e Finanças 
RH, Estrutura de Funcionamento dos 
Serviços 
Informação, Educação e Comunicação 
Ética  
Gênero, Ciclos de Vida, Raças e Etnias 
Saúde e Reabilitação da Pessoa com 
Deficiência 
Relações Interconselhos 
Saúde Mental 

mailto:ces@saude.sp.gov.br
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Acontece no CES 
Palestras 
 

Em 2013, antes das reuniões do Pleno, 
estão sendo realizadas palestras de 
diversos temas.  
 
Na 212ª Reunião Ordinária do Pleno 
do Conselho Estadual de Saúde, 
realizada em 01 de fevereiro de 
2013, foi proferida pelo Prof. Dr. Gilson 
Carvalho uma palestra com o 
tema "Participação da Comunidade na 
Saúde & Papéis do Conselho". 
Veja a apresentação aqui. 

 
Na 213ª Reunião Ordinária do Pleno 
do Conselho Estadual de Saúde, 
realizada em 22 de fevereiro de 2013, 
foi realizada mesa-redonda 
comemorativa ao Dia da Mulher.  
A mesa contou com as participações de 
Denise Motta Dau, Secretária de 
Políticas para Mulheres do município 
de São Paulo, Deborah Delage, 
conselheira do CES e membro da Parto 
do Princípio, Maria Luiza Eluf, da 
Semina Educativa, Marisa Ferreira Lima 
e Antonio Carlos Vazquez, 
representantes da área técnica de 
Saúde da Mulher da SES/SP. A 
coordenação foi da conselheira Anna 
Maria Martins.  

 

 
Dia da Mulher no Conselho Estadual de Saúde 

 
A 214ª Reunião Ordinária do Pleno do 
Conselho Estadual de Saúde aconteceu 
no dia 22 de março. O tema discutido 
antes da reunião foi Regionalização da 
Saúde no Estado de São Paulo. 

 
Pleno 
O site do Conselho Estadual de Saúde 
disponibiliza as atas e as pautas das 
reuniões do Pleno. Veja aqui. 

 
Comissões 
DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais 
Em abril os membros da comissão 
visitaram o Instituto Emílio Ribas. 
Também participaram da visita 
membros dos programas municipal e 
estadual de AIDS, da FMUSP, da Frente 
Parlamentar e da SES/CCD. Em pauta a 
transferência de pacientes da Casa 
AIDS. 
 
 
 
 
 

mailto:ces@saude.sp.gov.br
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Patologias 
Na reunião de abril, Sonia Fortuna 
apresentou projeto para o 1º Encontro 
de Patologias no Estado de São Paulo, 
que será organizado pelo Fórum dos 
Portadores de Patologias do Estado de 
São Paulo (Foppesp). 
 
Orçamento e Finanças 
A comissão elaborou proposta para a 
realização de seminário para discutir a 
lei 141/2012 (que regulamenta a EC-29 
e define gastos da Saúde). 
Foi formado um grupo de trabalho para 
acompanhamento e adequação do 
Plano Estadual de Saúde. 
A comissão fará apresentação sobre a 
compatibilização de metas e recursos 
aplicados da Programação Anual de 
Saúde 2012 e também da peça 
orçamentária anual para exercício de 
2014. 
 
Gênero, Ciclos de Vida, Raças e Etnias 
Foi discutido o projeto de Lei 01-
0542/2009 da vereadora Juliana 
Cardoso, que trata das diretrizes para a 
criação do programa Centro de Parto 
Normal - Casa de Parto. Em maio, serão 
convidados professores da USP Leste 
para falarem dos cursos de 
gerontologia e enfermagem. 
 

Relações Interconselhos 
A comissão elaborou nota técnica para 
orientação do Conselho Municipal de 
Saúde de Itaquaquecetuba e também 
para outros CMS. 
 
 
Informação, Educação e Comunicação 
A Comissão reuniu-se com membros da 
Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa do Ministério da Saúde 
para tratar da prorrogação do prazo 
para inscrições no Curso Quali 
Conselhos da ENSP/Fiocruz. 
A comissão também elaborou este 
Boletim e conseguiu uma vitória 
importante, a colocação do link para a 
página do Conselho Estadual de Saúde 
na página principal do site da SES/SP. 
 

 
Reunião da Comissão de Informação, 

Educação e Comunicação 
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Notícias 
Saúde Mental 
TAC Sorocaba: primeira reunião técnica da comissão 
Em abril, aconteceu em Sorocaba o encontro “Resgate da cidadania: Tessituras de Novas 
Histórias em Sorocaba e Região”. O CES foi instituição co-promotora do evento que marcou a 
realização da primeira reunião técnica da comissão do Termo de Ajuste de Conduta (TAC). O 
TAC, assinado em 2012, tem como objetivo elaborar um plano de ação para a 
desinstitucionalização e adequação da Rede de Atenção Psicossocial de Sorocaba, Salto de 
Pirapora e Piedade, foi o primeiro TAC tripartite da área de saúde mental no país e foi 
formalizado pelo Ministério Público de São Paulo. A investigação sobre a situação dos hospitais 
psiquiátricos da região aconteceu após a interdição do Hospital Vera Cruz, que abrigava 
internos em condições desumanas de assistência. 

 

Internação Compulsória 
Veja aqui a Declaração Conjunta da ONU sobre Centros de Detenção Compulsória e 
Reabilitação de Usuários de Drogas.   
 

Saúde do Trabalhador 
28 de abril - Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho 
Em 28 de abril de 1969, a explosão de uma mina nos Estados Unidos causou a morte de 78 
trabalhadores. Foi instituído o Dia em Homenagem às vítimas de acidentes e doenças do 
trabalho.  
Atividades alusivas à data estão sendo organizadas por várias Instituições no Estado de São 
Paulo, entre elas os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador Estadual e Regionais e 
têm como objetivo discutir e dar visibilidade à sociedade sobre as formas de adoecimento a 
que estão expostos os trabalhadores. 
 

Agenda de encontros do Fórum de Acidente de Trabalho 2013 
Local Temas Data 
São Paulo - 
Faculdade de 
Saúde Pública 

A ideologia do ato inseguro e seus efeitos 
contra a prevenção de acidentes 

24/04 

São Paulo Terceirização e mortes no Setor elétrico 22/05 
Piracicaba Acidentes com crianças e adolescentes 12/06 
São Paulo Acidentes com amônia / químico 28/08 
Piracicaba Agronegócio e saúde do Trabalhador 25/09 
Botucatu Conseqüências de AT para os acidentados Outubro 
São Paulo 
  

Acidentes ampliados e acidente com  
Plataforma 36 – Petróleo 

04/12 

mailto:ces@saude.sp.gov.br
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Dia Mundial da Saúde 
O ato unificado do Dia Mundial da Saúde 
em São Paulo aconteceu no dia 10 de abril 
e foi organizado por entidades e 
movimentos sociais e populares, usuários e 
trabalhadores da saúde. A concentração 
aconteceu na Praça do Patriarca, no centro 
de São Paulo, e todos seguiram em 
passeata até a Câmara dos Vereadores, 
onde foram recebidos para um ato público. 
José de Filippi Júnior, Secretário Municipal 
de Saúde de São Paulo, anunciou a 
realização de concurso público para cargos 
da área da saúde, ainda esse ano. 
“Precisamos de muitos profissionais para 
dar conta da demanda, mas nesse ano 
ainda não é possível contratar todos. No 
entanto, esperamos ter pelo menos mil 
novos profissionais na rede da saúde”, 
disse Filippi, aclamado pelo público 
presente. 
Em Brasília, o Movimento Nacional em 
Defesa da Saúde Pública Saúde +10 
também realizou ato em comemoração ao 
Dia Mundial da Saúde. 

 
 
 

 

AGENDA 
As reuniões do pleno do CES e das 
Comissões de 2013 estão na página do 
CES. 
A próxima reunião do pleno será no dia 
24 de maio. 

 

 
 

 
Dia Mundial da Saúde em São Paulo 

 
Dia Mundial da Voz 
No dia 16 de abril é comemorado o Dia 
Mundial da Voz. O Brasil participou da 15ª 
Campanha Nacional da Voz, que teve como 
lema “Em todos os ciclos da vida, seja 
amigo da voz!” 
O objetivo é informar às pessoas sobre os 
cuidados necessários para evitar distúrbios 
e falhas na voz, como rouquidão ou 
cansaço para falar. 
Falar sem esforço, articular bem as 
palavras, beber bastante água, fazer 
repouso vocal, evitar pigarrear, sussurrar 
ou gritar e manter boa postura corporal ao 
falar são algumas das principais 
recomendações dos especialistas para o 
bom cuidado do aparelho vocal. 
No Brasil ocorreram simpósios e 
apresentações de corais no Acre, Espírito 
Santo, São Paulo, Paraná e Rio Grande do 
Sul em comemoração à data.  
 

mailto:ces@saude.sp.gov.br
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Artigo 
 
 
 

Participação da comunidade 
na saúde à luz da LC 141  
 

Gilson Carvalho* 
 
Houve um grande avanço no papel dos 
Conselhos de Saúde, suas competências e 
obrigações. Abaixo estão listadas estas 
funções dos Conselhos de Saúde pós LC 
141 de janeiro de 2012. 
 

 CNS-CES-CMS aprovam o ente 
financiador (UEM) a fazer 
saneamento básico de domicílios e 
pequenas comunidades  (LC-141 
art. 3o) 

 CNS-CES-CMS aprovam normas 
SUS pactuadas na CIT sobre 
consórcios. (LC-141 art.21) 

 CNS-CES-CMS apreciam o 
programa de cooperação técnica 
federal em relação aos fundos de 
saúde e os indicadores de 
qualidade. (LC-141,43 § 1) 

 CNS-CES-CMS deliberam sobre 
diretrizes para o estabelecimento 
de prioridades para o PPA,LDO,LOA 
e planos de aplicação. (LC-141, 
30§4) 

 CNS-CES-CMS avaliam gestão SUS 
no ente respectivo a que gestores 
darão ampla divulgação inclusive 
em meios eletrônicos. (LC-141,31-
III) 

 CNS-CES-CMS avaliam relatório  da 
execução orçamentária e 
financeira, repercussão da LC 141 
nas condições de saúde e 
qualidade dos serviços de saúde e 
encaminha ao chefe do poder 
executivo indicações de medidas 
corretivas a cada quadrimestre: 
maio/ setembro/fevereiro. (LC-
141,39 §5) 

 CNS-CES-CMS emitem parecer 
conclusivo sobre o Relatório de 
Gestão apresentado pelo gestor 
até 30/março do ano seguinte. (LC-
141,36 §1) 

 CNS-CES-CMS auxiliam na 
fiscalização do  legislativo sobre 
cumprimento LC-141 com ênfase: 
execução de PPA; metas da LDO; 
transferências aos fundos; 
destinação de recursos de 
alienação de ativos adquiridos com 
dinheiro do sus (LC-141,38) 

 Ministério da Saúde divulgará 
montantes das transferências 
federais a estados e municípios 
(LC-141,17 § 3 o) 

 CNS-CES-CMS será informado das 
irregularidades pelo MS se forem 
detectadas irregularidades (LC-
141,39 § 5)  

 CNS aprova metodologia pactuada 
na CIT para definição montantes a  
transferir a estados e municípios 
(LC-141,17 §1)  

 CNS aprova modelo completo de 
Relatório de Gestão integral e um 
modelo resumido  para municípios 
com menos de 50 mil hab (LC-
141,36 §4) 

mailto:ces@saude.sp.gov.br
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 O não funcionamento do Conselho 
poderá condicionar a entrega de 
recursos da União a Estados e 
Municípios e de Estados a 
municípios (LC- 141,22,I) 

 UEM renovará cadastro do SIOPS 
anualmente e indicará data em que 
o Relatório de Gestão foi aprovado 
no Conselho de Saúde (LC-141 
art.36 §3) 

 UEM disponibilizará a conselhos: 
PAS - programação anual do plano 
de saúde para aprovação antes do 
encaminhamento da LDO (LC-
141,36 §2) 

 MS apresenta programa de 
educação permanente na saúde 
(prioridade para usuários e 
trabalhadores) para qualificar a 
atuação do Conselho de Saúde na 
formulação de estratégias e no 
efetivo controle social (LC-141,44)  

 MS esclarece se Conselho de Saúde 
(Conselheiros) pode sofrer 
punições se infringir a LC 141 ou só 
os agentes públicos? (LC-141,46) 

 
*Gílson Carvalho é médico pediatra e de saúde pública 
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