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1. Do fato 

Solicitado parecer sobre Técnico de Enfermagem ocupar o cargo de Secretário 

Executivo do Conselho Municipal de Saúde.  

 

2. Da fundamentação e análise 

O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura básica do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.142/90.
1
  

O processo de descentralização tem determinado a ampliação dos conselhos de saúde 

que ora se estabelecem também em Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos 

Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos Distritais Sanitários Indígenas, sob a 

coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera correspondente. O Conselho de Saúde 

consubstancia a participação da sociedade organizada na administração da Saúde, como 

Subsistema da Seguridade Social, propiciando seu controle social, atuando na formulação e 

proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive, nos 

seus aspectos econômicos e financeiros.
1
  

A participação da sociedade organizada, garantida na Legislação, torna os Conselhos de 

Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, 

avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos 

econômicos e financeiros. A Legislação estabelece, ainda, a composição paritária de 

usuários, em relação ao conjunto dos demais segmentos representados.
1
  

 Assunto: Possibilidade da ocupação de cargos na  

Secretaria Executiva do Conselho Municipal de 

Saúde por Técnico de Enfermagem. 



                                         

  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

2 

 

O Conselho de Saúde será composto por representantes de Usuários, de Trabalhadores 

de Saúde, do Governo e de Prestadores de Serviços de Saúde, sendo o seu Presidente eleito 

entre os membros do Conselho, em Reunião Plenária.
1 

 

“I - O número de conselheiros será indicado pelos Plenários dos 

Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde, devendo ser 

definido em Lei. 

II - Mantendo ainda o que propôs a Resolução nº 33/92 do CNS e 

consoante as recomendações da 10ª e 11ª Conferências Nacionais 

de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma: 

a) 50% de entidades de usuários; 

b) 25% de entidades dos trabalhadores de Saúde; 

c) 25% de representação de governo, de prestadores de serviços 

privados conveniados, ou sem fins lucrativos. 

III - A representação de órgãos ou entidades terá como critério a 

representatividade, a abrangência e a complementaridade do 

conjunto de forças sociais, no âmbito de atuação do Conselho de 

Saúde. De acordo com as especificidades locais, aplicando o 

princípio da paridade, poderão ser contempladas, dentre outras, as 

seguintes representações: 

a) de associações de portadores de patologias;  

b) de associações de portadores de deficiências; 

c) de entidades indígenas;  

d) de movimentos sociais e populares organizados;  

e) movimentos organizados de mulheres, em saúde;  

f) de entidades de aposentados e pensionistas; 

g) de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, 

confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais; 
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h) de entidades de defesa do consumidor; 

i) de organizações de moradores. 

j) de entidades ambientalistas; 

k) de organizações religiosas; 

l) de trabalhadores da área de saúde: associações, sindicatos, 

federações, confederações e conselhos de classe;  

m) da comunidade científica; 

n) de entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais 

campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento;  

o) entidades patronais; 

p) de entidades dos prestadores de serviço de saúde; 

q) de Governo. 

IV - Os representantes no Conselho de Saúde serão indicados, por 

escrito, pelos seus respectivos segmentos entidades, de acordo com 

a sua organização ou de seus fóruns próprios e independentes. 

... 

IX - Os segmentos que compõem o Conselho de Saúde são 

escolhidos para representar a sociedade como um todo, no 

aprimoramento do Sistema Único de Saúde - SUS. 

...”(Grifo nosso) 

 

“DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE 

SAÚDE 

Quarta Diretriz: Os Governos garantirão autonomia para o pleno 

funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, 

secretaria executiva e estrutura administrativa. 

I - O Conselho de Saúde define, por deliberação de seu Plenário, 

sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal conforme os 
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preceitos da NOB de Recursos Humanos do SUS.  

II - As formas de estruturação interna do Conselho de Saúde 

voltadas para a coordenação e direção dos trabalhos, deverão 

garantir a funcionalidade na distribuição de atribuições entre 

conselheiros e servidores, fortalecendo o processo democrático, no 

que evitará qualquer procedimento que crie hierarquia de poder 

entre conselheiros ou permita medidas tecnocráticas no seu 

funcionamento. 

III - A Secretaria Executiva é subordinada ao Plenário do 

Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão. 

...” (Grifo nosso) 

 

3. Da Conclusão 

 Diante do caráter de participação popular em um Conselho de Saúde, com 

representantes de usuários, de trabalhadores de saúde, do governo e de prestadores de 

serviços de saúde, não há impeditivo para a participação dos profissionais de enfermagem, 

inclusive o técnico de enfermagem, em sua constituição, em nenhum dos cargos. 

 

É o nosso parecer. 

São Paulo, 09 de Novembro de 2011. 

 

Enfª Daniella Cristina Chanes 

COREN-SP-115.894 

 

Enfª Mirela Bertoli Passador 

COREN-SP-72.376 

 

Revisão Técnico-Legislativa 

 

Enfª Regiane Fernandes 

COREN-SP-68.316 
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Enfº Claudio Alves Porto 

COREN-SP-2.286 
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