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RESUMO: O atual Estado democrático inaugurado pela nossa constituição de 1988 criou espaços 
públicos de debate e gestão para que a população participe na formulação das várias esferas da política 
pública em nosso país, um dos espaços criados com tal finalidade foram os conselhos gestores temáticos 
(saúde, educação, assistência social, idosos, tutelar, entre outros) constituindo assim uma forma de 
ligação entre os reais anseios dos cidadãos e os gestores públicos locais, estaduais e nacionais, 
incentivando e prezando a cooperação mútua nas definições de ações e/ou projetos a serem executados. 
Partindo dessa perspectiva o presente resumo tem por finalidade demonstrar à sociedade a atuação da 
gestão participativa de forma concreta e os resultados obtidos através de pesquisa de campo e 
bibliografia produzida pelo próprio Conselho Municipal de Saúde em Palmas – Tocantins no ano de 
2016. Tendo como objetivo cumprir o que é proposto, os métodos utilizados nessa pesquisa foram: 
levantamento bibliográfico, pesquisa das regulamentações e legislações vigente, materiais produzidos 
pelo próprio conselho assim como pesquisa de campo. 
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INTRODUÇÃO: Através da história do Brasil é possível verificar, que a partir da segunda metade do 
século 20, houve o anseio da sociedade por uma democracia em essência. No primeiro momento 
clamava-se por representatividade direta depois de assegurada essa conquista, entendeu-se a necessidade 
de uma gestão participativa, aonde a sociedade fosse um ator direto nas demandas e conquistas sociais. 
O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia de participação, isto é, do trabalho 
associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em 
conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 
componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma 
vontade coletiva (LUCK, 1996, p.37). Quanto à gestão participativa através do conselho temático da 
saúde sua regulamentação no Brasil tem como base o parágrafo III, do caput do art.° 198 da CF/88, 
assim como a Lei n° 8.142/1990 que dispõe sobre a “participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS), já em Palmas - Tocantins, o Conselho Municipal de Saúde – CMS foi 
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 99438/1990, sendo implantado através do Decreto Municipal 
n° 05/1992, o CMS tem como objetivo: ações deliberativas e finalizadoras, as funções normativas, 
consultivas e organizacionais do SUS, do plano e fundo municipal de saúde, abrangendo a política 
pública estabelecida. É possível afirmar a importância do CMS, uma vez que age de forma mais próxima 
a sociedade é o próprio cidadão pode participar de forma mais dinâmica e direta. Este resumo será 
pautado na atuação do conselho municipal de saúde, através de quatro tópicos que são princípios na 
gestão participativa a efetividade da gestão democrática, a eficácia das deliberações, a representatividade 
social é o acesso a informação com a finalidade de fiscalizar. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: O método escolhido para se empregar neste estudo foi o indutivo que é 
possível definir como o método científico que obtém conclusões gerais a partir de premissas individuais, 
sendo o mais usual, que se caracteriza pela observação, a análise, a derivação indutiva, a classificação, 
a generalização o registro dos fatos de acordo com MARCONI e LAKATOS (2010), a análise de fatos 
para a construção deste estudo ocorreu através da análise da observação da Constituição e Leis Federais, 
regulamentação através de legislação e decreto, sendo o principal instrumento da pesquisa a coleta de 
informações nas atas, programação anual e resoluções produzidas pelo próprio conselho 
disponibilizadas no site da prefeitura municipal bem como pesquisa realizada na sede do conselho.  
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Tabela 1: Listas de Documentos usados pelo o Conselho de Saúde Municipal de Palmas-TO 
Fonte: Conselho Municipal de Saúde – Palmas-TO, 2017. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na área da saúde, a legislação federal introduz em todo o país a 
participação da sociedade na gestão pública, mediante conferências de saúde – órgão de caráter 
propositivo – e dos conselhos de saúde, a quem compete formular estratégias e controlar a execução da 
política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros (BRASIL, Lei 8.142/1990).  
Nesse sentido, será demonstrado como vem atuando o CMS Palmas, tendo como método de avaliação, 
quatro dos princípios que regem a gestão participativa no poder público, sendo eles: efetividade da 
participação democrática, eficácia das deliberações, representatividade social no conselho municipal, e 
acesso a informação. 

 
Figuras 1 e 2. Logo do conselho municipal de saúde e seu respectivo endereço eletrônico, reunião dos conselheiros 

Conselho Municipal de Saúde – Palmas-TO, e Autores, 2017. 
 
EFETIVIDADE DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA: A participação popular significa a 
satisfação da necessidade do cidadão de atuar pelas vias democráticas prezando e buscando o interesse 
público. É possível constatar que o conselho municipal tem como base a normatização imposta pela 
legislação vigente, sobre a composição, convocação, pauta de reuniões, competência e atuação dos 
conselheiros, planejamento, implementação e ações propositadas, quanto aos atuais conselheiros é 
possível frisar que possuem conhecimento de suas funções e deveres para com a sociedade, agindo 
conforme normas a fim de definirem critérios de prioridades, necessidades, ações preventivas e o bom 
uso do recurso público, é possível verificar-se também que há independência como instância, visando 
de fato deliberar sobre e fiscalizar as políticas públicas municipais exercida pelos gestores públicos, 
observando-se também que os conselheiros acompanham de forma direta a influência das ações e 
proposições da CMS, bem como a fiscalização das atividades e projetos. EFICÁCIA DAS 
DELIBERAÇÕES: A eficácia pode ser definida como aquilo que se espera a partir da sua condição, e 
deliberar como: debater, refletir, decidir, tornando-se responsável pelos atos. Que a deliberação vem se 
configurando como consenso ao qual chegam, sendo as demandas discutidas e depois encaminhadas 
como reivindicações a instâncias afins. (OLIVEIRA,2009). Há um interesse social que o conselho e seus 
conselheiros sejam eficientes em deliberar quanto a suas funções, o ministério da transparência e 
controle define como responsabilidade do CMS, Controlar o dinheiro da saúde, acompanhar as verbas 
que chegam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os repasses de programas federais, participar da 
elaboração das metas para a saúde, controla a execução das ações na saúde, sendo o totalizadas pelo 
CMS 225 ações deliberativas, também e dever reunir-se ordinariamente pelo menos uma vez por mês, 
tendo sido totalizada 12 reuniões no período e possível verificar tais dados conforme as figuras 3 e 4. 
 

MUNICIPAL Lei n° 142/1991 de 20/12/2017 
Decreto n° 05/1992 de 17/11/1992 (Regulamentação) 

ATAS N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 de 2016 
RESOLUÇÕES N° 005, 007, 008, 010, 012, 013, 014 de 2016 
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Figuras 3 e 4. Ações deliberativas em 2016 conforme Ministério da Transparência e CGU. 
Fonte: Conselho Municipal de Saúde de Palmas-TO, 2017. 

A partir destas informações e possível definir que o CMS Palmas, atua de forma eficaz e equilibrada 
quanto a suas funções, sempre de liberando sobre as necessidades fundamentais, controle e 
acompanhamento cumprindo com o seu papel regimental. REPRESENTATIVIDADE SOCIAL NO 
CONSELHO MUNICIPAL: A soberania popular, o sufrágio universal, a observância constitucional, 
o princípio da separação dos poderes, a igualdade de todos perante a lei, a manifesta adesão ao princípio 
da fraternidade social, a representação como base das instituições políticas, limitação de prerrogativas 
dos governantes, Estado de Direito, temporariedade dos mandatos eletivos, direitos e possibilidades de 
representação, bem como das minorias nacionais, onde estas porventura existirem (BONAVIDES, 2006, 
p. 294). No CMS havia no ano de 2016 representantes de toda a sociedade em quantidade equilibrada 
conforme orienta legislação, apesar de alguns cargos vagarem devido a renúncia ou indisponibilidade 
de titulares e suplentes (9, sendo 7 usuários e 2 representantes do poder público) atuaram de forma 
conjunta representantes do poder público e privado, dos trabalhadores e dos usuários da saúde, como 
podemos constatar na figura número 5. 

 

Figuras 5. Representatividade Social. 
Fonte: Conselho Municipal de Saúde de Palmas-TO, 2017. 

É possível afirmar que tal tipo de representatividade contribui de forma significativa, nas decisões 
relacionadas à saúde da sociedade, o município de Palmas a exemplo do nosso país, tem uma gama de 
segmentos sociais, que necessitam serem ouvidas bem como suas reivindicações atendidas, respeitando 
tal pluralidade. ACESSO A INFORMAÇÃO: A Lei de Acesso à Informação n° 12.527 de 18 de 
novembro de 2011), sendo implantada na Administração Pública Federal no ano de 2012, (Decreto nº 
7.724 de 16 de maio de 2012). Desde então, cidadãos e entidades têm acesso, acesso a informações com 
base no interesse público ou particular, tal lei se tornou uma eficaz ferramenta para o controle social em 
uma sociedade cada vez mais ciente da importância de fiscalizar as ações públicas. O conceito de acesso 
à informação pública, em adiante, não se confunde com o direito à informação, já que este é um direito 
individual a favor apenas do particular, que o exerce da forma que melhor o satisfazer (BASTERRA, 
2006, p. 10). No que tange ao conselho municipal de saúde, e disponibilizado a sociedade todas as suas 
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ações, através de relatórios, atos, atas, dados, tanto junto à secretaria do próprio conselho, durante as 
reuniões mensais ou ainda de forma mais abrangente através do da página do CMS hospedado no site 
da Prefeitura Municipal de Palmas (http://www.palmas.to.gov.br/servicos/conselho-municipal-de-
saude/202/), cumprindo assim a legislação que vigora a este respeito. 

CONCLUSÃO: O Conselho de saúde municipal apesar da estrutura física mediana, e da falta de 
recursos, cumpre de maneira eficiente suas funções principalmente com relação ao controle e 
acompanhamento dos recursos oriundos do poder público, fator que tem se tornado cada vez mais 
importante, dada as circunstâncias atuais que vivemos, porém mesmo assim ainda não praticadas e 
incentivadas em sua totalidade nas esferas de governança democrática no país, observando-se também 
que não há um amplo interesse dos cidadãos em acompanhar as reuniões mensais presenciais e as 
deliberações, nem tão pouco os materiais e relatórios publicados via página na internet, enfatizando que 
parte de tal falta de interesse deve-se ao fato de não haver um amplo conhecimento da existência e 
importância desse órgão de gestão participativa. 

REFERÊNCIAS: 

Prefeitura Municipal de Palmas: Conselho Municipal de saúde acessado em 01 de junho de 2017.  
Disponível em: http://www.palmas.to.gov.br/servicos/conselho-municipal-de-saude/202/. 

______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 05 de 
outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 9 jun. 2017. 

______. Lei nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e 
Uso Racional de Energia e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 out. 2001. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/L10295.htm>. Acesso em: 24 
mar. 2016. 

______. Lei  n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm>. Acessado em 30 de maio de 2017 

______. Decreto Municipal n °05/1992 17 de novembro de 1992. Dispõe sobre a regulamentação e 
desempenho do conselho municipal de saúde. Disponível em: 
<www.palmas.to.gov.br/servicos/conselho-municipal-de-saude/202/>. Acessado em 28 de julho de 
2017. 

LUCK, H. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. 2. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico. São 
Paulo: Editora Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, Valdir de Castro. Comunicação, informação e participação popular nos conselhos de 
saúde. Saúde Soc., v. 13, n. 2, p. 56-69, 2004.  

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 

SCHWARTZ, Germano. O tratamento jurídico do risco no direito à saúde. Editora Livraria do 
Advogado. Porto Alegre- RS. 2004 

BASTERRA, Marcela. Derecho a la información vs. Derecho a la intimidad. Buenos Aires: Editorial 
Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico. Rubinzal-Culzoni, 2011. 

 
 


