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O CONSELHO 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN – CMS, 

órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, 

integrante da estrutura regimental da Secretaria Municipal 

de Saúde, conforme determinação do inciso III do art. 198 

da Constituição Federal, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, e da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 

Complementar 179, de 21 de dezembro de 2020, é composto por 

representantes do governo, dos prestadores de serviços, dos 

profissionais de saúde e dos usuários, cujas decisões, 

quando consubstanciadas em resoluções, são homologadas pelo 

Secretário/a Municipal de Saúde. 

 

O CMS Parnamirim/RN, tem por finalidade atuar na 

formulação e no controle da execução da Política Municipal 

de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

nas estratégias e na promoção do processo de controle 

social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores 

público e privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



O CMS Parnamirim/RN, é composto por vinte membros 

titulares e vinte suplentes, sendo:  

I – Cinquenta por cento (50%) de representantes de 

entidades e movimentos sociais de usuários do Sistema Único 

de Saúde, eleitos em processo eleitoral direto;  

II – Vinte e cinco por cento (25%) de representantes 

de entidades de profissionais de saúde, eleitos em processo 

eleitoral direto;  

1. Cinco entidades titulares e cinco suplentes, ou 

representações classistas (Conselhos de Classe, 

Associações, Federações ou Sindicatos) que representem 

categorias de profissionais de saúde.  

III – Vinte e cinco por cento (25%) representantes de 

entidades de prestadores de serviços de saúde e da gestão 

do SUS, todos indicados pelos seus respectivos dirigentes.  

a) 1 (um) representante titular da Secretaria 

Municipal de Saúde, devendo prioritariamente ser o/a 

próprio/a Secretário/a Municipal da Saúde ou alguém por 

ele/a indicado e um suplente;  

b) 1 (um) representante titular e suplente, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e 

Regularização Fundiária, indicados pela respectiva Pasta;  

c) 1 (um) representante titular e suplente, da 

Secretaria Municipal de Educação, indicados pela respectiva 

Pasta.  

d) 1 (um) representante titular e um suplente das 

entidades de prestadores de serviços de saúde Público ou 

Privado;  

e) 1 (um) representante titular e um suplente do 

Núcleo RN do Ministério da Saúde 

 

 

 

 



COMO FUNCIONA 

 

O CMS Parnamirim/RN tem a seguinte organização:  

I - Plenário;  

II- Mesa Diretora; 

III - Comissões. 

O CMS Parnamirim/RN conta, também, com uma Secretaria-

Executiva como suporte técnico-administrativo às suas 

atribuições. 

 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Compete ao CMS Parnamirim/RN:  

 

I - Atuar na formulação de estratégias e no controle 

da execução da Política Municipal de Saúde, na esfera do 

Governo Municipal, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros;  

II - Estabelecer diretrizes à serem observadas na 

elaboração dos planos de saúde, em razão das 

características epidemiológicas e da organização dos 

serviços;  

III - Aprovar os critérios e os valores para 

remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura de 

assistência;  

IV - Propor critérios para a definição de padrões e 

parâmetros assistenciais;  

V - Acompanhar e controlar a atuação do setor privado 

da área da saúde, credenciado mediante contrato ou 

convênio;  

VI - Acompanhar o processo de desenvolvimento e 

incorporação científica e tecnológica na área de saúde, 

visando à observação de padrões éticos compatíveis com o 

desenvolvimento sócio- cultural do Município; e  



VII - Fortalecer a participação e o controle social no 

SUS. 

 

DOS CONSELHEIROS 

 

São atribuições dos/as Conselheiros/as:  

I - Zelar pelo pleno e total desenvolvimento das ações 

do CMS;  

II - Estudar e relatar, nos prazos preestabelecidos, 

matérias que lhes forem distribuídas, podendo valer-se de 

assessoramento técnico e administrativo;  

III - Apreciar as matérias submetidas ao CMS para 

votação;  

IV - Apresentar Moções, Recomendações, Resoluções ou 

outras proposições sobre assuntos de interesse da saúde;  

V - Requerer votação de matéria em regime de urgência;  

VI - Acompanhar e verificar o funcionamento dos 

serviços de saúde no âmbito do SUS, dando ciência ao 

Plenário quando necessário;  

VII - Apurar denúncias sobre matérias afetas ao CMS, 

apresentando relatório da missão, sem prejuízo das 

competências dos demais órgãos da Administração Pública;  

VIII - Desempenhar outras atividades necessárias ao 

cumprimento de suas atribuições e do funcionamento do CMS;  

IX - Pedir vistas em assuntos submetidos à análise do 

CMS, quando julgar necessário; e  

X - Representar o CMS perante as instâncias e fóruns 

da sociedade e do governo quando for designado pelo 

Plenário. 


