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Exmo. Sr. Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete  

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO 
LAFAIETE, através de decisão de sua Plenária, em reunião Ordinária de 
número 291 de 12 de julho de 2017, no uso das atribuições de estabelecidas 
pela Legislação pertinente e regulamentadora do Sistema Único de Saúde e 
atendendo à Deliberação de sua Plenária; 
 
Vem à presença de Vossa Excelência expedir  
 
RECOMENDAÇÃO n. 1/2018  
 
Nos seguintes termos: 
 
 
I – Da fundamentação legal: 
 

A Constituição Federal de 1988 que estabelece no artigo 198, item III o 
Controle Social como um dos integrantes da rede hierarquizada que constitui 
o Sistema único de Saúde. 

 
A Lei 8.080/90, que “dispõe as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, estabelece  
 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios:  VIII - participação da comunidade; 

 

 A mesma lei 8080/90 estabelece em seu artigo 36 quanto ao processo 
de Planejamento e do Orçamento que: 
 

Art. 36º O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos 
seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da 
política de saúde coma disponibilidade de recursos em planos de 
saúde dos Municípios, dos Estados e da União. 
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A Lei 8.124/90, “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”, esclarece 
 

Art. 1°. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem 
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho 
de Saúde. § 2°. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera do governo. 
 

 A Emente Constitucional 29, que “altera os artigos 34, 35, 156, 160, 167 
e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações e serviços públicos, estabelece em seu artigo 7º 
parágrafo 3º que, 
 

Art. 7º (...)  
Parágrafo 3º “Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinados as ações e serviços públicos de saúde 
transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por 
meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado pelo 
Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no artigo 74 da 
Constituição Federal.”  

 
 A Lei Complementar 141/2012, “Regulamenta o § 3o do art. 198 da 
Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e 
serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de 
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle 
das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos 
das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 
1993; e dá outras providências,” estabelece 
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Art. 20.  As transferências dos Estados para os Municípios destinadas a 
financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos 
Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em 
conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo 
respectivo Conselho de Saúde. 
Art. 30.  Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, as leis 
orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos de 
saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão 
elaborados de modo a dar cumprimento ao disposto nesta Lei 
Complementar. § 4o Caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as 
diretrizes para o estabelecimento de prioridades. 

 
O Decreto No 7.508 de 28 de junho de 2011, que “regulamenta a Lei 

8080/90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência a saúde e a articulação interfederativa, 
e dá outras providências, estabelece que,  
 

Art. 15 O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos 
seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da 
política de saúde coma disponibilidade de recursos em planos de 
saúde dos Municípios, dos Estados e da União. 

  
A Resolução do Conselho Nacional de Saúde No 453 de 10 de maio de 

2012, que aprova diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde estabelece que: 
 

Primeira Diretriz “O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, 
deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera 
de Governo, integrante da estrutura organizacional 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. O 
processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o 
surgimento de Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais 
de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera 
correspondente. Assim, os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de 
participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da 
saúde”. Parágrafo único. Como Subsistema da Seguridade Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no 
controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus 
aspectos econômicos e financeiros. (grifo nosso) 
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Quinta Diretriz “Aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, 

Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis 
federais, bem como em indicações advindas das Conferências de Saúde, 
compete: IV - atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e 
propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado; 
IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem 
encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios 
definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao 
processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na 
área da Saúde;” (grifo nosso) 

 
 A Portaria GM 626, de 08 de abril de 2004, “Dispõe sobre o Plano 
Nacional de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais de saúde do 
Sistema Único de Saúde (SUS) – PNCCS-SUS”. 
 
 A Portaria GM/MS no 1.645 de 02 de outubro de 2015, “dispõe sobre as 
regras do PMAQ para as Equipes da Atenção Básica (incluindo aquelas de 
saúde bucal) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
 
 
II – Da fundamentação técnica: 
 
 Foi encaminhado a Plenária do Conselho Municipal de Saúde 
preocupação do funcionalismo público da Secretaria de Saúde do Município 
com estudo realizado pela Administração Municipal para a elevação de salários 
de profissionais médicos que atuam nas unidades de Saúde da Família. 
 

 De acordo com a Constituição Federal, o princípio da igualdade está 
previsto no artigo 5º, que diz que ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza’. Esta igualdade é chamada de formal. De acordo com 
ela, é vetado que os legisladores criem ou editem leis que a violem. O princípio 
da igualdade garante o tratamento igualitário de acordo com a lei para os 
cidadãos.  

 
 Isonomia é o princípio de que todas as pessoas são regidas pelas 
mesmas regras, da condição de igualdade. Enquanto princípio jurídico, é a 
igualdade entre todos os cidadãos, independente de classe ou gênero.  
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Em sua última reunião Ordinária, o Conselho Municipal de Saúde após 
ampla discussão entre seus conselheiros e demais presentes sobre a 
necessidade de melhoria salarial de todos os profissionais de saúde do 
município, definiu que o princípio de isonomia deve ser uma prioridade adotada 
pela Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete para a 
avalição de seus funcionários. Tal isonomia é melhor alcançada e mais justa a 
partir da existência de um plano de Carreira para todos. 
 

Plano de carreira é um programa estruturado que estipula o caminho 
que cada funcionário vai percorrer dentro de uma organização. Ele determina 
as competências necessárias para cada posição hierárquica e também qual é 
a expectativa do município em relação àquela posição. De um lado, deve ser 
formulado para atrair e reter talentos. De outro, o plano deve proporcionar ao 
funcionário a possibilidade de se desenvolver cada vez mais.  
 

Essa visão é bastante adequada para organizações com estrutura de 
carreira formal, como é o caso do município, em fase de consolidação, quando 
o organograma já foi definido há um tempo e tem cargos e funções bem 
desenhados. Por isso, o funcionário sabe bem o que pode esperar dos 
próximos anos, que degraus pode subir e como desenvolver as competências 
que o levarão até lá. 

 
O avanço nos processos de reforma do Estado, capitaneado pelo ex-

MARE (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado) na década 
de 1990, minimizou a importância dos mecanismos de gestão para a melhoria 
dos serviços públicos de saúde. As pressões de natureza econômico- fi scal 
que fundamentaram os novos arranjos institucionais para a regeneração do 
aparato do Estado, trouxeram consigo o esvaziamento da preocupação com o 
sistema de carreiras na administração pública, particularmente no setor saúde.  

 
O Plano Diretor de Reforma do Estado passou a considerar as ações e 

serviços de saúde como atividades não exclusivas do Estado, fortalecendo 
exclusivamente as carreiras do chamado núcleo estratégico. Nesse contexto, 
a carreira no setor público de saúde passou a ser concebida como não 
estratégica, o que esvaziou a discussão sobre a importância do plano de 
carreiras no SUS.  
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Embora o SUS seja o grande empregador dos trabalhadores de saúde, 

estudos atuais mostram a inexistência, inadequação e/ou desatualização dos 
planos de carreiras na maioria das Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde.  

 
Isso explica porque nos últimos anos as entidades que representam os 

trabalhadores da saúde venham reivindicando de forma recorrente a 
implementação dos planos de carreiras em todas as esferas da administração 
pública.  
 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde criou, em 2004, a Comissão 
Especial para Elaboração das Diretrizes do Plano de Carreira, Cargos e 
Salários do SUS - PCCS-SUS (Portaria GM 626, de 08 de abril de 2004). A 
Comissão foi constituída por representantes das várias Secretarias e órgãos 
do Ministério da Saúde, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, CONASS, CONASEMS e das entidades 
sindicais e patronais que compõem a Mesa Nacional de Negociação 
Permanente do SUS. 

 
As Diretrizes são orientações gerais que podem subsidiar a 

elaboração/reestruturação dos planos de carreiras dos trabalhadores do SUS 
nas três esferas de governo. Um dos pressupostos fundamentais das Diretrizes 
é a construção de carreiras assemelhadas no âmbito do SUS. Ou seja, as 
Diretrizes possibilitarão a elaboração de planos de carreiras com estruturas 
semelhantes, respeitando naturalmente, as peculiaridades e as necessidades 
locais. 
 
 Ainda cabe ressaltar que a ocorrência do Plano de Carreira impacta 
diretamente sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ), ao qual o município está credenciado em que se 
insere em um contexto no qual o Governo Federal, crescentemente, se 
compromete e desenvolve ações voltadas para a melhoria do acesso e da 
qualidade no SUS. Entre as iniciativas, destaca-se o programa de avaliação 
para a qualificação do SUS, que possui como objetivo principal, avaliar os 
resultados da nova política de saúde me todas as suas dimensões, com 
destaque para o componente Atenção Básica, onde se inserem os 
profissionais da Equipes de Saúde da Família. 
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Trata-se de um modelo de avaliação de desempenho dos sistemas de 

saúde, nos três níveis de governo, que pretende mensurar os possíveis efeitos 
da política de saúde com vistas a subsidiar a tomada de decisão, garantir a 
transparência dos processos de gestão do SUS e dar visibilidade aos 
resultados alcançados, além de fortalecer o controle social e o foco do sistema 
de saúde dos usuários. 
 
 
 
III – Da recomendação: 
 

Pelo exposto, o Conselho Municipal de Saúde resolve RECOMENDAR 
ao Exmo. Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, Sr. Mário Marcus Leão 
Dutra que o Município de Conselheiro Lafaiete apresente no prazo máximo de 
180 dias proposta de Plano de Carreira para o funcionalismo Municipal da 
Saúde, que será elaborado por Comissão nomeada pela Administração 
Municipal, e seu encaminhamento para o Controle Social para análise, 
discussão e aprovação de sua Plenária e posteriormente encaminhamento ao 
Legislativo para aprovação. 

 
 

Conselheiro Lafaiete, 28 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 

Roberto Sant’Ana Lisboa Batista 
Presidência do Conselho Municipal de Saúde 
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