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CNS lança novo sistema acompanhamento de Conselhos de 
Saúde  

 

Durante a 231ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde foi 
realizado o lançamento do novo Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de 
Saúde (SIACS). A ferramenta desenvolvida em parceria com o Ministério da Saúde 
já está disponível no site do CNS e tem por objetivo agregar em um só espaço, 
informações e dados importantes de todos os 5.565 Conselhos Municipais de 
Saúde e os 27 Estaduais.  

                                        
De acordo com a secretária executiva do Conselho Nacional de Saúde, Rozângela Camapum, caberá 

aos presidentes ou secretários (as) executivos (as) dos colegiados o preenchimento dos dados no novo 
Sistema. “O SIACS vai facilitar o acesso dos Conselhos de Saúde, pesquisadores, estudantes e até a própria 
sociedade civil às informações relacionadas ao Controle Social”, afirma.  

 
O cadastro dos conselhos de saúde foi criado em 2005 após uma deliberação da 12ª 

Conferência Nacional de Saúde que solicitava um mecanismo que fosse capaz de concentrar as 
informações dos conselhos. Passados sete anos de sua implementação, o cadastro foi reformulado para 
atender a novas demandas e tornar o sistema mais completo e de fácil acesso. Leia mais sobre o histórico 
e elaboração do SIACS no material em anexo(Apresentação Siacs). 

 
Entre as novidades presentes no SIACS está a inserção de documentos normativos, como 

leis, decretos e portarias que tornaram possível a criação de um determinado conselho. Tal subsídio 
contribuirá para avaliar se o conselho cumpre com a Lei 8.142/90 que dispõe sobre a participação social 
no Sistema Único de Saúde, a Resolução CNS 333/03 que trata da organização dos conselhos, e se sua 
composição atende a paridade de membros expostas no texto legal indicado.  

 
Piloto 

Para testar o novo Sistema foi realizada em fevereiro uma fase piloto de recadastramento 
com os Conselhos Estaduais do Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e o municipal do 
Rio de Janeiro. De acordo com os técnicos do Conselho Nacional de Saúde não houve dificuldades e o 
instrumento funcionou conforme o esperado.  
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Na avaliação de Marbri de Araújo, assessor técnico da secretaria executiva do Conselho 

Estadual de Saúde do Piauí, a nova ferramenta vem para reforçar o Controle Social. “Já tínhamos 
preenchido o outro sistema em 2007, mas esse novo é mais completo, inclusive ele pede a lei que cria o 
conselho, além de solicitar dados mais abrangentes, como os temas que o conselho anda debatendo em 
suas reuniões”, afirmou. 

 
A responsável por ajudar no preenchimento dos dados do Conselho Estadual do Rio Grande 

do Sul, Valdirene Correia, assessora técnica da secretária executiva também fez um balanço positivo do 
Sistema e ressaltou a importância de agora poder ter acesso às informações de outros conselhos.   

 
“Se um conselho do Acre tem a possibilidade de verificar o que está acontecendo em um 

conselho do Rio Grande do Sul e que isso vai proporcionar para ele um norte, ou uma luz dentro de sua 
regionalidade e que depois disso ele possa utilizar essas informações, isso é maravilhoso, porque no 
momento em que a gente se encontrar vamos falar a mesma linguagem”, disse.   

 
O novo cadastro também foi considerado notável pela secretária executiva do Conselho 

Estadual do Rio de Janeiro, Analice da Silva. De acordo com ela, os técnicos do colegiado carioca já estão 
preparados para auxiliar os municípios no preenchimento dos dados.  

 
“No Rio de Janeiro são 92 municípios e temos técnicos que são responsáveis por um número 

de municípios. Vamos disponibilizar esses técnicos, direto com a secretaria executiva, através de um 
documento oficial informando que nós vamos estar presentes, pelo telefone, ou que eles venham até o 
conselho onde terão uma máquina disponível para realizar o cadastro”, ressaltou.  

 
A expectativa é que até junho todos os Conselhos de Saúde existentes no Brasil forneçam 

seus dados no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde.  
 
Saiba Mais 

O lançamento do novo sistema faz parte de uma ação conjunta entre o Conselho Nacional de 
Saúde e o Ministério da Saúde para auxiliar no cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da 
União (TCU), prevista no Acórdão da 1ª Câmara n° 1.660 de 22 de março de 2011. O documento prevê a 
regulamentação efetiva da paridade dos conselhos de saúde em todo Brasil. Leia mais sobre o Acórdão no 
material em anexo(Apresentação Acórdão). 
 

 
Cadastre seu Conselho! 
Para ter acesso ao SIACS você deverá entrar no site do CNS (www.conselho.saude.gov.br), 
clicar na logo do Sistema. Em seguida você será encaminhado para uma nova tela onde 
iniciará o cadastro, preencha corretamente as informações solicitadas. Cadastra-se! É 
importante para o seu Conselho, portanto não perca tempo! 
Em caso de dúvidas entre em contato por meio do telefone (61) 3315-3623, FAX: (61) 3315-

2414, ou pelo e-mail: siacs@saude.gov.br  
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