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CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO

Resolução CES SP-1, de 11-12-2015

Considerando a peculiaridade do cenário econômico, social e político no Brasil;
Considerando o Parecer Conclusivo do Conselho Estadual de Saúde relacionado ao Plano Estadual de Saúde do
Estado de São Paulo - PES 2016/2019
Considerando que o PES 2016/2019 é um instrumento técnico-político;
Considerando o papel atribuído legalmente aos Conselhos de Saúde na garantia de um Sistema Único de Saúde como
Direito de todos;

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, resolve:
1. Acompanhar o PES 2016/2019, em todas as suas etapas formais que envolvem tanto os desdobramentos em
instrumentos de gestão e orçamentários e fiscais, conforme previsto nas leis vigentes;

2. Comprometer-se com a defesa do SUS acima de quaisquer outros interesses;

3. Atuar de forma mobilizadora para que todos os usuários do SUS do Estado de São Paulo tenham acesso de
qualidade ao sistema;

4. Acompanhar os movimentos e decisões de instâncias gestoras que possam afetar o bom desempenho do sistema;

5. Protagonizar ações que ampliem a participação social.
Para isso, fica estabelecido:
a. Um grupo de trabalho para estudo e proposição de mecanismos de controle social (Conselhos de participação
paritários, Fóruns Regionais de Conselhos de Saúde, Plenárias livres de Saúde, entre outros).
b. Uma ação de educação permanente sistemática e regular, a ser desenvolvida periodicamente pelo CES, com vistas
à atualização legal e organizacional de atos emanados pela Gestão Nacional e Estadual.
c. Uma agenda com as diversas áreas técnicas da SES SP para conhecimento do âmbito da ação estadual.
d. Ampliação da ação intersetorial da Saúde e organizar agenda regular com outros Conselhos de Participação que
tem ações ou interesses comuns: Educação, Desenvolvimento Social, Direitos de Pessoas com Deficiência, Álcool e
Outras Drogas, Direitos Humanos, entre outros.
e. Agendar audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre o PES 2016/2019 e as
propostas aprovadas na 7ª CESSP.


