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Ofício Circular nº 001/2021 – SE/CES/AL                          

Maceió, 11 de março de 2021. 

AOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS 

 

Senhores Presidentes, 

Com o aumento de casos de Covid-19 que requer acompanhamento sistemático dos 

Conselhos de Saúde, e de 2021 ser um ano de elaboração dos principais documentos de gestão 

(Plano Municipal de Saúde, Programação Anual 2021 e Relatório de Gestão 2020) onde é 

imprescindível a participação ativa dos conselhos de saúde, tanto na elaboração desses documentos, 

quanto em suas análises , bem como acompanhamento na aplicação dos recursos financeiros, o 

Conselho Estadual de Saúde – CES/AL tem demonstrado preocupação com a existência de vários 

Conselhos Municipais de Saúde que estão desativados, com mandatos vencidos ou prestes a se 

vencer, e outros que apesar do mandato está vigente, não vem se reunindo.  

 

Com o objetivo de conhecermos as realidades dos Conselhos Municipais de Saúde, 

solicitamos que nos informem, através de oficio, como o Conselho de seu município se encontra, se 

está funcionando regularmente com realização de reuniões mensais, e de que forma estão se dando 

estas reuniões (virtual, presencial ou mista).  

 

Quanto aos que estão com prazos vencidos ou a se vencer, o Conselho Nacional de Saúde 

publicou a Resolução 649/2020 que dispõe sobre as regras referentes à prorrogação de mandatos 

dos Conselhos de Saúde em razão da permanência dos efeitos da pandemia por Covid-19, e para 

isto recomenda que o Conselho Municipal de Saúde estabeleça contato com o Conselho Estadual de 

Saúde, para possíveis providências e pactuações com vistas a viabilizar o processo eleitoral no 

menor tempo possível para suprir essa irregularidade. 

  

Afirmamos o compromisso do CES/AL em prestar o apoio necessário aos Conselhos 

Municipais de Saúde, para que possamos fortalecer o controle social no Estado de Alagoas. 

            

 Certos de vosso compromisso no exercício do controle social, agradecemos.  

       

               Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO DE LIMA 

Presidente do CES/AL 


