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Apresentação

o CONASS, com a finalidade de fortalecer, ainda mais,
o Intercâmbio da Saúde no Brasil, eslara disponibilizando em
seu novo endereço eletrânico as principais informações deste
Conselho, assim como das Secretarias de Estado da Saúde.

Dividida por titulas e subtitulos ja na pagina principal,
para uma navegação simples e objetiva, a pagina, a principio
em carater informativo, traz os seguintes temas:

Apresentação: Informações sobre a Instituição, Estatuto,
Organograma, Diretoria aluai juntamente com todos ex-pre
sidentes, representantes das 6 Câmaras Técnicas e a pró
pria Secretaria Técnica do CONASS.

Secretarias de Estado da Saúde: Perfil do Secretário de
cada Estado. juntamente com informações da própria se
cretaria de saúde.

Publicações: Disponibilização do Informativo Semanal,
Notas Técnicas, Jornal e publicações mais recentes deste
Conselho.

Llnks: Endereços importantes para o Setor Saúde.

Sobre Brasllia: Informações da Capital brasileira conlendo
endereços de hotéis. bares, restaurantes, turismo. entre
outros; organograma dos MInistérios e um descontraído vídeo
desla linda capital!

Esperamos contar com a ajuda de todos para melhorar
mos, cada vez maiS, o nosso trabalho.

Boa navegação!

- O que é o CONASS?

o CONASS ê uma entidade de direito privado, sem fins
lucratIvos, que se pauta pelos principias que regem o direI
to público, e que congrega os Secretários e seus substitu
tos legais, enquanto gestores oficiais das Secretarias de
Estado da Saúde, dos Estados e Distrito Federal. Tem sede
e foro na Capital da República Fmalldades, Competências
e Linhas de Ação: funcionar como órgão pennanente de
intercámbio de experiências e mfonnações de seus mem
bros; implementaras principias e diretrizes Constitucionais
e da legislação complementar. no desenvolvimento das
açoos e serviços de saúde; promovera pleno exercicio das
responsabilidades das Secretarias de Saúde, na politica
de saúde, junto aos órgãos do Govemo Federal e Munici
pal, do poder legistalivo e das en/idades da sociedade.
diligenciar no sentido de que as Secretanas de Saúde dos
Estados e Distrito Federal participem da fonnulação e to
mada de decisões que digam respeito ao desenvolvimento
dos Sistemas de Saúde nas Unidades Federadas. em con
Junto com o Mmis/ério da Saúde. assegurar às Secre/anas
Municipais de Saúde ou órgãos muniCIpais equivalentes,
através da direção do Conselho ou Associação de Secre
tários MuniCIpais de Saúde de cada Unidade federada. a
partIcIpação em todas as deCIsões que dIgam respeIto ao
desenvolvimento dos sistemas municipais ou
intemlUniclpais de saúde, encammhar aos órgãos compe
tentes propostas para equacIonar os problemas da área
de saúde em todo territóno nacional; estimular e
mlercambiar expen"ências quanto ao funcionamento dos
Conselhos de Saúde; promover estudos e propor soluções
aos problemas relativos ao desenvolvImento da área da
saúde; onentar e promover a realização de congressos,
conferências, seminários e outros encontros tendentes ao
aperfeiçoamento das atividades do setor saúde; manter in
tercãmbio com órgãos e entidades nacionais e estrangei

ras de interesse para o setor saúde.
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