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Recomendações às Comissões Eleitorais Distritais sobre reeleição de conselheiros(as) locais e 

distritais de Saúde em Campinas 

Considerando: 

• Que a Lei nº 13.230, de 21/12/2007 é explícita sobre a proibição de um terceiro mandato consecutivo 

aos conselheiros, definindo em seu Artigo 5º de que “o mandato dos membros do Conselho Municipal 

de Saúde será de três anos, permitida apenas uma recondução consecutiva”; 

• Que, diferentemente, a Lei nº 6.547 de 02/07/1991 de criação dos Conselhos Locais de Saúde em 

relação a este tema tem um texto ambíguo, pois ao não dizer se é uma única reeleição ou se a cada 

nova eleição é possível se reeleger o(a) cidadão(ã), abre brecha para reeleições infinitas, como 

informa seu Artigo 7º que “o mandato dos membros representantes, respeitando o disposto no artigo 

5º, será de 02 (dois) anos, facultando o direito à reeleição”;  

• Que, no caso da Lei nº 11.465, de 10/01/2003 que cria os Conselhos Distritais de Saúde, o texto 

também preserva a ambiguidade da Lei dos Conselhos Locais, onde define no inciso 10 do Artigo 2º 

que “o mandato dos membros representantes será de 02 (dois) anos, facultando o direito à reeleição";  

• Que o Regimento Interno do Conselho (Portaria SMS Nº 04, de 07/02/2008) não faz referência 

explícita a reeleição, apenas citando em seu Artigo 5º que “a composição do CMS é definida pela Lei 

nº 13.230 de 21/12/2007, garantida a paridade dos usuários em relação ao conjunto dos demais 

segmentos."; 

• Que, portanto, a legislação relativa aos(às) conselheiros(as) locais e distritais não proíbe 

explicitamente a reeleição por mais de dois mandatos consecutivos, deixando sem qualquer limitação 

este processo, o que se considera como uma falha da legislação que deverá ser corrigida, mas que 

não há tempo hábil para que isso se efetive para as eleições em andamento; e 

• Que a permanência por muito tempo de conselheiros(as) nessa posição é antidemocrática e nociva ao 

controle social, pois não forma novos(as) militantes para a defesa do SUS e não amplia a 

representatividade da comunidade ou de trabalhadores(as) nos espaços democráticos participativos. 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas RECOMENDA às Comissões Eleitorais Distritais que tal 

prática de reeleições sucessivas de conselheiros(as) seja coibida e desestimulada entre candidatos(as) 

que se apresentarem para concorrer aos processos eleitorais em andamento e futuros, enquanto tal 

formulação não seja corrigida em lei, recomendando-se por outro lado que haja renovação dos(as) 

cidadãos(ãs) que se candidatarem, fortalecendo a democracia e o controle social no SUS. 

 

Conselho Municipal de Saúde de Campinas  

Campinas, 25 de maio de 2022.  
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