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1 INTRODUÇÃO

A VII Conferência Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim realizada

no período de 02 e 03 de Abril de 2019, sob o tema central “Democracia e Saúde:
Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS – Sistema Único
de Saúde”, dividido entre os eixos:

 Saúde como direito;

 Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS);

 Financiamento adequado e suficiente para o SUS – Sistema Único de Saúde.

Por definição do plenário do Conselho Municipal de Saúde e em atendimento

às recomendações do Conselho Nacional de Saúde, a Prefeitura Municipal de

Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho

Municipal de Saúde realizaram a VII Conferência de Saúde visando estabelecer

diretrizes para o Plano Municipal de Saúde e fixar políticas de Saúde Pública para o

desenvolvimento da gestão da Saúde integrada em Cachoeiro de Itapemirim.

Muito mais que um simples requisito legal a VII Conferência Municipal de

Saúde foi realizada visando uma estratégia de fortalecimento da participação

popular, uma vez que as principais lideranças de Saúde, lideranças comunitárias e

sindicais, profissionais e trabalhadores de Saúde, prestadores de serviços e governo,

estavam reunidos visando à composição de propostas factíveis para a melhoria do

SUS Estadual e Municipal.

O primeiro passo para atender o objetivo da realização da Conferência foi a

criação de uma comissão composta por membros do Conselho de Saúde de

Cachoeiro de Itapemirim e da SEMUS, tornando-se oficial através do Decreto

Municipal nº 28.202/2018, de 18 de Dezembro de 2018.

Posteriormente, a SEMUS e o Conselho Municipal de Saúde convocaram a

população para participar da Conferência através de emissão de convites e

chamadas nos meios de comunicação Rádio, Jornais e TV, com ampla divulgação

no Município.



Os membros da Comissão Organizadora dedicaram-se com maestria e esforço

à realização da Conferência, sendo dignos dos melhores elogios e agradecimentos,

destacados na plenária final da Conferência.

Um momento marcante do evento, no dia 02 de abril de 2019, foi a

Apresentação do Painel 1 - "Financiamento adequado e suficiente para o SUS -

Sistema Único de Saúde, conferencistas: Márcia Portugal, Chefe do Núcleo especial

de programas de serviços de saúde da SESA - Secretaria Estadual de Saúde.

Na mesma data também, foi apresentado o Painel 2 - "Saúde como Direito e

Atenção de Qualidade, Conferencista: Drº Cleto Vinicius Vieira Pedrollo, Promotor

de Justiça da Comarca de Cachoeiro /ES.

No dia 03/04/2019 foi apresentado o Painel 3 - "Consolidação dos princípios

do SUS - Sistema Único de Saúde;" conferencistas: Bartolomeu Martins, Chefe do

Núcleo de Divisão de convênios do MS - Ministério da Saúde no ES.

PROGRAMAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02 e 03 de Abril de 2019
Auditório David Alberto Loss - Escola Zilma Coelho Pinto - Cachoeiro de

Itapemirim/ES

DIA 02/04/2019 (terça-feira) Manhã
7h/8h30: Recepção / Credenciamento dos (as) Delegados (as)

8h30/9h: Solenidade de Abertura

9h/9h30: Aprovação do Regimento

9h30/10h: coffee Break
10h/11h - Painel 1 - "Financiamento adequado e suficiente para o SUS” - Sistema
Único de Saúde, Conferencista : Márcia Portugal, Chefe do Núcleo especial de
programas de serviços de saúde da SESA - Secretaria Estadual de Saúde



Coordenador da Mesa: Ivani Canedo Silvestre
Moderador: Roberto Ferreira Póvoa
11h/12h: Debate do Painel 1 - "Financiamento adequado e suficiente para o SUS”

12h/13h30: Almoço
Tarde:
13h30/14h30 - Painel 2 -"Saúde como Direito e Atenção de Qualidade”,
Conferencista: Dr. Cleto Vinicius Vieira Pedrollo, Promotor de Justiça da Comarca de
Cachoeiro/ES.
14h30/15h30: Debate do Painel 2 - "Saúde como Direito e Atenção de Qualidade”

Coordenador da Mesa: Valdir Rodrigues Franco

Moderador: Ivani Canedo Silvestre
15h30/16h: coffee Break

16h/17h30: trabalho de grupos apresentação das propostas do painel 1
"Financiamento adequado e suficiente para o SUS” painel 2 "Saúde como Direito e
Atenção de Qualidade”

Coordenador Mesa Valdir Rodrigues Franco e Ivani Canedo Silvestre
Moderador Roberto Ferreira Povoa

DIA 03/04/2019 (Quarta-Feira)
Manhã
8h/9h -Painel 3 - "Consolidação dos princípios do SUS - Sistema Único de Saúde";

Conferencista: Bartolomeu Martins Chefe do núcleo de divisão de convênios do MS

- Ministério da Saúde no /ES.

Coordenador da Mesa: Darcy Viqueti Fassarela
Moderador:Márcio Costa Ribeiro
9h/9h30h: coffee Break
9h30/10h30: Debate do painel 3 -"Consolidação dos princípios do SUS - Sistema

Único de Saúde
10h30/12h: Trabalho grupo Painel 3 - "Consolidação dos princípios do SUS -

Sistema Único de Saúde";

Coordenador: Darcy Viqueti Fassarela

Moderador: Ivani Canedo Silvestre
12h/13h30: Almoço

13h30/15h: Plenária Formalização e aprovação das propostas



15h/15h30: coffee Break

15h30/17h: Plenária final para eleição de delegados

Coordenador : Valdir Rodrigues Franco, Ivani Canedo Sivestre
Moderador : Darcy Viqueti Fassarela
17h: Encerramento

Painel 1 – “Financiamento adequado e suficiente para o SUS”.

2 PROPOSTAS APRESENTADAS E APROVADAS

2.1 Proposta Aprovada na VII Conferência Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim/ES para ser encaminhada para a XVI Conferência Nacional de
Saúde e Ministério da Saúde.

1 Fortalecer a Política Nacional de Humanização para todos os níveis de atenção à
saúde.
2 Articulação eficiente para agilizar a regulamentação da Lei nº 13.685 de 26 de

Junho de 2018 que trata do Registro Compulsório do Câncer e que a oferta de

serviços de saúde e o financiamento da assistência da assistência sejam baseadas

no perfil epidemiológico do câncer de cada região e que não seja mais uma

programação baseada na série histórica de produção dos serviços de saúde relativa

a períodos anteriores como forma de garantir um financiamento adequado e

suficiente para o SUS.

3 Otimização das estruturas de saúde das regiões para que os usuários tenham

acesso aos serviços de saúde em sua região e que só ocorra a oferta dos serviços

em outras regiões de saúde após esgotar a capacidade instalada dos serviços de

saúde existentes na região do usuário e assim fortalecer a regionalização e a

consolidação dos princípios do SUS.

4 Barrar no Congresso Nacional, o Projeto de Emenda Constitucional nº 451, de

Eduardo Cunha, que altera a Constituição Federal e torna os planos privados

obrigatórios aos trabalhadores.

5 Garantir, pelas três esferas de governo, a aplicação financeira para a Saúde

conforme as porcentagens previstas em lei.

6 Garantir a aprovação do Projeto de Lei de iniciativa popular Saúde Mais 10.

7 Aumentar as ações de fiscalização dos serviços terceirizados com auditoria na

qualidade, quantidade e financiamento dos procedimentos.



8 Garantir nos currículos escolares do ensino fundamental as temáticas relativas a

educação em saúde, como: alimentação saudável, cuidado com o corpo, educação

ambiental, resíduos, conservação da natureza e SUS.

9 Que a sobra dos recursos da câmara Federal e do Senado seja aplicada em ações

de saúde.

10 Articular junto Congresso Nacional para agilizar a aprovação do Projeto de Lei

Complementar que tramita no Senado como Projeto de Lei Complementar nº 143/18

que estabelece prazo máximo de trinta dias para a realização de exame diagnóstico

em pacientes com suspeita de câncer e assim fortalecer a saúde como um direito.

11 Investir 15% da Receita Corrente Bruta da União na Saúde Pública e garantir a

porcentagem dos recursos que estão definidos em lei pelos Estados e Municípios.

12 Garantir maior financiamento público com o fim da desoneração das Receitas da

União para o setor saúde.

2.2 Proposta Aprovada na VII Conferência Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim/ES para ser encaminhada para a etapa regional e IX Conferência
Estadual de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.

1 Implantar um hospital Geral público na Região SUL com custeio do estado e União.

2 Atender as demandas da comunidade em diagnóstico e tratamento.

3 Garantir e agilizar o acesso do usuário às consultas de especialidades e exames

de alto custo.

4 Fim da cota de exames e procedimentos de baixa, média e alta complexidade.

5 Aumentar o quadro de especialistas na área de: cardiologia, ortopedia,

oftalmologia, urologia, neurologia, psicologia e Fonoaudiologia, psiquiatria.

6 Ampliação da oferta de consultas em: ortopedia, proctologia, dermatologia,

oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, ginecologia, psicologia,

fonoaudiologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, urologia. oncologia.

7 Estabelecer estratégias para diminuir a demanda reprimida para consultas

especializadas e cirurgias.

8 Revisão na forma de financiamento dos procedimentos de média e alta

complexidade relacionados a patologias com janela de oportunidade (câncer, infarto,

acidente vascular cerebral – AVC, traumas graves, etc) para que esses

procedimentos tenham mais teto financeiro uma vez que o prazo para a realização

dos procedimentos interferem nos resultados. Esse teto financeiro limita o acesso



dos pacientes aos serviços de saúde de forma rápida e segura e assim garantir um

financiamento adequado e suficiente para o SUS.

9 Implantar e manter equipes completas no Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência – SAMU na região Sul com base em Cachoeiro de Itapemirim/ES

10 Garantir a cobertura de medicamentos da rememe em no minimo 95%

“medicamentos gratuito” na farmacia cidadã nas regionais do estado.

11 O CES conselho estadual de saúde constituir até o final de 2019 comissão com

representação dos coordenadores das regionais e do CES para faser revisão e

adquação na Lei do CES do conselho estadual de saúde, observando a inserção de

representação das regiões norte, sul, central, metropolitana.

12 Garantir transferência de recursos urgente de repasse do Fundo Estadual de
Saúde - FES para Fundo Municipal de Saúde - FMS, com a base de cálculo per
capita.
13 Ampliar o número de leitos hospitalar do SUS no Municipio de Cachoeiro de
Itapemirim.

2.3. Proposta Aprovada na VII Conferência Municipal de Saúde de Cachoeiro
de Itapemirim/ES para ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde
ao Poder Executivo e Legislativo Municipal.

1.Garantir 100% de cobertura de Estratégia de Saúde da Família com Equipe de

Saúde Bucal observando as orientações da Política Nacional de Atenção Básica.

Flexibilizar os horários de atendimento aos usuários trabalhadores (homens e

mulheres), com a garantia de equipe completados profissionais nas Unidades de

Saúde.

2 Criar o Ambulatório Geral no CMS. Garantir a integralidade do cuidado em todos

os ciclos vitais, por meio de equipe multiprofissional, com agilidade dos

serviços,continuidade no atendimento e melhoria do acesso aos usuários,

garantindo exames, consultas de especialidades,medicamentos e outros.

3 Reformar e ampliar o CMS - Centro Municipal de Saúde Bolivar de Abreu.

4 Ampliar a cobertura do NASF qualificando as UBS para receber o programa.

e agente administrativo

5 Garantia de atenção integral à gestante na UBS.

6 Implantar um centro de referência, com equipe multidisciplinar, para atender

pacientes com feridas.

7 Garantir o SUS 100% público, gratuito e sem inserção de Organização Social de

Saúde.



8 Ampliar os serviços de saúde mental de forma descentralizada.

9 Instalar Centros de Especialidades Odontológicas nas regiões de saúde.

10 Ampliar o serviço de radiologia odontológica no Município, garantindo

equipamentos e profissionais para o serviço.

11 Garantir espaço físico nas Unidades Básicas de Saúde para realização de

atividades educativas.

12 Ampliar e incentivar as ações de educação em saúde na Atenção Básica para

prevenção de doenças e de promoção da saúde.

13 Integrar a capacitação dos agentes administrativos e serviços gerais junto à

equipe de saúde para o atendimento resolutivo dos usuários nas unidades de saúde

da Atenção Básica.

14 Divulgar, reforçar e fortalecer as atividade do Programa Municipal de Prevenção

de Doenças Cardiovasculares.

15 Assegurar ações e políticas de saúde da mulher durante todo o ano

16 Implantar ações intersetoriais para garantia da assistência em saúde em todo

município, inclusive com a criação de um fórum permanente.

17 Criar um centro de avaliação e diagnóstico para atendimento de situações

específicas que envolvam a saúde e educação,com a inclusão de um neurologista,

psicólogo, fonoaudiólogo e pedagogo, garantindo o acompanhamento e atendimento

na escola.

18 Melhorar o sistema de acolhimento das equipes de saúde, com implantação de

protocolos assistenciais, para garantia de acesso e orientação adequada quanto ao

fluxo de atendimento nas unidades.

19 Reestruturação do fluxo de acesso ao atendimento ao idoso no Centro municipal

de Saúde.

20 Discutir com o Conselho Municipal de Saúde a aplicação dos recursos

financeiros da saúde antes da execução e aplicação, garantindo a transparência de

forma democrática.

21 Oficializar uma comissão permanente no Conselho Municipal de Saúde, para

avaliação dos fluxos de atendimento nas unidades de saúde.

22 Criar um fluxo de resposta às reivindicações dos Conselhos de Saúde Local com

prazos.



23 Priorizar os investimentos nas Unidades de Saúde, de acordo com as demandas,

discutindo nos Conselhos Locais de Saúde e garantindo a transparência da

aplicação dos recursos.

24 Capacitar permanentemente os conselheiros de saúde para que conheçam suas

atribuições e sejam multiplicadores em suas regiões.

25 Manter assessoria aos Conselhos de Saúde.

26 Formação para comunidade e equipes de Saúde da Família sobre controle social.

27 Fazer cumprir as propostas da conferência anterior referente à implantação dos

Núcleos de Apoio a Saúde da Família e Unidades de Prontos Atendimento.

28 Ampliar a discussão com a comunidade sobre a implantação das novas Equipes

de Saúde da Família.

29 Aumentar as ações de responsabilização dos usuários quanto ao cumprimento

dos compromissos em consultas e exames.

30 Ampliar e aplicar os protocolos nas diferentes Políticas de Saúde, divulgando-os

à comunidade as atribuições específicas e comuns dos diversos profissionais no

processo de trabalho em equipe.

31 Reimplantar caixa de sugestões em todas as US unidades de saúde, com a

leitura das considerações nas reuniões do Conselho Local de Saúde, garantindo as

devolutivas à comunidade.

32 Definir uma Política de Educação Permanente e Humanização no nível municipal

que seja participativa e representativa, contemplando as demandas dos servidores e

da comunidade, por meio de uma instância administrativa na Secretaria Municipal

de Saúde para dar apoio e encaminhamento a esta política.

33 Garantir e ampliar a oferta do serviço de apoio psicológico por parte da Secretaria

Municipal de Saúde aos profissionais de saúde.

34 Criar um programa, com equipe multidisciplinar, para cuidar da saúde dos

servidores da Prefeitura Municipal de Cachoeiro.

35 Garantir equipe completa nos serviços de saúde, chamando de concurso

público, diminuindo a sobrecarga, estresse, problemas de saúde e absenteísmo

devido ao quadro reduzido.

36 Garantir melhores condições de trabalho, realizando adequações da estrutura

física das unidades, provendo os servidores de todos os materiais de uso diário,

equipamentos de proteção individual, crachás e outros.



37 Reorganizar os processos de trabalho dos profissionais de saúde, dentro dos

níveis de atenção, evitando que o serviço fique descoberto.

38 Melhorar a estrutura física das Unidades de Saúde da Rede municipal de saúde.

Assegurar o número mínimo de servidores nas Unidades de Saúde, proporcionando

uma reposição ágil de forma que não comprometa o serviço ou ocorra desvio de

função.

39 Garantir que em cada uma das Regiões de Saúde haja, no mínimo, um médico

itinerante, para assistir as equipes com falta deste profissional quando em férias,

licença de tratamento de saúde e outros.

40 Capacitar os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Emergência nas especificidades de Saúde Mental.

41 Desenvolver ações que visem qualificar o atendimento, o acompanhamento

e as orientações quanto a dispensação de medicamentos.

42 Garantir que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilize materiais adequados

para atividades de educação em saúde, desenvolvidas na Atenção Básica e

Referências.

43 Garantir a liberação de recursos para a implantação de projetos já aprovados por

exemplo para as Construção de US.

44 Investir e garantir a aplicação dos recursos, oriundos do Ministério da Saúde para

o município, nas Unidades de Saúde em reformas, melhorias dos equipamentos,

acesso e ambientes adequados de trabalho, de forma transparente pela Secretaria

Municipal de Saúde.

45 Implantar Unidades de Pronto Atendimento levando em conta aspectos

geográficos e epidemiológicos do Município, garantindo financiamento adequado

para manutenção.

46 Implantar Núcleos de Apoio à Saúde da Família em todas as Regiões de Saúde

do município, de acordo com o perfil epidemiológico, discutindo a modalidade com

os Conselhos de Saúde.

47 Implantar Academias da Saúde, conforme modalidades descritas pelo Ministério

da Saúde, e em conjunto com áreas de lazer em local público e de fácil acesso,

preferencialmente próximas às Unidades de Saúde, em locais cobertos e em

parceria com Organizações Não Governamentais.

48 Construir Unidade própria para uma Equipe de Saúde da Família na Região do

bairro Zumbi, Nova Brasília, Otto Marins.



49 Construir unidade própria para equipe de Saúde da Família na região Paraíso,

São Geraldo, Amarelo.

50 Construir unidade própria para equipe de Saúde da Família na região Nossa

Senhora da Penha, Santa Helena, N. S. Aparecida.

51 Construir unidade própria para equipe de Saúde da Família na região Vila Rica,

52 Construir unidade própria para equipe de Saúde da Família na região Distrito de

Itaoca, Valão de areia e Corrego Vermelho.

53 Reformar US do Aeroporto.

54 Reformar US da União.

55 Implantar novas Equipes de Saúde da Família nas áreas timbo 1 2 3 , São João

da Lancha, Retiro.

56 Construir sede própria para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador em

local livre de enchente e com acessibilidade, e reavaliar sua atuação.

57 Criar o cargo de auxiliar de farmácia, com formação no ensino médio, vinculado

ao farmacêutico, para todas as Unidades de Saúde que dispensam medicamentos.

58 Garantir um sistema de prontuário eletrônico único, na rede de serviços de saúde

do municipio principalmente nas US do Município.

59 Garantir a aplicação da verba carimbada para o destino proposto, por exemplo,

verbas destinadas para construção de unidades que sejam utilizadas para este fim e

não para aluguel ou folha de pagamento.

60 Implantar no município, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde,

residência terapêutica para moradia de pessoas com transtorno mental grave e que

não possuem retaguarda familiar e social.

61 Implantar Centro de Atenção Psicossocial III em Saúde Mental, garantindo

equipe completa em todos os períodos de atendimento.

62 Garantir a Implantação do Consultório na Rua.

63 Ampliar a atuação do Serviço de Atenção Domiciliar.

64 Ampliar o número de Agentes de Saúde e de Combate à Endemias.

65 Garantir o transporte de usuários em situação de urgência emergência das

Unidades de Saúde para os Hospitais.

66 Equipar as Unidades de Saúde com cardioconversor, oxímetro, carrinho de

urgência emergência, para atendimentos de urgência emergência, com

capacitação dos profissionais de saúde.



67 Equipar as Unidades de Saúde com equipamentos necessários para realização

das ações dos programas do Ministério da Saúde, como: Programa Saúde na

Escola, Sistema de acompanhamento do Câncer de Mama, Sistema de

acompanhamento do Pré-natal e outros, com capacitação dos profissionais de

saúde.

68 Garantir limpeza e manutenção mensal da área externa das Unidades de Saúde

e cobrar da empresa que oferece o serviço de limpeza a qualificação dos

profissionais que irão atuar nas Unidades de Saúde.

69 Implantar serviços de segurança em todas as Unidades de Saúde.

70 Garantir profissionais de saúde em todas as Unidades de Saúde, chamando do

concurso vigente ou abrindo novo concurso.

71 Assegurar concurso público específico para Agentes Administrativos que irão

atuar na área da saúde.

72 Ampliar o número de Técnicos de Enfermagem que atuam nas Equipes de

Saúde da Família, sendo um vacinador.

73 Garantir a divulgação aos usuários sobre o repasse de recursos federal, estadual

e municipal na área da saúde.

74 Garantir, semestralmente, o acesso às informações dos gastos com alugueis, por

imóvel, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

75 Fomentar a correta utilização da ouvidoria do SUS, sejam as críticas, sugestões e

elogios, com retorno aos profissionais.

76 Fomentar a utilização do sistema de ouvidoria do Município, que este tenha um

acesso facilitado via 0800, repensando a forma que hoje o sistema atua.

77 Capacitar os servidores sobre Sistema de Regulação de forma contínua e por

local de trabalho.

78 Incentivar os servidores da saúde a participarem de cursos de aperfeiçoamento,

formação, capacitação, atualização e outros.

79 Divulgar o protocolo municipal de comprovação de residência para atendimento

nas Unidades de Saúde do município.

80 Melhorar a identificação visual de todas as unidades de saúde do município,

respeitando os princípios de acessibilidade e sinalização dos espaços.

81 Aprimorar a divulgação dos protocolos de atendimentos de agravos de

notificação compulsória.



82 Divulgar os fluxos dos serviços da rede de atenção em saúde para a comunidade,

principalmente nas condições agudas.

83 Ampliar e fortalecer ações educativas sobre os cuidados de combate a dengue.

84 Criar um mural de informação que fique exposto com o nome dos profissionais da

unidade, para avaliação dos usuários.

85 Garantir a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, para todos os

profissionais de saúde da rede municipal.

86 Incentivar a criação de formas alternativas de comunicação entre profissionais

de saúde e usuários, como a rádio comunitária, videoconferências, aplicativos de

celular e entre outros.

87 O CMS conselho municipal de saúde criar comissão em até 90 dias para

acompanhamento das propostas aprovadas na Vll conferêrencia Municipal de saúde

de 2019, realizando um forum anual para avaliação.

88 Apresentar até o final de 2019 o orgonograma da SEMUS para apreciação e

aprovação do CMS conselho municipal de saúde.

89 Inserir no orgonograma da SEMUS a CL Comissão de Licitação.

90 Garantir ao FMS fundo municipal de saúde o estatuto de Sub Secretaria

Municipal de saúde.

91 Ter reciclagem de resíduos nas Unidades de Saúde.

92 Redimensionar todos os Centros de Referência em Assistência Social do

Município, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social, e implantar

novos, tantos quanto, forem necessários conforme vulnerabilidades

socioeconômicas.

93 Articular com a educação, através do Programa de Saúde na Escola - PSE,

para que os assuntos participação social, educação em saúde, educação

ambiental e políticas públicas sejam incluídos como tema transversal nas

matrizes curriculares do ensino fundamental e médio.

94 Implantar bases do SAMU no Município de Cachoeiro.

95 Implantar na atenção terciária atendimento especializado para queimados no

Município.

96 Reformulação do protocolo municipal de enfermagem da Atenção Primária à

saúde em Cachoeiro de Itapemirim, de acordo com os protocolos estaduais e

federais vigentes, visando a ampliação da atuação dos profissionais no âmbito da

atenção primária, o que ampliará também o acesso dos usuários aos serviços.



97 Melhorar a rede de assistência desde a atenção básica até a assistência
hospitalar (triagem/diagnóstico).

98 Capacitação e treinamento dos Agentes Comunitários de Saúde para

monitoramento e assistência nas visitas em domicílio, visando a melhoria.

99 Garantir e Realizar Plano de cargos e Salário para os trabalhadores da SEMUS

até 2022.

100 Realizar eventos e campanhas de conscientização para a realização de exame

de próstata.

101 Garantir o pagamento de horas extras e diárias dos servidores da SEMUS

secretaria municipal de saúde. Que seja liquidados até no máximo no mes

subsequente.

102 Garantir e aumentar a oferta de exames de análises clínicas e laboratorial da

rede pública no CMS centro municipal de saúde Bolívar de Abreu.

103 Rever o modelo atual de distribuição dos materiais e insumos por parte do

almoxarifado e farmácia central da rede de medicamentos, criando fluxo e

encaminhando ao CMS conselho municipal de saúde para aprovação.

104 Garantir a cobertura de medicamentos da remume em no minimo 95%

“medicamentos gratuito” na farmacia central municipal do municipio.

105 Reavaliar a atuação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador no

município de Cachoeiro, apresentar plano de ação com avaliação e aprovação do

CMS conselho municipal de saúde.

106 Ampliar e fortalecer ações educativas sobre os cuidados de combate a dengue

no Município.

107 Criar estratégias para aproximar as Secretarias Municipais de Saúde e de

Educação, considerando a escola como dispositivo de integração das políticas.

108 Implantar central unificada para atendimentos de chamadas de urgência

emergência.

109 Criação do protocolo de Pronto Atendimento em Saúde Mental, nas UBS e PSF

do Município.

110 Implantar placas de Silêncio e desenhos alusivos nas dependências nas

Unidades de Saúde.

111 Agendamento telefônico e eletrônico de consultas em todas as US.

112 Reorganizar a distribuição de fraldas descartáveis pela Secretaria da Saúde aos

pacientes necessitados e comprovados.



113 Melhoria do setor de transporte – garantindo transporte para visita domiciliar,

principalmente na Zona Urbana e Rural do município.

114 Estender o atendimento do NASF a todas as Unidades de Saúde.

115 Ampliar as equipes do NASF de acordo com preconizado pelo Ministério da

Saúde, com processo seletivo.

116 Realizar estudo de sinalização visual em todos os setores da SEMUS e nas US

identificando suas finalidades visando melhorar as informações para o público.

117 Garantir e estender o horário de funcionamento das US em cada região de

saúde até às 20h.

118 Criar um protocolo de atendimento, estabelecer referência e contra referência

entre os serviços de Saúde.

119 Regularização, padronização e regulamentação para afixar cartazes, faixas,

banners nas dependências internas e externas nas US unidade de saúde.

Implantação do prontuário de Família em todas as unidades de saúde.

120 Fazer parcerias entre a SEMUS Secretaria de Saúde e as Universidades do

Município que tem formação de profissionais de saúde a exemplo de medicos,

dentistas, farmaceuticos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros visando otimizar a

permanência de estagiário que devidamente acompanhado do profissional

responsável, possa ser útil à comunidade, possibilitando que a conclusão do seu

curso possa ser voltada para a realidade, buscando integração ensino/serviço com

formação do município visando ampliar parcerias entre a Secretaria de Saúde e as

Universidades, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) otimizando a

permanência de estagiário que, devidamente acompanhado do profissional

responsável, possa ser útil à comunidade, possibilitando que a conclusão do seu

curso possa ser voltada para a realidade, buscando integração ensino/serviço.

121 Realizar a substituição dos equipamentos e instrumentais odontológicos
sucateados, garantindo a manutenção eficiente dos mesmos e reformar as clinicas
odontológicas que necessitarem conforme demanda.
122 Implantar Central de Esterilização na SEMUS para atender os serviços da
Secretaria Municipal de Saúde.
123 Qualificar todos os trabalhadores das US Unidades Básicas de Saúde visando
melhorar a qualidade de trabalho e atendimento aos usuários das Unidades Básicas
de Saúde.
124 Criar o serviço de verificação de óbito municipal na SEMUS.
125 Ampliar os ambulatório médicos no CMS centro municipal de saúde Bolivar de
Abreu.



126 Garantir em toda a rede de serviços de saúde municipal a acessibilidade e
mobilidade aos deficientes principalmentes aos cadeirantes

3 Propostas Intersetoriais para secretarias de Obras, Educação, Ação Social,
Planejamento, Segurança e Trânsito, Serviços Urbanos, do Poder Executivo e
ao Legislativo.

3.1. Proposta Aprovada na VII Conferência Municipal de Saúde de Cachoeiro
de Itapemirim/ES para ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras,
Planejamento, e Serviços Urbanos, Educação, Secretaria de segurança e
trânsito, Secretaria de Ação Social do Poderer Executivo e Legislativo.

1 Garantir a ampliação de horários e itinerários do transporte público, para melhorar

a mobilidade urbana.

2 Melhorias das condições de acessibilidade e mobilidade urbana em todos os

bairros do municipio.

3 Melhorias e revitalização das condições das vias públicas.

4 Implantar ciclovias e ou ciclo faixas na região urbana e central da cidade.

5 Melhorias das condições dos terminais de ônibus e instalação de pontos nas
principais vias do município.

6 Realizar Melhorias e manutenção periódica nas sinalização e faixas de pedestre
nas principais vias do município.

7 Implantar redutor de velocidade próximo as EMEB do município e nas Av. Lacerda
de Aguiar, Jones dos Santos Neves, Av. Beira Rio, Rua Moreira.

8 Melhorar e revitalizar as condições das vias públicas no Município.

9 Efetivar o plano de mobilidade urbana do Município.

10 Efetivar, garantir e ampliar os horários da coleta lixo doméstico e seletiva.

11 Ampliar ações de segurança pública, instituindo uma base da guarda municipal

nos bairro do Zumbi, Vilage da luz, ronda diária e noturno.

12 Ampliar nos Centros de Educação Infantil, o número de vagas em período

integral, atendendo à demanda reprimida, com garantia de infra-estrutura e

localização adequada.



13 Articular com a educação, através do Programa de Saúde na Escola - PSE,

para que os assuntos participação social, educação em saúde, educação

ambiental e políticas públicas sejam incluídos como tema transversal nas

matrizes curriculares do ensino fundamental e médio.

14 Regularização do terrenos urbano notificando os propieterios para promover a
limpesa e providenciar o fechamento com cercas ou muro.

15 Criar um centro de avaliação e diagnóstico para atendimento de situações

específicas que envolvam a saúde e educação, com a inclusão de um neurologista,

psicólogo, fonoaudiólogo e pedagogo, garantindo o acompanhamento e atendimento

na escola.

16 Redimensionar todos os Centros de Referência em Assistência Social do

Município, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social, e implantar

novos, tantos quanto, forem necessários conforme vulnerabilidades

socioeconômicas.

17.Criação de um centro integrado de cultura, lazer, esporte, educação

profissionalizante destinado à crianças, adolescentes, jovens e adultos, tanto na

área urbana quanto na rural, garantindo a inclusão de pessoas com deficiência.

18.Realizar ações intersetoriais de planejamento urbano, para melhor atender as

necessidades de saúde, educação e meio ambiente.

3.2 Propostas Intersetoriais para o Poder Legislativo.

1 Que a sobra dos recursos da Câmara de Vereadores seja encaminha ao FMS -
Fundo Municipal de Saúde para ser aplicada em ações prioritárias da saúde no
Município.

4 Moção de Repúdio

Moção 1 Moção de Repúdio
Destinário COSEMS/ES
Esfera Estadual

Assunto
Pela realização do 5º Congresso de Secretários Municipais de Saúde nos dias 03 e
04 de Abril de 2019, que teve como objetivo maior o de proporcionar o esvaziamento
das Conferências Municipais previstos para estas datas. Faltando com respeito a
quem tem o direito por Lei o papel de deliberar as políticas de saúde, “Conselho
Estadual e Municipal de Saúde” este ato do COSEMS/ES é que os consideramos
inimigo do SUS - Sistema Único de Saúde, adversário do controle social e das



políticas públicas de saúde. O evento realizado estava voltado aos secretários
municipais de saúde e gestores da saúde.

Justificativa
O evento poderia ser realizado após as datas das Etapas Nacional, Estadual e
Municipal.

Moção 2 Moção de Repúdio
Destinatário CES/ Conselho Estadual de Saúde/ES
Esfera Estadual

Assunto
Pela não utilização dos Coordenadores regional de Plenária como representante do
CES – Conselho Estadual de Saúde em suas respectivas regionais. As Conferências
Municipais ocorreram sem a participação e utilização dos coordenadores regionais,
inviabilizando a participação dos coordenadores de plenárias proporcionando o não
fortalecimento dos integrantes da plenária estadual de Conselhos de Saúde,
desconsiderados como parte efetiva da Conferência Estadual de Saúde.

Justificativa
O ato desrespeitoso e desarmônico com os interesses e objetivos da Plenária
Estadual de Saúde. O desapreço utilizado pelo CES – Conselho Estadual de Saúde
classifica como sem importância as ações da Plenária Estadual de Conselhos de
Saúde.
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ANEXO

A VII Conferência Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, realizada entre

os dias 02 e 03 de Abril de 2019, sob o tema central "Democracia e Saúde: Saúde
como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS – Sistema Único de
Saúde”

Eixos temáticos:
I - Saúde como direito;

II - Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS);

III - Financiamento adequado e suficiente para o SUS – Sistema Único de Saúde.

Objetivos:

I – Implantar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos e facilitar o acesso universal e igualitário às ações e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, de acordo com o art. 196 da

CF;



II – Organizar e promover programas que priorizem atividades preventivas, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

lII - Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde - SUS para garantir a saúde como direito, sua universalidade, integralidade e
equidade, com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e
regionais, conforme prevê a Constituição Federal, e as leis nº 8080, de 19 de
Setembro de 1990 e nº 8142, de 28 de Dezembro de 1990;

IV - Aprofundar o debate sobre as reformas necessárias à democratização do Estado;

V - Avaliar a situação da Saúde de acordo com os princípios e as diretrizes do

Sistema Único de Saúde – SUS, previstos na Constituição Federal e na Lei

Orgânica da Saúde;

VI - Definir diretrizes para a plena garantia da saúde como direito fundamental do
ser humano e como política de Estado, condicionadas ao desenvolvimento humano,
econômico e social que nortearão o Sistema Municipal de Saúde no período de 2018
à 2021;

VII – Buscar a participação da comunidade no elenco das suas prioridades nas
questões da saúde, e elaborar propostas a partir dessas necessidades;

VIII - Propor discussões para o fortalecimento do modelo de atenção à saúde que
vise à qualidade de vida das pessoas, com enfoque especial para a rede de
Atenção Primária;

IX - Propor e definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação social
na perspectiva da plena garantia da implementação do SUS, e ainda na construção
das diretrizes do Plano Plurianual - PPA e do Plano Municipal de Saúde;

X - Apreciar e submeter à votação a síntese das discussões do Temário Central,
que tenham relatórios finais apresentados com as propostas aprovadas pelos
delegados;

Xl - Eleger os Delegados que representarão os seguimentos Gestor em serviços de
Saúde, Trabalhador na Saúde, Usuário de serviços de Saúde e Prestador de
serviços de Saúde para IX Conferência Estadual de Saúde, respeitando a paridade
estabelecida.

Por definição do Plenário do Conselho Municipal de Saúde e em atendimento às

recomendações do Conselho Nacional de Saúde, a Prefeitura Municipal de

Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho

Municipal de Saúde, foi realizada a VII Conferência de Saúde visando estabelecer



diretrizes para o Plano Municipal de Saúde e fixando políticas de Saúde Pública

para o desenvolvimento da gestão da saúde integrada em Cachoeiro de Itapemirim.

Mais que um simples requisito legal, a VII Conferência Municipal de Saúde

ocupou-se em aproximar governo e sociedade no enfrentamento aos desafios da

saúde pública, e, para isso, contou com diversos seguimentos sociais, tais como,

lideranças da Saúde, da comunidade, dos sindicatos, profissionais e trabalhadores

ligados à saúde, prestadores de serviços e governo, pois acreditam que a forma de

construção de um novo amanhã passa pelo diálogo conjunto, e assim tornar mais

próximo à realidade o ideal de saúde apregoado pelo SUS.

A VII Conferência Municipal de Saúde tornou-se oficial a partir da Resolução nº

0274/2018 do CMS - Conselho Municipal de Saúde e homologação pelo Decreto

Municipal nº 28.129/2018, de 27 de Novembro de 2018. O passo seguinte foi a

criação de uma comissão composta por membros do Conselho Municipal de Saúde e

da Secretaria Municipal de Saúde.

Painel 1 - "Financiamento adequado e suficiente para o SUS - Sistema Único de

Saúde, conferencistas: Márcia Portugal Chefe do núcleo especial de programas de

serviços de saúde da SESA - Secretaria Estadual de Saúde.

Painel 2 - "Saúde como Direito e Atenção de Qualidade, Conferencista: Drº Cleto
Vinicius Vieira Pedrollo, Promotor de Justiça da Comarca de Cachoeiro /ES.

Painel 3 - "Consolidação dos princípios do SUS - Sistema Único de Saúde;"

conferencistas: Bartolomeu Martins Chefe do Núcleo de Divisão de convênios do

MS- Ministério da Saúde no E. Santo.

A VII Conferência Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, realizada entre

os dias 02 e 03 de Abril de 2019, sob o tema central "Democracia e Saúde: Saúde
como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS – Sistema Único de
Saúde”

Eixos temáticos:
I - Saúde como direito;

II - Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS);

III - Financiamento adequado e suficiente para o SUS – Sistema Único de Saúde.

Objetivos:



I – Implantar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos e facilitar o acesso universal e igualitário às ações e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, de acordo com o art. 196 da

CF;

II – Organizar e promover programas que priorizem atividades preventivas, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

lII - Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde - SUS para garantir a saúde como direito, sua universalidade, integralidade e
equidade, com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e
regionais, conforme prevê a Constituição Federal, e as leis nº 8080, de 19 de
Setembro de 1990 e nº 8142, de 28 de Dezembro de 1990;

IV - Aprofundar o debate sobre as reformas necessárias à democratização do Estado;

V - Avaliar a situação da Saúde de acordo com os princípios e as diretrizes do

Sistema Único de Saúde – SUS, previstos na Constituição Federal e na Lei

Orgânica da Saúde;

VI - Definir diretrizes para a plena garantia da saúde como direito fundamental do
ser humano e como política de Estado, condicionadas ao desenvolvimento humano,
econômico e social que nortearão o Sistema Municipal de Saúde no período de 2018
à 2021;

VII – Buscar a participação da comunidade no elenco das suas prioridades nas
questões da saúde, e elaborar propostas a partir dessas necessidades;

VIII - Propor discussões para o fortalecimento do modelo de atenção à saúde que
vise à qualidade de vida das pessoas, com enfoque especial para a rede de
Atenção Primária;

IX - Propor e definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação social
na perspectiva da plena garantia da implementação do SUS, e ainda na construção
das diretrizes do Plano Plurianual - PPA e do Plano Municipal de Saúde;

X - Apreciar e submeter à votação a síntese das discussões do Temário Central,
que tenham relatórios finais apresentados com as propostas aprovadas pelos
delegados;

Xl - Eleger os Delegados que representarão os seguimentos Gestor em serviços de
Saúde, Trabalhador na Saúde, Usuário de serviços de Saúde e Prestador de



serviços de Saúde para IX Conferência Estadual de Saúde, respeitando a paridade
estabelecida.

Por definição do Plenário do Conselho Municipal de Saúde e em atendimento

às recomendações do Conselho Nacional de Saúde, a Prefeitura Municipal de

Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho

Municipal de Saúde, foi realizada a VII Conferência de Saúde visando estabelecer

diretrizes para o Plano Municipal de Saúde e fixando políticas de Saúde Pública

para o desenvolvimento da gestão da saúde integrada em Cachoeiro de Itapemirim.

Mais que um simples requisito legal, a VII Conferência Municipal de Saúde

ocupou-se em aproximar governo e sociedade no enfrentamento aos desafios da

saúde pública, e, para isso, contou com diversos seguimentos sociais, tais como,

lideranças da Saúde, da comunidade, dos sindicatos, profissionais e trabalhadores

ligados à saúde, prestadores de serviços e governo, pois acreditam que a forma de

construção de um novo amanhã passa pelo diálogo conjunto, e assim tornar mais

próximo à realidade o ideal de saúde apregoado pelo SUS.

A VII Conferência Municipal de Saúde tornou-se oficial a partir da Resolução nº

0274/2018 do CMS - Conselho Municipal de Saúde e homologação pelo Decreto

Municipal nº 28.129/2018, de 27 de Novembro de 2018. O passo seguinte foi a

criação de uma comissão composta por membros do Conselho Municipal de Saúde e

da Secretaria Municipal de Saúde.

Painel 1 - "Financiamento adequado e suficiente para o SUS - Sistema Único de

Saúde, conferencistas: Márcia Portugal Chefe do núcleo especial de programas de

serviços de saúde da SESA - Secretaria Estadual de Saúde.
Painel 2 - "Saúde como Direito e Atenção de Qualidade, Conferencista: Drº Cleto
Vinicius Vieira Pedrollo, Promotor de Justiça da Comarca de Cachoeiro /ES.

Painel 3 - "Consolidação dos princípios do SUS - Sistema Único de Saúde;"

conferencistas: Bartolomeu Martins Chefe do Núcleo de Divisão de convênios do

MS- Ministério da Saúde no E. Santo.

PROGRAMAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

02 e 03 de Abril de 2019



Auditório David Alberto Loss - Escola Zilma Coelho Pinto - Cachoeiro de
Itapemirim /ES

DIA 02/04/2019 (terça-feira) Manhã
7h/8h30: Recepção / Credenciamento dos (as) Delegados (as)

8h30/9h: Solenidade de Abertura

9h/9h30: Aprovação do Regimento

9h30/10h: coffee Break

10h/11h - Painel 1 - "Financiamento adequado e suficiente para o SUS” - Sistema

Único de Saúde, Conferencista : Márcia Portugal, Chefe do núcleo especial de

programas de serviços de saúde da SESA- Secretaria estadual de saúde
Coordenador da Mesa: Ivani Canedo Silvestre
Moderador: Roberto Ferreira Póvoa
11h/12h: Debate do Painel 1 - "Financiamento adequado e suficiente para o SUS”

12h/13h30: Almoço
Tarde:
13h30/14h30 - Painel 2 -"Saúde como Direito e Atenção de Qualidade”,

Conferencista: Dr. Cleto Vinicius Vieira Pedrollo, Promotor de Justiça da Comarca

de Cachoeiro /ES.

14h30/15h30: Debate do Painel 2 - -"Saúde como Direito e Atenção de Qualidade”,

Coordenador da Mesa: Valdir Rodrigues Franco

Moderador: Ivani Canedo Silvestre
15h30/16h: coffee Break

16h/17h30: trabalho de grupos apresentação das propostas do painel 1
"Financiamento adequado e suficiente para o SUS” Painel 2 "Saúde como Direito e
Atenção de Qualidade”

Coordenador Mesa Valdir Rodrigues Franco e Ivani Canedo Silvestre
Moderador Roberto Ferreira Povoa

DIA 03/04/2019 (Quarta-Feira)
Manhã



8h/9h -Painel 3 - "Consolidação dos princípios do SUS - Sistema Único de Saúde";

Conferencista: Bartolomeu Martins, Chefe do núcleo de divisão de convênios do

MS - Ministério da Saúde no ES.

Coordenador da Mesa: Darcy Viqueti Fassarela
Moderador:Marcio Costa Ribeiro
9h/9h30h: coffee Break
9h30/10h30: Debate do painel 3 -"Consolidação dos princípios do SUS - Sistema

Único de Saúde10:30/12h: Trabalho grupo Painel 3 - "Consolidação dos princípios

do SUS - Sistema Único de Saúde";
Coordenador: Darcy Viqueti Fassarela
Moderador: Ivani Canedo Silvestre
12h/13h30: Almoço

13h30/15h: Plenária Formalização e aprovação das propostas

15h/15h30: coffee Break

15h30/17h: Plenária final para eleição de delegados

Coordenador : Valdir Rodrigues Franco, Ivani Canedo Silvestre
Moderador : Darcy Viqueti Fassarela
17h: Enceramento

Painel 1 – “Financiamento adequado e suficiente para o SUS”.

A conquista de suficiência e estabilidade dos recursos para o sistema público de

saúde é fundamental para corresponder tanto as necessidades do sistema como os

legítimos anseios da população em torno da defesa do direito constitucional á

saúde e do acesso universal e igualitário as ações e serviços do SUS.

Painel 2 – Saúde como Direito e Atenção de Qualidade”.

A Constituição federal de 1988 trouxe a saúde, como direito e dever do Estado. O

acesso às ações e serviços passou a ser universais, ficando reconhecido que é

direito da cidadania. A Declaração Universal dos Direitos Humanos menciona que

toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua

família, saúde e bem estar, inclusive alimentação, habitação, cuidados médicos e



os serviços sociais indispensáveis, e direito a segurança em caso de desemprego,

doença e invalidez. O conceito de saúde foi ampliado, portanto, e o Estado passou

a ser o defensor e promotor do Bem-Estar Social, abrindo os caminhos em direção

à mudança do modelo de atenção e gestão de saúde no Brasil.

Painel 3 – “Consolidação dos princípios do SUS”.

Os princípios norteadores do SUS são o da universalidade, da integralidade e da

equidade. Faz-se necessária, porém, uma perspectiva mais ampla: trazer para o

centro dos debates os sujeitos envolvidos de forma interdisciplinar e participativa,

na qual a intervenção sobre o processo saúde-doença seja o resultado da interação

entre gestores, prestadores, trabalhadores e usuários, conduzindo de forma

integrada ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, e ainda as formas

de cuidado voltadas para a qualidade de vida do cidadão.

REGIMENTO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM-ES

Da VII Conferência Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim - ES

VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ETAPA DA IX CONFERÊNCIA
ESTADUAL DE SAÚDE E XVI CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (=8ª+8)

Capítulo I

DA NATUREZA E OBJETIVOS

Art. 1º A VII Conferência Municipal de Saúde, Etapa Municipal da IX Conferência
Estadual de Saúde e da XVI Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8), tem o objetivo
de analisar as prioridades locais de saúde, formular propostas no âmbito dos
Municípios, dos Estados e da União, e elaborar Relatório Final, nos prazos previstos
por este Regimento.

§ 1º A divulgação da Etapa Municipal será ampla e a participação aberta a todos,
com direito a voz e voto, em todos seus espaços.



§ 2º O Documento Orientador que norteará as discussões será definido pelo
Conselho Nacional de Saúde e Conselho Estadual de Saúde.

§ 3º As propostas e diretrizes que incidirão sobre as políticas de saúde nas esferas
Municipal, Regional, Estadual e Nacional serão destacadas no Relatório Final da
Etapa Municipal.

§ 4º O Relatório Final da Etapa Municipal será de responsabilidade dos Conselhos
Municipais de Saúde e deverá ser enviado à Comissão Organizadora da Etapa
Estadual e até o dia 25 de abril de 2019.

§ 5º O registro dos dados sobre sua Conferência no Portal da XVI Conferência
Nacional de Saúde (=8ª+8) será feito por cada Conselho Municipal de Saúde, até o
dia 25 de abril de 2019.

Capítulo II

DO TEMA

Art. 2º A Conferência Municipal de Saúde, Etapa municipal da IX Conferência
Estadual de Saúde e Etapa Estadual da XVI Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8)
tem como tema: “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e
Financiamento do SUS”, e como eixos temáticos:

I - Saúde como direito;
II - Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); e
III - Financiamento adequado e suficiente para o SUS.

Capítulo III

DA REALIZAÇÃO

Art. 3º A Conferência Municipal de Saúde, Etapa Municipal da IX Conferência
Estadual de Saúde e da XVI Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) a ser realizada
nos dias 02 e 03 de Abril de 2019, contará com 01 (uma) etapa para debate,
elaboração, votação e acompanhamento de propostas.

§ 1º A composição do conjunto total de Delegadas e Delegados da Conferência
Municipal respeitará o estabelecido na Resolução do CNS nº 453, sendo 50% de
Usuários do SUS, 25% de Trabalhadores da Saúde e 25% de Gestores/Prestadores
de Serviços de Saúde, e ainda buscará promover o mínimo de 50% de mulheres do
total de participantes.

§ 2º Será assegurada acessibilidade plena, considerando aspectos arquitetônicos,
atitudinais, programáticos e comunicacionais a todos os participantes nos termos da
legislação e normas vigentes.



§ 3º As Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde, titulares e suplentes,
serão Delegadas e Delegados natos à Conferência Municipal de Saúde.

Art. 4º Na Conferência Municipal serão eleitas, de forma paritária, nos termos da
Resolução do CNS nº 453/2012, as Delegadas e os Delegados que participarão da
Etapa Regional e da Conferência Estadual no total de até 200 (duzentos) delegados,
sendo 100 (cem) delegados usuários do SUS, 50 (cinquenta) delegados
trabalhadores/profissionais de saúde, 25 (vinte e cinco) delegados prestadores e 25
(vinte e cinco) delegados gestores, conforme estabelecido na Resolução nº
1070/2018.

§ 1º O resultado da eleição das Delegadas e Delegados da Etapa Municipal será
enviado pelos Conselhos Municipais de Saúde à Comissão Organizadora da Etapa
Estadual até o dia 15 de abril de 2019.

§ 2º A atualização dos dados junto ao Sistema de Acompanhamento dos Conselhos
de Saúde - SIACS será feito por cada Conselho Municipal de Saúde, até o dia 25 de
abril de 2019.

§ 3º A Conferência Municipal deverá incentivar para que sejam eleitas pessoas que
ainda não participaram de outras conferências e que tenham demonstrado
compromisso ético e político com a Conferência, bem como com os debates em
torno do tema central da IX Conferência Estadual de Saúde e Etapa Estadual da XVI
CNS (=8ª+8).

§ 4º Serão eleitos/as ainda 20% de suplentes para cada um dos segmentos, que
comporão a delegação para a IX Conferência Estadual de Saúde e Etapa Estadual
da XVI CNS (=8ª+8).

§ 5º O Conselho Municipal de Saúde deve indicar um representante da Delegação
Municipal, dentre as Delegadas e Delegados eleitos para articulação com a
Comissão Organizadora Estadual.

§ 6º Só poderão participar das etapas subsequentes, na condição de Delegadas e
Delegados, as pessoas que participarem ativamente nos processos e atividades
preparatórias da Etapa Municipal.

§ 7º Poderá compor a delegação dos municípios para a etapa estadual da XVI CNS
(=8ª+8), todas as pessoas interessadas nos debates, desde que se inscrevam na
condição de participante livre, para os quais não serão asseguradas hospedagem e
alimentação.

Art. 5º A responsabilidade pela realização Conferência Municipal de Saúde, Etapa
Municipal da IX Conferência Estadual de Saúde e da XVI Conferência Nacional de
Saúde (=8ª+8), incluído o seu acompanhamento, será de competência do governo
Municipal e do Conselho Municipal de Saúde, com apoio solidário de movimentos,
entidades e instituições.

Art. 6º A Conferência Municipal de Saúde, Etapa Municipal da IX Conferência
Estadual de Saúde e da XVI CNS (=8ª+8) será presidida pelo Secretário(a)



Municipal de Saúde e coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde,
e, na sua ausência ou impedimento, pelo Coordenador Adjunto da Comissão
Organizadora.

Art. 7º A Conferência Municipal será constituída de três momentos estratégicos:

I - A Plenária de Abertura;
II - A Plenária Final;
III - Grupos de Trabalho.

§ 1º Os Grupos de Trabalho serão compostos paritariamente por Delegadas e
Delegados, nos termos da Resolução do CNS nº 453/2012 do Conselho Nacional de
Saúde, com participação de Convidadas e Convidados, estes proporcionalmente
divididos em relação ao seu número total.

§ 2º A Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar propostas
provenientes dos Grupos de Trabalho, bem como as moções de âmbito Municipal,
Estadual, Nacional e Internacional.

§ 3º O Relatório aprovado será encaminhado ao CES e à Secretaria Municipal de
Saúde, devendo ser amplamente divulgado, por meios eletrônicos e impressos, e
servirá de base para os processos posteriores de monitoramento e
acompanhamento.

§ 4º A Plenária Final da Conferência será ainda um momento celebratório aos
lutadores sociais pela defesa do direito à saúde.

Art. 8º A proposta do Regimento da Conferência Municipal de Saúde será elaborada
e definida pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde, instância máxima de
caráter permanente e deliberativa das políticas de saúde no âmbito municipal.

Parágrafo único. A assembleia de abertura da Conferência, através dos delegados
credenciados para participar da conferência municipal de saúde poderá emendar,
alterar, suprimir, acrescentar e aprovar o Regimento da conferência municipal de
saúde.

Capítulo IV

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 9º A Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde, Etapa
Municipal da IX Conferência Estadual de Saúde e da XVI CNS (=8ª+8) será
composta por 06 (seis) membros ou mais.

§ 1º A Comissão Organizadora será formada por membros do Conselho Municipal
de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º A Comissão Organizadora será coordenada pelo/a Presidente do Conselho
Municipal de Saúde e, na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário Executivo
do CMS que exercerá as funções de Coordenador-Adjunto.



§ 3º A Comissão Organizadora contará ainda com um Relator que será responsável
por toda parte documental da Conferência, em especial a elaboração do Relatório
Final a ser encaminhado ao CES.

§ 4º Os membros da Comissão Organizadora serão indicados pelo Pleno do CMS.

§ 5º A Comissão Organizadora poderá convidar outros atores para contribuir com o
processo organizacional da Conferência.

Capítulo V

DOS PARTICIPANTES

Art. 10 A Conferência Municipal de Saúde, Etapa Municipal da IX Conferência
Estadual de Saúde e da XVI CNS (=8ª+8) terá um público variável, conforme seus
distintos momentos estratégicos, contando com até 250 (duzentos e cinquenta)
participantes, até 200 (duzentos) Delegadas/os, até 50 (cinquenta) convidados e
palestrantes, nos termos deste Regimento.

Parágrafo único. A definição dos participantes buscará atender aos seguintes
critérios de equidade:

I - Gênero, identidade de gênero e diversidade sexual;
II - Étnico-racial, de modo a garantir representatividade aos diversos grupos que
compõem as populações negra e indígena, e as comunidades originárias e
tradicionais, respeitadas as diferenças e proporcionalidades locais;
III - Representatividade rural e urbana, considerando as trabalhadoras e os
trabalhadores do campo e da cidade;
IV - Geracional, estimulando especialmente a participação de entidades,
movimentos de jovens, idosos e aposentados;
V - Pessoas com deficiência e com necessidades especiais, patologias raras ou
negligenciadas;

Art. 11 Os participantes da Vll Conferência Municipal de Saúde, com o tema
“Democracia e Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS –
Sistema Único de Saúde” e a IX Conferência Estadual de Saúde e Etapa Estadual
da XVI CNS distribuir-se-ão nas seguintes categorias:

I - Delegadas e Delegados, com direito a voz e voto;
II - Convidadas e Convidados, com direito a voz.

Art. 12 Os interessados em participar da Conferência Municipal de Saúde como
Delegadas e Delegados deverão se inscrever entre os dias úteis de 25 de fevereiro
e 29 de Março de 2019, das 8:00hs às 16:00hs, limitado ao número de vagas
previstos para cada um dos segmentos.

§ 1º As inscrições serão realizadas na Sede do Conselho Municipal de Saúde,
localizado na Rua Dr. Raulino de Oliveira, 02, Centro, CEP 29300-150, nesta Cidade.



§ 2º É terminantemente proibido a inscrição de trabalhadores da saúde e gestores
municipais nas vagas destinadas aos usuários, assim como de gestores municipais
nas vagas destinadas aos trabalhadores da saúde.

§ 3º O não preenchimento das vagas destinadas a qualquer dos segmentos não
será impeditivo para realização da Conferência Municipal.

§ 4º Os delegados e delegadas que se fizerem representar entidades organizadas e
movimentos sociais, deverão apresentar documento assinado pela entidade (ofício)
ou órgão de classe, exceto os conselheiros de saúde.

Art. 13 O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, nos
termos do § 1º do artigo primeiro deste regimento, deverá promover a ampla
divulgação da Conferência nos canais de comunicação disponíveis, tais como, mídia
escrita, falada e eletrônica.

Capítulo VI

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 14 As despesas com a preparação e realização da Conferência Municipal de
Saúde correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas pela Secretaria
Municipal de Saúde.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde arcará com as despesas de
deslocamento do município até o local do evento dos delegados eleitos para as
Etapas Regional e Estadual.

Capítulo VII

DO ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS E DO MONITORAMENTO

Art. 15 Caberá ao Pleno do CMS, bem como às demais esferas do Controle Social,
acompanhar o andamento da Etapa Municipal da IX Conferência Estadual de Saúde
e Etapa Estadual da XVI CNS, assim como o monitoramento das propostas
aprovadas.

Capítulo VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 Os casos não tratados neste Regimento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora ad referendum do Pleno do Conselho Municipal de Saúde.

ANEXO

Distribuição dos Participantes da Conferência Municipal de Saúde e Etapa Municipal
da IX Conferência Estadual de Saúde e da XVI CNS (8ª + 8)



Delegados(as) 128
Delegados(as) Conselheiros Municipais

de Saúde
72

Convidados e Palestrantes 50
TOTAL 250

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de Novembro de 2018.
Aprovado pelo Decreto nº

VALDIR RODRIGUES FRANCO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Confirmo a Resolução do CMS nº 0275/2018, de 17 de Novembro de 2018.
Homologada, Decreto

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Secretária Municipal de Saúde.
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