PLANEJAMENTO
CONFERÊNCIAS
MUNICIPAIS DE SAÚDE
Apoio interinstitucional Conselho Estadual de Saúde, Superintendência do
Ministério da Saúde no estado do Maranhão, Secretaria de Estado da Saúde,
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde.
Maranhão - Setembro/2021

ABERTURA
• Apresentações;
• Necessidade de realização das Conferências;
• Processo para organização das conferências.

Materiais de suporte
• Link

de pasta para acesso aos documentos, aos municípios que
preencherem a frequência da reunião com os seguintes documentos:
• Manual instrutivo do CNS para a realização das conferências 2021;
• Resolução 004/2021 CES;

• Modelo de oficio convite;
• Modelo de oficio resposta;

• Modelo de Decreto, portaria, regimento;
• Passo a Passo para a realização das Conferências municipais de

Saúde;
• Outros.

Orientações
• Considerando a paridade:
• 25% gestores, 25% profissionais e 50%usuários

•

Municípios até 10.000 hab. - mínimo 40 delegados;

•

Municípios 10.000 - 20.000 hab. - mínimo 60 delegados;

•

Municípios 20.000 - 50.000 hab. - mínimo 80 delegados;

•

Municípios 50.000 - 100.000 hab. - mínimo 100 delegados;

•

Municípios acima de 100.000 hab. - mínimo 120 delegados.

Orientações
• TEMÁTICAS SUGERIDAS:
• Fortalecimento da Atenção Primária;
• Fortalecimento da Saúde do Trabalhador;
• Atenção à saúde no pós-pandemia;

• O município inserir mais um tema conforme realidade local.

Orientações
A programação da conferência deverá conter:
- XXh – XXh: Credenciamento;
- XXh – XXh: Abertura;
- XXh – XXh: Tempo para palestras;
- XXh – XXh: Atividades em grupo;
- XXh – XXh: Eleição para renovação do Conselho;
- XXh – XXh: Encerramento
•

•
•

Proposta de duração: 08h-14h00
Sugerimos a abertura de forma hibrida na noite anterior (link Zoom pode ser disponibilizado
pelo Cosems aos gestores interessados).

Orientações
Proposta de organização:
I - dia XX de XXXXXXX de 2021 - das
18h00 às 20h00:
a)
Mesa de abertura;
b)
Apresentação cultural;
c)
Leitura do Regimento Interno;
d)
palestra: O SUS Pós Pandemia;
e)
apresentação da Secretaria de
Saúde;

II - dia XXX de XXXXXX de 2021 - das
08h00 às 14h00:
a)
Credenciamento;
b)
Grupos de trabalho;
c)
Plenária: apreciação, discussão
e votação das propostas;
d)
Leitura das propostas, por
Eixo;
e)
Apresentação do relatório da
Conferência e
f)
Encerramento.

Proposta de modalidade: Dia 1 online/ hibrido Dia 2 Presencial
Sugerimos a abertura de forma hibrida na noite anterior (link Zoom pode ser disponibilizado
pelo Cosems aos gestores interessados desde que solicitado com antecedência).

Em caso de dúvidas entre em contato
Todas as instituições aqui representadas estão à disposição para o bom
andamento das Conferências Municipais de Saúde.
Conselho estadual de Saúde – Raimunda Rudakoff - presidente
(98)981361977 – Conselheiro Antônio Pereira (98)987687748
consaudema@gmail.com
• Ministério da Saúde – Cláudia Pereira claudia.pereira@saúde.gov.br
(98)988386771
• SES – asplan@saúde.ma.gov.br (98) 31985654
• COSEMS - Aurilívia Barros - Coordenadora da equipe de apoio.
apoiocosemsma@gmail.com (99)981950660.
•

