
O cio Circular n. 3/2023-CAOPSAU         Curi ba, 17 de fevereiro de 2023.

Objeto: Conferências Municipais de Saúde

Colega,

As Conferências de Saúde, por força do art. 1º,  §1°, da Lei Federal  nº
8.142/90, devem ser realizadas a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação das polí cas de
saúde, sendo a sua convocação incumbência do Poder Execu vo de cada ente federa vo.

O papel das Conferências é tão relevante que o seu tempo de realização
deve ser sempre compa vel  com os tempos das polí cas de Estado, a fim de assegurar  um
processo con nuo de modernização e adequação à realidade das polí cas públicas de saúde. O
início  do ano de 2023 será marcado pela  realização  das  Conferências  Municipais  de  Saúde,
instâncias  colegiadas  que  materializam  a  diretriz  cons tucional  prevista  no  art.  198,  III,  da
Cons tuição Federal, que estabelece a par cipação da comunidade no Sistema Único de Saúde. 

As reuniões municipais devem ser finalizadas até 31 de março de 2023 e,
para o pleno aproveitamento dessa instância de discussão, é obrigatório que o município dê
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ampla e prévia ciência dos dados de saúde locais (art. 48, §1°, LC 101/001 e art. 31, LC 141/122),
possibilitando que toda a comunidade possa avaliar a realidade que se apresenta e definir as
prioridades que serão discu das. É importante que todos possam dimensionar o que deveria ter
sido feito e o que está sendo executado, para que as propostas possam realmente se direcionar
ao aperfeiçoamento das ações e  serviços de saúde.  O que significa “em resumo:  confirmar,
modificar o errado e construir corretamente o novo”3.

As  diretrizes  aprovadas  nas  Conferências  municipais  deverão  ser
encaminhadas para a Secretaria Execu va do CES-PR até as 17h do dia 10 de abril de 2023, para
que possam ser levadas à discussão na 13ª Conferência Estadual de Saúde, que da mesma forma
deve viabilizar previamente a divulgação de documentos que apresentem a realidade de saúde
do Estado do Paraná e as propostas que serão discu das.

Tais  diretrizes  são  consideradas  asser vas  importantes  que
obrigatoriamente deverão ser observadas na formulação de polí cas municipais e estaduais de
saúde,  visando  à  melhoria  da  qualidade  das  ações  e  serviços  de  saúde  e  proporcionando
melhores condições de acesso ao Sistema Único de Saúde e, daí, a necessidade de se garan r a
ampla par cipação de todos os setores sociais.

1 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em
meios eletrônicos de acesso público:  os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de
contas e o respec vo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal;
e as versões simplificadas desses documentos. 

§ 1o A transparência será assegurada também mediante:
I  –  incen vo à  par cipação popular  e realização de audiências  públicas,  durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

II  -  liberação  ao  pleno  conhecimento  e  acompanhamento  da  sociedade,  em  tempo  real,  de  informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade
estabelecido pelo Poder Execu vo da União e ao disposto no art. 48-A.

2 Art. 31. Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde,
para consulta e apreciação dos cidadãos e de ins tuições da sociedade, com ênfase no que se refere a:
I - comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei Complementar;

II - Relatório de Gestão do SUS;

III - avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respec vo ente da Federação.

Parágrafo único. A transparência e a  visibilidade serão asseguradas mediante incen vo à par cipação popular  e
realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde.

3  CARVALHO, Gilson de Cássia Marques. Par cipação da comunidade na saúde. 2a. ed. Campinas, SP: Saberes, 2014.
p. 107.
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De acordo com as Leis Estaduais n. 10.913/944 e Seção VI, n. 13.331/01, a
Conferência Estadual de Saúde5 é um fórum de debate democrá co, em caráter delibera vo,
para propor diretrizes e estratégias na formulação da Polí ca Estadual de Saúde.

Dito  o  que precede,  tem-se  que a  Conferência  Estadual  de  Saúde do
Paraná será realizada nos dias  23 a 25 de maio, tendo por tema central  “Garan r direitos e
defender  o  SUS,  a  vida  e  a  democracia  –  Amanhã  vai  ser  outro  dia”.  Os  textos-guias  das
Conferências  estadual  e  municipais  são  selecionados  pela  Comissão  Organizadora  da  17a.
Conferência Nacional de Saúde6-7 (que será realizada em Brasília nos dias  2 a 4 de julho), que
também estabelece os eixos e subeixos de discussão.

É  por  tudo  isso,  que  a  não  realização  das  Conferências  ou  a  sua
ocorrência  sem citar  diretrizes,  traz importantes consequências  nega vas ao respec vo ente
federa vo.

Consignamos, pois, ao (à) Colega a necessidade de verificar a realização
da Conferência em seu município dentro do prazo limite estabelecido pela Secretaria Estadual
de  Saúde,  bem  como  sugerimos  a  sua  par cipação,  se  possível,  nas  reuniões  realizadas  a
propósito  da  boa  organização  deste  debate  comunitário.  Semelhantes  providências  são
fundamentais para o SUS e condizem com as nossas mais importantes funções na matéria.

Sendo o que nhamos a referir, renovamos-lhe nossas manifestações da
mais elevada consideração. 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA

4 Disponível em: h ps://conselho.saude.pr.gov.br/Pagina/Lei-Estadual-no-10913-de-04-de-outubro-de-1994 
5 Vide Resolução n. 13/2022, CES-PR, que define o Regulamento da 13ª Conferência Estadual de Saúde. Disponível
em:  h ps://conselho.saude.pr.gov.br/sites/ces/arquivos_restritos/files/documento/2022-07/013-22_-
_aprova_regulamento_da_13a_conferencia_estadual_de_saude_do_parana.pdf 
6 Regimento disponível em: h p://www.conselho.saude.gov.br/documentos17cns 
7 Material disponível em: h p://conselho.saude.gov.br/ul mas-no cias-cns/2805-etapas-municipais-da-17-
conferencia-nacional-de-saude-projetam-o-amanha-de-um-novo-dia-em-todo-pais 


