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Capítulo I 

Dos Objetivos 

 

Art. 1º – A 7ª Conferência Municipal de Saúde de Capela de Santana, convocada 
pelo Decreto nº 40, de 17 de setembro de 2021, será realizada na cidade de Capela 
de Santana e terá os seguintes objetivos: 
 

I – Debater o tema da Conferência com enfoque na elaboração do Plano Municipal 

de Saúde para os anos de 2022 a 2025; 

 

II – Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla representação 

da sociedade; 

 

III – Avaliar a situação de saúde e elaborar propostas a partir das necessidades de 

saúde da população; 

 

IV – Avaliar os impactos provocados pela Pandemia da COVID-19 no âmbito 

municipal. 

 

 

Capítulo II  

Do Tema 

 

Art. 2º – A 7ª Conferência Municipal de Saúde terá como tema principal: 

"FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE - ELABORAÇÃO 

DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025". 

 

§ 1º Os eixos temáticos da 7ª Conferência Municipal de Saúde serão: 

 

I – Acesso aos Serviços Públicos de Saúde; 

 

II – Ações Estratégicas e Políticas Públicas em Saúde; e  

 

III – Enfrentamento à Pandemia COVID-19. 

 

§ 2º As exposições, nas distintas etapas da Conferência, têm a finalidade de 

qualificar os debates.  

 
 

Capítulo III 

Das Etapas 

 

Art. 3º – A 7ª Conferência Municipal de Saúde contará com 03 (três) etapas para 
elaboração, votação e acompanhamento das propostas que servirão de subsídio 
para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, de acordo com o 
seguinte calendário: 
 

I – Pré-Conferência – realizada através do preenchimento de formulário online 
elaborado pela Comissão Organizadora e disponibilizado no sítio eletrônico da 
Prefeitura Municipal de Capela de Santana e amplamente divulgado através das 

redes sociais, no período de 17 de setembro de 2021 a 30 de setembro de 2021. 



  

 

II – Compilação dos dados obtidos através dos formulários – realizada pela 

Comissão Organizadora, no período de 1º de outubro de 2021 a 13 de outubro de 

2021. 
 

III – Conferência – realizada no dia 14 de outubro de 2021, às 8h30min, na sala 
de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Capela de Santana, situada à 
Avenida Coronel Orestes Lucas, nº 2335, Vila Nova, Capela de Santana/RS; 
 

§ 1º – Os debates sobre o tema e os eixos temáticos serão conduzidos com base 
nos resultados obtidos na etapa de pré-conferência. 
 

§ 2º – As deliberações da Conferência serão objeto de monitoramento pelas 
instâncias de controle social, com vistas a acompanhar seus desdobramentos. 
 

§ 3º – Em função da pandemia COVID-19, a Conferência será realizada por meio de 
uma reunião plenária do Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 
Saúde, não sendo aberta ao público a fim de evitar aglomerações. 
 

§ 4º – A participação da comunidade se dará por meio do preenchimento do 
formulário online referido no Art. 3º, Inciso I. 
 
 

Capítulo IV 

Da Organização 

 

Seção I 

Da Estrutura da Comissão Organizadora 

 

Art. 7º – A Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde de 
Capela de Santana terá a seguinte estrutura: 
– Presidente – Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 
– Vice-Presidente – Secretário Municipal de Saúde; 
– Coordenação Geral; 
– Secretaria Geral; 
– Comissão de Formulação e Programação; 
– Comissão de Relatoria; 

 

 

 

Seção II 

Das Atribuições da Comissão Organizadora 

 

Art. 8º – A Comissão Organizadora possui as seguintes atribuições: 

a) Coordenar, acompanhar e promover a conferência atendendo aos aspectos 
políticos, administrativos e financeiros determinados pelo Conselho Municipal de 
Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde; 

b) Aprovar a programação e os expositores da Conferência; 

c) Propor os documentos técnicos e textos de apoio a serem aprovados pelo 
Conselho Municipal de Saúde; 

d) Elaborar e providenciar a publicação do relatório final; 

e) Publicar o resumo das deliberações; 

f) Realizar o julgamento de recursos; 

g) Promover a divulgação da Conferência; 



  

h) Providenciar a distribuição de documentos vinculados ao tema da Conferência; 

i) Deliberar sobre as questões não previstas nos itens anteriores. 
 

Art. 9º – À Coordenação Geral compete: 

a) Convocar e Coordenar as reuniões da Comissão Organizadora; 

b) Supervisionar a organização da conferência; 

c) Articular-se com os veículos de comunicação disponíveis, visando mobilizar e 
estimular a ampla participação da população do município; 

d) Coordenar e realizar todas as atividades de comunicação social, incluindo o 
Cerimonial da Conferência Municipal de Saúde; 
 

Art. 10º – À Secretaria Geral compete: 

a) Receber e expedir a correspondência e os documentos da conferência. 

b) Organizar o apoio de Secretaria da Conferência; 

c) Participar das reuniões da Comissão Organizadora; 

d) Organizar o credenciamento dos delegados e os controles necessários; 

e) Organizar e arquivar os documentos da conferência; 

f) Elaborar material de divulgação. 
 

Art. 11º – Compete à Comissão de Formulação e Programação: 

a) Elaborar o formulário online e disponibilizá-lo eletronicamente; 

b) Monitorar o funcionamento do referido formulário, atentando-se para o período 
em que o mesmo deverá permanecer disponível para preenchimento; 

c) Sanar possíveis problemas técnicos ou comunicá-los à Coordenação Geral para 
que sejam tomadas as providências necessárias; 

d) Elaborar as ementas e o roteiro de orientações para os debates/painéis; 
 

Art. 12º – À Comissão de Relatoria compete: 

a) Coordenar a Relatoria; 

b) Coordenar a sistematização do resultado do grupo de trabalho; 

c) Elaborar o relatório final. 
 
 

Capítulo V 

Dos Recursos Financeiros 

 

Art. 13º – A Secretaria Municipal de Saúde de Capela de Santana arcará com as 
despesas com a organização geral da 7ª Conferência Municipal de Saúde. 
 

Parágrafo único - Os recursos financeiros a que se refere o caput deste artigo 
serão oriundos de recurso livre da Secretaria Municipal de Saúde e parcerias. 
 
 

Capítulo VI 

Das Instâncias Deliberativas 

 

Art. 14º – São instâncias deliberativas da 7ª Conferência Municipal de Saúde de 
Capela de Santana: 
 

I - Plenária de Abertura; 
 

II - Grupo de Trabalho; 
 



  

III - Plenária Final. 
 

§ 1º - A coordenação da Plenária de Abertura será indicada pela Comissão 
Organizadora, com o objetivo de aprovar o Regulamento da 7ª Conferência 
Municipal de Saúde; 
 

§ 2º - O grupo de trabalho será único, tratando de cada eixo, na ordem em que são 
apresentados, tendo como objetivo deliberar sobre o temário. 
 

§ 3º - A coordenação da Plenária Final será indicada pela Comissão Organizadora, 
e tem como objetivo aprovar o Relatório Final da Conferência contendo as diretrizes 
municipais para formulação de políticas para o SUS e as moções de âmbito 
municipal. 
 

§ 4º - O Relatório Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Capela de 
Santana será encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria 
Municipal de Saúde para fins de arquivamento e inserção das propostas no Plano 
Municipal de Saúde 2022-2025. 

 
 
 

Capítulo VII 

Dos Participantes 

 

Art. 15º – São participantes da 7ª Conferência Municipal de Saúde: 
 

I - Delegadas e Delegados, com direito a voz e voto; 

 

II - Convidadas e Convidados, com direito a voz. 

 

§ 1º - São considerados delegadas e delegados todos os membros do Conselho 
Municipal de Saúde e da Secretária de Saúde participantes. 

 

§ 2º - Os convidados são os participantes com residência em outro município. 
 

Art. 16º – O credenciamento dar-se-á na hora e local da 7ª Conferência Municipal 
de Saúde, por meio de preenchimento de lista de presença e assinatura em livro de 
Ata. 
 
 

Capítulo VIII 

Do Funcionamento e Regulamentação 

 

Art. 17º – Os trabalhos da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Capela de 
Santana se darão da seguinte forma: 

 

I – Plenária de abertura para aprovação do Regimento Interno da 7ª Conferência 
Municipal de Saúde; 
 

II – Mesa redonda com exposição do tema central da Conferência; 
 

III – Trabalhos de grupo para aprofundamento das discussões temáticas e 
elaboração das proposições, eixo a eixo; 
 



  

IV – Plenária Final de deliberações de propostas; 
 

§ 1º - Os delegados e delegadas terão direito à voz e voto; 
 

§ 2º - Os observadores e convidados não terão direito a votar, mas terão direito à 
voz, exceto na Plenária Final. 
 

Art. 18º - As informações acerca da 7ª Conferência Municipal de Saúde poderão ser 
obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde, e 
através do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Capela de Santana. 
 

Art. 19º - O grupo de trabalho único abordará os eixos temáticos da 7ª Conferência 
Municipal de Saúde, sendo dirigidos por um coordenador previamente designado 
pela Comissão Organizadora, o qual terá a função de conduzir as discussões, 
controlar o tempo e estimular a participação de todos os membros; 
 

§ 1º - A Comissão de Relatoria visará à organização, sistematização e registro das 
propostas e conclusões do grupo; 

 

§ 2º - O grupo de trabalho deliberará sobre o Relatório Consolidado da seguinte 
forma: 

a) O Relatório Consolidado será lido e votado ao final do grupo de trabalho; 

b) As propostas que obtiverem a maiorias dos votos simples, em cada eixo, e forem 
aprovadas farão parte do Relatório Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde e 
servirão de subsídio para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025; 

c) Na Plenária Final não serão acatadas propostas novas; 
 

§ 3º - O término dos trabalhos em grupo será às 11h, podendo variar conforme o 
andamento dos trabalhos; 
 

§ 4º - O documento sistematizado a ser encaminhado para votação na Plenária 
Final será elaborado pela Comissão de Relatoria. 
 

Art. 20º - A Plenária Final terá como objetivos: 
 

I – Discutir e aprovar o Relatório Final; 
 

II – Eleger a Comissão para Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. 
 

Art. 21º - A apreciação e votação das propostas concernentes ao tema principal, 
constantes da consolidação dos relatórios do grupo de trabalho terão os seguintes 
encaminhamentos: 
 

I – A Coordenação da Plenária Final procederá à leitura do Relatório Consolidado, 
aprovado no grupo de trabalho, de modo que apenas os pontos de divergência 
serão identificados à parte, podendo receber destaque, se necessário, para serem 
apreciados pela Plenária Final; 
 

II – Após a leitura geral, os pontos não anotados como destaques serão 
considerados aprovados por unanimidade pela Plenária Final e incluídos no 
Relatório Final e, em seguida, serão chamados por ordem, um a um dos destaques 
para serem apreciados; 
 



  

III – Todas as propostas de alterações de texto dos destaques deverão ser 
apresentadas por escrito à Mesa Coordenadora da Plenária Final; 
 

IV – A aprovação das propostas apresentadas será pela maioria simples dos 
delegados presentes. 
 

Parágrafo Único – A Plenária Final aprovará o Relatório Final da Conferência, 
devendo expressar o resultado dos debates. 
 

Art. 22º - Encerrada a fase de apreciação do Relatório Final, o Coordenador da 
Plenária Final procederá a leitura. 
 

Art. 23º - A Plenária Final deverá eleger os delegados que participarão da Comissão 
de elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, devendo ser incluídos seus 
nomes completos e segmento que representam no Relatório Final. 

 

 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 24º – O Conselho Municipal de Saúde acompanhará e deliberará sobre 
atividades da Comissão Organizadora, devendo esta Comissão apresentar relatos 
em todas as reuniões plenárias do Conselho. 
 

Art. 25º – A Secretaria Municipal de Saúde promoverá o apoio técnico, 
administrativo e financeiro necessário ao funcionamento da Comissão Organizadora 
da 7ª Conferência Municipal de Saúde. 
 

Art. 26º – Serão conferidos certificados aos delegados, convidados, expositores de 
temas, debatedores, relatores, coordenadores de grupo, comissão organizadora e 
colaboradores, especificando a condição de sua participação. 
 

Art. 27º – A responsabilidade pela realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde 
será de competência do Conselho Municipal de Saúde e da Prefeitura de Capela de 
Santana, com apoio solidário de movimentos, entidades e instituições. 
 

Art. 28º – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora, cabendo recurso ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde e 
durante a 7ª Conferência Municipal de Saúde, ao Plenário da Conferência. 
 
 
 

Capela de Santana, 17 de setembro de 2021 
 
 
 
 
 
 

 José Alfredo Machado        Lucilene Roveda         Carmem Deniza de Oliveira Pires 
    Prefeito Municipal         Secretária de Saúde      Presidente do Conselho de Saúde 


