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REGIMENTO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPALDE SAÚDE 

 

Art. 1º A 5ª Conferência Municipal de Saúde - CMS, convocada pelo Decreto Nº 

6.181 de 08 de Julho de 2021, do Prefeito Municipal da Estância Turística de 

Tremembé, tem por objetivo: 

I) Contribuir para a organização da atenção à saúde do Sistema Único de 

Saúde – SUS, no âmbito do município; 

II) Definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação social 

na  perspectiva da plena implementação do SUS, com ampla representação da 

sociedade; 

III) Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS, para 

garantir a saúde como direito humano, à sua universalidade, integralidade e 

equidade do SUS, com base em políticas que reduzam as desigualdades 

sociais e territoriais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e nas 

Leis n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 28 de dezembro de 

1990; 

IV) Pautar o debate e a necessidade da garantia de financiamento adequado e 

suficiente para o SUS, conforme responsabilidade dos três entes Nacional, 

Estadual e Municipal; 

V) Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades de 

saúde e participar da construção das diretrizes do Plano Plurianual - PPA e 

dos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde;  

VI) Avaliar a situação da assistência à saúde com o impacto da pandemia 

a nível                   municipal. 

 

DO TEMA 

Art. 2º A 5ª Conferência Municipal de Saúde de Tremembé, a ser realizada neste ano, 

terá como tema central: “ O SUS é de todos” apresentando como lema: “Conhecer a 

Saúde Municipal é Fundamental ”. 
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Art. 3º Os eixos temáticos são: 

I. Gestão do SUS e Participação Social; 

II. SUS - Da Atenção Básica à Média Complexidade;  

a) Atenção Básica; 

b) Vigilância em Saúde; 

c) Assistência Farmacêutica; 

d) Regulação. 

III. Fortalecimento das Redes e  Serviços de Saúde (RAS). 

Art. 4º As discussões temáticas nas atividades preparatórias de caráter formativo serão 

integradas pelos registros abaixo relacionados, que resultarão em Documento 

Norteador: 

I. Plano Municipal de Saúde 2018-2021; 

II. Relatório final da 4ª Conferência Municipal de Saúde - Tremembé/SP, 2019 

(propostas municipais); 

III. Plano de Governo; 

IV. Instrumento de Consulta Popular. 

Parágrafo Único - As atividades preparatórias não têm caráter deliberativo. 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 5º A 5ª Conferência Municipal de Saúde de Tremembé será divida em três 

etapas: 

I – Aplicação do Questionário elaborado pelo serviço de saúde local e 

apresentação das propostas municipais apuradas no Relatório Final da 4ª Conferência 

Municipal de Saúde – 2019; 

II – Sintetização das respostas referentes ao item acima, elaborando as 

propostas; 

III – Apresentação do Relátorio de Apuração. 

Art. 6º A 5ª Conferência Municipal de Saúde de Tremembé é aberta à participação 

das instituições ou entidades ligadas à área de saúde, da sociedade civil organizada e 

usuários do SUS, como estratégia para ampliar a participação popular e contribuir 
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para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. 

§1º A 5ª Conferência Municipal de Saúde não terá etapa regional, estadual e 

nacional, sendo realizada apenas em nível municipal com o objetivo de auxiliar a 

construção do Plano Municipal de Saúde (2022-2025); 

§2º A Conferência não terá delegados, tendo toda a população direito a 

participação. 

§3º Para realização da 5ª Conferência Municipal de Saúde o Conselho 

Nacional de Saúde não divulgou tema, lema e eixos, ficando a critério do município, 

através do Conselho Municipal de Saúde, a escolha dos mesmos; 

§4º Com o objetivo de evitar a disseminação do Coronavírus dada a pandemia 

instalada, a 5ª Conferência Municipal de Saúde será realizada parcialmente remota, 

como descrito neste documento. 

§5º Os trabalhos da 5ª Conferência Municipal de Saúde de Tremembé, darão 

início com a 1ª Etapa que será realizada parcialmente remota a partir das 9h do dia 19 

de julho até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de julho. A Plenária Final será aberta 

remotamente às 15h do dia 04 de agosto de 2021, com o tema central “O SUS é de 

todos”, tendo como lema “Conhecer a Saúde Municipal é Fundamental”. Poderão 

participar todos os munícipes com acesso a internet, através do link que será 

disponibilizado no site da Prefeitura Municipal  de Tremembé. 

§6º Será disponibilizado na página da Prefeitura o Documento Norteador que 

servirá de base para a Pré-Conferência bem como nas unidades de saúde. 

§7º O Regimento e a apresentação para apreciação e deliberação sobre as 

propostas elaboradas na 1ª Etapa, consolidadas no 1º Relatório Síntese, estarão 

disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Tremembé a todos os munícipes. 

§8º Para que os munícipes possam participar será obrigatória a leitura do 

Regimento da 5ª Conferência Municipal de Saúde de Tremembé, que estará 

disponível na página da Prefeitura ou a versão impressa nas unidades de saúde, tendo 

higienizado as mãos com álcool em gel 70º e usando, adequadamente, máscaras sobre 

o rosto. 

§9º A realização da 5ª Conferência Municipal de Saúde será de 

responsabilidade da                        Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. 
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§10 Cada munícipe terá direito a uma participação em cada etapa, conferidos 

ao CPF (Cadastro de Pessoa Física). 

 

DAS ETAPAS 

Art. 7º A 1ª ETAPA será aberta remotamente às 9h do dia 19 de julho até as 23 

horas e 59 minutos do dia 25 de julho, apresentando como tema central: “O SUS é 

de todos”, e como lema: “Conhecer a Saúde Municipal é Fundamental”. Para os 

participantes da Conferência que optarem pela participação física, os formulários 

estarão a disposição nas unidades de saúde do dia 19 a 23 de julho, no horário de 

funcionamento das mesmas. 

§1º O não cumprimento, por motivo de força maior, dos prazos previstos neste 

Artigo, ou da não realização de qualquer etapa da Conferência prevista no Art. 6º, não 

constituirá  impedimento para a realização da 5ª Conferência Municipal de Saúde. 

§2º O documento norteador que servirá de base para as discussões da 

Conferência  será o consolidado do disposto no Art. 4º. 

Art. 8º A Conferência será realizada PARCIALMENTE remota e os participantes 

deverão acessar o site da Prefeitura onde estarão disponibilizados o Documento 

Norteador para consulta pública ou procurar uma unidade de saúde. 

§1º Para participar da Conferência o munícipe deverá acessar o LINK através 

do site da prefeitura. Esse link o direcionará para um FORMULÁRIO DIGITAL onde 

deverá realizar cadastro (nome completo, CPF, bairro, cidade, telefone e e- mail), 

informar o seu segmento (usuário do SUS, profissional de saúde, prestador de serviço, 

representante da sociedade civil) e ler/concordar com o Regimento da 5ª 

Conferência Municipal de Saúde. 

§2º. Caso o participante não tenha acesso a internet, será disponibilizado o 

FORMULÁRIO idêntico ao DIGITAL onde deverá realizar cadastro (nome 

completo, CPF, bairro, cidade, telefone e e- mail), informar o seu segmento (usuário 

do SUS, profissional de saúde, prestador de serviço, representante da sociedade 

civil),  ler o Regimento da 5ª Conferência Municipal de Saúde. 
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Art. 9º O Relatório de Apuração, documento consolidado de todas as propostas 

produzidas e aprovadas na 1ª Etapa da Conferência, será apresentado ao Pleno da 5ª 

Conferência Municipal de Saúde no dia 04 de agosto de 2021. 

Art. 10º Poderão participar como membros da Conferência todos os cidadãos ou 

representantes de Instituições interessadas no aperfeiçoamento das políticas públicas 

de saúde do SUS, nas condições de: 

§ 1º Qualquer cidadão maior de 16 anos. 

Art. 11º A última etapa da 5ª Conferência Municipal de Saúde será realizada por on-

line no dia 04 de agosto de 2021 às 15:00h. O LINK de participação será divulgado 

no site da Prefeitura Municipal e por outras mídias digitais de grande acesso pela 

população. 

Art. 12º O Relatório Final deverá contemplar o conjunto das propostas aprovadas na 

5ª Conferência Municipal de Saúde de Tremembé. 

Art. 13º Os certificados de participação serão conferidos aos participantes que 

efetivamente preencheram o formulário e que o requereram na ficha cadastral através 

do e-mail comus@tremembe.sp.gov.br até o dia 20 de agosto. A Comissão 

Organizadora enviará por e-mail no prazo de até 60 dias. 

 

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃDA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art. 14º A 5ª Conferência Municipal de Saúde será coordenada pela Comissão 

Organizadora. 

Art. 15º A Comissão Organizadora da  5ª Conferência Municipal de Saúde será composta 

por três membros titulares do Conselho Municipal de Saúde, de acordo com a 

Resolução nº 129/2021, sendo os representantes dos segmentos de Usuários e 

Trabalhadores da Saúde indicados por seus representantes no Conselho Municipal de 

Saúde. 

Art. 16º À Comissão Organizadora da 5ª Conferência Municipal de Saúde compete: 

a) Promover as ações necessárias à realização da 5ª Conferência Municipal 

de Saúde; 

b) Elaborar e encaminhar para aprovação o regimento da 5ª Conferência 

mailto:comus@tremembe.sp.gov.br
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Municipal de Saúde; 

c) Promover, coordenar e supervisionar a realização da 5ª Conferência 

Municipal de Saúde, cuidando de todos os aspectos técnicos, políticos, 

administrativos e financeiros que a envolverem; 

d) Responsabilizar-se pela programação oficial da 5ª Conferência Municipal 

de Saúde; 

e) Propor critérios de credenciamento, formas de participação e roteiros para 

a Pré- Conferência e para a Conferência; 

f) Selecionar e propor o nome do(s) expositor (es) que participará (ão) da (s) 

palestra (s) de abertura; 

g) Deliberar sobre os documentos; 

h) Elaborar o Relatório Final da 5ª Conferência Municipal de Saúde, 

promover sua publicação eletrônica e encaminhamento a todas as instâncias 

que se fizerem necessárias; 

i) Decidir, em última instância, as questões omissas ou não previstas neste 

regimento. 

I- - encaminhar a prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde; 

II- - propor o cerimonial de abertura da 5ª Conferência Municipal de Saúde; 

III- - discutir e resolver todas as questões julgadas pertinentes não previstas nos 

itens anteriores; 

IV-  propor e viabilizar a execução do orçamento e solicitar as suplementações 

orçamentárias; 

V- propor as condições de infraestrutura necessárias à realização da 5ª Conferência 

Municipal de Saúde, referentes ao local, equipamentos e instalações, 

recursos audiovisuais, serviços de reprografia, comunicação, transporte, e 

outras consideradas indispensáveis à sua realização. 

Parágrafo Único - A Comissão Organizadora contará com suporte técnico, 

administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde para o cumprimento 

de suas atribuições.  

Art. 17º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão 
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Organizadora da 5ª Conferência Municipal de Saúde de Tremembé . 

Art. 18º O presente regimento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde na 

reunião extraordinária de 16 de julho de 2021 e segue para publicação. 

 

 

 


