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8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE/SC
ORIENTAÇÕES
2019 é ano de Conferências de Saúde. Devem ser realizadas Conferências Municipais de Saúde,
Conferências Estaduais de Saúde e a Conferência Nacional de Saúde.
A 8ª Conferência Estadual de Saúde terá como tema central: "Democracia e Saúde: Saúde como
Direito e Consolidação e Financiamento Do SUS”
Os eixos temáticos da 8ª. Conferência Estadual de Saúde são:
I – Saúde como direito;
II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); e
III – Financiamento adequado e suficiente para o SUS.
A 8ª Conferência Estadual de Saúde será realizada em duas etapas, etapa municipal e etapa estadual,
nas quais serão debatidos o tema central e os eixos temáticos, a partir do documento orientador, que
versará sobre o processo de construção de diretrizes para a Saúde,
A Etapa Municipal deverá ser realizada até 15 de abril de 2019;
O Relatório Final da Etapa Municipal será de responsabilidade dos Conselhos Municipais de Saúde,
que deverão enviar à Comissão Organizadora da Etapa Estadual até 06 (seis) propostas de âmbito
Estadual e Nacional, contemplando os 03 (três) eixos.
O prazo para o envio das propostas à Comissão Organizadora da Etapa Estadual se encerra no dia 25
de abril de 2019.
Na Conferência Municipal serão eleitos/as delegados/as que participarão da Conferência Estadual, de
forma paritária, conforme a Resolução nº 453/2012.
Quantidade de Delegados/as por município, de acordo com a população estimada em 2018 pelo
IBGE:
I- Municípios com até 50 mil habitantes – 04 delegados/as;
II- Municípios de 50.001 a 200 mil habitantes – 08 delegados/as;
III - Municípios acima de 200 mil habitantes – 12 delegados/as.
O resultado da eleição dos/as Delegados/as da Etapa Municipal deverá ser enviado à Comissão
Organizadora da Etapa Estadual até o dia 25 de abril de 2019, em Ofício assinado pelo/a
Coordenador/a da Conferência Municipal, no qual constem nome, CPF e segmento de cada
Delegado/a eleito/o, respeitando-se obrigatoriamente o critério da paridade dos segmentos em
relação ao segmento Usuários, ou seja, 50% de toda delegação deve ser de Usuários.
O Ofício com as inscrições deve ser encaminhado à Comissão Organizadora da etapa Estadual
através do e-mail: ces@saude.sc.gov.br
José Carlos da Cruz
Secretário do CES/SC

