
 

 

11º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Eixo Principal: “Saúde Pública: Acesso, Financiamento e Gestão no SUS”. 

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, deliberam a 11º Conferência Municipal de Saúde de Pouso Alegre como o 

tema: “ Saúde Pública: Acesso, Financiamento e Gestão no SUS”. Uma temática que incorpora diferentes significados. O direito à saúde passou 

a ser garantido a todos os brasileiros com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde de 1990. A 

institucionalização do SUS trouxe profundas transformações para os serviços de saúde, ao definir a universalização do acesso, a equidade na 

prestação dos serviços e a integralidade das ações como princípios da atenção à saúde no Brasil. O financiamento e a gestão dos recursos 

financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) são complexos: trata-se de gerenciar milhares de contratos, das transferências e cuidar da boa 

aplicação dos recursos em prol da melhoria dos serviços públicos de Saúde. Para o gerenciamento dos recursos federais transferidos e o 

monitoramento dos gastos mínimos a serem realizados em saúde pelas esferas de governo e dos resultados obtidos, são utilizados 

instrumentos de gestão para avaliação, controle e monitoramento das ações voltadas a saúde integral da população. 

 

1º Eixo: Direito à Saúde – Acesso e Modelos de Atenção. 

Diretriz: Qualificar o modelo de assistência à saúde e garantir acesso à rede de atenção com regulação adequada e transparente, em 

conformidade com o perfil epidemiológico, expansão da Atenção Primária em Saúde e de matriciamento de saúde mental de base municipal; 

regulamentação das políticas e estratégias de prevenção, promoção da saúde e proteção da vida voltadas à saúde do idoso, saúde do 

trabalhador rural e urbano, populações em situações de risco e/ou vulnerabilidade (população em situação de rua, usuários de crack, álcool e 

outras drogas e atenção domiciliar) e abordagem às situações de violência no Município. 

 

  

  

 



 

 

2º EIXO: Gestão, Orçamento, economia em saúde e financiamento no SUS. 

Diretriz: Acompanhar o processo de execução dos planos, do orçamento e do cumprimento de metas, em função dos resultados de impactos 

na saúde da população. Implantar novo modelo de gestão financeira para formulação de diretrizes e estratégias na oferta de serviços, levando 

em conta a relação custo- benefício. Subsidiar ações de planejamento e captação de recursos com foco na saúde, visando à redução da 

judicialização. Realizar o planejamento de cada ente federado, a ser desenvolvido de forma contínua, articulada e integrada do financiamento 

do SUS, racionalizando custos, proporcionando transparência e visibilidade da gestão. 

 

3º EIXO: Controle e Participação Social no SUS. 

Diretriz: Oportunizar ao controle social e a população condições de acesso às informações e aos conhecimentos sobre o SUS para o exercício 

da cidadania, discutir as diretrizes, as políticas e princípios do SUS. Fortalecer a atuação dos conselheiros de saúde junto à sociedade, como 

articuladores no processo de implementação do SUS. Proporcionar capacitação e educação permanente ao Conselho de Saúde, contribuindo 

para formação de formadores e multiplicadores do controle social. Desenvolver estratégias da participação da sociedade na estruturação de 

canais de comunicação, mediante o incentivo de participação da sociedade. Garantir a participação da população no processo de formulação 

das políticas de saúde, implementando a gestão participativa. 

 

4º EIXO: Valorização do Trabalho, Comunicação e Educação no SUS. 

Diretriz: Consolidar o SUS com o desenvolvimento e implantação de políticas que contemplem uma formação em saúde integrada às políticas 

públicas de saúde, com qualificação das redes de atenção na humanização, incluindo a capacitação e educação permanente, a integração 

ensino-serviço, aliadas a uma política de comunicação (ferramentas sociais) e de valorização da formação, do trabalho e do trabalhador, 

comprometida com a garantia dos direitos sociais, com fortalecimento da participação social e envolvendo o maior número de atores da 

sociedade civil. 


