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EDITAL 001/2023

A Prefeitura Municipal de Mafra, através da Secretaria Municipal de Saúde e do
Conselho Municipal de Saúde, tornam público à realização da 9ª Conferência
Municipal de Saúde, convocando toda a sociedade mafrense a participar da 9ª
Conferência Municipal de Saúde, aprovada pela Resolução 80/CMS/2023 de
07 de fevereiro de 2023, etapa Municipal da 9ª Conferência Estadual de Saúde,
que corresponde à Etapa Estadual da 17ª Conferência Nacional de Saúde (17ª
CNS), convocada pela Resolução CNS nº 664, de 05 de outubro de 2021, que
tem por objetivo debater o tema da Conferência, com enfoque na garantia dos
direitos e na defesa do SUS, da vida e da democracia.

Reafirmar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS), da universalidade, integralidade e equidade para garantia da saúde
como direito humano, com a definição de políticas que reduzam as
desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na Constituição Federal
de 1988, e nas Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990;

Mobilizar e estabelecer diálogos diretos com a sociedade brasileira acerca da
saúde como um direito constitucional e da defesa do SUS, de forma a garantir
a devida relevância à participação popular e ao controle social no SUS, com
seus devidos aspectos legais de formulação, fiscalização e deliberação acerca
das políticas públicas de saúde por meio de ampla representação da sociedade.

Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas que atendam às necessidades
de saúde do povo brasileiro e definir as diretrizes que devem ser incorporadas
na elaboração dos Planos Plurianuais de Saúde, Nacional, Estaduais e do
Distrito Federal (2024-2027), os Planos de Saúde Nacional, Estaduais e do
Distrito Federal (2024-2027), e revisão dos Planos Municipais de Saúde,
elaborados para os anos de 2022 a 2025 e construir uma mobilização
permanente das forças da sociedade, que parte do monitoramento das
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Amanhã Vai Ser Outro Dia”



deliberações da 17ª CNS, para garantia de direitos sociais e democratização
do Estado, em especial, as que incidem sobre o setor saúde.

1 – Da 9ª Conferência Municipal de Saúde

1.1 – A Conferência ocorrerá no dia 30 de março de 2023 no CEDUP de Mafra
(Centro de Educação Profissional) situado na Rua Benemérito Estanislau
Maieski, s/n, bairro Vila Nova, conforme programação dispostas no item 3
deste edital.

1.2 - A 9ª Conferencia Municipal de Saúde de Mafra, seguirá o tema da 17ª
CNS:

“Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai
Ser Outro Dia”.

Com debates norteados nos quatro eixos já definidos:

I - O Brasil que temos. O Brasil que queremos;

II - O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar
vidas;

III - Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e

IV - Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

1.3 – A 9ª Conferência Municipal de Saúde seguira o regimento da 9ª
Conferência Estadual de Saúde em tudo o que se aplicar principalmente
quanto à formulação de proposta a nível regional, estadual, nacional; paridade;
eleição de delegados.

1.4 – Serão consideradas no nível do Município de Mafra, como ações de pré-
conferência:

a - ações de divulgação da conferencia nas unidades de saúde que compões
os territórios de saúde municipal, para que atuem como multiplicadores.

b – devolutiva no ato das inscrições de material norteador e informativo ao
inscrito.

c – disponibilidade ao inscrito de canal online para interação com profissionais
da saúde, para cada eixo temático.

2 – DAS INSCRIÇÕES E DAS VAGAS



2.1 – A inscrições somente serão feitas online, através do Google Forms, e
estarão disponíveis no período de 06 a 20/02/2023.

2.2 - O interessado deverá acessar, via internet, o endereço eletrônico
www.mafra.sc.gov.br onde terá acesso à ficha de inscrição e aos
procedimentos e disposições dos eventos, observando:

a) acessar o endereço eletrônico a partir das 08h00min do dia 06/02/2023 até
as 08h00min do dia 20/02/2023

b) preencher o requerimento de inscrição que será exibido.

2.3 - O nº de inscrição não será limitado, porém será efetivado no momento do
credenciamento, conforme consta no item três deste edital.

3. Da Programação da 9ª Conferencia Municipal de Saúde de Mafra

3.1 – A conferência será no dia 30 de março (quinta-feira) das 08h00min
17h00min, com a seguinte programação:

a) 08h00min - Credenciamento;
b) 08h30min - Abertura da Conferência;
c) 09h30min - Intervalo;
d) 09h45min - Palestra Magma;
e) 11h00min - Organização dos trabalhos e distribuição de vagas nos eixos

temáticos;
f) 12h00min - Intervalo para almoço;
g) 13h30min - Debate e definição de propostas nos eixos temáticos;
h) 15h15min - Plenária final;
i) 16h30min - Eleição de delegados
j) 17h00min - Encerramento

3.1.1 – No credenciamento, o participante já devidamente inscrito, irá assinar a
lista de presença, receberá o material a ser disponibilizado e as informações
iniciais a respeito do evento.

3.2 – No período da tarde, serão quatro salas de debate e proposições, uma
para cada eixo temático (Eixo I, Eixo II, Eixo III e Eixo IV), os participantes ao
chegar se direcionarão as salas conforme a organização e distribuição de
vagas prevista no item 3.1 alínea “e”.

3.3 – Cada eixo temático após debate definirá proposições, sendo 01 (uma) de
nível estadual ou nacional, e no mínimo 04 (quatro) de nível municipal, também
poderá apresentar uma proposta de nível regional.

3.3.1 – Ocorrendo de os debates no eixo, produzirem mais de uma proposta de
nível estadual ou federal, se entender necessário, poderão levar para decisão
em plenária.



3.3.2 – A apresentação dos trabalhos do Eixo, na plenária final ficará a cargo
do articulador, ou se os participantes do eixo preferir poderão eleger
representantes como relatores.

3.3.3 – Ao termino dos trabalhos, os componentes do grupo se direcionarão a
sala principal, para participar da Plenária final.

3.4 – Na plenária final, conforme previsto no item 3.1 alínea “h”, será
apresentado às proposições dos quatro eixos em ordem crescente (Eixo I,
Eixo II, Eixo III e Eixo IV).

3.4.1 – Na plenária final todos os participantes serão delegados para aprovar
as proposições apresentadas em cada eixo temático.

3.4.2 – As proposições serão apresentadas iniciando com as propostas a nível
regional, estadual ou federal e nível local.

3.4.3 – A cada proposta apresentada, a Plenária aprovará ou não através do
voto da maioria simples.

3.4.4 – Da apresentação de proposta, havendo pedido de destaques, será
concedido três minutos não prorrogável, após, havendo a aprovação da maioria
simples a proposta poderá ser alterada, com inclusões ou supressões.

3.5 – A eleição dos delegados a participarem da Conferência Macrorregional de
Saúde, conforme previsto no item 3.1 alínea “i”, será em número de 08 (oito),
sendo 04 (quatro) representantes dos usuários, 02 (dois) representantes dos
profissionais de saúde, 01 (um) representante da gestão e 01 (um)
representante de prestadores de serviços de saúde.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 – Aos participantes do evento, inscritos e credenciados, será assegurado a
emissão de certificado de participação, com carga horária de 08 horas, a ser
retirados ao término da 9ª Conferencia Municipal de Saúde de Mafra.

4.2 – Os casos omissos do presente edital serão resolvidos pela comissão
organizadora do evento.

4.3 – Eventuais alterações neste Edital somente serão feitas por Edital de
Retificação.

5. CRONOGRAMA

9ª Conferencia Municipal de Saúde de Mafra

CEDUP de Mafra, Rua Benemérito Estanislau Maieski, s/n, bairro Vila Nova



Inscrições para 9º

Conferencia Municipal

de Saúde

A partir das 08h00min

do dia 06/02 até as

08h00min do dia

20/02/2023.

www.mafra.sc.gov.br

Credenciamento 08h00min às 08h30min

Solenidade de abertura 08h30min às 09h30min

Intervalo 09h30min às 09h45min

Palestra Magna 09h45min às 11h00min

Organização dos trabalhos 11h00min às 12h00min

Intervalo para almoço 12h00min às 13h30min

Debate e definição de propostas nos eixos

temáticos

13h30min às 15h00min

Plenária final 15h00min às 16h30min

Eleição dos delegados. 16h30min as 17h00min

Encerramento 17h00min

Plínio Saldanha de Oliveira
Secretária Municipal da Saúde

Alain Lourenço Gomes
Presidente do Conselho Municipal da Saúde


