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35º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

CURSO: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA A 

GESTÃO MUNICIPAL 

 

 

Coordenadora: Maria Ermínia Ciliberti - Assessora Técnica do COSEMS/SP 

 

 

Justitificativa: 

 

A Participação da Comunidade na Saúde é diretriz fundamental do Sistema Único de Saúde 

(SUS), da mesma forma que a igualdade, a descentralização e o atendimento integral à saúde. A 

Participação na Saúde enfoca, nas saudosas palavras de Gilson Carvalho, a perspectiva dos direitos 

humanos, da cidadania e da justiça social. Nas últimas décadas, a construção de um sistema de saúde 

universal com promoção da cidadania e fomento à Participação constitui-se em desafio cotidiano para 

as Secretarias Municipais de Saúde paulistas. A cada dia, novas demandas políticas, éticas e técnicas 

surgem e os gestores são, cada vez mais, acionados pelos diversos órgãos de controle, sejam eles 

internos à própria Prefeitura ou externos, institucionais ou extrainstitucionais.  

 

No último período, além das demandas já existentes, somam-se as decorrentes da pandemia 

da Covid-19 e do crescente desfinanciamento da área da saúde, que além de exigir esforços 

redobrados aos gestores, impuseram novas modalidades de funcionamento aos Conselhos e 

Conferências de Saúde e Audiências Públicas, como também, necessidade de adequação dos 

instrumentos de gestão e planejamento.  

 

Avanços relacionados à Participação da Comunidade no funcionamento e na gestão do SUS 

foram consolidados ao longo das últimas décadas: implantação de Conselhos de Saúde na totalidade 

dos Municípios paulistas, Conferências de Saúde fornecendo diretrizes aos Planos Municipais de 

Saúde, avanços na implantação de sistemas de ouvidorias e auditorias, o processo de construção e 

acompanhamento dos Planos Municipais de Saúde informatizados, legislativos municipais debatendo 

ações e serviços de saúde. O momento atual é de enormes desafios para todos os atores socias 

comprometidos com a defesa do SUS e com a democracia em nosso país.  

 

Este Curso pretende contribuir para  o fortalecimento das instâncias municipais de controle e 

Participação Social na Saúde. A atividade é destinada aos gestores e trabalhadores responsáveis pela 

implantação e implementação dos Conselhos e Conferências de Saúde, trabalhadores das ouvidorias 

e auditorias, assessores de participação social, responsáveis pelo acompanhamento dos instrumentos 

de planejamento e gestão  e por todos aqueles envolvidos no diálogo com a população e lideranças 

locais.                                                                                                                                                                                                                                       
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Objetivos: 

 

• Conhecer o Ciclo Orçamentário e de Planejamento, vinculados à participação da comunidade, 

refletindo sobre as obrigações do gestor municipal de saúde frente aos Conselhos de Saúde; 

• Conhecer o papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e suas orientações 

aos gestores municipais. 

• Refletir sobre a organização e funcionamento dos Conselhos Muncipais e sua contribuição no 

desenvolvimento das ações e serviços de saúde. 

• Contribuir para aprimorar a gestão pública, fortalecendo os controles internos e 

incrementando a transparência, a ética e o controle social. 

• Refletir sobre os atuais desafios enfrentados na manutenção dos principios e diretrizes do 

SUS. 

• Refletir sobre os principais desafios enfrentados pelos gestores muncipais para implementação 

das instâncias de Controle Social e possiveis soluções. 

 

 

Programação 

 

Dia 16 de março de 2022 - (quarta-feira) - período da manhã 

 

09:00 às 09:30 horas - Abertura: objetivos do Curso e dinâmica da programação do dia 

 Maria Ermínia Ciliberti, Assessora Técnica do COSEMS/SP 

  

09:30 às 10:45 horas - A Participação Social no SUS: o olhar da gestão municipal 

 Representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS) 

  

10:45 às 12:15 horas - Apresentação dos Manuais do TCESP; fiscalização da aplicação dos recursos 

da saúde; repasses públicos ao Terceiro Setor para ações de saúde 

 Representante do TCESP (a confirmar) 

  

12:15 às 13:00 horas - Debate  

 

 

Dia 16 de março de 2022 - (quarta-feira) - período da tarde 

 

14:00 às 15:00  horas - Apoio do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em São Paulo (NEMS/SP) 

às instâncias de Controle Social na Saúde 

 Marilene de Souza, Substituta da Chefia da Sessão de Apoio Institucional e 

Articulação Interfederativa do NEMS/SP 
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15:00 às 16:30 horas - Diálogo sobre o papel do Controle Social na defesa e no fortalecimento do 

SUS  

 Alexander de Carlo Freitas Navarro, Representante da Associação Paulista 

de Saúde Pública (APSP) no Conselho Municipal de Saúde de São Paulo e no 

Conselho Estadual de Saúde de São Paulo (CES)  

Nelson Rodrigues dos Santos, Professor Colaborador da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e membro do Instituto de Direito 

Sanitário Aplicado (IDISA) 

  

16:30 às 17:30 horas - Os atuais desafios, das gestões municipais de saúde, para cumprimento dos 

dispositivos legais 

 Célia Cristina Pereira Bortoletto, Secretária Municipal de Saúde de Mauá 

  

17:30 às 18:00 horas - Avaliação e Encerramento 
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