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Anexo 7 1 

Textos de destaque em contradição com 11a Conferência, suprimidos conforme Regimento e 2 
respectivas justificativas 3 

 4 

Desde o início deste processo de organização e realização das reuniões locais, plenárias distritais e 5 
apresentação deste documento ao pleno do CMS sistematicamente foi enfatizado o limite legal deste 6 
processo, como expresso no texto lido no início do segundo dia de plenárias distritais:  7 

“As plenárias que ora realizamos não substituem a Conferência e não podem modificar a 8 
essência das diretrizes e propostas por ela deliberadas. Portanto visam atualizá-la 9 
considerando a atual conjuntura, de tal modo a facilitar a realização do plano plurianual, 10 
principalmente na definição de objetivos e metas coerentes com aquelas diretrizes.  11 
Caso alguma votação esteja em contradição com a Conferência, será feito o registro disso no 12 
relatório, mas uma vez que constitucionalmente a Conferência é o órgão máximo de decisão do 13 
controle social do SUS, são as suas resoluções que prevalecerão. 14 
Só outra Conferência pode mudar deliberações da Conferência vigente!” 1 15 

Assim, visando respeitar o princípio constitucional e a lei do SUS que estabelecem a participação 16 
popular por meio de Conselho e Conferências, com a subordinação dos primeiros às segundas, e em 17 
cumprimento ao estabelecido no regimento interno deste processo, os destaques abaixo foram 18 
suprimidos do texto final apresentado para apreciação pelo Conselho Municipal de Saúde de 19 
Campinas por contradizerem os princípios e diretrizes da 11ª Conferência Municipal de Saúde de 20 
Campinas. 21 
 22 
Destaque no Eixo 2 23 

Fortalecer a atenção primária, ampliando serviços com manutenção e processo de 24 
recomposição/composição de equipes da saúde da família (eSF) com médico geral, enfermeiro geral, 25 
auxiliar/técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde e equipes de saúde bucal (eSB) com 26 
cirurgião-dentista e auxiliar/técnico de saúde bucal e profissionais de apoio, bem como de Núcleos 27 
Ampliados de Saúde da Família (NASF) com médicos clínico, pediatra, ginecologista/obstetra e 28 
psiquiatra, homeopata, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, farmacêutico, fonoaudiólogo, 29 
assistente e educador social, nutricionista e demais profissionais que podem fazer parte do NASF, 30 
possibilitando novos desenhos e/ou revisão mediante processo democrático, com a participação de 31 
gestores, trabalhadores e usuários. 32 

Justificativa: A formulação acima contraria a deliberação número 3 do eixo 2 da 11ª 33 
Conferência Municipal de Saúde que estabelece a obrigatoriedade da recomposição das 34 
equipes ampliadas de saúde da família com pediatras, ginecologistas e saúde bucal e que seja 35 
realizado um amplo processo de debate sobre mudança desse modelo antes de qualquer 36 
alteração. 37 

 38 

Destaques no Eixo 3 39 

Objetivo 12A  40 
Garantir que a participação do setor privado no SUS Campinas seja complementar a assistência 41 
prestada, assegurando o cumprimento dos princípios do SUS e da administração pública vigente, 42 
com o intuito de qualificar e propiciar estrutura à assistência à saúde prestada aos usuários. 43 

Justificativa: A formulação acima contraria a deliberação número 1 do eixo 3 da 11ª 44 

Conferência Municipal de Saúde que estabelece a abolição de qualquer forma de 45 

privatização e terceirização dos serviços de saúde como convênios com OS, OSCIP, 46 

Fundações Estatais de Direito Privado, Serviços Sociais Autônomos (SSA) ou outros 47 

                                                             
1
 Roteiro para mesa mediador sala zoom organizações plenárias distritais, 09/04/2021 – p. 5, registro de 

reunião preparatória das comissões organizadoras distritais e municipal em 08/04/2021, encaminhado no grupo 

de zap de organização das plenárias.  
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formatos que subcontratam empresas privadas, fragmentam e desarticulam a rede de 48 

saúde de Campinas e são fontes incontroláveis de desvios de recursos públicos e 49 

corrupção.  50 

 51 

Metas 

Estar vedado firmar ajustes cujo objeto seja a gestão de Unidades Básicas de Saúde, de Serviços da 
Vigilância em Saúde, bem como das demais atividades de vigilância, auditoria, controle e regulação. 
Justificativa: A formulação acima, ao admitir ajustes em outros tipos de serviços do SUS 

Campinas, contraria a deliberação número 1 do eixo 3 da 11ª Conferência Municipal de Saúde 

que estabelece a abolição de qualquer forma de privatização e terceirização dos 

serviços de saúde como convênios com OS, OSCIP, Fundações Estatais de Direito 

Privado, Serviços Sociais Autônomos (SSA) ou outros formatos que subcontratam 

empresas privadas, fragmentam e desarticulam a rede de saúde de Campinas e são 

fontes incontroláveis de desvios de recursos públicos e corrupção.  

Adequar os instrumentos de gestão compartilhada qualificando continuamente os mecanismos de 
fiscalização, regulação, controle e monitoramento das entidades parceiras na sua relação com o SUS 
Campinas. 
Justificativa: A formulação acima, ao admitir gestão compartilhada de serviços do SUS 

Campinas, contraria a deliberação número 1 do eixo 3 da 11ª Conferência Municipal de Saúde 

que estabelece a abolição de qualquer forma de privatização e terceirização dos 

serviços de saúde como convênios com OS, OSCIP, Fundações Estatais de Direito 

Privado, Serviços Sociais Autônomos (SSA) ou outros formatos que subcontratam 

empresas privadas, fragmentam e desarticulam a rede de saúde de Campinas e são 

fontes incontroláveis de desvios de recursos públicos e corrupção.  

 52 

Objetivo 14 53 

Metas 

Garantir que o financiamento do SUS Campinas acompanhe o crescimento da necessidade de 
custeio e investimento para atendimento dos objetivos propostos no Plano Municipal de Saúde. 
Justificativa: A formulação acima, ao admitir gestão compartilhada de serviços do SUS 

Campinas, contraria a deliberação número 1 do eixo 3 da 11ª Conferência Municipal de Saúde 

que estabelece a garantia de que o financiamento do SUS Campinas acompanhe o 

crescimento da arrecadação municipal retomando aos níveis de participação própria 

no orçamento de 2016 (31%) e 2017 (30%), enfrentando o desfinanciamento gradativo 

da saúde que não garante a manutenção e funcionamento dos serviços. 

Garantir que o valor absoluto do orçamento anual seja sempre igual ou superior ao valor do 
orçamento liquidado no exercício anterior, devidamente corrigido. 
Justificativa: A formulação acima, ao considerar o orçamento liquidado como referência, 
contraria a deliberação número 1 do eixo 3 da 11ª Conferência Municipal de Saúde que 
estabelece o enfrentamento do desfinanciamento gradativo da saúde que não garante a 
manutenção e funcionamento dos serviços, pois possibilita a redução ano-a-ano do 
orçamento municipal, já que o “liquidado” é sempre menor que o “orçado”. 

 54 

Textos que evidenciam os limites de competência das plenárias em relação às deliberações 55 
da 11ª Conferência 56 

mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br


                          CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 

 

3 

Av. Anchieta, 200 - 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904. 
Fone: (19) 2116-0184   E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br 

 

 57 
1.1. No regimento interno das plenárias: 58 

Artigo 2º. O processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde tem como objetivo central 59 
estabelecer as diretrizes para a execução da política municipal de saúde em consonância com 60 
as deliberações da 11ª Conferência Municipal de Saúde, conforme expressas em seu 61 
relatório final. 62 

Artigo 3º. As Plenárias Distritais de Saúde de Campinas terão as seguintes pautas de discussão 63 
e respectivos documentos de referência:  64 

II - deliberações aprovadas na 11a. Conferência Municipal de Saúde, conforme seu relatório final, 65 
tendo em vista aquelas relativas ao âmbito municipal;  66 

III - definição das propostas para os próximos 4 anos de gestão municipal, a partir da formulação 67 
apresentada pela Secretaria de Saúde em documento para este debate, de modo a assegurar 68 
sua compatibilidade e coerência com as diretrizes revistas, metas e propostas atualizadas 69 
conforme o ítem II; 70 

Artigo 5. As discussões e deliberações das Plenárias Distritais de Saúde de Campinas tem o 71 
objetivo formular propostas de âmbito municipal, conforme artigo 2º e elaborar Relatório, nos 72 
prazos previstos por este Regimento. 73 

Artigo 10. Os relatórios com as propostas das Plenárias Regionais serão sistematizados e 74 
aglutinados por semelhança pela Comissão Organizadora das Plenárias Regionais do Conselho 75 
Municipal de Saúde, agrupando as propostas conforme as pautas e eixos estabelecidos no artigo 76 
3º. 77 

 78 

1.2. No Roteiro para Mesa + Sala zoom + Organizações distritais das Plenárias Distritais 79 

 ◦ 1º dia:  80 

  ▪ Abertura, com uma fala introdutória acerca dos objetivos, próximos passos e dinâmica da 81 
Plenária:  82 

  1. Objetivos:  83 

[...] ◦ o Plano Municipal de Saúde tem como objetivo central estabelecer  diretrizes, objetivos e 84 
metas propostas para a execução da política municipal de saúde em consonância com as 85 
deliberações da 11ª Conferência Municipal de Saúde, conforme expressas em seu relatório final; 86 

 87 

1.3. Roteiro para Mesa + Sala zoom + Organizações distritais das Plenárias Distritais 88 

    d) Após as boas vindas, a mesa informa o que segue:  89 

[...]    • As plenárias que ora realizamos não substituem a Conferência e não podem modificar a 90 
essência das diretrizes e propostas por ela deliberadas. Portanto visam atualizá-la considerando 91 
a atual conjuntura, de tal modo a facilitar a realização do plano plurianual, principalmente na 92 
definição de objetivos e metas coerentes com aquelas diretrizes.  93 

        ◦ Caso alguma votação esteja em contradição com a Conferência, será feito o registro disso 94 
no relatório, mas uma vez que constitucionalmente a Conferência é o órgão máximo de decisão 95 
do controle social do SUS, são as suas resoluções que prevalecerão. 96 

        ◦ Só outra Conferência pode mudar deliberações da Conferência vigente! 97 

a Conferência vigente! 98 
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