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APRESENTAÇÃO  

 

Em 2022 Campinas realizou a sua 3ª Conferência de Saúde Mental. A etapa final realizou-se nos dias 8, 

9 e 10 de abril, mas o processo de construção da Conferência realizou-se em vários momentos, com a 

participação de centenas de pessoas em Pré-conferências Distritais, Conferência Livres de Mulheres, 

LGBTQIA+, Trabalho e Geração de Renda e Raça e Saúde Mental. 

Ao longo dos últimos 34 anos, desde a promulgação da Constituição Brasileira, o Brasil conseguiu 

avanços consideráveis na política de saúde pública, expandindo o cuidado integral, multidisciplinar e 

equânime à maioria da população. Essas conquistas se deram a duras penas, com muita luta por parte 

de usuários, trabalhadores e gestores comprometidos com o povo. Apesar dos avanços, sabemos que 

temos muitos limites e desafios a serem enfrentados, decorrentes de problemas na gestão, processos de 

trabalho, deficiências do estado brasileiro e, principalmente, do subfinanciamento e desfinanciamento do 

SUS.  

Os cuidados em Saúde Mental são a imagem especular da reforma sanitária brasileira. Tanto as 

conquistas quanto os limites do SUS se espraiaram para o setor, dando vez ao processo de reforma 

psiquiátrica, conduzido por parte destacada do movimento sanitário, o Movimento Antimanicomial.  

Assistimos, ao longo dos últimos 30 anos, a inversão dos investimentos em saúde mental, retirando-os 

de hospitais e serviços manicomiais e aplicando-os na abertura de serviços de base territorial e 

comunitária, de tratamento em liberdade, respeitando os direitos dos usuários e de seus familiares. De 

um lado, foram fechados hospícios e leitos em hospitais psiquiátricos nos grandes centros urbanos e, de 

outro lado, foram implantados inúmeros CAPS com leitos para internação breve, CECOs, Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), Oficinas de Geração de Renda, entre outros serviços. É fato, 

entretanto, que a reforma é incompleta, consolidada principalmente em alguns grandes centros. Ainda 

persistem leitos em hospitais psiquiátricos, muitas comunidades terapêuticas com práticas de segregação 

e tratamentos controversos, que desrespeitam as diretrizes do tratamento em liberdade e de base 

territorial e comunitária.  

Em que pese os avanços, fruto da luta de gestores progressistas, trabalhadores, usuários e seus 

familiares, assistimos, nos últimos 6 anos, inúmeros retrocessos. Nesse período, o financiamento que já 

era inadequado, sofreu ainda maior redução nesses anos; ressurgiram as práticas discutíveis como 

eletrochoque, tratamentos fechados em comunidades terapêuticas e outras medidas contrárias à reforma 

psiquiátrica por parte do próprio Ministério da Saúde (MS). 

Campinas tornou-se referência nos avanços da Saúde Mental desde os anos 90, com o fechamento de 

hospitais psiquiátricos e a grande expansão da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com a implantação 

de CAPS, SRTs, CAPS, Oficinas Terapêuticas, entre outros, ao longo de décadas. Essa expansão foi 

possível graças a uma profícua parceria com o Cândido Ferreira, escorada por uma lei de Cogestão, cujo 

principal papel foi a “publicização” de um serviço privado. Em outros termos, o Cândido (como é 
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carinhosamente chamado) tinha financiamento 100% público e a sua prestação de serviços, 

exclusivamente para o SUS. Infelizmente, assistimos a partir de 2012 a descaracterização gradativa 

dessa relação, que culminou com a revogação da Lei em outubro de 2021, desfazendo-se a cogestão e 

instituindo uma relação de tipo convenial com o SSCF, como se faz em qualquer processo de terceirização 

de serviços, o que vem repercutindo negativamente na consolidação da rede de saúde mental. 

Apesar da significativa expansão, a RAPS campineira ainda é insuficiente para a cidade. Faltam-nos leitos 

em CAPS, expansão do Programa De Volta para Casa (ainda existem pacientes de Campinas e região 

em hospitais psiquiátricos!), centros de convivência e oficinas de geração de renda. Nossos serviços, 

conforme relato de familiares e usuários, ainda sofrem de burocratização excessiva, dificuldades de 

acesso, acolhimento insuficiente a pacientes e seus familiares, dificuldades de matriciamento entre 

equipes na construção do cuidado, assim como na relação entre os serviços secundários e as equipes 

de saúde da família. 

A nossa Conferência, em todas as suas etapas, descortinou esses problemas e traçou diretrizes para que 

o governo municipal, se assumi-las como suas, possa ampliar e qualificar a nossa RAPS, o que inclui, 

além do Setor Saúde, outras valiosas políticas públicas, num movimento integrado e intersetorial. 

Sabemos, por outro lado, que a Conferência não é um fim em si mesma. É parte de um processo que nos 

orienta para resistirmos a desmontes e, mais, para continuarmos avançando. Há que se desdobrar em 

oficinas, seminários e tornar-se um dispositivo para discussões em movimentos sociais vários. Deverá 

servir de orientações a gestores, trabalhadores e usuários em conselhos locais, distritais e municipal e de 

estímulo ao próprio movimento da reforma psiquiátrica em Campinas e, por que não, São Paulo e Brasil. 

Ainda temos muita luta pela frente! Avancemos! 
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A CONFERÊNCIA PASSO-A-PASSO 

Como vimos, a 3ª CMSMC contou com uma Comissão Organizadora composta por representantes do 

pleno, Secretaria Executiva, Mesa Diretora e presidenta do CMS, dos cinco Distritos de Saúde e Nível 

Central da Secretaria, dos Conselhos Regionais de Psicologia e de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 

do Movimento de Luta Antimanicomial de Campinas, do Comitê Técnico de Saúde da População Negra, 

de Trabalhadores do Cândido Ferreira e de serviços próprios da Rede de Atenção Psicossocial de 

Campinas, do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade de Campinas.  

A etapa local preparatória da Conferência foi realizada reunindo usuários, trabalhadores e gestores nos 

vários serviços da Rede de Atenção Psicossocial de Campinas, em que se apresentavam os eixos 

temáticos da Conferência, debatendo e sensibilizando para construção de propostas, como também 

explicando dúvidas sobre seu processo de realização e participação. Nesse momento, muitos serviços 

indicaram o nome de um(a) usuário(a) para ser seu(sua) representante e ser homologado(a) nas Pré-

Conferências Distritais, conforme definição regimental.  

Realizaram-se cinco Pré-Conferências Distritais e quatro Conferências Livres que contaram com a 

participação de aproximadamente 670 pessoas. Veja as informações detalhadas constantes dessa tabela 

abaixo:  

 

 

 

 

 

Pré-

Conferência 

ou 

Conferência 

Livre 

Eixo 

Temático 

Priorizado  

Datas de 

realização 

Usuários  Trabalhadores Gestores / Prestadores  

Total de 

Participantes 

Total da 

Delegação 
Número de 

participantes 

Número da 

Delegação 

Número de 

participantes 

Número da 

Delegação 

Número de 

participantes 

Número da 

Delegação  

Leste 

(híbrida) 
4 

14/12/2021 

e 

10/01/2022 

26 
12 + 03 

CMS 
52 

06 + 01 

CMS + 05 

excedentes 

26 
6 + 01 SSCF + 03 

excedentes 
104 37 

Noroeste 

(híbrida) 
3 

12/01/2022 

e 

27/01/2022 

59 
13 + 06 

CMS 
61 

07 + 01 

CMS + 07 

excedentes 

27 
07 + 04 CMS + 03 

excedentes 
147 48 

Norte 

(híbrida) 
2 

11/01/2022 

e 

18/01/2022 

28 
21 + 06 

CMS 
19 

08 + 01 

CMS + 01 

pesq SM 

23 
10 + 01 CMS + 03 

excedentes 
70 51 

Sudoeste 

(presencial e 

plataforma) 

3 

11/12/2021 

e 

14/12/2021 

27 17  40 
09 + 03 

CMS  
17 08  84 37 

Sul (híbrida) 1 13/12/2021 27 
25 + 03 

CMS 
51 

13 + 04 

excedentes 
32 12 + 02 CMS 110 59 

LGBTQIA+ 

(híbrida) 
- 06/03/2022 06 03 02 

01 

excedente 
- - 08 04 

Mulheres 

(híbrida) 
- 04/03/2002 18 06 08 - 03 01 excedente 29 07 

Raça 

(híbrida) 
- 05/03/2022 12 

04 + 01 

CMS 
03 

01 

excedente 
01 - 16 06 

Trabalho 

(presencial e 

plantaforma) 

- 09/03/2022 90 
22 + 01 

CMS 
13 

01 

excedente 
01 - 104 23 

 293 143 249 69 130 61 672 272 
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Algumas informações dessa tabela necessitam explicação:  

 Híbrida é aquela reunião em que houve interação por uma plataforma de acesso virtual para 

participantes individuais e coletivos que se reuniram para o debate, votação e eleição das delegações.  

 Presencial e plataforma é a reunião que foi realizada presencialmente, mas que contou também com 

acesso por plataforma virtual para participantes que assim o desejaram.  

 As Pré-Conferências Distritais optaram por debater um dos 4 eixos temáticos, a saber: 1 - Cuidado 

em liberdade como garantia de Direito à cidadania; 2 - Gestão, financiamento, formação e participação 

social na garantia de serviços de saúde mental; 3 - Política de saúde mental e os princípios do SUS: 

Universalidade, Integralidade e Equidade; e 4 - Impactos na saúde mental da população e os desafios 

para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia. 

 As Pré-Conferências Distritais foram abertas à população e à participação de convidados(as) de áreas 

como Assistência Social, Educação, Economia Solidária, Cultura, Habitação, Judiciário, considerando 

uma composição paritária entre segmentos usuários, trabalhadores e gestores.  

 CMS: são conselheiros municipais de saúde que foram homologados(as) como delegados(as) na 

referida Pré-Conferência ou Conferência Livre.  

 Nas Pré-Conferências Distritais foram eleitas delegações de usuários(as) bem aquém dos limites 

estipulados no Regimento que, em função da paridade, se traduzia em uma redução das delegações 

de trabalhadores(as) e gestores/prestadores(as). Avaliando a necessidade de ampliar a participação 

paritária na Conferência, a Comissão Organizadora decidiu por fazer destaques no Regimento (que 

seriam apreciados no 1º dia da Conferência) para que fosse possível eleger delegados(as) também 

nas Conferências Livres, priorizando as novas vagas para a delegação de usuários(as) de forma a 

criar condições para ampliação das vagas de trabalhadores(as) e gestores/prestadores(as) que não 

conseguiram ser eleitos(as) nas Pré-Conferências Distritais.  

 Excedentes: são vagas de delegados(as) titulares que foram criadas, a partir da redefinição regimental 

de que nas Conferências Livres se poderia também eleger delegados(as) de forma paritária.  

 Entre o segmento dos trabalhadores, definimos que 02 vagas poderiam ser ocupadas por 

pesquisadores no campo da saúde mental (pesq SM).  

 

Os debates nas Pré-Conferências Distritais foram subsidiados por um texto orientador que encontra-se 

disponível em https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-

cms/Texto%20Orientador%20da%203a%20Confer%C3%AAncia%20Saude%20Mental%20Campinas_v

ers%C3%A3o%2003.12.2021%20.pdf 

 

Os debates em algumas Conferências Livres foram subsidiados por textos disparadores afeitos à temática 

abordada tais como, a do Trabalho que se encontra no próprio convite disponível em 

https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Texto%20Orientador%20da%203a%20Confer%C3%AAncia%20Saude%20Mental%20Campinas_vers%C3%A3o%2003.12.2021%20.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Texto%20Orientador%20da%203a%20Confer%C3%AAncia%20Saude%20Mental%20Campinas_vers%C3%A3o%2003.12.2021%20.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Texto%20Orientador%20da%203a%20Confer%C3%AAncia%20Saude%20Mental%20Campinas_vers%C3%A3o%2003.12.2021%20.pdf
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https://cms.campinas.sp.gov.br/novidades/conferencia-livre-trabalho-e-saude-mental, a das Mulheres 

(disponível em: https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-

cms/Conferencia%20Livre%20Mulheres_texto%20disparador.pdf) e a de Raça e Etnia (disponível em: 

https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-

cms/Documento%20Orientador_Conferencia%20Livre%20Ra%C3%A7a.pdf).   

 

As propostas produzidas nas Pré-Conferências Distritais e Conferências Livres encontram-se disponíveis 

em https://cms.campinas.sp.gov.br/novidades/3a-conferencia-municipal-de-saude-mental-de-campinas-

vem-ai 

 

Conforme o §6º do artigo 5º do Regimento da Conferência, o GT de Metodologia, Relatoria e 

Sistematização da 3a CMSMC sistematizou e aglutinou por semelhança os relatórios com as propostas 

das Pré-Conferências Distritais e Conferências Livres gerando o Relatório Sistematizado dessas etapas 

preparatórias organizado por eixos disponível em 

https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-

cms/Compilado%20de%20Propostas%20Aprovadas%20nas%20Pre%CC%81-

Conferencias%20Distritais%20e%20Livres_29.03.2022.pdf 

 

No segundo dia da Conferência, os(as) delegados(as) participaram de grupos de discussão, que 

debateram este Relatório. Eram 3 grupos de discussão para cada um dos 4 Eixos Temáticos. Em cada 

sala de grupo as propostas eram submetidas ao debate e votação com possibilidade de aprovação na 

íntegra, rejeição ou alteração do texto. Cada grupo poderia também fazer até duas novas propostas.  

 

O GT de Metodologia, Relatoria e Sistematização ao término dos trabalhos dos 12 grupos, realizou nova 

sistematização, identificando propostas semelhantes, agrupando-as e reescrevendo aquelas que eram 

complementares. Quando as propostas não eram passíveis de serem fundidas, foram mantidas as 

redações diferentes para votação na plenária, que ocorreu em 10 de abril. As propostas aprovadas após 

este processo são as que estão sendo apresentadas neste Relatório.  

 

Enquanto as Pré-Conferências e Conferências Livres eram abertas à participação, em função das 

condições sanitárias, a etapa municipal da 3ª CMSMC manteve a participação somente dos(as) 

delegados(as) eleitos(as), da comissão organizadora, convidada e autoridade, que participaram apenas 

da solenidade de abertura na sexta feira dia 08 de abril. Dessa forma, priorizamos identificar as presenças 

de delegados(as) nos três dias de Conferência, a saber:  

 

 Dia 08 de abril  Dia 09 de abril  Dia 10 de abril 

 Total % Total % Total % 

Usuários  64 43 81 43 77 42 

Trabalhadores  43 29 51 27 55 30 

https://cms.campinas.sp.gov.br/novidades/conferencia-livre-trabalho-e-saude-mental
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Conferencia%20Livre%20Mulheres_texto%20disparador.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Conferencia%20Livre%20Mulheres_texto%20disparador.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Documento%20Orientador_Conferencia%20Livre%20Ra%C3%A7a.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Documento%20Orientador_Conferencia%20Livre%20Ra%C3%A7a.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/novidades/3a-conferencia-municipal-de-saude-mental-de-campinas-vem-ai
https://cms.campinas.sp.gov.br/novidades/3a-conferencia-municipal-de-saude-mental-de-campinas-vem-ai
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Compilado%20de%20Propostas%20Aprovadas%20nas%20Pre%CC%81-Conferencias%20Distritais%20e%20Livres_29.03.2022.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Compilado%20de%20Propostas%20Aprovadas%20nas%20Pre%CC%81-Conferencias%20Distritais%20e%20Livres_29.03.2022.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Compilado%20de%20Propostas%20Aprovadas%20nas%20Pre%CC%81-Conferencias%20Distritais%20e%20Livres_29.03.2022.pdf
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Gestores  42 28 58 30 51 28 

TOTAL  149 100 190 100 183 100 

 



REGIMENTO INTERNO



14 
 

REGIMENTO INTERNO 

 3a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE CAMPINAS 

“A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços 

e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS” 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DA FINALIDADE 

Art. 1º: De acordo com a convocação da V Conferência Nacional de Saúde Mental (V CNSM) definida 

pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 652, de 14 de dezembro de 2020, que tem 

como objetivo propor diretrizes para a formulação da Política Nacional de Saúde Mental e o fortalecimento 

dos programas e ações de Saúde Mental para todo o território Nacional, em cujo regimento estabelecido 

pela Resolução CNS Nº 660, de 05 de agosto de 2021, onde consta que as etapas Municipais e/ou 

Macrorregionais poderão ser realizadas de 01 de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 (artigo 2º, 

inciso III). 

Art. 2º: A 3a CMSMC, convocada pelo Decreto nº 21793, de 23 de novembro de 2021, tem como objetivos:  

§1º Propor diretrizes para a formulação da Política Municipal de Saúde Mental e o fortalecimento dos 

programas e ações de Saúde Mental para todo o município de Campinas, bem como deliberar sobre 

diretrizes que serão apresentadas nas Conferências Macrorregional, Estadual e Nacional.  

§2º Deliberar sobre delegados(as) para representar Campinas nas Conferências Macrorregional, 

Estadual e Nacional. 

Art. 3º: Atendendo a Resolução Nº 668 do CNS, de 28 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a prorrogação 

das etapas preparatórias e da Etapa Municipal da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que 

estabeleceu nova data limite para as etapas municipais em 30 de abril de 2022, bem como as 

necessidades de melhor mobilização e organização, a Comissão Organizadora da 3a CMSMC, nomeada 

pela Portaria da Secretaria Municipal de Saúde - Nº 12, de 29 de Novembro de 2021, definiu em 07 de 

fevereiro de 2022 que a etapa municipal desta Conferência será realizada nos dias 08, 09 e 10 de abril 

de 2022.  

 

CAPÍTULO II 

DO TEMA 

Art. 3º: O tema central da V CNSM, que orientará as discussões nas distintas etapas da sua realização, 

será “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e 

garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, a ser desenvolvido em eixos e em subeixos. 

§1º O eixo principal da V CNSM será “Fortalecer e garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado de saúde 

mental em liberdade e o respeito aos Direitos Humanos”, que será subdividido em 04 (quatro) eixos e 

seus subeixos, conforme abaixo: 

I - Cuidado em liberdade como garantia de Direito à cidadania: 
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a) Desinstitucionalização: Residências terapêuticas, fechamento de hospitais psiquiátricos e ampliação 

do Programa de Volta para Casa; 

b) Redução de danos e atenção às pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas; 

c) Saúde mental na infância, adolescência e juventude: atenção integral e o direito à convivência familiar 

e comunitária; 

d) Saúde mental no sistema prisional na luta contra a criminalização dos(as) sujeitos(as) e 

encarceramento das periferias; 

e) Diversas formas de violência, opressão e cuidado em Saúde Mental; 

f) Prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade no cuidado. 

II - Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental: 

a) Garantia de financiamento público para a manutenção e ampliação da política pública de saúde mental; 

b) Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento curricular, compatíveis à Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS); 

c) Controle social e participação social na formulação e na avaliação da Política de Saúde Mental, Álcool 

e Outras Drogas; 

d) Educação continuada e permanente para os(as) trabalhadores(as) de saúde mental; 

e) Acesso à informação e uso de tecnologias de comunicação na democratização da política de saúde 

mental; 

f) Financiamento e responsabilidades nas três esferas de gestão (federal, estadual/distrital e municipal) 

na implementação da política de saúde mental; 

g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das ações de saúde mental; 

III - Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade: 

a) Intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da Política de Saúde Mental; 

b) Equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde mental; 

c) Garantia do acesso universal em saúde mental, atenção primária e promoção da saúde, e práticas 

clínicas no território; 

d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS; 

e) Racismo, Machismo e LGBTQIA+fobia no acesso universal em saúde mental. 

IV - Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-

pandemia: 

a) Agravamento das crises econômica, política, social e sanitária e os impactos na saúde mental da 

população principalmente as vulnerabilizadas; 

b) Inovações do cuidado psicossocial no período da pandemia e possibilidade de continuar seu uso, 

incluindo-se, entre outras, as ferramentas à distância; 

c) Saúde do(a) trabalhador(a) de saúde e adoecimento decorrente da precarização das condições de 

trabalho durante e após a emergência sanitária. 
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§2º Considerando a abrangência e detalhamento apresentados nos eixos e subeixos acima, bem como a 

necessidade de que os debates e construção de propostas em nível municipal se coadunem aos eixos e 

subeixos apresentados pela V CNSM, os eixos e subeixos da 3a CMSMC poderão sofrer ajustes 

respeitando a realidade municipal e regional, o debate acumulado pelo Conselho Municipal de Saúde e 

pela Comissão Permanente de Saúde Mental do Conselho ou ainda de movimentos da luta 

antimanicomial, desde que aceitos pela Comissão Organizadora. 

§3º O Documento Orientador da 3a CMSMC, de caráter propositivo, será elaborado por representantes 

da Comissão Organizadora e GT de Metodologia, Sistematização e Relatoria, com base nos eixos e 

subeixos temáticos da V CNSM e deverá considerar as deliberações da XI Conferência Municipal de 

Saúde de Campinas e o documento construído nas plenárias distritais e deliberado pelo pleno do 

Conselho que aprovaram propostas para o Plano Plurianual (PPA) e o PPA de Saúde 2022-25 constantes 

do Relatório encaminhado à gestão da  Secretaria em junho de 2021.  

 

CAPÍTULO III 

SEÇÃO I 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 4º A 3a CMSMC terá abrangência municipal, mediante Etapas Preparatórias, conforme abaixo: 

 I - Municipal – será realizada nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2022;  

II - As etapas preparatórias da Conferência Municipal tais como as Pré-Conferências Distritais, Temáticas 

ou Livres, Plenárias, Oficinas e outras poderão ser realizadas de 01 dezembro de 2021 até 11 de março 

de 2022. 

§1º As etapas preparatórias da 3a CMSMC deverão ocorrer de forma mista, por meio virtual e presencial, 

a depender das condições epidemiológicas do Coronavírus na cidade.  

§2º A Comissão Organizadora da 3a CMSMC terá como responsabilidade organizar a Conferência 

Municipal, apoiando as comissões organizadoras distritais para viabilizar as etapas distritais.  

§3º As Conferências Temáticas ou Livres, Plenárias, Oficinas e outros formatos serão organizadas com 

apoio da Comissão Organizadora da 3a CMSMC, sendo reconhecidas e estimuladas por esta Comissão, 

desde que lhe sejam encaminhados, até 18 de março de 2022, os relatórios informando as propostas 

construídas durante as mesmas, sistematizadas de acordo com os 04(quatro) eixos temáticos e em 

número máximo estipulado no Artigo 5o §2º e §3º deste regimento, como também a listagem de 

delegados(as) obedecendo as definições que constam dos Artigos 14 e 15.   

§4º A 1ª Conferência Popular Municipal da Saúde Mental Antimanicomial ocorrida em 07/10/2021 será 

considerada etapa preparatória desde que encaminhe seu relatório no prazo estipulado acima. 

§5º As Conferências Livres poderão ser organizadas pelos segmentos de usuários(as), trabalhadores(as) 

e gestores(as)/prestadores(as), como também, pela representação social a que pertencem (Ex.: 

juventude, população em situação de rua, população negra, pescadores(as), catadores(as) de materiais 

recicláveis, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas vivendo com HIV/AIDS, dentre outras), podendo 
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ser constituídas nos âmbitos Municipais, Intermunicipais, Regionais, Macrorregionais, Estaduais, Distrital 

e/ou Nacional, com o objetivo de debater um ou mais eixos temáticos.  

§6º As conferêncicas livres podem eleger delegados(as), desde que identifiquem os segmentos e os 

distritos que representam, notifiquem à Comissão Organizadora da Conferência com antecedência de até 

15 dias de sua data de realização com ampla divulgação prévia, informem os dados constantes no Art. 

14 e atendam as normas sanitárias previstas no Art. 15 deste regimento, para poderem preencher as 

vagas remanescentes nos respectivos segmentos das Pré-Conferências Distritais, mantendo a paridade 

das delegações. O principal objetivo das conferências livres é apresentar sugestões pelo(s) eixo(s) 

temático(s) debatido(s) à Comissão Organizadora da Etapa correspondente. 

 

SEÇÃO II 

DA ETAPA DISTRITAL 

 Art. 5º A Etapa Distrital terá por objetivo analisar as prioridades constantes no Documento Orientador e 

elaborar propostas para o fortalecimento dos programas e ações de saúde mental no município, na 

macrorregião, no estado, no país. 

§1º As propostas que incidirão sobre as políticas de saúde mental nas esferas Estadual e Nacional serão 

destacadas nos Relatórios da Etapa Distrital. 

§2º Cada uma das Pré-Conferências Distritais deverá aprovar, para o âmbito municipal, no máximo: 

6(seis) propostas para o Eixo 1 - Cuidado em liberdade como garantia de Direito a cidadania; 

6(seis) propostas para o Eixo 2 - Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de 

serviços de saúde mental; 

6(seis) propostas para o Eixo 3 - Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, 

Integralidade e Equidade; 

6(seis) propostas para o Eixo 4 - Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado 

psicossocial durante e pós-pandemia. 

§3º Cada Pré-Conferência Distrital deverá aprovar, para os âmbitos Estadual e Nacional, a soma de, no 

máximo, 10 propostas independente dos Eixos.  

§4º Como critérios para priorização das propostas apresentadas, até atingir o número limite por Eixo, 

poderão ser utilizados os seguintes questionamentos:  

 O que está em risco de retrocesso em relação ao direito à saúde e ao SUS?  

 O que precisamos reforçar por ainda não ter sido totalmente implantado?  

 O que ainda não foi discutido ou proposto nas conferências anteriores?  

§5º As propostas aprovadas devem ser concisas e objetivas e devem conter apenas uma ideia central. 

Assim, estas propostas não deverão conter subdivisões (as eventuais subdivisões não serão 

consideradas). 

§6º Os relatórios com as propostas das Pré-Conferências Distritais serão sistematizados e aglutinados 

por semelhança pela GT de Metodologia, Relatoria e Sistematização da 3a CMSMC que gerará um 
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Relatório Sistematizado da Etapa Distrital, agrupando as propostas por Eixos. Este Relatório 

Sistematizado será submetido aos Delegados (as) da Etapa Municipal da 3a CMSMC.  

§7º Cada Pré-Conferência Distrital poderá priorizar em seus debates e deliberações, para efeito de melhor 

aprofundamento e alcance dos conteúdos temáticos propostos, um dos 4 Eixos de discussão da 3a 

CMSMC que constam do art. 5o da seguinte forma, a saber:  

1. Pré-Conferência Distrital Leste: Eixo 4 - Impactos na saúde mental da população e os 

desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia; 

2. Pré-Conferência Distrital Norte: Eixo 2 - Gestão, financiamento, formação e participação 

social na garantia de serviços de saúde mental; 

3. Pré-Conferência Distrital Noroeste: Eixo 3 - Política de saúde mental e os princípios do 

SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade; 

4. Pré-Conferência Distrital Sudoeste: Eixo 3 - Política de saúde mental e os princípios do 

SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade; 

5. Pré-Conferência Distrital Sul: Eixo 1 - Cuidado em liberdade como garantia de Direito à 

cidadania. 

§8º Caso seja possível priorizar um segundo eixo temático, recomenda-se que os participantes da referida 

Pré-Conferência Distrital sejam organizados em dois grupos de discussão, cada um debatendo um dos 

eixos. 

Art. 6º A Etapa Distrital compreenderá 5 Pré-Conferências, uma em cada um dos Distritos de Saúde de 

Campinas, em datas a serem definidas pelas Comissões Organizadoras Distritais sendo realizadas entre 

01 de dezembro de 2021 até o prazo máximo de 04 de março de 2022. 

§1º Cada Distrito de Saúde terá uma Comissão Organizadora Distrital responsável pela organização da 

Pré-Conferência, incluindo a definição de datas e outros cronogramas.   

Parágrafo único: As Pré-Conferências Distritais deverão ser realizadas em até 2(dois) encontros 

presenciais, virtuais ou de forma híbrida, conforme as condições sanitárias e organizativas permitirem, 

perfazendo o total de até 06(seis) horas de duração de maneira que as propostas dos eixos priozados 

possam ser tratadas e deliberadas de forma democrática, bem como eleitos(as) o número estipulado 

dos(as) delegados(as) para a etapa municipal conforme definido nos art. 7º, 8º e 9º deste regimento.  

§2º A divulgação da Etapa Distrital será ampla e a participação aberta aos(às) cidadãos(ãs) 

interessados(as) que residam ou trabalhem na Saúde na área de abrangência do Distrito e 

convidados(as), com direito a voz, em todos seus espaços, podendo se candidatar e serem eleitos(as) 

em uma única pré-conferência distrital, cujas vagas estarão limitadas ao número definido neste regimento. 

§3º Poderão participar da etapa distrital cidadãos(ãs) interessados(as) que tenham 16 anos ou mais e 

residam ou trabalhem na Saúde naquele território, conselheiros locais de saúde e conselheiros distritais 

do referido distrito, conselheiros de conselhos locais de serviços de referência do mesmo território distrital, 

conselheiros(as) municipais inscritos(as) previamente até 07(sete) dias corridos à data da conferência 

distrital escolhida e convidados(as).  
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§4º Para a ampla divulgação da etapa distrital junto aos (às) cidadãos(ãs) residentes ou que trabalhem 

na Saúde na área de abrangência do Distrito e convidados(as), recomenda-se organizar inscrições 

prévias através de link disponibilizado no material de divulgação, de forma que a inscrição prévia não seja 

colocada como pré-condição para participação ou signifique restrição de acesso a quem não tem os meios 

eletrônicos para tal.    

§5º As inscrições dos(as) conselheiros(as) municipais nas Pré-Conferências Distritais serão realizadas 

por meio de formulário eletrônico, cujo link será amplamente divulgado, e as respectivas listas de inscritos 

(as) serão encaminhadas pela comissão organizadora da 3a CMSMC às comissões organizadoras 

distritais correspondentes no prazo de até 05 (cinco) dias corridos anteriores à data de realização da 

mesma, obedecendo o limite máximo de vagas existentes para conselheiros(as) municipais conforme 

paridade estabelecida nos art. 7º, 8º e 9º deste regimento.   

§6º Estas inscrições de conselheiros(as) municipais serão monitoradas pela Comissão Organizadora da 

3a CMSMC de forma que obedeçam a proporção de 08(oito) usuários(as), 04(quatro) trabalhadores(as) 

e 04(quatro) getores(as)/prestadores(as) para não desequilibrar a paridade estabelecida para cada 

segmento nas Pré-Conferências Distritais. 

§7º Os(as) convidados(as) que participarem de uma Pré-Conferência Distrital não contarão no quórum 

de delegados(as) da referida Pré-Conferência, terão direito a voz mas não a voto e devem alcançar até o 

limite de 14(quatorze) pessoas por Pré-Conferência, podendo ser autoridades, representantes de ONGs, 

entidades, instituições e personalidades com atuação de relevância em saúde mental e setores afins. 

§8º Estes 14(quatorze) convidados(as) deverão contemplar preferencialmente as áreas/setores da 

Assistência Social, Educação, Economia Solidária, Cultura, Habitação, Judiciário, considerando a 

composição paritária a saber:  

1. Assistência Social: 02(dois) usuários(as), 01(um) trabalhador(a), 01(um) gestor(a); 

2. Educação, Economia Solidária, Cultura, Habitação, Judiciário: 02(dois) representantes de cada uma 

dessas áreas/setores, sendo que a composição paritária (50% de usuários, 25% de trabalhadores e 

gestores) deverá ser alcançada no conjunto destes(as) 10(dez) convidados(as), contempladas as 5(cinco) 

áreas/setores indicados da melhor forma possível.   

Art. 7º Nas Pré-Conferências Distritais serão eleitos(as), de forma paritária, os(as) 336 (total) Delegados 

(as) que participarão da Conferência Municipal, considerando todos os serviços da Rede de Saúde Mental 

que compõem a Rede de Atenção Psicossocial do SUS Campinas, sejam próprios ou 

conveniados/contratados à SMS, à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério de Saúde.  

§1º  Em não sendo possível eleger o número de delegados(as) de usuários(as) nas pré-conferências 

distritais previsto nos artigos 7o, 8o e 9o deste Regimento, a paridade será obtida utilizando como 

balizamento de limite superior o número obtido de delegados(as) usuários(as) para reestabelecer o 

numero de delegados(as) trabalhadores(as) e gestores(as), na proporção estabelecida na legislação 

vigente.   
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§2º No caso de não se conseguir o número de usuários(as) de acordo com a meta estipulada para cada 

pré-conferência distrital, o número de trabalhadores(as) e gestores(as) sofrerá um corte de tal modo a se 

manter, naquela pré-conferência distrital, a proporção de 25% de gestores(as), 25% de trabalhadores(as) 

e 50% de usuários(as).  

§3º No caso do número de trabalhadores(as) a serem retirados da delegação, o critério utilizado será o 

número de votos obtido, ou seja, o corte será iniciado do menos para o mais votado até chegar o número 

estipulado para o corte. Os(as)gestores(as) indicarão, a seu critério, o nome de seus pares que serão 

cortados.  

§4º Recomenda-se que as delegações eleitas e indicadas para usuários(as), trabalhadores(as) e 

gestores(as) devam ser organizadas por paridade de gênero.  

§5º O total de delegados (as) representantes dos usuários (as) será de 168, assim distribuídos: 

a) 22 vagas para os membros titulares do Conselho Municipal de Saúde; 

b) 146 vagas para os (as) Usuários(as) e Conselheiros (as) Locais de Saúde, sendo 01 (uma) vaga 

por Conselho Local de Saúde, eleita em reuniões desses Conselhos ocorridas previamente à Conferência 

Distrital correspondente ou caso não seja possível realizar esta eleição, a vaga será remetida para eleição 

entre usuários(as) que participarem nas Pré-Conferências Distritais, estando assim distribuídas: 

i) Pré-Conferência do Distrito Leste - 24 Vagas  

ii) Pré-Conferência do Distrito Norte - 20 Vagas  

iii) Pré-Conferência do Distrito Noroeste - 32 Vagas 

iv) Pré-Conferência do Distrito Sudoeste - 32 Vagas  

v) Pré-Conferência do Distrito Sul - 38 Vagas.  

§6º Considerando que, devido a situação da pandemia na cidade e seguindo as recomendações 

sanitárias para evitar aglomerações, as eleições de conselheiros para os conselhos locais e ou distritais 

estão temporariamente suspensas; que os mandatos dos conselhos foram prorrogados até que as 

condições sanitárias permitam realizar novamente eleições, recomenda-se que os conselhos que 

consigam se reunir, respeitando as normas sanitárias, para eleger 01(um) usuário(a) ou conselheiro(a) 

usuário(a) devem fazê-lo, mesmo que formalmente seu mandato tenha ultrapassado a vigência. 

§7º Recomenda-se que as vagas constantes no ítem b sejam preenchidas prioritariamente considerando 

os serviços que tem a saúde mental como foco de atuação e ou onde predominam usuários(as) que 

compõem a Rede de Atenção Psicossocial do SUS Campinas. 

Art. 8º O total de delegados (as) representantes dos trabalhadores (as) de Saúde será de 84, assim 

distribuídos:  

a) 09 Vagas para os membros titulares do Conselho Municipal de Saúde;  

b) 73 Vagas para os (as) trabalhadores (as) a serem eleitos (as) entre seus pares nas Pré-
Conferências Distritais, assim distribuídas:  

i) Pré-Conferência do Distrito Leste - 12 Vagas 

ii) Pré-Conferência do Distrito Norte - 10 Vagas 
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iii) Pré-Conferência do Distrito Noroeste - 16 Vagas 

iv) Pré-Conferência do Distrito Sudoeste - 16 Vagas  

v) Pré-Conferência do Distrito Sul - 19 Vagas. 

c) 02 vagas para docentes e ou pesquisadores do campo da saúde mental nas Universidades, cujo 

preenchimento da vaga deverá ser informado à Comissão Organizadora da 3a CMSMC assim que 

ocorrer, de modo que as demais comissões organizadoras distritais sejam informadas, eliminando a oferta 

dessas vagas já preenchidas para efeito de controle da paridade;   

§1º Recomenda-se que as vagas constantes no ítem b sejam preenchidas prioritariamente considerando 

os serviços que tem a saúde mental como foco de atuação e ou onde predominam trabalhadores(as) com 

este tipo de atuação, como NASF, CAPS, CECO e outros. 

Art. 9º O total de Delegados(as) representantes dos gestores(as) / prestadores(as), será de 84, assim 

distribuídos:  

a) 10 Vagas para os membros titulares do Conselho Municipal de Saúde; 

b) 73 Vagas para os (as) gestores (as) das unidades de saúde, assim distribuídas:  

i) Distrito Leste - 12 Vagas 

ii) Distrito Norte - 10 Vagas 

iii) Distrito Noroeste - 16 Vagas 

iv) Distrito Sudoeste - 16 Vagas  

v) Distrito Sul - 19 Vagas. 

       c) 01 Vaga para o SSCF; 

§1º Recomenda-se que as vagas do ítem b sejam preenchidas prioritariamente considerando os serviços 

que têm a saúde mental como foco de atuação, como CAPS, CECO e outros.   

§2º Na eventualidade de um coordenador de serviço estar impossibilitado de participar, sua vaga será 

preenchida no próprio distrito a critério do mesmo e, da mesma forma, a representação da gestão em 

nível central deve contar com uma composição que priorize gestores e prestadores mais relevantes do 

ponto de vista da prestação de serviços em saúde mental em Campinas. 

Art. 10 Para disputarem as vagas eletivas nas Pré-Conferências Distritais, os(as) usuários(as) e 

trabalhadores(as) da saúde devem comprovar, através de documentos que residem ou trabalham no 

território correspondente ao respectivo Distrito de Saúde e não ocupar cargo de confiança ou 

comissionado na administração direta ou indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais. 

§1º Os(as) usuários(as) que não têm endereço fixo ou são pessoas em situação de rua poderão auto-

declarar-se enquanto tal, sendo isentos(as) de apresentação de comprovante de residência.  

§2º São os seguintes os documentos sugeridos para usuários (as): contas de luz, água, telefone ou 

outros, tais como declarações de imobiliárias ou proprietários de imóveis locados cujas contas estejam 

em nome dos proprietários.  

§3º Os documentos sugeridos para trabalhadores(as) da saúde são holerite na PMC ou qualquer 

documento que comprove vínculo empregatício com serviço de Saúde. 
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§4º Trabalhadores(as) da Saúde não vinculados(as) aos distritos poderão participar da Conferência 

Distrital na região do seu local de moradia ou a seu critério, se não forem moradores de Campinas, desde 

que comprovem vínculo conforme §3º deste artigo. 

Art 11 Para serem habilitados(as) como Delegados(as) da 3a CMSMC todos(as) os(as) usuários(as) 

eleitos(as) nos conselhos locais de saúde, conselheiros(as) municipais inscritos(as), docentes e ou 

pesquisadores(as) do campo da saúde mental nas Universidades, gestores(as) e prestadores(as) sem 

exceção devem participar da Pré-Conferência Distrital correspondente ou de Conferência Livre, onde 

seus nomes, devidamente em lista de presença, serão homologados. 

Art. 12 A Comissão Organizadora Distrital responsável pela realização da etapa emitirá Relatório da Etapa 

Distrital formatado em papel tamanho A4, fonte tipo Arial, tamanho 12 e espaço duplo, juntamente com a 

lista dos(as) Delegados(as) eleitos(as), que deverão ser enviados à Comissão Organizadora da 3a 

CMSMC até 5(cinco) dias úteis após a sua realização, através do e-mail saude.cms@campinas.sp.gov.br 

Parágrafo único: Se alguma etapa distrital for realizada após dia 11 de janeiro de 2022, seu relatório 

deverá ser enviado à Comissão Organizadora da 3a CMSMC até o dia 11 de março de 2022. 

Art 13 Nas Pré-Conferências Distritais serão eleitos(as) e homologados(as) suplentes de Delegados(as) 

em número correspondente a 20 (vinte) % do quantitativo de Delegados(as) estipulados para cada 

segmento em cada distrito ou instituição.  

Art 14 O resultado das homologações dos delegados(as) e suplentes nas Pré-Conferências Distritais e 

Conferências Livres deverá ser enviado à Comissão Organizadora da 3a CMSMC através do email 

saude.cms@campinas.sp.gov.br em até 5(cinco) dias úteis após a sua realização. As inscrições dos (as) 

delegados(as) devem conter nome completo, endereço, telefone, e-mail, RG, CPF e a assinatura pelo(a) 

mesmo(a) com a priorização dos Eixos para participação nos GT da 3a CMSMC. 

Art. 15 Atendendo às normas sanitárias atuais, haverá a verificação do esquema vacinal completo de 

todos(as) integrantes das delegações distritais e das Conferências Livres, identificando situações em que 

essa situação não seja atendida, de modo a providenciar teste PCR ou de antígeno a ser realizado em 

até 48 horas do início da etapa municipal da Conferência, isto é, dia 08/04/2022, sob pena do(a) 

delegado(a) não participar e ser substituído(a) por suplente. 

 

SEÇÃO III 

DA ETAPA MUNICIPAL 

Art. 16 A Etapa Municipal terá por objetivo analisar e deliberar sobre o relatório sistematizado da etapa 

distrital, que conterá propostas dos âmbitos municipal, estadual e nacional provenientes das Pré-

Conferências Distritais e das Conferências Livres, bem como aprovar novas propostas para todos os 

âmbitos, referendar as moções apresentadas para o fortalecimento dos programas e ações de Saúde 

Mental e eleger os(as) delegados (as) que comporão a delegação do Município na Plenária 

Macrorregional de Saúde, etapa preparatória da 3a Conferência Estadual de Saúde Mental de São Paulo. 

mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br
mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br
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Art. 17 A Etapa Municipal da 3a CMSMC que ocorrerá nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2022 contará com 

a participação dos(as) delegados(as) homologados(as) nas Pré-Conferências Distritais e Conferências 

Livres, obedecendo a paridade prevista nos art. 7º, 8º e 9º deste regimento e convidados(as), sendo 

realizada de forma presencial nas dependências da PUCC – Campus 2, adotando as recomendações 

sanitárias previstas na legislação estabelecida. 

§1º Considerando que ocorra alterações nas condições epidemiológicas vigentes no momento desta 

etapa que obriguem realizá-la de modo virtual, serão viabilizadas iniciativas que busquem garantir as 

prerrogativas legais, especialmente no que tange a participação tripartite e paritária entre segmentos.  

§2º Os(as) convidados(as) que participarem da etapa municipal da 3a CMSMC não contarão no quórum 

de delegados(as) da referida Pré-Conferência, terão direito a voz mas não a voto e devem alcançar até o 

limite de 6 (seis) pessoas, dentre autoridades, representantes de ONGs, entidades, instituições e 

personalidades com atuação de relevância em saúde mental e setores afins, que serão indicados pela 

Comissão Organizadora da 3a CMSMC.  

Parágrafo único: Atendendo às normas sanitárias atuais, haverá a verificação do esquema vacinal 

completo de todos(as) convidados(as) e expositor(a) por parte da Comissão Organizadora da 3a CMSMC, 

identificando situações em que essa situação não seja atendida, de modo a providenciar teste PCR ou 

de antígeno a ser realizado em até 48 horas do início da etapa municipal da Conferência, isto é, dia 

08/04/2022, de forma que haja a substituição correspondente. 

 

SEÇÃO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 18 A Etapa Municipal será constituída por 4 momentos estratégicos:  

I - Inscrição dos (as) Participantes  

II– Plenária de Abertura  

III– Grupos de Trabalho  

IV – Plenária Final 

Art. 19 As inscrições dos participantes da 3a CMSMC serão realizadas a partir das 18 hs até às 21h do 

dia 08 de abril de 2022 nas dependências da PUCC - Campus 2, situada na Avenida John Boyd Dunlop 

- Jardim Ipaussurama, no Auditório Monsenhor José Salim e Bloco A do CCV.  

Art. 20 Esta proposta de Regimento Interno será submetida à apreciação da Plenária de Abertura da 

Conferência, e poderão ser apresentados à Comissão Organizadora, até às 20h do dia 08 de abril, 

destaques por escrito de alteração – aditivos, modificativos ou supressivos ao texto original, desde que 

subscritos por no mínimo 10%(dez por cento) dos(as) delegados(as) habilitados(as) a participar na 

Conferência. 

Art. 21 Poderão se inscrever na 3a CMSMC os(as) delegados(as) previamente homologados(as) e os(as) 

convidados(as) (expositor/a e autoridades).  
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§1º As inscrições dos(as) delegados(as) titulares serão retomadas na manhã do dia 09 de abril 2022 das 

8:00 hs às 10:00 hs. 

§2º Encerrado o prazo de inscrição dos(as) delegados(as) titulares, iniciam-se as inscrições dos(as) 

suplentes de delegados(as) para o preenchimento das eventuais vagas remanescentes, que serão 

ocupadas pelos(as) suplentes por ordem de chegada e respeitando os respectivos segmentos. O período 

de inscrição dos(as) suplentes será das 10:30 hs às 12:00 hs do dia 09 de abril de 2022.  

§3° Encerrado o prazo de inscrição dos(as) suplentes de delegados(as), o preenchimento das eventuais 

vagas ainda remanescentes deverá se dar por ordem de chegada de pessoas presentes interessadas, 

que tenham comprovadamente participado em uma das 5 Pré-Conferências Distritais e Conferências 

Livres, respeitando os respectivos segmentos. O período de inscrição destes (as) delegados (as) será 

12:00 hs às 12:30 hs do dia 09 de abril de 2022.  

Art. 22 A Plenária de Abertura acontecerá no dia 08 de abril de 2022 a partir das 19:00 hs nas 

dependências da PUCC - Campus 2, situada na Avenida John Boyd Dunlop - Jardim Ipaussurama, no 

Auditório Monsenhor José Salim e Bloco A do CCV e contará com a seguinte programação:  

PROGRAMAÇÃO DA PLENÁRIA DE ABERTURA  

18:00 h – Credenciamento dos delegados (as) titulares.  

19:00 h – Mesa de Abertura com Convidados(as) e Autoridades.  

19:45 h – Conferência Magna  

20:30 h – Leitura do Regimento da 3a CMSMC e apreciação dos destaques recebidos conforme art. 20 

da Seção IV Da Etapa Municipal. 

22h - Encerramento.  

Art. 23 Os Grupos de Trabalho se reunirão no dia 09 de abril de 2022 nas salas das dependências da 

PUCC - Campus 2, situada na Avenida John Boyd Dunlop - Jardim Ipaussurama, no Auditório Monsenhor 

José Salim e Bloco A do CCV, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h. 

§1º Serão 12(doze) grupos, sendo cada um dos 4(quatro) Eixos debatidos por 3(três) grupos, integrados 

pelo número de delegados(as) totais homologados(as) distribuídos(as) de maneira equitativa, respeitando 

a paridade, todos com direito à voz e voto. Também poderão participar dos grupos, os (as) 

convidados(as), que terão direito à voz mas não ao voto. 

§2º A distribuição dos(as) delegados(as) nos grupos será definida pela Comissão Organizadora da 3a 

CMSMC respeitando as escolhas dos(as) delegados(as) nas preferências pelos Eixos na ficha de 

inscrição preenchida na Pré-Conferência Distrital e na Conferência Livre. 

Parágrafo único: Caso o número de delegados(as) que declararam como primeira opção de eixo supere 

o número de vagas para o seu segmento nos 3(três) grupos daquele Eixo, serão alocados nos grupos do 

eixo indicado como sua segunda opção e da mesma forma para sua terceira opção ou conforme o número 

de vagas disponíveis a critério da comissão organizadora. 
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§3º Cada grupo terá uma mesa de coordenação composta por 02(dois/duas) relatores(as) e 01(um/uma) 

facilitador(a), sendo que 01(um/uma) relator(a) e o(a) facilitador(a) serão indicados(as) pela Comissão 

Organizadora da 3a CMSMC, o(a) outro(a) relator(a) será eleito(a) pelo grupo no início dos trabalhos.  

§4º Caberá à Mesa Coordenadora de cada grupo dirigir os trabalhos, procedendo à leitura do roteiro de 

discussão, registrando as inscrições e controlando o tempo das falas, apoiando a redação de propostas, 

esclarecendo dúvidas sem opinar sobre o mérito das discussões e organizando as votações. Os(as) 

membros(as) da Mesa que também forem delegados(as) poderão se posicionar, desde que se inscrevam 

como os demais. 

§5º Os 12 (doze) Grupos de Trabalho serão simultâneos, sendo que cada um dos 4 Eixos serão debatidos 

por 3 (três) grupos.  

§6º As propostas poderão ser aprovadas na íntegra, rejeitadas ou terem seus textos alterados, com 

adição ou exclusão de palavras, mantendo-se a ideia central da proposta original. A decisão final sobre o 

destino da proposta deverá ser aprovada por maioria simples (50% +1) dos delegados(as) presentes na 

sala no momento da votação.  

§7º As propostas do relatório serão lidas pausadamente uma a uma; ao final da leitura da proposta o 

participante do grupo que quiser rejeitar ou alterar o texto original deverá se manifestar à mesa de 

coordenação destacando a referida proposta. As propostas que não sofrerem destaques após a sua 

leitura estarão automaticamente aprovadas na íntegra pelo grupo.  

§8º Ao final da leitura de todas as propostas do relatório, a mesa coordenadora retornará às propostas 

que foram alvo de destaque. Os(as) propositores(as) de destaques terão 02(dois) minutos, 

improrrogáveis, para a defesa do seu ponto de vista. A seguir, a Mesa Coordenadora concederá a palavra, 

por igual tempo, ao(à) delegado(a) que se apresente para defender o texto ou proposta original.  

§9º Encerradas as defesas, o destaque será submetido aos(às) delegados(as) presentes, que decidirão, 

por votação, se mantêm a proposta original ou se acatam o destaque proposto.  

§10 As propostas dos 4(quatro) eixos que forem aprovadas na íntegra em pelo menos 2(dois) dos 3(três) 

grupos em que foram discutidas estarão automaticamente aprovadas e comporão o relatório final da 

Conferência, não sendo considerada e eliminada, a proposta correspondente que, por acaso, tenha 

sofrido alteração de texto no terceiro grupo deste Eixo. 

§11 As propostas dos 4(quatro) eixos que forem rejeitadas por completo em 02(dois) dos 03(três) grupos, 

estarão automaticamente excluídas do relatório final da Conferência, não sendo considerada eliminadada, 

caso houver, a proposta correspondente que, por acaso, tenha sofrido alteração de texto no terceiro grupo 

deste Eixo. 

§12 As propostas que forem aprovadas com alteração de texto em pelo menos dois grupos e que não 

tenham sido rejeitadas, conforme determina o parágrafo anterior, serão enviadas para a Plenária Final, 

que decidirá entre os textos aprovados nos 03(três) grupos. 
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§13 Ao final das votações dos destaques, a mesa coordenadora permitirá a apresentação de até 02(duas) 

novas propostas para o âmbito municipal e 1(uma) para o âmbito estadual ou nacional, relativas ao Eixo, 

em discussão no grupo. 

§14 Terminadas as apresentações, os(as) delegados(as) presentes decidirão, por votação, quais serão 

as 2(duas) novas propostas de âmbito municipal e 1(uma) em âmbito estadual ou nacional, que deverão 

ser encaminhadas para apreciação da Plenária Final.  

Art. 24 A Plenária Final será realizada no dia 10 de abril de 2022, das 8:00 hs às 12:00 hs e das 13:00 hs 

às 17:30 hs, nas dependências da PUCC - Campus 2, situada na Avenida John Boyd Dunlop - Jardim 

Ipaussurama, no Auditório Monsenhor José Salim e Bloco A do CCV e será constituída dos seguintes 

momentos: 

I- Homologação das propostas aprovadas pela maioria dos Grupos de Trabalhos;  

II- Apresentação e votação das propostas com alteração de texto;  

III- Apresentação e votação das novas propostas;  

IV- Apresentação e votação das Moções; 

V- Eleição dos (as) Delegados (as) do Município para participação na Plenária Macrorregional de Saúde; 

VI- Encerramento.  

§1º Participarão da Plenária Final, com direito a voz e a voto, os(as) delegados(as) inscritos na 3a CMSMC 

e convidados(as) terão direito a voz.  

§2º A Plenária Final será iniciada com quórum mínimo de um terço dos(as) Delegados(as) inscritos(as).  

§3º A Plenária Final será dirigida por uma mesa diretora composta por membros da Comissão 

Organizadora ou pessoas convidadas por ela, de forma paritária. Os membros da mesa poderão ser 

substituídos no decorrer dos trabalhos, sempre respeitando a paridade da formação inicial.  

§4º Caberá à mesa diretora coordenar os trabalhos da Plenária Final, procedendo à leitura dos roteiros 

de discussão, registrando as inscrições e controlando o tempo das falas, esclarecendo dúvidas sem 

opinar sobre o mérito das discussões e organizando as votações. Para posicionar-se defendendo a favor 

ou contrário a uma proposta, o membro da mesa deverá se afastar e inscrever-se tal como os(as) 

delegados(as) na plenária.  

§5º Será assegurado, pela Mesa Diretora da Plenária Final da 3a CMSMC o direito à manifestação "PELA 

ORDEM" aos(às) Delegados(as), sempre que qualquer um dos dispositivos deste regulamento não estiver 

sendo observado. O(A) delegado(a) que encaminhar a questão de ordem deverá iniciar sua fala pelo 

artigo desse regimento que acredita estar sendo infringido.  

Parágrafo único: As "questões de ordem” não serão permitidas durante o regime de votação.  

§6º As propostas aprovadas nos grupos, conforme parágrafo 10 do art. 23 deste regimento, serão 

homologadas após leitura no início da Plenária Final.  

§7º As propostas que foram aprovadas com alteração do texto original em pelo menos um dos Grupos de 

Trabalho e não foram rejeitadas conforme parágrafo 12 do art. 23 deste Regimento serão apresentadas 

para apreciação da Plenária Final. A Mesa Diretora permitirá que um(a) participante defenda o texto 
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alterado e que outro(a) defenda a proposta original, ambos terão 02(dois) minutos, improrrogáveis, para 

a defesa do seu ponto de vista. A seguir, a Mesa Coordenadora colocará os textos em votação, que será 

decidida pela maioria simples (50% +1) dos(as) delegados(as) presentes no momento da votação, 

considerando-se o quórum mínimo previsto no §2° do art. 24 deste regimento.  

§8º As novas propostas encaminhadas pelos Grupos de Trabalho serão apresentadas para apreciação 

da Plenária Final. A Mesa Diretora fará a leitura da nova proposta em âmbito municipal que será 

submetida à votação da Plenária para aprovação ou rejeição, não sendo permitida nesta etapa, a 

alteração do texto original. A decisão caberá à maioria simples (50% +1) dos(as) delegados(as) presentes 

no momento da votação, considerando-se o quórum mínimo previsto no §2° do Artigo 24 deste 

Regimento.  

§9º Os(as) delegados(as) presentes na Plenária Final deverão priorizar as propostas de âmbitos estadual 

e nacional que serão encaminhadas à Plenária Macrorregional de Saúde, etapa da 3a Conferência 

Estadual de Saúde. O GT de Metodologia, Sistematização e Relatoria da 3a CMSMC irá organizar as 

propostas destes âmbitos aprovadas nos 12(doze) grupos organizadas segundo os eixos da Conferência 

Estadual, para que os(as) delegados(as) estabeleçam destas, quais serão priorizadas, em até 02 (duas) 

propostas por âmbito (estadual e nacional) para os eixos temáticos correspondentes.  

§10 As Moções a ser encaminhadas, exclusivamente por delegados(as), devem ser apresentadas à 

comissão organizadora da 3a CMSMC, até as 10h do dia 10 de abril de 2022 e devem ser redigidas em 

uma lauda no máximo, com fonte 12, espaço simples. Cada moção deverá ser assinada por, pelo menos, 

30% (trinta por cento) dos(as) Delegados(as) inscritos.   

§11 A Comissão Organizadora da 3a CMSMC organizará as Moções recebidas, classificando-as e 

agrupando-as por tema, dando ciência aos(às) propositores(as) para que organizem a apresentação na 

Plenária, facilitando o andamento dos trabalhos.  

§12 Encerrada a fase de apreciação do Relatório Final da Conferência, a Mesa Diretora convocará os(as) 

propositores(as) das moções, por tema, para procederem à leitura do texto, garantindo-se a cada um o 

tempo de 02(dois) minutos, no máximo, para a defesa da moção. Será concedido o mesmo tempo para 

a defesa de ponto de vista contrário ao do(a) expositor(a) da moção. A aprovação das moções será por 

maioria simples dos(as) Delegados(as) presentes, considerando-se o quórum mínimo previsto no §2° do 

Artigo 24 deste regimento.  

§13 A Mesa Diretora iniciará o processo de eleição dos(as) delegados(as) que comporão a delegação de 

Campinas na Plenária Macrorregional de Saúde. Esta eleição poderá ser antecipada de acordo com o 

andamento dos trabalhos da plenária. 

§14 Concluídas as eleições dos(as) Delegados(as), será encerrada ou não a Plenária Final da 3a 

CMSMC, de acordo com a avaliação da mesa submetida à plenária. 

Art. 25 Após a realização da etapa municipal, por um período de 01 (um) ano, os conselhos de saúde 

(locais, distritais e municipal) realizarão atividades de monitoramento e devolutivas referentes às 

deliberações da 3a CMSMC.  
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CAPÍTULO IV 

DAS COMISSÕES 

 Art. 26  A 3a CMSMC será conduzida pelas:  

a) Comissão Executiva e  

b) Comissão Organizadora que contará com os seguintes Grupos de Trabalho (GT):  

i) GT de Comunicação e Mobilização; 

ii) GT de Metodologia, Sistematização e Relatoria e 

iii) GT de Apoio e Logística. 

§1º A Comissão Executiva terá os(as) seguintes representantes:  

I - Coordenador(a): Presidenta do Conselho Municipal de Saúde - Nayara Lúcia Soares de Oliveira;  

II – Secretário Executivo da 3a CMSMC: Coordenador da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de 

Saúde - Roberto Mardem Soares Farias;  

III - Secretário Executivo Adjunto da 3a CMSMC: Coordenadora da Área de Saúde Mental da Secretaria 

Municipal de Saúde de Campinas - Sara Maria Teixeira Sgobin 

IV - Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde - Maria Ivonilde Lúcio Vitorino.  

§2º A Comissão Organizadora da 3a CMSMC será composta por 23 (vinte e três) membros podendo ou 

não ser conselheiro(as), conforme descrito abaixo:  

1. Aloide Ladeia Guimarães – Gestora Secretaria Municipal de Saúde SMS – Centro de Educação dos 

Trabalhadores da Saúde – CETS  

2. Ana Cristina Vangrelino – Trabalhadora – Comitê Técnico de Saúde População Negra.  

3. Ariadne de Cássia Bonacio - Gestora da Secretaria Municipal de Saúde – SMS - Distrito de Saúde 

Noroeste  

4. Cinthia Cristina da Rosa Vilas Boas - Comitê Técnico de Saúde da População Negra  

5. Ed Carlos Corrêa de Faria – Trabalhador - Conselho Regional de Psicologia – CRP  

6. Ercindo Mariano Junior – Usuário - Conselho Municipal de Saúde - CMS  

7. Fernanda Leandro Ribeiro - Trabalhadora - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

- CREFITO  

8. Fernando Ricardo Bau - Gestor da Secretaria Municipal de Saúde – SMS - Distrito de Saúde Norte 

9. Luciano Marques Lira - Usuário - Movimento da Luta Antimanicomial de Campinas - MLAC 

10. Marcia Aparecida Silva Merisse - Gestora da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Distrito de Saúde 

Sudoeste  

11. Marcos Antonio Barbieri Gonçalves – Centro de Atendimento Multidisciplinar – CAM - Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo - Unidade Campinas  

12. Maria de Lourdes Feriotti – Universidades – Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCC 

13. Maria Ivonilde Lúcio Vitorino – Secretária Executiva do CMS  

14. Maryane Chanquette Pesce - Gestora da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Distrito de Saúde 

Leste 
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15. Mônica Vasconcellos Cruvinel – Usuária - Movimento da Luta Antimanicomial de Campinas - MLAC  

16. Paulo Tavares Mariante – Usuário - Conselho Municipal de Saúde - CMS  

17. Raphael Valentino Marques de Lima – Gestor da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Distrito de 

Saúde Sul  

18. Roberto Mardem Soares Farias – Trabalhador – Conselho Municipal de Saúde - CMS  

19. Suely Castaldi Ortiz da Silva - Trabalhadora - Conselho Municipal de Saúde - CMS  

20. Sulamita Gonzaga Silva Amorim – Universidades - Departamento de Saúde Coletiva - Faculdade de 

Ciências Médicas - Universidade de Campinas - UNICAMP  

21. Tathiana de Itacarambi Pereira - Trabalhadora – Centro de Atenção Psicossocial Travessia Infanto-

Juvenil – CAPS ij Travessia – Distrito Noroeste  

22. Thalles Rodrigo Gomes Ribeiro – Trabalhador da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS - Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família - NASF do Distrito de Saúde Noroeste 

§3º O GT de Comunicação e Mobilização será composto por:  

1. Cinthia Cristina da Rosa Vilas Boas 

2. Ed Carlos Corrêa de Faria 

3. Ercindo Mariano Júnior 

4. Fernanda Leandro Ribeiro 

5. Luciano Marques Lira 

6. Marcos Antonio Barbieri Gonçalves   

7. Maria Ivonilde Lúcio Vitorino 

8. Paulo Tavares Mariante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. Raphael Valentino Marques de Lima 

10. Suely Castaldi Ortiz da Silva 

11. Sulamita Gonzaga Amorim   

§4º O GT de Metodologia, Sistematização e Relatoria será composto por:  

1. Aloide Ladeia Guimarães 

2. Ana Cristina Vangrelino 

3. Ed Carlos Corrêa de Faria 

4. Fernando Ricardo Bau 

5. Marcia Aparecida Silva Merisse 

6. Maria de Lourdes Feriotti 

7. Monica Vasconcellos Cruvinel 

8. Roberto Mardem Soares Farias 

9. Sara Maria Teixeira Sgobin 

10. Thalles Rodrigo Gomes Ribeiro  

§5º O GT de Apoio e Logística será composto por:  

1. Aloide Ladeia Guimarães 
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2. Ariadne de Cassia Bonacio 

3. Maria Ivonilde Lúcio Vitorino 

4. Maryane Chanquette Pesce 

5. Tathiana de Itacarambi Pereira  

 

 CAPÍTULO V  

DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES e GRUPOS DE TRABALHO 

 Art. 27 À Comissão Executiva compete:  

I - Implementar as deliberações da Comissão Organizadora; 

II - Subsidiar e apoiar a realização das atividades das Comissões e GTs;  

III - Garantir as condições da infraestrutura necessárias para a realização da 3a CMSMC;  

IV - Propor e viabilizar a execução do orçamento e providenciar as suplementações orçamentárias;  

V - Prestar contas à Comissão Organizadora dos recursos destinados à realização da 3a CMSMC; 

VI - Propor as condições de acessibilidade e de infraestrutura necessárias para a realização da 3a 

CMSMC, referentes ao local, ao credenciamento, equipamentos e instalações audiovisuais, de 

reprografia, comunicação (telefone, Internet, dentre outros), alimentação e outras e;  

VII - Providenciar e acompanhar a celebração de contratos e convênios necessários à realização da 3a 

CMSMC e; 

 VIII - Viabilizar os convites para autoridades e expositor(a) que comporão a Mesa de Abertura da 3a 

CMSMC.  

Parágrafo único. A Comissão Executiva deverá participar de todas as reuniões da Comissão 

Organizadora.  

Art. 28 À Comissão Organizadora da 3a CMSMC compete: 

I - Propor metodologia para as várias etapas da 3a CMSMC; 

II - Promover, coordenar e supervisionar a realização da 3a CMSMC, atendendo aos aspectos técnicos, 

políticos, administrativos, financeiros e sanitários, e apresentando as propostas para deliberação do 

Conselho Municipal de Saúde; 

III - Elaborar e propor:  

a) O Regimento da 3a CMSMC;  

b) Apreciar a prestação de contas realizada pela Comissão Executiva; e  

c) Resolver as questões julgadas pertinentes não previstas nos itens anteriores.  

IV- Acompanhar a disponibilidade da organização, da infraestrutura e do orçamento da etapa municipal, 

distritais e demais etapas preparatórias;  

V - Estimular, monitorar e apoiar a realização das etapas preparatórias; 

VI - Providenciar os certificados de participação na 3a CMSMC aos membros da Comissão Organizadora, 

Delegados(as), convidados(as), expositor(a) especificando a condição da participação na Conferência. 

Art. 29 Ao GT de Metodologia, Sistematização e Relatoria compete:  
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I – Elaborar o documento orientador para a Etapa Distrital e encaminhá-lo para as comissões 

organizadoras distritais; 

II - Estimular e acompanhar o encaminhamento, em tempo hábil, dos Relatórios das Conferências 

Distritais; 

III - Elaborar o método para a sistematização dos Relatórios das Pré-Conferências Distritais, confeccionar 

o Relatório Sistematizado da Etapa Distrital e a sistematização das propostas prévia à Plenária Final da 

Etapa Municipal;  

IV - Compor duplas de relatores e facilitadores dos 12 Grupos de Discussão da Etapa Municipal e prepará-

las para sua atuação na Etapa Municipal;  

V - Elaborar o Relatório Final da 3a CMSMC; 

Parágrafo único. Este GT trabalhará articuladamente com os GT de Comunicação e Mobilização e de 

Apoio e Logística na produção dos textos para a 3a CMSMC.  

Art. 30  Ao GT de Comunicação e Mobilização compete:  

I - Promover a divulgação da audiência pública de apreciação do Regimento da 3a CMSMC;  

II - Estimular a realização de atividades de mobilização preparatórias junto a diferentes públicos para a 

Etapa Distrital, considerando o tema, os eixos e subeixos da 3a CMSMC, bem como os temas 

considerados prioritários pela comissão organizadora, a saber:  

1. racialidade e racismo e saúde mental; 

2. sexismo, feminicídio, racismo e outras questões correlatas à população de mulhere 

3. a população LGBTQIA+ e a luta contra preconceitos e as várias fobias que a atingem 

4. falta de moradia, moradores na rua e a luta por terra como determinantes da saúde mental. 

III - Mobilizar e estimular a participação de todos os segmentos/setores pertinentes nas etapas das 3a 

CMSMC; 

IV - Estimular a realização de atividades para discussão do Documento Orientador;  

V - Definir a logomarca, instrumentos e mecanismos de divulgação da 3a CMSMC, incluindo imprensa, 

Internet e outras mídias;  

VI - Orientar as atividades de comunicação social da 3a CMSMC;  

VII - Divulgar a produção de materiais, da programação e o Relatório Final da 3a CMSMC; 

Parágrafo único. O GT de Comunicação e Mobilização trabalhará articuladamente com a Comissão de 

Comunicação do Conselho Municipal de Saúde e o GT de Metodologia, Sistematização e Relatoria no 

desenvolvimento das ações da 3a CMSMC.  

Art. 31 Ao GT de Apoio e Logística compete:  

I - Viabilizar as condições da infraestrutura necessárias para a realização da 3a CMSMC;  

II - Apoiar a realização das atividades das Comissões e GTs; 

III - Subsidiar e monitorar a execução do orçamento para providenciar as suplementações orçamentárias; 

IV - Realizar a prestação de contas à Comissão Organizadora dos recursos destinados à realização da 

3a CMSMC; 
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V - Viabilizar as condições de acessibilidade e de infraestrutura necessárias para a realização da 3a 

CMSMC, referentes ao local, ao credenciamento, equipamentos e instalações audiovisuais, de 

reprografia, comunicação (telefone, Internet, dentre outros), alimentação e outras e;  

VII - Viabilizar e monitorar a celebração de contratos e convênios necessários à realização da 3a CMSMC 

e; 

 VIII - Viabilizar os convites para autoridades e expositor(a) que comporão a Mesa de Abertura da 3a 

CMSMC.  

Parágrafo único. O GT de Apoio e Logística deverá participar de todas as reuniões da Comissão 

Organizadora.  

 

CAPÍTULO VI  

DOS RECURSOS FINANCEIROS  

Art. 32 As despesas para a realização das Etapas da 3a CMSMC caberão à Secretaria de Saúde. 

§1º A Secretaria da Saúde arcará com as despesas para alimentação de todos(as) os(as) delegados(as) 

e convidados(as) na etapa municipal, nas etapas distritais e demais etapas preparatórias, onde couber; 

§2º É de responsabilidade da Secretaria de Saúde providenciar os espaços físicos, os meios de transporte 

para translado de equipamentos e insumos e o pessoal necessário à realização das etapas municipal e 

distrital, bem como para a realização de atividades de forma virtual para realização da 3a CMSMC, onde 

couber.  

§3º É de responsabilidade da Secretaria de Saúde providenciar a produção de identidade visual, arte, 

diagramação e impressão do material de divulgação, documentos, crachás, pastas, certificados e material 

de escritório necessário à realização da 3a CMSMC, bem como imprimir cópias em número necessário 

para ampla divulgação de seu Relatório Final. 

 

CAPÍTULO VII  

DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS  

Art. 33 São instâncias de decisão nas etapas da 3a CMSMC:  

I – A comissão executiva, ouvida a Comissão Organizadora da etapa municipal;  

II - As comissões organizadoras das Pré-Conferências Distritais e as Pré-Conferências Distritais no seu 

âmbito de atuação; 

III - As demais atividades preparatórias, no seu âmbito de atuação; 

II - A Plenária Final.  

§1º Esta proposta de regimento interno da 3a CMSMC será apreciada em audiência pública do Conselho 

Municipal de Saúde de Campinas, amplamente divulgada com antecedência, organizada como uma 

sessão extraordinária do pleno a ser realizada no dia 01 de dezembro de 2021, de maneira que seja 

debatida e votada pelos(as) conselheiros(as) municipais de saúde conforme as regras regimentais do 

Conselho.  
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS E COMUNS  

Art. 34 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, com possibilidade de recurso à 

plenária. 

Campinas, 07 de fevereiro de 2022.  

Conselho Municipal de Saúde 
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DELIBERAÇÕES APROVADAS NA PLENÁRIA DE 10.04.2022 EM ÂMBITO MUNICIPAL 

PROPOSTAS, AÇÕES A SEREM DESENCADEADAS PARA IMPLEMENTÁ-LAS E RESPONSÁVEIS 

 
EIXO 1: CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA DE DIREITO À CIDADANIA 

 

No. PROPOSTA Ações a serem 
desencadeadas para 

implementá-la 

Responsáveis 

1 Todo e qualquer tratamento em Saúde 
Mental deve ter como primado o 
cuidado em liberdade, ser laico e 
respeitar os direitos humanos, 
destacando os recortes de raça, etnia, 
gênero e classe, excluindo-se vieses 
moralistas e preconceituosos, 
garantindo a divulgação pública dos 
canais de denúncia e reclamação já 
existentes, considerando ainda, o 
resgate de laços familiares dos 
usuários. 

1. Monitorar e supervisionar a 
política de saúde mental do 
município quanto a questões 
éticas e legais 
1. Divulgar os canais de 
denúncias existentes em caso 
de violação dos princípios 
2. Manter monitoramento sobre 
serviços de Saúde, públicos e 
privados, fiscalizando aqueles 
sobre os quais recair denúncias 

Secretaria de Saúde e 
Comissão de Saúde 

Mental CMS 

2 Implantar programa de saúde mental da 
população negra que enfoque os 
aspectos psicossociais do preconceito 
e racismo com trabalho no território e 
intervenções voltadas ao impacto 
psicossocial da violência de raça e 
etnia. 

1.Convidar e implementar Grupo 
de Trabalho com participação de 
membros dos movimentos negro 
e antirracistas da cidade 
2.Definir as diretrizes e ações da 
linha de cuidado 
3.Definir metas, prazos e 
implantar as ações 

Secretaria de Saúde 

com apoio do 

Conselho Municipal de 

Saúde 

3 Garantir o atendimento integral a 
crianças e adolescentes, com ações de 
prevenção de agravos e promoção de 
saúde na Atenção Básica, nos CAPS IJ, 
nos CECOs, no CnaR, nas enfermarias 
de saúde mental em hospitais gerais 
(adequados para cada faixa etária), 
buscando a construção de projetos 
intersetoriais que objetivem a 
efetivação dos princípios e diretrizes do 
ECA.   

1. Monitorar e avaliar os serviços 
de saúde mental quanto ao 
cumprimento das diretrizes 
2.Discutir projetos intersetoriais 

Secretaria de Saúde e 

Conselho Municipal de 

Saúde 

4 Readequar o modelo de cuidado da 
enfermaria de Saúde Mental do 
Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo 
Orsi (CHPEO), garantindo assistência 
humanizada e equipe multiprofissional, 
separando os espaços de cuidado de 
adultos dos de crianças e adolescentes 
(como preconizado pelo ECA), com 
dimensionamento de equipe e ofertas 
terapêuticas adequadas às diferentes 
fases do desenvolvimento e 
necessidades clínicas. 

1. Avaliar o atual modelo de 
cuidado 
2. Rever diretrizes 
3. Implantar as diretrizes 

Secretaria de Saúde, 

Rede Mário Gatti e 

Comissão de Saúde 

Mental CMS  
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5 Revisão, divulgação, e monitoramento 
da linha de cuidado municipal para o 
comportamento suicida, na prevenção 
e posvenção, com acesso prioritário em 
todos os pontos da RAS (Atenção 
Primária à Saúde, CECO, CAPS, Rede 
de Urgência e Emergência, 
Atendimento Hospitalar). 

1. Articular Grupo de Trabalho 
para revisão e instituição de 
protocolos 
2. Divulgar, com discussão e 
capacitações, os protocolos na 
RAPS 

Secretaria de Saúde 

através dos apoios 

distritais 

6 Implantar programa para pessoas 
LGBTQIA+ que enfoque a prevenção e 
a posvenção ao suicídio, priorizando o 
trabalho no território com 
acompanhamento de familiares e 
intervenções contra comportamentos 
de ódio a este segmento de usuários. 

1.Criar um GT com participação 
de gestores, trabalhadores e 
usuários e definir as linhas 
prioritárias do programa 

Secretaria de Saúde e 

Comissão de Saúde 

Mental CMS 

7 Retirar a obrigatoriedade do 
diagnóstico em Saúde Mental dos 
critérios para a população Trans e 
Travesti acessar atendimento em 
serviços especializados e 
procedimentos cirúrgicos em processo 
de afirmação de gênero (conforme 
previsto pela OMS). 

1. Formular portaria municipal 
retirando a obrigatoriedade nos 
serviços municipais. 

Secretaria de Saúde e 

Comissão de Saúde 

Mental CMS 

8 Promover articulação entre estado e 
município para realizar levantamento 
de necessidades e ofertas de cuidado 
em saúde mental nas penitenciárias, 
Centros de Detenção Provisória e 
Fundação Casa de Campinas e 
efetivar a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional. 

1. Articular reuniões e ou Grupo 
de Trabalho da Secretaria de 
Saúde e Instituições Estaduais 
de Saúde e Segurança 

Secretaria de Saúde, 

com participação da 

Comissão de Saúde 

Mental CMS 

9 Criar um Grupo de Trabalho para, em 
diálogo com o sistema judiciário, 
facilitar o acesso e a assistência 
humanizada para familiares e usuários 
da RAPS egressos do sistema 
prisional, dos manicômios judiciários 
e/ou em conflito com a lei. 

1. Criar GT 
2. Definir plano de ação 

Secretaria de Saúde 

10 Garantir que a SMS articule e execute, 
em conjunto com as Secretarias 
Estadual e Municipal de Segurança 
Pública, um canal de diálogo 
permanente com a guarda municipal e 
polícia militar visando boas práticas e 
abordagens humanizadas com 
usuários(as)/es da RAPS, evitando 
reprodução de violências como o 
racismo, machismo e LGBTQIA+fobia. 

1. Demandar discussões com os 
atores citados; 
2. Definir diretrizes de atuação 
para a segurança pública Inter 
federativa segundo a diretriz 

Secretaria de Saúde 

11 Fortalecer a rede de apoio intersetorial, 
a partir da criação de política municipal 
sob a coordenação da Secretaria de 

1. Criar a comissão 
2. A Comissão propõe as 
diretrizes e ações da política 

Secretaria de Saúde 

com acompanhamento 
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Saúde, para mães usuárias da saúde 
mental e/ou com deficiência intelectual, 
em risco de ou efetiva perda do poder 
parental, que possibilite a 
manutenção/reinserção da criança na 
família, criando comissão composta por 
profissionais da Saúde, Conselho 
Tutelar, Judiciário, Defensoria Pública, 
Assistência Social e usuários da Saúde 
Mental, visando a garantia do direito à 
maternidade e ao convívio familiar. 

municipal para as mães em risco 
de perda do poder parental 
3. Ações são executadas 
 

do Conselho Municipal 

de Saúde 

12 Criar Projetos, Fóruns, e Núcleos 
intersetoriais, que articulem a saúde às 
redes da Assistência Social, 
Educação, Cultura e Esportes, 
Trabalho e Renda, entre outras 
políticas públicas, associações e 
organizações da sociedade civil de 
defesa de direitos humanos, justiça, 
economia solidária, de moradia, 
movimentos de luta antirracista, de 
combate ao feminicídio, combate à 
homofobia e a transfobia, almejando a 
transversalidade de tais redes. 

1. Articular um Grupo de 
Trabalho Intersetorial para 
propor os projetos, métodos de 
trabalho e articulações 
necessárias para a criação de 
tais órgãos 

Secretaria de Saúde e 

Comissão de Saúde 

Mental CMS 

13 Criar um programa intersetorial 
SUAS/SUS para atendimento da 
população em situação de rua sob as 
diretrizes da redução de danos. 

1. Criar GT para definir as 
diretrizes do programa 
2. Definir orçamento, metas, 
público-alvo e prazos 

Secretaria de Saúde e 

Conselho Municipal de 

Saúde  

14 Criar grupo de trabalho intersetorial 
para elaboração de uma linha de 
cuidado para atenção a primeiríssima 
infância (de 0 a 3 anos) em risco de 
sofrimento psíquico, alinhada às 
diretrizes do PIC (Primeira Infância 
Campineira), de modo a garantir o 
acesso à avaliação, diagnóstico 
diferencial, tratamento e reabilitação, 
inclusive intervenção precoce, 
prevenção de agravos e promoção de 
saúde para crianças com fatores de 
risco para o desenvolvimento. 

1. Convidar e implementar o 
Grupo de Trabalho intersetorial; 
2. Definir as diretrizes e ações 
da linha de cuidado 
3. Definir metas, prazos e 
implantar as ações 

Secretaria Municipal 
de Saúde com apoio 
da Comissão de 
Saúde Mental CMS 

15 Efetivar o acesso qualificado do 
usuário, em tempo hábil, viabilizando o 
direito ao transporte público, gratuito, 
adequado e ilimitado garantindo as 
necessidades de todas as pessoas com 
deficiência (física, mental ou intelectual) 
ou sofrimento psíquico (transtorno 
mental) e ampliar a utilização das 
passagens para circulação em espaços 
de lazer, cultura e esportes, além dos 
serviços de tratamento, garantindo 
também diálogo com a TRANSURC 

1. Articular projeto de lei Secretaria Municipal 
de Saúde com apoio 
da Comissão de 
Saúde Mental CMS   
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intersetorializando assim as políticas de 
saúde com o transporte público. 

16 Garantir o acesso de usuários a 
espaços de lazer, esporte e cultura 
como forma de cuidado ampliado por 
meio das seguintes estratégias: a SMS, 
junto com outras secretarias, crie 
dispositivos legais que garantam o 
acesso de usuários por meio de 
gratuidade ou descontos; acesso a 
passe livre de ônibus para que estes 
usuários possam acessar a cidade, 
ampliando a mobilidade urbana e social 
dos usuários. 

1. Discutir e implementar plano 
de ação intersetorial 

Secretaria de Saúde 
com apoio da 
Comissão de Saúde 
Mental CMS   

17 Fiscalizar e interditar de maneira 
articulada com a esfera judicial, 
espaços que funcionam na lógica 
manicomial, como comunidades 
terapêuticas e/ou “clínicas de 
reabilitação”, que desrespeitam os 
direitos humanos e o cuidado em 
liberdade. 

1. Articular com a esfera judicial 
formas para a fiscalização 

Secretaria de Saúde  

18 Encaminhar à Câmara de Vereadores 
demanda de Lei Municipal, 
estabelecendo que nos contratos de 
empresas que irão prestar serviços 
para Prefeitura, uma determinada cota 
de vagas com salário para usuários da 
saúde mental. 

1. Proposição da lei 
2. Contato com vereadores para 
encaminhamento da lei 
3. Negociação com a câmara 
para a aprovação 

Secretaria de Saúde 
com apoio da 
Comissão de Saúde 
Mental CMS   

19 Encaminhar à Câmara de Vereadores 
proposta de lei para política de cotas 
que garanta diversidade de gênero 
destacando travestis, transexuais, não-
bináries e agênero, intersexo nas 
seleções ou concursos públicos para 
as equipes dos serviços de saúde 
mental em todas as funções. 

1.Proposição da lei 
2. Contato com vereadores para 
encaminhamento da lei 
3. Negociação com a câmara 
para a aprovação 

Secretaria de Saúde 
com apoio da 
Comissão de Saúde 
Mental CMS   
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EIXO 2: GESTÃO, FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GARANTIA DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

 

No. PROPOSTA Ações a serem 
desencadeadas para 
implementá-la 

Responsáveis 

1 Elaborar e implementar uma Política 
Municipal de Saúde Mental, de base 
antimanicomial e territorial, que articule 
diretrizes de assistência, financiamento, 
gestão, dimensionamento e ampliação 
dos serviços e equipes da RAPS de 
acordo com as necessidades dos 
territórios e planejamento ascendente, 
visando a melhoria do acesso, bem 
como equidade, integralidade do 
cuidado de usuários e familiares, 
prezando inclusive a saúde dos(as)/es 
trabalhadores(as)/es. 

1. Rever a política de Saúde 
Mental do município 
2. Adequar às diretrizes 
propostas 

Conselho Municipal 

de Saúde 

2 A SMS deve ampliar seus investimentos 
em serviços próprios e substituir 
gradualmente os serviços terceirizados 
existentes, ampliando a oferta de 
serviços de acordo com a necessidade 
do território, sem que haja prejuízo 
assistencial, com o suporte de uma 
comissão responsável por realizar o 
diagnóstico situacional, fomentar o 
debate e chamar à responsabilidade 
social acerca dessa situação. Deve 
haver investimento em concursos 
públicos e mecanismos que valorizem o 
tempo de serviço na rede de saúde 
mental, considerando que a experiência 
dos trabalhadores(as)/es é um valioso 
mecanismo de garantia na continuidade 
do cuidado aos usuários, assim como 
considerar que os residentes 
(multiprofissionais e médicos) estão em 
processo de aprendizagem e não 
devem substituir os profissionais 
concursados. 

1. Criar comissão responsável 
2. Realizar o diagnóstico 
situacional da Saúde mental na 
cidade; 
3. Definir plano de ampliação 
de investimentos em saúde 
mental 
4. Monitorar a implementação 
do plano 

Secretaria de 

Saúde e Conselho 

Municipal de Saúde 

3 Garantir que a intersetorialidade seja 
apontada como diretriz de Política 
Pública Municipal, efetivando a 
utilização de uma mesma divisão 
territorial pelas diversas secretarias 
(Saúde, Assistência Social, Cultura, 
Transporte, Trabalho e Renda, Justiça, 
Habitação, Esportes e Lazer, Educação, 
Segurança Pública), a partir de espaços 
permanentes de interlocução e ações 
coletivas, com participação de 
representantes dos diferentes níveis de 
atenção em saúde (atenção primária, 
secundária e terciária), outras 

1. Demandar da gestão 
municipal a redivisão territorial 
conforme a diretriz 
2. Discutir com a gestão 
municipal ações intersetoriais 

Secretaria de 

Saúde e Conselho 

Municipal de Saúde 
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secretarias e organizações 
comunitárias. 

4 Afirmar e reforçar a necessidade de 
aumentar o orçamento da saúde mental 
respeitando a orientação da OMS para 
que 5% do orçamento da SMS seja 
aplicado em políticas públicas 
específicas da saúde mental; 
considerando o direito da população à 
saúde integral e universal com 
dignidade para todas as cidadãs e 
cidadãos, diante das recentes crises 
ambientais, econômicas, sociais e 
sanitárias, garantindo verbas no 
orçamento da saúde para recursos 
humanos, aquisição e disponibilidade 
de material, equipamentos e 
infraestrutura adequada ao bom 
funcionamento dos serviços da RAPS, 
priorizando as eNASF (equipe NASF), 
discutindo-se com os 
trabalhadores(as)/es e nos espaços de 
controle social a definição das 
necessidades e parâmetros técnicos 
dos investimentos. 

1.Definir na LDO gastos com a 
Saúde Mental como 5% do 
orçamento 

Secretaria de 

Saúde 

5 Ampliar investimento na infraestrutura e 
nos recursos dos serviços da RAPS: em 
equipes, refeições, transporte para 
visitas e atividades no território e na 
cidade, materiais para atendimentos, 
abastecimento dos medicamentos 
padronizados em todas as unidades de 
saúde, considerando que as faltas 
destes recursos têm comprometido de 
forma importante os acompanhamentos 
dos usuários(as)/es e seu PTS. 

1. Dimensionar as 
necessidades de infraestrutura 
nos serviços da RAPS 
2. Definir orçamento necessário 
para melhorar a infraestrutura 
 

Secretaria de 

Saúde e Comissão 

de Saúde Mental 

CMS 

6 Garantir uma política municipal de 
medicamentos que incluam os da saúde 
mental de tal forma a não faltar e não 
haver descontinuidade aos cuidados 
dos usuários. 

1. Melhorar os processos de 
compra e distribuição de 
medicamentos 

Secretaria de 

Saúde 

7 Implantar política municipal de 
financiamento para CECO. 

1.Definir o número de CECOs 
segundo a meta de pelo menos 
um por distrito 
2.Definir as regiões prioritárias 
em cada Distrito segundo suas 
vulnerabilidades e 
necessidades 
3.Definir prazos 
4.Definir orçamento 
5. Incluir no Plano Municipal de 
Saúde 
 

Secretaria de 

Saúde e Comissão 

de Saúde Mental 

CMS 

8 Garantir a ampliação do financiamento 
para a implantação e qualificação do 
quesito raça/cor e da criação de um 

1. Definir plano de ação com 
orçamento, ações e meta 

Secretaria de 

Saúde 
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diagnóstico sócio territorial, bem como 
na capacitação e no monitoramento do 
preenchimento dos cadastros dos 
serviços de saúde e serviços de 
assistência social, fazendo cumprir a 
Portaria MS 344/2017 no município de 
Campinas. 

2. Realizar o diagnóstico 
situacional da Saúde mental na 
cidade 
3. Monitorar a implementação 
do plano 

9 Financiar a ampliação da RAPS para 
garantir equidade nos territórios dos 
diferentes distritos, garantindo a 
implementação da atenção psicossocial 
humanizada e qualificada à crise na 
infância e adolescência a partir de 
equipamentos como um CAPS IJ III.     

1.Rever a política de saúde 
municipal, adequando-a à 
diretriz 
2. Definir financiamento para a 
política de saúde mental 

Secretaria de 

Saúde com apoio 

do Conselho 

Municipal de Saúde 

10 Financiar a criação e implantação de um 
programa de atenção ao 
desenvolvimento na primeiríssima 
infância, alinhado às diretrizes do 
programa Primeira Infância Campineira, 
que invista na qualificação da 
identificação de crianças de 0 a 3 anos 
com alterações no 
neurodesenvolvimento e/ou com 
sofrimento psíquico, do 
encaminhamento implicado para 
serviços intra e intersetoriais e das 
ofertas de tratamentos aos bebês e 
seus cuidadores. 

1.Definir as diretrizes e ações 
da linha de cuidado 
2. Definir metas, prazos, 
orçamento e implantar as 
ações 

Secretaria de 

Saúde 

11 Qualificar os Serviços de Urgência 
envolvidos na atenção à crise, 
garantindo infraestrutura predial, 
dimensionamento de pessoal adequado 
e educação permanente para realização 
de abordagem humanizada aos 
usuários e seus familiares e qualificação 
das referências e contrarreferências 
entre UPAs/PS, APS e CAPS. 

1. Avaliar os atuais serviços de 
urgência e emergência 
2. Propor mudanças para se 
alcançar o definido na proposta 

Secretaria de 

Saúde e Comissão 

de Saúde Mental 

CMS 

12 Realizar concursos públicos para 
complementar e ampliar as equipes de 
trabalho nos serviços da RAPS, 
assegurando a contratação de 
profissionais capacitados a atender 
população negra, LGBTQIA+, pessoas 
com deficiência, pessoas que vivem 
com HIV/AIDS e a população idosa. 

1. Dimensionar o pessoal 
necessário para a RAPS 
2. Realizar o concurso público 

Secretaria de 

Saúde com 

supervisão do 

Conselho Municipal 

de Saúde  

13 Garantir a composição das Equipes de 
Saúde da Família e NASF de acordo 
com o real dimensionamento do 
território, garantindo a reposição destes 
profissionais em tempo oportuno. 

1. Dimensionar as 
necessidades de cobertura de 
Saúde da Família de acordo 
com a meta de 75% de 
cobertura 
2. Definir orçamento 
3. Definir cronograma para 
concursos e contratações 

Secretaria de 

Saúde e Conselho 

Municipal de Saúde  
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14 Ampliar e qualificar estratégias de 
educação continuada e permanente 
com temas de saúde mental voltadas 
aos distintos atores da rede:  
trabalhadores e gestores dos diversos 
serviços da RAPS, residentes médicos 
e multiprofissionais, controle social 
(CMS, Conselhos Distritais de Saúde-
CDS, Conselhos Locais de Saúde-CLS, 
assembleias de usuários e colegiados), 
fomentando seminários e oficinas sobre 
políticas, conhecimentos, cuidados e 
práticas em saúde mental, com ampla 
participação da sociedade e Instituições 
de Ensino Superior. 

1. Criar comissão ou GT para 
definir plano de educação 
permanente em saúde mental 
com participação dos atores 
interessados 
2. Definir, no plano, prazos, 
público-alvo, temas prioritários, 
metodologias e orçamento 

Secretaria de 

Saúde e Conselho 

Municipal de Saúde  

15 Promover ações de educação com 
objetivo de reduzir ideias e atos 
preconceituosos e capacitistas, de 
modo a incentivar, discutir, capacitar os 
serviços de saúde de Campinas para 
prevenção, atenção e promoção de 
saúde, voltadas para grupos 
discriminados, vítimas de preconceitos 
e em risco de violência, inclusive a 
institucional, tais como mulheres, 
pretos, população LGBTQIA+, pessoas 
vivendo com HIV/AIDS, pessoas em 
situação de risco e vulnerabilidade, 
crianças e adolescentes, população em 
situação de rua, imigrantes, refugiados, 
usuários de saúde mental, pessoas com 
deficiência, pessoas do espectro 
autista, usuários de cannabis medicinal, 
dentre outros, bem como seus 
familiares e cuidadores, com vistas a 
reduzir os riscos a que estão 
submetidos.  

1. Criar Grupo de Trabalho com 
participação dos atores 
interessados, coordenados 
pelo CETS 
2. GT define conteúdos 
3. GT organiza processos de 
educação permanente, 
educação continuada e outras 
formas de educação 
4. Definir formas de par 
5. Definir conteúdos 
6. Organizar os cursos, as 
turmas, com definição de 
público-alvo, duração e 
agendas 

CETS, Conselho 

Municipal de Saúde 

16 Garantir Educação Permanente para os 
anos 2022/2023 para todas as equipes 
de saúde, em todos os níveis de 
atenção, nos serviços próprios e 
conveniados, nas temáticas étnico-
raciais, gêneros, população em situação 
de rua e população LGBTQIA+, 
considerando as diferenças culturais 
das localidades e regionalidades 
presentes em todos os Distritos de 
Saúde do Município, pertinentes para a 
atenção integral à população 
adolescente e jovens vulneráveis 
socialmente e pessoas em uso 
problemático de álcool e outras drogas. 

1.Criar comissão ou GT para 
definir plano de educação 
permanente em saúde mental 
com participação dos atores 
interessados 
2. Definir, no plano, prazos, 
público-alvo, temas prioritários, 
metodologias e orçamento 

CETS e Comissão 

de Saúde Mental 

CMS 
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17 Criar um núcleo ou programa, com 
equipe própria, que garanta o combate 
a LGBTQIA+fobia institucional 
apresentando medidas de capacitação 
continuada e seleção de equipe, 
promovendo ações preventivas e de 
formação para profissionais do SUS, 
com destaque para a atenção básica, 
bem como atue de forma matricial no 
acompanhamento de casos junto aos 
serviços, agindo nos territórios junto à 
população, para evitar a violência e a 
exclusão.  

1. Criar Grupo de Trabalho com 
participação dos atores 
interessados, coordenados 
pelo CETS 
2. GT define conteúdos 
3. GT organiza processos de 
educação permanente, 
educação continuada e outras 
formas de educação; 
4.Definir formas de par 
5. Definir conteúdos; 
6. Organizar os cursos, as 
turmas, com definição de 
público-alvo, duração e 
agendas; 

Secretaria de 

Saúde, CETS, 

Conselho Municipal 

de Saúde 

18 Estruturar as equipes NASF, garantindo 
espaços institucionais de discussão e 
construção do processo de trabalho nas 
unidades do município, junto às equipes 
de Saúde de Família, incluindo as 
residências multiprofissionais. 

1. Rever plano de implantação 
de NASF no município, 
adequando-o às diretrizes 

Secretaria de 

Saúde e CMS 

19 Garantir que a Secretaria Municipal de 
Saúde financie de forma mensal o 
custeio básico dos serviços de saúde 
mental, nos moldes do programa 
“PREVINE BRASIL”, com destaque 
para a manutenção/funcionamento das 
oficinas, grupos e recursos terapêuticos 
em geral. 

1. Rever as formas de 
financiamento da Saúde Mental 

Secretaria de 

Saúde e Comissão 

de Saúde Mental 

CMS 

20 Implementar novos equipamentos da 
RAPS (CAPS III, CAPS AD, CAPS IJ, 
CECO, CnaR, SRTs, Oficinas de 
Trabalho e Geração de Renda, Leitos 
em Hospital Geral, equipes de Saúde da 
Família e NASF) para todas as regiões 
de saúde de Campinas, priorizando as 
regiões mais vulneráveis e que ainda 
não os possui considerando os 
princípios da equidade, da integralidade 
e da universalidade, assegurando 
acessibilidade e acesso, a fim de 
garantir atendimento de qualidade e 
prover esses equipamentos com 
número suficiente de trabalhadores, 
conforme dimensionamento da 
demanda específica do serviço, 
objetivando facilitar vínculos, 
desburocratizar o contato com o outro e 
garantir que as ações de cuidado em 
Saúde Mental e reabilitação 
psicossocial sejam realizadas de 
maneira ampliada. 

1. Definir os serviços 
prioritários e as respectivas 
regiões segundo suas 
vulnerabilidades e 
necessidades 
2. Definir prazos 
3. Definir orçamento 
4. Organizar método de 
trabalho com participação da 
comissão de Saúde Mental 
CMS e Gestão da Área de 
Saúde Mental 

Secretaria de 

Saúde e Comissão 

de Saúde Mental 

CMS 

21 Criar vagas adequadas e suficientes em 
leitos de CAPS (das diversas 
modalidades) e SRTs, além de leitos de 
saúde mental em hospitais gerais, para 

1. Definir número de vagas e 
regiões prioritárias 
2. Definir orçamento 

Secretaria de 

Saúde com 

participação da 
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atender de forma respeitosa e 
humanizada as demandas graves e 
urgentes à toda diversidade de gênero, 
respeitando sua identidade como 
pessoa. 

Comissão de Saúde 

Mental CMS 

22 Promover a expansão de CECOs, 
iniciando pelos territórios vulneráveis 
com menos ou nenhum destes 
equipamentos, tendo como alvo a 
médio prazo 1 CECO para cada dupla 
de UBS-NASF, além de avaliar 
viabilidade de implantação de CECO 24 
horas. 

1. Organizar método de 
trabalho com participação da 
comissão de Saúde Mental 
CMS e Gestão da Área de 
Saúde Mental 
2. Definir o número de CECOs 
segundo a meta 
3. Definir as regiões prioritárias 
segundo suas vulnerabilidades 
e necessidades 
4. Definir prazos 
5. Definir orçamento 
6. Incluir no Plano Municipal de 
Saúde 

Secretaria de 
Saúde com 
participação da 
Comissão de Saúde 
Mental CMS 

23 Ampliar o número de equipes de CnaR 
conforme mapeamento epidemiológico 
e de vulnerabilidades, garantindo ao 
menos uma equipe por distrito de 
saúde. Fortalecer e ampliar a 
articulação com a rede e as ações de 
cuidado no território, voltadas à 
população em situação de rua e/ou em 
circulação na rua. Valorizar a saúde 
bucal na ampliação das equipes. 

1. Dimensionar necessidade de 
novas equipes de CnaR 
2. Definir orçamento 
3. Definir prazos  
4. Contratar pessoal 

Secretaria de 

Saúde com 

participação da 

Comissão de Saúde 

Mental CMS 

24 Reduzir/diminuir as iniquidades raciais, 
de gênero e sociais nas populações 
vulneráveis, implementando novas 
equipes de Consultório na Rua (CnaR) 
e ampliando a Política Municipal de 
Redução de Danos na APS No território 
de Campinas, com contratação de no 
mínimo 03 redutores de danos por 
CAPS AD, e nos CAPS IJ, conforme a 
necessidade de cada território. 

1.Dimensionar necessidade de 
novas equipes de Consultório 
na Rua 
2. Definir orçamento 
3. Definir prazos  
4.Contratar pessoal 

Secretaria de 

Saúde 

25 Garantir no Distrito de Saúde Sul, no 
eixo sul-sul, a instalação de 01 CAPS 
AD 24 horas, 01 CAPS IJ 24 horas, 01 
CAPSIII, 02 centros de convivência, 01 
unidade de acolhimento, além da 
adequação do número de profissionais 
técnicos de saúde mental, Equipes de 
Saúde da Família (EqSF) e NASF, a fim 
de ofertar o cuidado a partir da lógica 
territorial, com facilitação do acesso aos 
serviços, garantindo o direito à 
cidadania. 

1. Definir orçamento 
2. Definir prazos 
3. Incluir no Plano Municipal de 
Saúde 

Secretaria de 

Saúde 

26 Assegurar, no Distrito de Saúde Norte, 
a instalação de 01 CAPS AD III, 01 
CAPS IJ, mais 01 centro de convivência. 
Garantir ampliação, suporte e 
condições para funcionamento 

1, definir plano de investimento 
em Saúde Mental no Distrito 
Norte com metas e prazos 
2. Definir orçamento  
 

Secretaria de 

Saúde 
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adequado de CAPS III, CAPS AD III, 
CAPS IJ, centros de convivência, NASF, 
unidades de acolhimento transitórias e 
adequação do número de profissionais 
de saúde mental no município de 
Campinas.  

27 Efetivar o funcionamento 24 horas do 
CAPS AD Sudoeste, com a finalidade 
de assegurar a integralidade e 
equidade, fortalecer e ampliar ações de 
cuidado no território. 

1. Dimensionar pessoal 
2. Definir orçamento 
3. Realizar as contratações 

Secretaria de 

Saúde 

28 Aprimorar e qualificar os mecanismos 
de fiscalização social sobre a 
administração pública, com maior 
transparência e participação da 
população, assim como estimular a 
participação de mulheres em tratamento 
de saúde mental nos espaços de 
controle social, garantindo a diversidade 
de gênero nestes espaços. 

1.Garantir condições mínimas 
de funcionamento do Conselho 
Fiscal do CMS com 
assessorias técnicas 
independentes 

Secretaria Municipal 

de Saúde e 

Conselho Fiscal 

CMS 

29 Garantir o cumprimento do Plano 
Plurianual e exigir que as prestações de 
contas da SMS tenham a discriminação 
dos gastos e investimentos para a 
Saúde Mental de cada serviço, incluindo 
os serviços contratados e os próprios, 
de maneira transparente, ampliando e 
revisando a cada 3 meses os 
indicadores de saúde mental com a 
participação dos 3 segmentos 
(usuários, trabalhadores e gestores), 
facilitando o controle social. 

1. Monitorar o plano plurianual 
e a programação anual de 
saúde da SMS; 
2. Revisar e definir os melhores 
indicadores em Saúde Mental 
para acompanhamento da 
programação anual de saúde 

Comissão de Saúde 

Mental CMS 
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EIXO 3: POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E OS PRINCÍPIOS DO SUS – UNIVERSALIDADE, 
INTEGRALIDADE E EQUIDADE 

 

No. PROPOSTA Ações a serem 
desencadeadas para 
implementá-la 

Responsáveis 

1 Garantir cuidado longitudinal e 
equânime das pessoas referenciadas 
pelas equipes de Saúde da Família, 
sendo necessário mapeamento 
detalhado do território para avaliar 
existência de fatores de risco 
(situação de vulnerabilidade física, 
emocional e social, pessoas em 
sofrimento psíquico que fazem ou não 
uso problemático de Substâncias 
Psicoativas, pessoas com 
deficiências, distúrbios do 
desenvolvimento e as que estão 
expostas a situações de violência). 

1. Definir plano de ação Secretaria de Saúde 

e Comissão de 

Saúde Mental CMS 

2 Garantir, qualificar e estreitar espaços 
de encontro e discussão entre 
equipes de saúde da família e 
serviços de saúde mental, visando 
superar as barreiras para o cuidado.  

1. Gestores de Serviços e 
Apoiadores da Gestão em cada 
distrito propor ações conjuntas 
APS e Saúde Mental 

Secretaria de Saúde 

3 Criar um grupo de supervisão clínica 
institucional para garantir clínica 
ampliada, integralidade do cuidado, 
ações intersetoriais (manutenção de 
fóruns intersetoriais e gestão da 
clínica, composto por profissionais 
externos à SMS e SSCF), para 
serviços da RAPS (CAPS, centros de 
saúde, NASF entre outros).  

1. Criar grupo de supervisão 
clínica conforme a diretriz 
 

Secretaria de Saúde 

com participação da 

Comissão de Saúde 

Mental CMS 

4 Criar e implementar um Grupo de 
Trabalho (GT) para, em 3 meses, a 
partir da 3a CMSMC, entregar à 
Secretaria Municipal de Saúde, um 
projeto municipal de aprimoramento 
da política de geração de renda para 
a RAPS de Campinas. Esse GT 
poderá ser formado por usuários, 
trabalhadores e gestores da RAPS, da 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo 
Conselho Municipal de Saúde, por 
outros espaços de geração de renda 
da cidade, por representantes da 
Câmara de Vereadores e demais 
atores da Saúde Mental, Economia 
Solidária e Cooperativismo. Esse 
projeto deve apontar constituição de 
um programa municipal nos moldes 
do PRONACOOP visando a 
regulamentação das cooperativas 
municipais e dos espaços de geração 
de renda e economia solidária; criar 

1. Criar o GT com os atores 
descritos na diretriz 
2. O GT define as diretrizes, 
objetivos, ações, metas e prazos 
para um programa municipal de 
geração de renda. 
3. Monitorar a implementação do 
programa. 

Secretaria de Saúde 

e Conselho 

Municipal de Saúde  



49 
 

convênios e parcerias com feiras 
municipais para garantir ampliação da 
renda dos oficineiros; criar programas 
de geração de renda e trabalho nas 
comunidades e territórios de moradias 
dos usuários em integração com 
instituições públicas e associações 
comunitárias; estabelecer parcerias 
para que produtos dos programas 
geração de renda sejam adquiridos 
pela PMC por meio de contratos de 
fornecimento para abastecer 
equipamentos como creches, escolas, 
CAPS , entre outros;  mapeamento de 
espaços públicos desativados ou 
abandonados no município, para a 
criação de novos espaços para a 
política de geração de renda, 
considerando espaços com 
visibilidade. 

5 Implantar programas de geração de 
trabalho e renda e capacitação 
voltados aos usuários de saúde 
mental nas comunidades e territórios 
vulneráveis de Campinas, em 
articulação com programas 
municipais, tais como: Economia 
Solidária de Campinas, “Mãos 
Amigas” entre outros, para obtenção 
de recursos, a fim de atender à 
demanda reprimida. 

1. Criar um GT com os atores 
interessados; 
2. O GT define as diretrizes, 
objetivos, ações, metas e prazos 
para um programa municipal de 
geração de renda 
3. Monitorar a implementação do 
programa 

Secretaria de Saúde 

6 Buscar interlocução junto às 
Secretarias de Educação e 
Assistência Social no sentido de 
assegurar espaços de cuidado para 
crianças sob cuidado de mães e 
mulheres cuidadoras usuárias de 
saúde mental, como creches 
integrais, ou contraturno escolar, para 
que essas mulheres possam ter o 
atendimento de saúde adequado.  

1.Discutir proposta com as 
Secretarias Interessadas 

Secretaria de Saúde 

7 Garantir que os serviços em saúde 
mental proporcionem o atendimento 
domiciliar e no território, de forma a 
promover o bem-viver e a autonomia 
da pessoa atendida. Adequar e 
proporcionar espaços respeitando as 
mulheres Cis e Trans em suas 
particularidades e vulnerabilidades: 
sem leitos mistos, para não coação e 
desrespeito ao espaço da mulher Cis 
e Trans em espaços de tratamento; 
instalar travas em banheiros, 
assegurar a privacidade e segurança 
das mulheres Cis e Trans.  

1. Definir plano de ação 
 

Secretaria de Saúde 
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8 Demandar a criação de fóruns 
territoriais intersetoriais para a 
discussão das demandas, proposição 
de estratégias de enfrentamento e 
formação continuada dos 
componentes de tais fóruns, que 
devem ser articulados pela SMS com 
outras secretarias, utilizando a 
mesma divisão territorial unificando as 
ações, tais como Educação, 
Assistência Social, Cultura, Esporte e 
Lazer, Trabalho e Renda, Transporte, 
Habitação, Segurança Pública e ainda 
com o Judiciário, Conselhos 
Tutelares, ONGs, associações e 
lideranças locais, visando sua 
integração nas redes intersetoriais, a 
corresponsabilização e a participação 
conjunta em discussões periódicas de 
casos e estratégias de cuidado e 
promoção de saúde nos territórios.  

1. Articular um Grupo de 
Trabalho Intersetorial para 
propor os projetos, métodos de 
trabalho e articulações 
necessárias para a criação de 
tais fóruns 
2. Demandar da gestão 
municipal a redivisão territorial 

Secretaria de Saúde 

19 Efetivar e adequar a coleta de dados 
do quesito raça-cor para população 
preta e indígena, qualificando as 
coletas já existentes, em todos os 
serviços da rede municipal de 
Campinas, de forma quantitativa e 
qualitativa produzindo diagnóstico 
socioterritorial como instrumento de 
garantia de acesso, organização e 
qualificação da atenção à saúde, 
favorecendo a eliminação das 
iniquidades raciais e sociais sofridas 
por estes grupos populacionais. 
Elaborar e utilizar indicadores de 
saúde mental sensíveis aos grupos 
populacionais vulneráveis. 

1.Definir protocolo para a coleta 
de dados 
2.Iniciar a coleta de dados 
3. Com os dados, produzir o 
diagnóstico socio territorial 
4. Utilizar as informações 
produzidas para melhorar 
processos de trabalho e a 
política para negros e indígenas. 

Secretaria de Saúde 

10 Ampliar o olhar para os cuidados de 
saúde bucal para usuários de saúde 
mental, fortalecendo a capacitação 
interdisciplinar para atender às 
necessidades deste público. Além 
disso, melhorar fluxos, crescer a 
oferta de profissionais qualificados e 
especialistas em PNE (pacientes com 
necessidades especiais) tanto na 
APS, como nos serviços de referência 
com suas respectivas tecnologias, 
como anestesia geral e sedação 
consciente.  

1 Criar protocolos para 
atendimento em SB para 
usuários da SM 
2. Dimensionar pessoal 
necessário para implementação 
dos protocolos 
3. Dimensionar orçamento  
4. Fazer cronograma de 
concursos e contratações 

Secretaria de Saúde 

e Comissão de 

Saúde Mental CMS 
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EIXO 4: IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO E OS DESAFIOS PARA O CUIDADO 
PSICOSSOCIAL DURANTE E PÓS PANDEMIA 

 

No. PROPOSTA Ações a serem desencadeadas 
para implementá-la 

Responsáveis 

1 Sensibilizar e capacitar as equipes e 
profissionais da rede de saúde, 
(Centro de Saúde, Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família e Equipes de Saúde 
da Família, Centro de Atenção 
Psicossocial, Centros de Convivência, 
Serviço Residencial Terapêutico, 
Consultório na Rua, Urgência e 
Emergência e Especialidades) com 
avaliação e monitoramento 
permanente, para ampliar o 
compromisso para o acolhimento e 
acesso oportuno das pessoas em 
sofrimento mental, a fim de garantir o 
cuidado integral e compartilhado entre 
os equipamentos aqui citados.  

1. Criar Grupo de Trabalho com 
participação dos atores 
interessados, coordenados pelo 
CETS 
2. GT define conteúdos 
3. GT organiza processos de 
educação permanente, educação 
continuada e outras formas de 
educação 
4. GT define conteúdos 
5. Organizar os cursos, as turmas, 
com definição de público-alvo, 
duração e agendas 

Secretaria de Saúde 
e Conselho Municipal 
de Saúde  
 

2 Utilizar Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), inclusive para 
modalidade de atendimento à 
distância, fornecendo suporte 
operacional (equipamentos, 
infraestrutura, manutenção e 
capacitação) a todos os serviços da 
rede e preparando os profissionais 
para apoio psicossocial a usuários com 
quadros decorrentes de Covid-19 em 
isolamento social, garantindo acesso 
aos usuários.  

1. Formular plano para 
teleatendimento, incluindo 
objetivos, público-alvo, 
capacitações, ações e orçamento; 
2. Implantar o teleatendimento 

Secretaria de Saúde 

3 Fortalecer estratégias de ampliação de 
acesso, busca ativa, cuidado em rede, 
matriciamento e vigilância de agravos 
em saúde mental no pós pandemia 
decorrentes dos desdobramentos 
biopsicossociais e organizacionais 
(incluindo luto, violência, atrasos no 
desenvolvimento infanto juvenil, 
agudização de doenças crônicas) 
priorizando populações vulneráveis – 
mulheres, idosos, pessoas pretas, 
LGBTQIA+, população em situação de 
rua, pessoas com deficiências, 
população migrante, dentre outras – e 
articulando respostas intersetoriais às 
reais necessidades desta população 
evitando descontextualizar e restringir 
ao transtorno mental o seu sofrimento. 

1.Discutir com profissionais de 
saúde, gestores de serviços 
contratados e gestores distritais 
processos de trabalho mais 
efetivos, de garantira de acesso e 
cuidados em rede 
2. Monitorar os serviços e suas 
atividades 

Secretaria de Saúde e 
Comissão de Saúde 
Mental CMS 

4 Garantir e priorizar pauta nos espaços 
entre as equipes da rede de saúde 
junto aos equipamentos da assistência 

1. Discutir e formular pautas 
conjuntas com a Assistência 
Social 

Secretaria de Saúde 
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social para que haja a discussão 
conjunta dos casos dos usuários e 
familiares que tenham perdido 
emprego e renda ou que se encontram 
em dificuldades financeiras, para 
garantir que sejam inseridos nas 
políticas e instituições de proteção 
social, trabalho e renda e habitação.  

5 Considerando as consequências 
emocionais e de atrasos no 
desenvolvimento devido ao tempo de 
afastamento das crianças e 
adolescentes da escola e do convívio 
com os pares: fortalecer os 
mecanismos de apoio matricial através 
do cuidado compartilhado e 
estratégias de acompanhamento do 
desenvolvimento psíquico, bem como 
projetos de promoção de saúde, 
atrelados aos equipamentos da rede 
intra e intersetorial (educação, 
assistência social e outros afins) do 
território (apoio psicopedagógico, de 
convivência e de inserção no mercado 
de trabalho), garantindo que as 
equipes dos NASF dos territórios e dos 
serviços de referência sejam 
redimensionadas e providas.  

1.Discutir e propor medidas de 
fortalecimento do apoio matricial e 
outros processos de cuidado de 
crianças, em parcerias com outras 
secretarias, trabalhadores da 
saúde, usuários e gestores 

Secretaria de Saúde  

6 Criar fóruns territoriais intersetoriais 
para a discussão das demandas, 
proposição de estratégias de 
enfrentamento e formação continuada 
dos componentes de tais fóruns, que 
devem ser articulados pela Secretaria 
Municipal de Saúde com outras 
secretarias, utilizando a mesma 
divisão territorial unificando as ações, 
tais como Educação, Assistência 
Social, Cultura, Esporte e Lazer, 
Trabalho e Renda, Transporte, 
Habitação, Segurança Pública e ainda 
com o Ministério Público (Estadual, 
Federal e do Trabalho), Conselhos 
Tutelares, ONGs, associações e 
lideranças locais, visando sua 
integração nas redes intersetoriais, a 
corresponsabilização e a participação 
conjunta em discussões periódicas de 
casos e estratégias de cuidado e 
promoção de saúde nos territórios.  

1. Articular um Grupo de Trabalho 
Intersetorial para propor os 
projetos, métodos de trabalho e 
articulações necessárias para a 
criação de tais fóruns 
2. Demandar da gestão municipal 
a redivisão territorial 

 

7  Priorizar ações de educação em saúde 
e proteção das mulheres em suas 
especificidades, com ênfase em 
educação popular e permanente, 

1. GT para educação e 
capacitações define e prioriza as 
ações de educação em saúde e 
proteção das mulheres; 

CETS e Comissão de 
Saúde Mental 
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visando o empoderamento individual e 
coletivo e desenvolvendo práticas de 
cuidado transversal e longitudinal.  

 

8 Ampliar, nos serviços, ações de 
promoção, prevenção e proteção 
relacionadas a sexualidade de 
crianças e adolescentes, com o foco no 
reconhecimento e enfrentamento às 
violências, bem como ofertas de 
recursos na rede intersetorial.  

1. Discutir com as equipes de 
Saúde da Família e de Saúde 
mental ações e atividades 
relacionadas à diretriz 

Equipes de Apoio e de 
supervisão em saúde 
mental 

9 Fortalecer e ampliar serviços 
existentes, com provisão adequada de 
recursos técnicos e humanos sujeitos 
a avaliação e educação permanentes, 
para uma ampliação contínua do 
acesso aos serviços de saúde mental, 
sensível às demandas populacionais e 
epidemiológicas.   

1. Dimensionar as necessidades 
de infraestrutura nos serviços da 
RAPS 
2. Definir orçamento necessário 
para melhorar a infraestrutura 
 

Secretaria de Saúde 

10 Diagnosticar no pós-pandemia e na 
crise econômica vigente os riscos de 
agravo à saúde mental das pessoas 
LGBTQIA+ nos territórios (bairros, 
escolas, locais de trabalho e todos os 
espaços públicos), ressaltando nesse 
diagnóstico as vulnerabilidades 
diversas para melhor realizar 
campanhas específicas para cada 
segmento. 

1. Definir ações para o diagnóstico 
situacional 
2. Definir ações para a realização 
das campanhas 

Secretaria de Saúde 

11 Considerando as consequências 
socioeconômicas e ampliação dos 
problemas de saúde em decorrência 
da pandemia, garantir uma política 
municipal de medicamentos, que 
incluam os da saúde mental, incluídos 
os chamados de alto custo, de tal 
forma a não faltar e não dar 
descontinuidade aos cuidados dos 
usuários.  

1. Dimensionar as necessidades 
de medicamentos da RAPS 
2. Definir orçamento necessário 
para melhorar a compra, 
distribuição 
3. ampliar o número de 
medicamentos distribuídos. 
 

Secretaria de Saúde 

12 Qualificar e sensibilizar as equipes de 
saúde no cuidado aos idosos, 
garantindo os direitos previstos no 
Estatuto do Idoso.  

1.Discutir com as equipes as 
ações e atividades para o cuidado 
com os idosos 

Apoios institucionais 
distritais 

13 Ampliar nos serviços, abordagens 
preventivas sobre a sexualidade de 
adolescentes, independentemente da 
identidade de gênero, para que 
possam se ver reconhecidos e 
fortalecidos no enfrentamento às 
violências, bem como ofertas de 
recursos para se defender diante das 
mesmas. 

1. Discutir com as equipes as 
ações e atividades para o 
enfrentamento das violências de 
gênero 

Apoios institucionais 
distritais 
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DELIBERAÇÕES DA 3ª CMSMC ENCAMINHADAS PARA A CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL 

DE CAMPINAS EM ÂMBITO ESTADUAL E NACIONAL 

 

Eixo 1 – Cuidado em Liberdade como Garantia de Direito de Cidadania – Âmbito nacional  

Criar legislação que possibilite acesso ao uso do Canabidiol enquanto recurso terapêutico na Saúde 

Mental, considerando a possibilidade das Farmácias Vivas como ponto de produção e fornecimento para 

o SUS. 

Eixo 1 – Cuidado em Liberdade como Garantia de Direito de Cidadania - Âmbito estadual 

Aplicar no âmbito estadual o entendimento da organização mundial de saúde (OMS) sobre a 

desobrigação do diagnóstico em saúde mental como critério para a população Trans e Travesti acessar 

serviços especializados e procedimentos cirúrgicos em processo de afirmação de gênero, tendo sua 

identidade de gênero respeitada em todos os serviços da Rede de Atenção à Saúde (RAS).  

 

Eixo 2 – Gestão, Financiamento, Formação e Participação Social na garantia de serviços de Saúde 

Mental – Âmbito nacional 

O Ministério da Saúde deve destinar recursos da política nacional de saúde mental para financiamento 

dos CECOs (Centros de Convivência). 

Eixo 2 – Gestão, Financiamento, Formação e Participação Social na garantia de serviços de Saúde 

Mental – Âmbito estadual  

Destinar recursos para política estadual de financiamento para CECO e serviços de geração de renda.  

 

Eixo 3 – Política de Saúde Mental e os Princípios do SUS – Universalidade, Integralidade e 

Equidade - Âmbito nacional  

Criar políticas públicas nacionais unificadas SUS/SUAS em consonância com os princípios da Reforma 

Psiquiátrica e Sanitária voltadas à atenção à população em situação de rua e usuária de álcool e outras 

drogas. 

Eixo 3 – Política de Saúde Mental e os Princípios do SUS – Universalidade, Integralidade e 

Equidade - Âmbito nacional  

Interromper o financiamento de comunidades terapêuticas com recursos públicos e garantir que as 

instituições públicas fiscalizem para que as comunidades resguardem os direitos humanos de seus 

usuários e não contraponham aos princípios da reforma psiquiátrica. 

 

Eixo 4 – Impactos na Saúde Mental da População e os Desafios para o Cuidado Psicossocial 

durante e Pós Pandemia - Âmbito nacional  

Restabelecer os incentivos financeiros federais aos municípios que tenham equipes de NASF e equipes 

de CnaR já constituídas, bem como incentivar e financiar a criação de novas equipes, considerando o 

preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica.  
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Eixo 4 – Impactos na Saúde Mental da População e os Desafios para o Cuidado Psicossocial 

durante e Pós Pandemia - Âmbito nacional  

Garantir que o Ministério da Saúde financie de forma mensal o custeio básico dos serviços de saúde 

mental de caráter territorial, nos moldes do programa “PREVINE BRASIL”, com destaque para a 

manutenção/funcionamento das oficinas, grupos e recursos terapêuticos em geral, considerando o 

aumento de demandas provocadas pela pandemia e pós-pandemia. 
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MOÇÕES APROVADAS 

MOÇÃO NÚMERO 1                                                                                                                                                         

ASSINATURAS: 84 

Garantir que as seis recomendações aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, debatidas no Pleno 

de 15/12/2021, a respeito do trabalho dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica 

(NASF-AB) sejam implementadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas de forma integral e o 

mais breve possível. 

Em resumo as propostas são:  

1) Constituir fórum de debates e reuniões periódicas definidas no fórum sobre a implantação dos NASF, 

com representantes de trabalhadores dos NASF e Gestão;  

2) Dimensionar equipes NASF pelo piso de 05 (cinco) equipes de Saúde da Família (Eq-SF); 3) Adequar 

infraestrutura com deslocamento mínimo entre os CS;  

4) Apoio da gestão e pactuação sobre processos de trabalho entre EqSF e eNASF;  

5) Gestão da Clínica adequada às necessidades locais considerando a capacidade real do NASF no 

cuidado e resolutividade;  

6) Ofertas de Educação Permanente a todos os atores envolvidos, EqSF e NASF. 

 

MOÇÃO NÚMERO 2                                                                                                                                                         

ASSINATURAS: 90 

Nós, participantes da III Conferência de Saúde Mental de Campinas, solicitamos através desta Moção 

que a Câmara Municipal de Campinas institua em caráter de urgência, através de um grupo de trabalho 

que contenha usuários, trabalhadores, gestores da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, da Secretaria 

e Conselho Municipal de Saúde e demais atores da rede de Saúde Mental (RAPS) e Economia Solidaria, 

uma política municipal de apoio às ações de economia solidária voltadas à Saúde Mental, em serviços de 

saúde do município de Campinas, como estratégia de promoção de autonomia dos indivíduos em 

sofrimento mental atendidos pela RAPS. Que essa política contemple princípios, objetivos e estratégias, 

respeito aos princípios do SUS, da Luta Antimanicomial e do projeto de Economia Solidaria voltadas à 

Saúde Mental, garantindo o funcionamento completo do projeto e financiamento necessário. 

 

MOÇÃO NÚMERO 3                                                                                                                                                          

ASSINATURAS: 98 

Diante da impossibilidade de estarmos presentes, e considerando a Conferência Municipal de Saúde 

Mental como um momento importante de participação e controle social, pensamos nessa carta como 

forma de mobilizar e trazer a público nossas demandas como sugestões de melhoria. Consideramos que 

o formato online da Pré-Conferência e da Conferência apenas para delegados presencialmente, restringiu 

a participação mais intensa dos usuários, profissionais e familiares. Importante registrar que parte 

expressiva do nosso público não tem acesso a internet e/ou condições de adquirir aparelhos eletrônicos. 
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Em espaço de Assembleia, foram levantados alguns pontos que os usuários solicitaram ajuda para 

escrever e organizar, que são: 

 Melhoria na atenção às pessoas em situação de rua e uso de substância psicoativa – contexto com 

diversas demandas particulares, como as questões da violência, da alimentação, da segurança e do 

morar; 

 Ações mais próximas entre Assistência Social e Saúde, visando a garantia de direitos como fator 

importante para promoção de saúde; 

 Maior planejamento em relação à manutenção e fornecimento de materiais de enfermagem, insumos 

e medicações como, Haldol Decanoato, que está atualmente em falta e sem previsão de retorno. Esse 

planejamento é essencial para o cuidado em Saúde mental; 

 Necessidade de fortalecimento da Luta Antimanicomial e maior articulação da Rede de Atenção 

Psicossocial, a fim de divulgar e valorizar o cuidado ofertado nos CAPS (que consideram a autonomia 

e liberdade dos sujeitos); 

 Fiscalização de espaços que funcionam ainda hoje na logica manicomial, como comunidades 

terapêuticas ou clínicas, espaços cujo contexto desrespeita os Direitos Humanos, com situações de 

diversas violências (explicitas ou veladas), infestações de percevejos, comidas estragadas, e/ou 

impossibilidade de contato com a família, etc; 

 Promoção de atividades culturais de forma mais frequente como, InterCaps, Saraus, dentre outros. 

Com estas considerações, solicitamos a análise e aplicabilidade das questões levantadas para avançar 

no cuidado em Saúde Mental. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Valor empenhado pela Secretaria Municipal de Saúde  

Material Gráfico ................................................................................................................ R$ 6.420,20 

Intérprete de Libras .......................................................................................................... R$ 6.308,00 

Transmissão Online ......................................................................................................... R$ 8.100,00 

Alimentação ..................................................................................................................... R$ 16.100,00 

Hora Extra ........................................................................................................................ R$ 2.636, 65 

TOTAL ............................................................................................................................. R$ 39.564,85 

 

Doações de Outras Secretarias, Empresas e Autarquias – em espécie 

Frutas e Flores – CEASA 

Água – SANASA 

Impressão Colorida – Secretaria Municipal de Relações Institucionais  

Canetas, Pastas e Blocos – Banco do Brasil 

Material de Limpeza – ÚNICA 

 

Doações de Particulares  

Transporte por Uber da secretária executiva CMS – R$ 52,00 – Nayara Lúcia Soares de Oliveira 
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LISTA DE SIGLAS  

AB – Atenção Básica  

APS – Atenção Primária à Saúde 

CAM – Centro de Atendimento Multidisciplinar 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas 

CAPS IJ – Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil 

CCV – Centro de Ciências da Vida 

CDS – Conselho Distrital de Saúde  

CECO – Centro de Convivência 

CETS – Centro de Educação dos Trabalhadores de Saúde 

CHPEO – Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi – Ouro Verde 

CLS – Conselho Local de Saúde 

CMS – Conselho Municipal de Saúde de Campinas 

CMSMC – Conferência Municipal de Saúde Mental de Campinas 

CnaR – Consultório na Rua 

CNS – Conselho Nacional de Saúde  

CNSM – Conferência Nacional de Saúde Mental 

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas 

CREFITO – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

CRP – Conselho Regional de Psicologia 

CS – Centro de Saúde 

DDHR – Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação 

DGTES - Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 

DS – Departamento de Saúde 

DSC – Departamento de Saúde Coletiva 

ECA – Estatuto da Criança e Adolescente 

eNASF – Equipe de Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

EqSF – Equipe de Saúde da Família 

FCM – Faculdade de Ciências Médicas  

GT – Grupo de Trabalho 

HIV/AIDS - sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana e da síndrome da imunodeficiência 

adquirida 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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LGBTQIA+ - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, Intersexuais, 

Assexual, abarcando todas as outras siglas e identidades que integram o movimento, como pessoas 

pansexuais, não binárias, etc. 

MLAC – Movimento da Luta Antimanicomial de Campinas 

MS – Ministério da Saúde 

NASF – AB – Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 

NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONG – Organização Não Governamental 

PCR – sigla em inglês do teste para Covid-19, que identifica o vírus na amostra 

Pesq SM – Pesquisador(a) do campo da Saúde Mental 

PIC – Primeira Infância Campineira 

PMC – Prefeitura Municipal de Campinas 

PPA – Plano Plurianual 

Previne Brasil - programa do Ministério da Saúde que foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de 

novembro de 2019, redefinindo o financiamento da Atenção Primária à Saúde, alterando formas de 

repasse das transferências para os municípios.  

PRONACOOP - Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho 

PS – Pronto Socorro  

PTS – Projeto Terapêutico Singular 

PUCC – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

RAPS – Rede de Atenção Psicossocial 

RAS – Rede de Atenção à Saúde 

RG – Registro Geral  

SMS – Secretaria Municipal de Saúde  

SRT – Serviços Residenciais Terapêuticos 

SSCF – Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação 

TRANSURC - Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas 

UNICAMP – Universidade de Campinas 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento 

WASH – Workshop Aficionados em Software e Hardware 
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