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XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

CARTA DE INTENÇÕES DA OFICINA SOBRE O FORTALECIMENTO DA  
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE   

28 DE MAIO DE 2010 – GRAMADO-RS 
9 ÀS 13 HORAS 

 
 

A Oficina “PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: 
FORTALECENDO A GESTÃO DO SUS” promovida pelo Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) dia 28 de maio de 2010, das 9 às 13h, no XXIV Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde, reafirma que: 

ð a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 204, assegura que o 
povo participe diretamente da elaboração e controle social das políticas públicas na 
esfera nacional, estadual e municipal; 

ð a geração de oportunidades para que entidades e movimentos da 
sociedade civil colaborem com a construção e fiscalização do SUS deve integrar a 
agenda de compromissos dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS); 

ð as decisões sobre saúde incluem as articulações intersetoriais 
destinadas a promover e melhorar a condição de vida das pessoas. 

E propõe aos gestores da saúde: 
a) intensificar atividades locais que promovam a participação e o controle 

social na saúde; 
b) fortalecer a participação nos Conselhos de Saúde e outros espaços 

de participação, conforme as diretrizes do Pacto da Saúde e a Política Nacional de 
Educação Permanente para o Controle Social no SUS; 

c) divulgar para a comunidade as informações sobre o direito de 
participação no SUS;  

d) investir mais esforços na atenção básica de qualidade, prevenção de 
doenças, acesso, acolhimento e tratamento no tempo certo das pessoas nos serviços 
de saúde; 

e) garantir autonomia gerencial, política, orçamentária e financeira dos 
Conselhos de Saúde; 

f) implantar a política ParticipaSUS com recursos tripartite. 

Esta Carta de Intenção para o fortalecimento da Participação, do 
Controle Social e das Políticas Públicas no SUS deverá constar nos anais do XXVI 
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 

 
Gramado-RS, 28 de maio de 2010. 

 
Endereço eletrônico do Conselho Nacional de Saúde: cns@saude.gov.br  


