
ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DAS ETAPAS 
DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 
Conforme Regimento deverá ser constituída uma Relatoria Geral, em cada Etapa da 
13ª Conferência Nacional de Saúde – municipal, estadual e nacional (Seção II, Da 
Metodologia para a Elaboração dos Relatórios) 
 
O relatório da Etapa Municipal registra as propostas aprovadas na Conferência 
Municipal, com destaque no texto das diretrizes aprovadas para a formulação de 
políticas de saúde de âmbito municipal, das que subsidiarão a formulação da política 
de saúde de âmbito Estadual e do Distrito Federal, e das que são orientadas para a 
formulação de políticas de saúde de âmbito nacional. 
 
A relatoria da Conferência Municipal tem a responsabilidade de organizar e enviar as 
propostas aprovadas pelos delegados para a comissão organizadora da etapa 
estadual, no prazo definido pelo regimento da Etapa Estadual.  
 
Na Etapa Estadual, os relatores tem a atribuição de consolidar as propostas das 
conferências municipais  em cada eixo temático. Estas propostas serão incluidas com o 
uso de senha no programa produzido pelo Datasus para sistematizar as propostas das 
conferências, auxiliar no processo de votação e organizar o relatório final. Haverá 
treinamento das relatorias estaduais em Brasilia para utilizar esta ferramenta eletrônica. 
Este mesmo procedimento acontece na etapa nacional. 
 
Os relatórios consolidados da Etapa Estadual e do Distrito Federal serão 
encaminhados por meio do sistema eletrônico específico à Comissão Organizadora da 
Etapa Nacional da 13ª CNS até o dia 20 de outubro de 2007. Os relatórios serão 
enviados também em formato impresso, pelo correio para o endereço: Esplanada dos 
Ministérios, Bloco G, 4° andar, Brasília, DF, CEP 70.058-900; e em formato eletrônico, 
com sistema de senha, por meio da página eletrônica da 13ªCNS – 
www.13conferencia.saude.gov.br. 
 
As discussões e votação das propostas na Etapa Nacional da 13ª CNS terão como 
base os Relatórios Consolidados das Etapas Estaduais e do Distrito Federal e os 
debates ocorridos nas mesas redondas. 
 
Passos para elaboração do relatório final da Etapa Municipal e Estadual 
 

1. Apresentar brevemente e contextualizar o evento (data, local, número de 
participantes, avaliação). Em documento anexo pode ser incluída a  
programação, composição das comissões,  lista de entidades, instituições ou 
municipios participantes. 

2. Descrever e numerar as propostas aprovadas em cada um dos três eixos 
temáticos, com o cuidado para expressar com fidelidade a decisão da plenária 
da conferência e evitar propostas repetidas. 

3. Anexar ao documento a lista dos delegados (titulares e suplentes) eleitos para a 
Etapa Estadual ou Nacional (distribuição prevista respectivo Regimento). 

4. Apoiar a divulgação do relatório 
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