
WEBCONFERÊNCIA
“ATUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE SAÚDE”
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Ministério Público do Estado 

do Paraná, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, através da 

Escola de Saúde Pública do Paraná, convidam VSª. e quem mais possa interessar a 

participar deste evento.

Evite problemas: Um dia antes da 
transmissão acesse o site e teste o seu 

computador! 
(clique no banner azul no lado direito da tela onde diz: “clique aqui e teste seu 

computador”)

Data: 03 de MARÇO de 2010
Horário: 14h às 17h

A  saúde  pública  representa  importante  pilar  no  sistema  de  seguridade  social 

brasileiro.  No  âmbito  operacional  o  marco  regulatório  está  composto  por  normas 

consagradas,  ainda  que  se  aguarde  a  regulamentação  da  Emenda  Constitucional  nº 

29/2000,  pelo  Congresso  Nacional.  O  referido  instrumento  tem  por  principal  objetivo 

assegurar  fonte  permanente  de  financiamento  e  ditar  as  diretrizes  de  destinação dos 

recursos ao setor. Mas, enquanto este instrumento, de natureza financeira, está perto de 

completar uma década desde sua promulgação, outras normas de natureza operativa já 

beiram a duas décadas de sua aprovação. Nesse rol, incluem-se aquelas que tratam da 

rede de planejamento e de controle, capitaneada pela Lei nº 8.080, de 1990, que pela 

importância, obteve o título de Lei Orgânica da Saúde. A par desta, vale fazer referência, 

por ser não menos importante, à Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Trata-se da 

legislação inicial que “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único  de  Saúde  (SUS)  e  sobre  as  transferências  intergovernamentais  de  recursos 

financeiros na área da saúde”, entre outras providências.

A introdução da figura do Conselho de Saúde, pelo § 2° do artigo 1º dessa lei, 

personifica na realidade a intenção democrática de nossa forma de governo. A relevância 



do Colegiado fica saliente na natureza atribuída a este. No sentido de deixar patente a 

qualidade de sua participação, foi lhe revestida a forma de órgão deliberativo, de caráter 

permanente. Já o ideal que inspirou a criação do colegiado está sedimentado na forma de 

composição determinada. Pois, se sabe, compreende todos os segmentos da sociedade. 

Portanto, pode-se sentenciar, com convicção, que a presença do Conselho de Saúde é 

vital para o funcionamento adequado da saúde pública, já que obrigatoriamente congrega 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 

Ademais, por disposição legal, deve atuar ativamente na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política  de saúde na instância  correspondente,  inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros,  cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Apoiado  na  filosofia  de  atuação,  em forma  de  rede,  o  Tribunal  de  Contas  do 

Paraná, o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Estado da Saúde e o Conselho de 

Secretários  Municipais  de  Saúde  tem debatido  acerca  da  valorização  também desse 

Conselho,  consciente  da  necessidade  do  seu  pleno  funcionamento  para  o  resultado 

satisfatório das políticas públicas de saúde.

Assim,  considerou-se  que a  webconferência  é moderna ferramenta  indutora  do 

envolvimento dos membros de Conselhos Municipais de saúde em torno do objetivo de 

vitalizar  o  processo.  De  maneira  que,  por  meio  da  iniciativa,  propõe-se  a  apresentar 

aspectos relacionados à participação dos Conselheiros Municipais de Saúde junto a seus 

respectivos  Conselhos.  Para  o  evento,  os  temas  eleitos  foram:  o  planejamento  no 

contexto  do  Sistema de  Informações  Municipais  do  Tribunal  de  Contas;  enfoques  de 

controle  em  forma  de  questionário  de  pesquisa  e  do  embasamento  do  Parecer  do 

Conselho Municipal de Saúde. Inclusive, na condição de peças integrantes da Prestação 

de Contas Anual, já com a formatação aprovada pela Instrução Normativa nº 43, de 2010, 

pela qual o Tribunal disciplina a prestação de contas municipais relativas ao exercício 

financeiro de 2009. O prazo de entrega, para os 399 municípios paranaenses, vai até as 

18 horas do próximo dia 31 de março.

AS WEBCONFERÊNCIAS PODERÃO SER ASSISTIDAS 
AO VIVO OU BAIXADAS DEPOIS DE SUA EXIBIÇÃO AO 

VIVO NO SITE DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO 
PARANÁ.



MEDIADOR
ELIZEU MORAES CORRÊA

Horário Tema Responsável

14h às
14:15 Abertura

HERMAS EURIDES BRANDÃO
Presidente do Tribunal de Contas

OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO
Procurador Geral de Justiça do Paraná

Dr. GILBERTO BERGUIO MARTIN
Secretário de Estado da Saúde do Paraná

ELIZEU MORAES CORRÊA
Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas do TCE-PR

MARIO ANTONIO CECATO
Diretor de Contas Municipais do Tribunal de 

Contas do Paraná
14h15 às

14h30
O Planejamento da saúde e o SIM-

AM 
EDILTON SOARES RODRIGUES
Analista de Controle do TCE-PR

14h30 às
15h

Elaboração do Parecer e os Pontos 
de controle

MÁRCIO JOSÉ ASSUMPÇÃO 
Analista de Controle do TCE-PR

15h
às

17h
Perguntas e Respostas - interação com o público

TODOS PODERÃO ASSISTIR A ESTE EVENTO E ENVIAR 
SUAS MENSAGENS VIA CHAT E SERÃO LIDAS AO VIVO

Para acessar a webconferência, digite o endereço abaixo:

www.escoladesaude.pr.gov.br
CONTATO DE PROBLEMAS TÉCNICOS:

webespp@sesa.pr.gov.br
Dúvidas acesse o site da Escola de Saúde (acima) ou através do telefone 3330-
4444 (antes do dia da web) ou 8406-4050 (Fernão - durante a web). 

Pedimos, ainda, que se divulgue este evento para o maior número de pessoas 
possível, que possam vir a ter interesse.


