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Nº  

 

 

PROPOSTA CONSOLIDADA 

 

 

APROVADA REJEITADA ABSTENÇÃO TOTAL 

 

EIXO I – SAÚDE COMO DIREITO (DIRETRIZES NACIONAIS) 

 

    

1 Promover um amplo diálogo sobre politicas nacionais de 

saúde (saúde mental), como  direito de formação democrática. 

    

2  e 4 2 - Reafirmar o SUS, como direito em Saúde. 

4 - Garantir, sem retrocessos, ações e serviços de saúde à toda 

população, assim como o acesso à atenção de qualidade no sus. 

    

NOVA 

REDAÇÃO 

  Garantir a democracia e saúde como direito a cidadania , 

saúde qualidade, livre a expressão, possibilitando ao cidadão 

ter acesso aos seus direitos de organização e participação 

social, considerando que não existe democracia sem direitos 

sociais que lhe deem concretude, entre os quais o direito a 

    



 

saúde. 

Reafirmando o principio universal e o protagonismo estatal 

do Sistema Único de Saúde. 

 

EIXO II – CONSOLIDAÇÃO DO SUS (DIRETRIZES NACIONAIS) 

 

    

1 

Aprimorar a relação federativa do SUS fortalecendo a gestão 

compartilhada nas regiões de saúde e com revisão dos 

instrumentos de gestão, considerando as especificidades 

regionais e a concertação de responsabilidade dos municípios, 

estados e União visando oferecer ao cidadão o cuidado 

integral. Fortalecer, garantir e defender as instâncias de 

controle social e fomentar a participação social em articulação 

com os movimentos sociais e suas pautas, garantindo a 

participação cidadã e o caráter deliberativo dos conselhos de 

saúde mantendo as conquistas constitucionais e ampliando a 

universalização, integralidade e equidade do SUS e construir 

estratégias para a efetividade dos resultados e das resoluções 

da conferência. 

    

      



 

EIXO III – FINANCIAMENTO DO SUS (DIRETRIZES 

NACIONAIS) 

    

1 

Exigir a revogação de medidas que contribuem para o 

desmonte do sus e consequente redução dos aportes 

financeiros que visam garantir financiamento estável e 

sustentável aos municípios e estado do rio de janeiro e 

atualizar parâmetros de repasses financeiros aos municípios e 

estado. 

    

2 

Financiamento adequado transparente e suficiente para o 

desenvolvimento democrático, bem como a sustentabilidade 

orçamentaria do sus, respeitando as diferenças regionais e 

garantindo o direito à saúde, tendo em vista a integralidade da 

assistência, a universalidade do acesso e equidade dos 

serviços.  
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EIXO I – SAÚDE COMO DIREITO (PROPOSTAS NACIONAIS) 
    

9 

Garantir que todos os entes federados (união, estados e 

municípios) cumpram o disposto na constituição federal e leis 

complementares efetivando o direito universal, integral e 

equânime a saúde. 

    

12 

Garantia de efetivação da política de saúde mental, sem 

retrocessos e contra a política de internações de longa 

permanência. 

    

13 

Promover a inclusão nos espaços dos Conselhos de Saúde e 

Comissões de Representações que buscam o enfrentamento das 

iniquidades em saúde, tais como mulheres, idosos, população do 

campo e da floresta, juventude, população negra e quilombola, 

    



 

LGBT, população em situação de rua, pessoas com deficiência. 

14 

Garantir capacitação dos Coordenadores de Programas de 

Saúde e dos Conselheiros de Saúde em gestão de recursos 

financeiros do SUS. 

    

16 

A defesa do direito à saúde e do Sistema Único de Saúde, em seu 

caráter efetivamente público e universal. Defesa inequívoca das 

diretrizes do SUS e às prioridades sanitárias, de forma que o 

mercado privado de saúde não se sobreponha às necessidades e 

ao direito à saúde no sistema público. 

    

17 

Reafirmar o princípio da universalidade do SUS, garantindo o 

direito de TODOS, indiscriminadamente, a todos os serviços 

oferecidos pelo SUS segundo a Lei 8080/90. 

    

19 

Assegurar junto ao Ministério da Saúde (Federal) e Secretaria 

Estadual de Saúde RJ, o fornecimento regular dos 

medicamentos excepcionais (através Polo de Alto Custo) em todo 

o elenco de medicamentos proposto da grade de medicamentos e 

reduzir o tempo de cadastramento e o fornecimento de 

medicamento ao paciente. 

    

20 
Garantir o Repasse Estadual de Medicamentos e Insumos em 

referência ao Suprimento farmacêutico da PNAISP (Política 

    



 

Nacional de Atenção Integrada à Saúde Prisional). 

21 

Garantir e manter os princípios contidos na lei 10.216, Lei da 

Reforma Psiquiátrica brasileira, baseada na manutenção, 

ampliação e fortalecimento dos dispositivos territoriais 

substitutivos como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) – 

CAPS Tipo III, CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD) E CAPSI 

(infantil) , assim como os Centros de Convivência e Cultura, 

Serviços Residenciais Terapêuticos e Unidades de Acolhimento 

Adulto e Infantil assegurando a desinstitucionalização e 

fechamento dos manicômios e ampliação das Equipes Núcleos de 

Apoio a Saúde da Família (NASF) com obrigatoriedade da 

participação de profissional da saúde mental. 
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EIXO II – CONSOLIDAÇÃO DO SUS (PROPOSTAS NACIONAIS) 
    

17

  

Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salário para todos os 

trabalhadores da saúde com abertura de concurso publico e oferta 

de vagas, garantindo piso nacional prevalecendo o teto como 

referência e isonomia salarial para todos os trabalhadores com 

incentivo a valorização profissional e promovendo condições dignas 

de trabalho. 

    

67 
Implementar a política nacional de saúde do trabalhador e 

trabalhadora da área de saúde. 

    

18 

Propor criação de um núcleo Interdisciplinar de Apoio Técnico à 

assistência Farmacêutica em relação às demandas judiciais, nos três 

entes federados. 

    

19 

Ampliar o acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos através de 

campanha de cirurgias eletivas financiada pelo Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação (FAEC) independente da média de 

    



 

produção dos anos anteriores.  

20 Ampliar os recursos para o atendimento a pessoas com deficiência      

21 

Realizar concurso público, criar cargos novos e plano de cargos, 

carreiras e salários na área de saúde. (Nacional) incluído na 

proposta acima. 

    

22 
Garantir piso salarial a nível nacional para todos os profissionais de 

saúde. 

    

29 

Promover a inclusão nos espaços dos Conselhos de saúde de 

representação das comunidades tradicionais e movimentos sociais, 

garantindo que a representação não seja exercida por pessoas 

ocupantes de cargo em confiança e ou prestadores de serviço. 

    

30 

Promover a capacitação da Sociedade Civil e movimentos sociais 

para o exercício de gestão participativa, controle social e 

financiamento, planejamento e monitoramento, garantindo e 

estimulando que todos os conselheiros (titulares e suplentes) 

empossados sejam capacitados imediatamente após a posse e de 

forma permanente. 

    

34 

Desburocratizar a participação popular, para eu os cidadãos possam 

eleger seus representantes sem que os mesmos estejam 

necessariamente ligados a Associação de Moradores e Entidades 

    



 

políticas, assim como instrumentalizar, com apoio de órgãos 

públicos, a legalização das Associações de Moradores, facilitando o 

apoio jurídico para formação, manutenção e garantida da 

representação de usuários, garantindo que as diretrizes e propostas 

formuladas e aprovadas nas Conferências de Saúde sejam 

respeitadas e implementadas. 

55 

Assegurar o cuidado em liberdade, para os usuários dos dispositivos 

de saúde mental, direcionando os recursos do SUS em 100% para 

rede de atenção psicossocial, sendo contrária a lógica manicomial, 

constituindo a política de redução de danos como orientadora do 

tratamento, sem nenhum retrocesso aos princípios da reforma 

psiquiátrica. 
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EIXO III – FINANCIAMENTO DO SUS (PROPOSTAS NACIONAIS) 

 

    

2 

Mobilizar a sociedade e propor plebiscito para revogação da EC 95, 

garantindo a vinculação da aplicação mínima de 10% da receita 

bruta da união em ações e serviços de saúde.  

    

6 

Revisar os mecanismos legais que limitam o financiamento 

adequado do Sistema Único de Saúde (DRU), a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de prever a contratação 

adequada de profissionais de saúde necessária ao serviço 

públimodalidade de custeio, inclusive as empresas públicas de saúde 

modalidade de custeio, inclusive as empresas públicas de saúde. 

    

3 

Revogar o artigo 142 da Lei Nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 por 

permitir a entrada de capital estrangeiro nos serviços de assistência 

a saúde. 

    

4 Renovar a desvinculação da Receita da União (DRU) que retira     



 

recursos da Saúde.  

5 

Rejeitar a permanência da DRU, que retira 30% do Orçamento da 

Seguridade Social para o Tesouro Nacional, como forma de não 

prejudicar a ‘’saúde’’ financeira do referido orçamento. 

    

7 
Revogação da Emenda Constitucional n° 95/2016 e da DRU 

(Desvinculação das Receitas da União). 

    

9 

Propor a revogação da PEC 95/2016 que altera o Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo 

Regime Fiscal, e dá outras providências. 

    

10 

Revisão da tabela SUS, sem reajuste linear há 17 anos, em 

conformidade com o grau de complexidade, adequando os valores  

crescente, criando estratégias para viabilizar o aumento dos valores 

e   adequação do rol de procedimentos, junto ao  Governo Federal; 

bem como, a  revisão dos valores e custos das consultas, exames e 

todos os procedimentos. 

    

11 

Revisão/Atualização da Tabela SUS próximo aos valores de 

mercado ou conforme índice INPC e dos critérios de repasses de 

recursos financeiros aos municípios. 

    

12 
Atualizar tabela SUS, estabelecendo cronograma e revisão a cada 

dois anos.   

    



 

13 

Revisar valores repassados aos município para Unidades de Pronto 

Atendimentos (UPA) e Serviços de atendimento móvel de urgência 

(SAMU).  

    

14 

Revisar legislação referente aos repasses federais para saúde com 

possibilidade de ajustes anuais baseados nos índices financeiros 

(IGPM). 

    

15 

Aplicar 10% da Receita Corrente Bruta da União ou seu 

equivalente, em receita circulante liquida, em ações e serviços de 

saúde. 

    

16 

Reafirmar a saúde como direito universal e integral e dever do 

Estado, Garantindo a  aplicação mínima da receita corrente bruta 

em Ações e Serviços Públicos de Saúde,  destinando 10% das 

receitas correntes brutas da União ou equivalente, 12% Estados e 

Distrito Federal e 15% Municípios, assegurando financiamento 

estável com definição de novas fontes de financiamento; e 

priorizando o investimento na atenção primária e nas ações de 

serviços públicos; melhorando o padrão de gastos, observando os 

critérios de rateio dos recursos da União para os estados e dos 

estados para os municípios na forma da LC n° 141/2012; garantindo 

a aplicação de recursos financeiros em ações e serviços de saúde 

    



 

públicos de forma constante, crescente e suficiente por parte da 

União, do Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Propor o 

aumento do percentual mínimo do município destinado à saúde de 

15% para 20%. 

18 

Garantir a transparência das distribuições dos impostos 

arrecadados dos jogos (Loteria Federal) para a saúde, bem como a 

transparência no acesso às informações públicas inerentes ao uso 

dos recursos de saúde. 

    

31 
Garantir apoio financeiro para implantação do CAPS em 

municípios menores das regiões de saúde. 

    

 


