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Capítulo I  

FINALIDADES 

 
Art. 1º -  A 11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba terá 9 (nove) 

Conferências Distritais de Saúde. 
 
Art. 2º - A Conferência Distrital de Saúde do Distrito Sanitário _____________ 

ocorrerá no dia __, com início previsto para __ horas no (local)____________e terá 
como tema central: “ __________________________________________”. 

 
Art. 3º -  A Conferência Distrital de Saúde terá como finalidade: 
 

I. avaliar a situação de saúde no Distrito Sanitário ____________________; 
 

II. propor diretrizes (propostas) para a Política Municipal de Saúde no nível do 
Distrito Sanitário ______________________; 

 
III. eleger delegados de usuários de abrangência local e homologar os delegados de 

representantes do segmento de trabalhadores de saúde, gestores em saúde, 
prestadores de serviços de saúde e usuários de abrangência municipal para a 
11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba; 

 
IV. eleger conselheiro municipal titular, 1º e 2º suplentes, representantes do 

segmento de usuários de abrangência local do Distrito Sanitário 
____________________, a ser homologados na 11ª Conferência Municipal de 
Saúde de Curitiba; 

 
V. definir junto à plenária da __ ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito Sanitário 

da Matriz sobre a implantação do Conselho Distrital de Saúde, conforme a 
Resolução n.º 02/00, de 25/07/2000, do Conselho Municipal de Saúde de 
Curitiba.  

 

Capítulo II  

Da Participação 

 

Art. 4º  - Poderão participar da __ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito 
Sanitário _______________ todas as pessoas, entidades e órgãos interessados na 
construção do Sistema Único de Saúde de Curitiba, na condição de:  
 

I. delegados; 
 

II. observadores; 
 

III. convidados. 
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§ 1º - Durante a __ ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito Sanitário 
______________ os membros credenciados como delegados terão direito a voz e voto 
e os convidados e observadores terão direito a voz. 

 
§ 2º - Poderá a mesa coordenadora, se necessário, solicitar aos convidados e 

observadores contribuições para os esclarecimentos técnicos. 
 

  Seção I - Delegados 

 
Art. 5º  - São delegados da __ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito Sanitário 

_____________________ os representantes dos segmentos de gestores em saúde, 
prestadores de serviço de saúde, trabalhadores de saúde e entidades de usuários de 
abrangência municipal, previamente inscritos na secretaria executiva do Conselho 
Municipal de Saúde de Curitiba, com fins de homologação para a 11ª Conferência 
Municipal de Saúde de Curitiba. 

 
Art. 6º  - São delegados distritais da __ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito 

Sanitário _________________ os conselheiros locais de saúde deste distrito, dos 
segmentos de usuários, trabalhadores de saúde, prestadores de serviços de saúde e 
gestores em saúde, previamente inscritos em Conferência Local de Saúde do respectivo 
Distrito. 

 
§ 1º - São delegados natos na __ ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito 

Sanitário ___________________ o atual conselheiro titular, representante dos usuários 
do Distrito Sanitário ________________, no Conselho Municipal de Saúde de Curitiba e 
seus 02 (dois) suplentes, devendo ser inscritos pelas suas entidades de base. 

 
§ 2º - São delegados natos os _____membros titulares e suplentes do Conselho 

Distrital de Saúde do Distrito Sanitário ___________, devendo ser inscritos pela suas 
entidades de base. 

 
Art 4º - A substituição do representante titular faltoso pelo seu respectivo suplente 

ocorrerá após o término da leitura e aprovação do regimento interno da Conferência 
Distrital. 

Seção II - Inscrição 

 
Art. 7º  - As inscrições dos representantes titulares e suplentes das entidades de 

trabalhadores de saúde, prestadores de serviço de saúde, gestores em saúde e de 
usuários de abrangência municipal , ocorrerão no período de 23 a 27 de maio de 2011, 
na sede da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, junto à secretaria executiva do 
Conselho Municipal de Saúde (Rua Francisco Torres, n.830, esquina com Avenida Sete 
de Setembro), das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

 
§ 1º - As entidades representantes de usuários, trabalhadores das Unidades 

Municipais de Saúde, prestadores e gestores de abrangência local estão inscritos para a 
Conferência Distrital de Saúde desde que homologados na respectiva Conferência Local 
de Saúde. 
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§ 2º - Os conselheiros municipais de saúde de Curitiba, titulares e suplentes, 

representantes do segmento de usuário dos Distritos Sanitários deverão se inscrever 
na sua respectiva Conferência Local de Saúde. 

 
  § 3º - Cada cidadão poderá representar apenas uma entidade, como delegado à 
11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba. 
 

Art. 8º -  Os representantes de entidades eleitos e/ou homologados, inscritos 
como titulares, inclusive os delegados natos, deverão credenciar-se junto à secretaria da 
Conferência Distrital _______DS e local do evento,  _data__,____horário____,  até a 
aprovação do regimento interno em plenária. 
 
 Art. 9º - Os suplentes deverão registrar sua presença até o final da aprovação do 
regimento interno. 
 

Seção III  – Eleições 

 
Art. 10 -  A escolha de delegados representantes do segmento de usuário de 

abrangência local para a 11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba se dará da 
seguinte forma: 

 
I. os Conselhos Locais de Saúde homologados até a reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, no dia 08 de junho de 2011, terão 
garantido a participação de um delegado nato; 

 
II. é obrigatória a participação das entidades de abrangência local na 

Conferência Distrital do seu Distrito Sanitário, para sua homologação 
enquanto delegadas à 11ª Conferência Municipal de Saúde. 

 
Art. 11  - A plenária de eleição dos delegados do segmento de usuários para a 

11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba bem como, a eleição do representante 
dos usuários de abrangência local, 1º e 2º suplentes, para compor o Conselho Municipal 
de Saúde de Curitiba - gestão 2011/2013, será coordenada por representantes da 
comissão organizadora da Conferência Distrital de Saúde, com apoio de representantes 
da Subcomissão de Inscrição e Processo Eleitoral da 11ª Conferência Municipal de 
Saúde de Curitiba.  

 
§ 1º - O conselheiro titular, 1º e 2º suplentes, eleitos representantes do segmento 

de usuários do Distrito Sanitário __________ serão homologados, conforme 
Regulamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba.  

 
§ 2º - A participação na plenária de eleição a que se refere o “caput” deste artigo 

é restrita a entidades de usuários de abrangência local, que tenham participado da sua 
Conferência Local de Saúde por meio de seus delegados. 

 
§ 3º - Os delegados representantes de entidades de usuários de abrangência 

local terão direito à voz e a voto, sendo que cada entidade terá direito a um  voto. 
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Art. 12  - Definir ou não a criação do Conselho Distrital de Saúde (DSMZ), 

especificando o número de vagas por segmento (usuários, trabalhadores de saúde, 
gestores em saúde e prestadores de serviço de saúde), conforme previsto na Resolução 
nº02/00 do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba. 

 
Parágrafo único  - A definição dar-se-á em plenária, sendo que a votação é 

restrita aos delegados de abrangência local (usuários, trabalhadores de saúde gestores 
em saúde e prestadores de serviço de saúde do DSMZ) 

 
Art. 13 -  A escolha dos representantes para composição do Conselho Distrital de 

Saúde dos Distritos Sanitários será realizada após os processos eleitorais anteriores. 
 
Art. 14 -  A eleição dos conselheiros que comporão o Conselho Distrital de Saúde 

dar-se-á da seguinte forma: 
 

I. segmento de usuários: cada Conselho Local de Saúde deverá indicar um 
titular e um suplente para votar e ser votado; 
 

II. segmento de trabalhadores de saúde: cada Conselho Local de Saúde 
deverá indicar um representante deste segmento para votar e ser votado; 
 

III. segmento de gestores em saúde: serão indicados pelo gestor; 
 

IV. segmento de prestadores de serviço de saúde: irão compor onde houver e 
serão indicados em plenária específica.  

 
§ 1º Os representantes dos usuários (titular, 1º e 2º suplentes) no Conselho 

Municipal de Saúde, eleitos nesta Conferência, são conselheiros natos no Conselho 
Distrital de Saúde. 

 
§ 2º O supervisor do Distrito Sanitário é membro nato, como representante do 

gestor em saúde. 
 
§ 3º A reunião específica de eleição da executiva do Conselho Distrital de Saúde 

terá sua data, horário e local definido na Conferência Distrital. 
 
      CAPÍTULO III 

 
TEMÁRIO 

 
Art. 15 – A _ ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito Sanitário 

__________________ terá tema Central, definido pela Comissão Organizadora da 
Conferência Distrital de Saúde. 

 
CAPÍTULO IV 

 
ORGANIZAÇÃO  

 
Art. 16 -  A __ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito Sanitário ___________ 

será presidida pelo Presidente do Conselho Distrital de Saúde e coordenada pela 
Comissão Organizadora Distrital. 
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Parágrafo único -  A Conferência Distrital do Distrito Sanitário Matriz será 

presidida por um dos membros da Comissão Organizadora eleito entre seus integrantes. 
 

Art. 17  - A Comissão Organizadora será composta pela Mesa Diretora do 
Conselho Distrital de Saúde e por conselheiros distritais eleitos em plenária do Conselho 
Distrital de Saúde respeitando-se a paridade 

 
Parágrafo único - A Comissão Organizadora da Conferência Distrital de Saúde 

da Matriz será composta paritariamente pelo Conselheiro Titular e 1o. Suplente do 
Conselho Municipal de Saúde do Distrito Sanitário Matriz, segmento dos usuários, pela 
Supervisora do Distrito Sanitário e por um trabalhador indicado por um dos Conselhos 
Locais de Saúde. 

 
Art. 18 -  A Comissão Organizadora da Conferência Distrital de Saúde terá a 

competência de organizar e realizar a __ ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito 
Sanitário ______________ e contará com o apoio da Subcomissão de Inscrição e 
Processo Eleitoral da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba. 
 

Art. 19 -  Após a mesa de abertura será procedida a leitura e discussão da minuta 
de regimento interno da __ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito Sanitário 
____________ seguido de sua aprovação. 
 

Art. 20 -  A __ ª Conferência Distrital de Saúde do Distrito Sanitário ________ 
contará com: 

 
I. credenciamento dos delegados de abrangência local e municipal inscritos 

previamente e inscrição dos observadores e convidados; 
 

II. mesa de abertura; 
 

           III. leitura, discussão e aprovação do Regimento Interno da Conferência 
Distrital de Saúde; 
 

          IV.      painel sobre o Controle Social do Conselho Distrital e Municipal de Saúde; 
 

V.       painel sobre a situação de saúde do Distrito Sanitário _____________; 
 

VI.      conferência sobre o tema central do evento; 
 
VII.       trabalhos de grupo para elaboração de propostas; 

 

VIII.      processo eleitoral; 
 

IX.        plenária final. 
 

CAPÍTULO V 
 

DOS TRABALHOS DE GRUPO 
 

Art. 21 -  Serão organizados ___ grupos de trabalho, contendo cada um, 
aproximadamente ___ integrantes. 
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Parágrafo Único  - Os grupos deverão discutir o tema central da 11ª Conferência 

Municipal de Saúde de Curitiba e temas relacionados à realidade do Distrito Sanitário. 
 
Art. 22º  - Cada grupo contará com a presença de um coordenador, um relator, 

indicados previamente pela comissão organizadora, e um relator eleito no grupo. 
 
§ 1º - Caberá aos coordenadores: 

- proceder à apresentação dos integrantes;                                                                                                                                                                                  
- esclarecer dúvidas quanto à dinâmica do grupo; 
- mediar as discussões de forma a permitir ampla participação; 
- solicitar ajuda da comissão organizadora nos casos omissos. 

 
§ 2º - Caberá aos relatores: 

- anotar todas as sugestões, dentro dos respectivos temas em discussão, 
aprovados pelo grupo; 

- dar redação mínima às sugestões de forma clara e compreensível; 
- apresentar relatório, do produto dos grupos, na plenária final. 

 
Art. 13- Na plenária final da Conferência Distrital de Saúde deverá eleger 06 

(seis) propostas prioritárias dentre as discutidas nos grupos que serão encaminhadas 
para a Conferência Municipal de Saúde e as demais propostas farão parte do Relatório 
final desta Conferência que deverá ser encaminhada ao Conselho Municipal de Saúde. 
 

CAPÍTULO V 
 

RECURSOS 
 

Art.23 -  As despesas para a realização da ___ ª Conferência Distrital de Saúde 
 correrão por conta do Fundo Municipal de Saúde. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 24 -  A comissão organizadora da __ª Conferência Distrital de Saúde do 

Distrito Sanitário _____________ deverá enviar à secretaria executiva do Conselho 
Municipal de Saúde de Curitiba, ata da Conferência, lista de participantes, e relação dos 
delegados homologados para a 11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba. A 
relação dos representantes dos usuários eleitos para composição do Conselho 
Municipal de Saúde de Curitiba deverá ser entregue até o dia 17 de junho para as 
Conferências Distritais de Saúde realizadas em até 12 de junho e até 24 de junho para 
as Conferências Distritais de Saúde realizadas em até 19 de junho. 

 
Art. 25 -  Serão fornecidos certificados aos participantes da Conferência Distrital 

de Saúde. 
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Art. 26 - A subcomissão de inscrição e processo eleitoral da 11ª Conferência 

Municipal de Saúde de Curitiba dará apoio e indicará representantes para acompanhar 
o processo eleitoral das Conferências Distritais de Saúde e será composta por: 

 
REPRESENTANTES DA SUBCOMISSÃO DE INSCRIÇÃO  

E PROCESSO ELEITORAL  
DISTRITO SANITÁRIO  

USUÁRIO TRABALHADOR GESTOR 

Bairro Novo    

Boa Vista    

Boqueirão    

Cajuru    

CIC    

Matriz    

Pinheirinho    

Portão    

Santa Felicidade    

 
Art. 27  - As Conferências Distritais de Saúde acontecerão nos dias 04 ou 05 de 

junho e 11 ou 12 de junho conforme tabela abaixo: 
 

DISTRITO SANITÁRIO  DATA LOCAL  HORÁRIO 
TELEFONES P/ 

INFORMAÇÃO  

Bairro Novo     

Boqueirão     

CIC     

Pinheirinho     

Portão     

Boa Vista     

Cajuru     

Matriz     

Santa Felicidade     
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Art. 28 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora, cabendo recurso à plenária da __ª Conferência Distrital de Saúde do  
Distrito Sanitário _________________. 
 
 
 
 
 

Comissão Organizadora 
Subcomissão de Regimento,  

Regulamento, Programação e Divulgação  
     11ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba 


