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Participação Social  

O processo de Participação Social do PMS 2022-2025 contará com uma 

estratégia integrada, com participação direta da sociedade civil e instâncias colegiadas 

de participação do SUS.  

Com uma abordagem ascendente, o objetivo é ouvir tanto a população como os 

conselhos de saúde, para que esse instrumento de gestão possa ser amplo e condizente 

com as necessidades de saúde apontadas pelo território. 

Para isso, optou-se pelo uso da plataforma Participe+, uma ferramenta de 

Governo Aberto, que permite a inserção de propostas e a votação e revisão de 

documento, de forma transparente e rastreável. Assim, será possível acompanhar todo 

o processo, incluindo o resultado final e a devolutiva da SMS sobre as proposições.  

O calendário e as etapas do processo de participação social do PMS estão 

detalhados no quadro abaixo: 

Data Ação Quem participa Onde participar 

13/8/2021 a 
24/8/2021 

Inserção de propostas por 
território de Subprefeitura 

Qualquer munícipe Participe+ 

25/8/2021 a 
01/09/5021 

Priorização de 15 
propostas por território 

Conselhos 
Gestores dos 
territórios - 

Subprefeituras 

Reunião do 
colegiado, presencial 

ou virtual 

Recebimento de 20 
propostas prioritárias do 

CMS 

Conselho 
Municipal de 

Saúde 

Obter informações 
com a Secretaria 

Geral do CMS 

09/9/2021 a 
13/9/2021 

Eleição de 5 propostas por 
território por votação 

popular 
Cidadão Participe+ 

 
Análise da viabilidade das 

propostas 
Área técnica da 

SMS 
Reunião interna 

17/9/2021 a 
24/9/2021 

Análise do documento 
final 

Cidadão Participe+ 
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Instruções para o Conselho Gestor e Assessoria de Gestão 

Participativa  

Seguem orientações para apoio aos conselheiros de território (Conselho Gestor 

– STS/Distrito de Saúde) e assessores de Gestão Participativa para recebimento, 

avaliação e envio das propostas prioritárias:  

• O Conselho Gestor (Decreto 44.658/2004) receberá as propostas da 

subprefeitura correspondente ao seu território; 

o É possível verificar as propostas de seu território na plataforma 

Participe+ que permanecerá disponível em todo processo  

o No caso da Subprefeitura Sé, que tem dois conselhos 

correspondentes, os conselhos deverão entrar em consenso;  

• As propostas devem ser discutidas e priorizadas em reunião plenária do 

conselho;  

o O conselho deverá selecionar 15 propostas de seu território e validá-

las durante a reunião;  

o A redação da proposta não pode ser modificada pelo conselho em 

respeito a proposição dos munícipes; 

o Em caso de número menor de propostas todas deverão ser discutidas 

e validadas; 

o Os apoios recebidos pelas propostas podem ser um norteador para a 

priorização, ressaltando que eles não computam como voto na 

plataforma;  

• Após discussão em pleno:  

o As propostas devem ser encaminhadas para a SMS por meio de 

formulário on-line. Não serão recebidas propostas por outro meio.  

o Deverão ser preenchidas as propostas selecionadas respeitadas a 

redação 

o Deverá ser anexado documento comprobatório do pleno. Ex.: Ata de 

reunião ou lista de presença.  

o No formulário há um campo para comentários do Conselho em 

relação as prioridades debatidas. 

• Prazo máximo para envio das propostas priorizadas: 01/09/2021   

o Agendar reunião do conselho antes dessa data para garantir o envio 

e participação do controle social  

• Após o envio das propostas do território, as prioridades retornarão para a 

plataforma Participe+ para votação pela população (09 a 13/09).  

 


