
Roteiro para Roteiro para 
ImplantaImplantaçção de Mesas de ão de Mesas de 
NegociaNegociaçção Permanenteão Permanente

SUSSUS



IntroduIntroduççãoão

SNNPSNNP



Qual o nQual o níível de obrigatoriedade de vel de obrigatoriedade de 
instalainstalaçção de mesas de negociaão de mesas de negociaçção ão 
permanente no âmbito do SUS por permanente no âmbito do SUS por 
parte dos Conselhos Estaduais e parte dos Conselhos Estaduais e 
Municipais de SaMunicipais de Saúúdede ??
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O CNS reinstalou a MNNP aprovando a O CNS reinstalou a MNNP aprovando a 
constituiconstituiçção do Sistema Nacional de ão do Sistema Nacional de 
NegociaNegociaçção Permanente do SUS. O SNNP ão Permanente do SUS. O SNNP 
deve ser integrado por mesas estaduais e deve ser integrado por mesas estaduais e 
municipais de negociamunicipais de negociaçção. A gestão pactuada, ão. A gestão pactuada, 
efetivada por meio dessas mesas, atende, em efetivada por meio dessas mesas, atende, em 
úúltima instância, a uma decisão do CNS que ltima instância, a uma decisão do CNS que 
ratificou as deliberaratificou as deliberaçções da MNNP/SUSões da MNNP/SUS



HHáá algum tipo de planejamento algum tipo de planejamento 
para implantapara implantaçção das mesas de ão das mesas de 
negocianegociaçção nos Estados e ão nos Estados e 
MunicMunicíípiospios ? ? 

22



EncontraEncontra--se expresso no Protocolo para se expresso no Protocolo para 
InstituiInstituiçção das Mesas Estaduais e ão das Mesas Estaduais e 
Municipais de NegociaMunicipais de Negociaçção do SUS que a ão do SUS que a 
MNNP estabelecerMNNP estabeleceráá ““um calendum calendáário de rio de 
instalainstalaçção de Mesas Permanentesão de Mesas Permanentes”” apoiando apoiando 
sua instituisua instituiçção e funcionamento, visando ão e funcionamento, visando àà
constituiconstituiçção do Sistema Nacional de ão do Sistema Nacional de 
NegociaNegociaçção Permanente do SUSão Permanente do SUS



Atos preparatAtos preparatóóriosrios

MNPMNP



ÉÉ necessnecessáário aguardar rio aguardar 
autorizaautorizaçção da MNNP/SUS para ão da MNNP/SUS para 
instalainstalaçção de mesa estadual ou ão de mesa estadual ou 
municipal ?municipal ?
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Não. A qualquer tempo, qualquer um dos Não. A qualquer tempo, qualquer um dos 
atores que interagem na gestão local do SUS atores que interagem na gestão local do SUS 
pode tomar a iniciativa de iniciar o processo pode tomar a iniciativa de iniciar o processo 
de instalade instalaçção de mesa estadual ou ão de mesa estadual ou 
municipal. Contudo, uma colaboramunicipal. Contudo, uma colaboraçção mais ão mais 
efetiva da MNNP, tal como a participaefetiva da MNNP, tal como a participaçção ão 
em seminem semináários ou eventos oficiais, deve rios ou eventos oficiais, deve 
considerar sempre a agenda da MNNPconsiderar sempre a agenda da MNNP



Que iniciativas são Que iniciativas são 
recomendadas para instalarecomendadas para instalaçção ão 
de mesa de negociade mesa de negociaçção ão 
permanente no âmbito dos permanente no âmbito dos 
Estados ou MunicEstados ou Municíípios?pios?

44



O primeiro passo O primeiro passo éé pautar o tema no  pautar o tema no  
Conselho, subsidiando as discussões com os Conselho, subsidiando as discussões com os 
documentos e instrumentos de apoio da  documentos e instrumentos de apoio da  
MNNP/SUS. Nessa etapa MNNP/SUS. Nessa etapa éé fundamental fundamental 
assegurar a participaassegurar a participaçção dos principais ão dos principais 
interessados que são: os gestores pinteressados que são: os gestores púúblico e blico e 
privado e as entidades sindicais dos privado e as entidades sindicais dos 
assalariados, empregados no âmbito do SUSassalariados, empregados no âmbito do SUS



OrientaOrientaçções gerais aos  ões gerais aos  
Conselhos de SaConselhos de Saúúdede



Uma vez pautado,                 Uma vez pautado,                 
o Conselho pode o Conselho pode 
agir da seguinte agir da seguinte 
formaforma



Aprofundar as discussões, Aprofundar as discussões, 
utilizando material oficial da utilizando material oficial da 
MNNP, como o disponibilizado MNNP, como o disponibilizado 
pela Sala Virtual de Apoio pela Sala Virtual de Apoio àà
NegociaNegociaçção Permanente no SUSão Permanente no SUS

AA



Nessa etapa, Nessa etapa, éé imprescindimprescindíível o vel o 
estudo do Protocolo para estudo do Protocolo para 
InstituiInstituiçção das Mesas Estaduais ão das Mesas Estaduais 
e Municipais de Negociae Municipais de Negociaçção ão 
Permanente do SUS, da MNNPPermanente do SUS, da MNNP

BB



Realizar eventos, tais como Realizar eventos, tais como 
seminsemináários, conferências e rios, conferências e 
debates, com colaboradores, debates, com colaboradores, 
parceiros e membros da MNNP, parceiros e membros da MNNP, 
se for o casose for o caso

CC



ValerValer--se do monitoramento e se do monitoramento e 
dos instrumentos de apoio da dos instrumentos de apoio da 
MNNP, atravMNNP, atravéés da sua s da sua 
Secretaria ExecutivaSecretaria Executiva

DD



Esgotadas essas etapas, aprovar Esgotadas essas etapas, aprovar 
a constituia constituiçção da Mesa e a  ão da Mesa e a  
subscrisubscriçção do Protocolo para ão do Protocolo para 
InstituiInstituiçção das Mesas Estaduais ão das Mesas Estaduais 
e Municipais de Negociae Municipais de Negociaççãoão

EE



Ratificar nomes e dar posse aos Ratificar nomes e dar posse aos 
representantes indicados pelas representantes indicados pelas 
partespartes

FF



Encaminhar a documentaEncaminhar a documentaçção ão àà
Secretaria Executiva da MNNP, Secretaria Executiva da MNNP, 
requerendo sua subscrirequerendo sua subscriçção ao ão ao 
Sistema Nacional de NegociaSistema Nacional de Negociaçção ão 
Permanente do SUSPermanente do SUS

GG



Aguardar deferimento formal Aguardar deferimento formal 
da Secretaria Executiva da da Secretaria Executiva da 
MNNP reconhecendo sua MNNP reconhecendo sua 
integraintegraçção ao SNNP/SUSão ao SNNP/SUS

HH



Instalar a Mesa, em ato oficial, Instalar a Mesa, em ato oficial, 
no qual no qual éé feita a leitura do feita a leitura do 
Protocolo para InstituiProtocolo para Instituiçção das ão das 
Mesas Estaduais e Municipais de Mesas Estaduais e Municipais de 
NegociaNegociaçção Permanente do SUSão Permanente do SUS

II



Registrar todas as etapas do Registrar todas as etapas do 
processo em atas e arquivprocesso em atas e arquiváá--las las 
no prno próóprio Conselhoprio Conselho

JJ



Instalada a Mesa Instalada a Mesa 
Estadual ou MunicipalEstadual ou Municipal



Seus membros elaboram e Seus membros elaboram e 
aprovam o Regimento Interno aprovam o Regimento Interno 
de Funcionamento, utilizando de Funcionamento, utilizando 
como referência o Regimento da como referência o Regimento da 
MNNP/SUSMNNP/SUS

KK



Elaboram agenda de trabalho Elaboram agenda de trabalho 
que contemple os temas que contemple os temas 
estabelecidos na Agenda da estabelecidos na Agenda da 
MNNP/SUS, bem como itens MNNP/SUS, bem como itens 
especespecííficos da sua localidadeficos da sua localidade

LL



Encaminham cEncaminham cóópia da ata pia da ata 
referente a esses procedimentos referente a esses procedimentos 
àà Secretaria Executiva da Secretaria Executiva da 
MNNP/SUS, que os arquivarMNNP/SUS, que os arquivaráá

MM



ÚÚltimas consideraltimas consideraççõesões



Os diversos sujeitos que Os diversos sujeitos que 
interagem no Sistema interagem no Sistema ÚÚnico nico 
de Sade Saúúde lande lanççamam--se se àà tarefa de tarefa de 
pactuar um sistema, em pactuar um sistema, em 
âmbito nacional, de gestão âmbito nacional, de gestão 
democrdemocráática das suas relatica das suas relaçções ões 
de trabalhode trabalho



Muitas dificuldades são Muitas dificuldades são 
esperadas, mas, com empenho esperadas, mas, com empenho 
e compromisso, saberemos e compromisso, saberemos 
corrigir rotas e colher os corrigir rotas e colher os 
resultados almejados pela resultados almejados pela 
populapopulaçção: a garantia de ão: a garantia de 
serviserviçços universais e os universais e 
qualificados de saqualificados de saúúdede



Documentos, literatura e material de Documentos, literatura e material de 
suporte citados neste Roteiro encontramsuporte citados neste Roteiro encontram--se se 
dispondisponííveis na Sala Virtual de Apoio veis na Sala Virtual de Apoio àà
NegociaNegociaçção Coletiva no SUSão Coletiva no SUS
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Em discussão

Em discussão
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