
 

DELIBERAÇÃO CONASEMS 001/2015 
 
 

Institui normas gerais para escolha da Cidade-

Sede dos CONGRESSOS NACIONAIS DE 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

organizados pelo Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS. 
 
 

Considerando que o Congresso do CONASEMS vem ocupando posição de destaque 

no cenário das discussões ligadas à construção e consolidação do Sistema Único de 

Saúde; 

Considerando que o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde mobiliza 

recursos e instituições tanto da esfera pública quanto da iniciativa privada; 

Considerando que, por sua envergadura, os Congressos Nacionais de Secretarias 

Municipais de Saúde demandam importante parcela da mão-de-obra local e bem 

assim da rede de serviços de hospedagem e alimentação, gerando empregos e 

renda, ajudando a promover o desenvolvimento da Cidade-sede; 

Considerando que o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde se 

apresenta como oportunidade singular de promoção que tem a Cidade-sede sob o 

panorama cultural, gastronômico, turístico e de Organização do Sistema de Saúde 

Pública; 

Considerando a necessidade de disciplinar o funcionamento e organização dos 

Congressos Nacionais de Secretarias Municipais de Saúde organizados pelo 

CONASEMS; 

O Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no uso de 

suas atribuições estatutárias, resolve: 

Art. 1º. Disciplinar o processo de candidatura e escolha da Cidade-sede para 

municípios interessados em sediar o Congresso Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde organizados pelo CONASEMS. 



 

Art. 2º. O processo de escolha da Cidade-sede será realizado em Assembleia Geral, 

ocorrida no ano anterior ao de realização do evento; 

Parágrafo Primeiro: Caso haja mais de um município candidato, será realizada uma 

eleição para escolha da Cidade-sede do evento durante a Assembleia Geral 

Ordinária, sendo declarado vencedor o município que conseguir mais de 50% dos 

votos; 

Parágrafo Segundo: No processo de escolha da Cidade-sede dos Congressos 

Nacionais de Secretarias Municipais de Saúde poderão votar apenas os Secretários 

Municipais de Saúde ou detentores de cargos equivalentes; 

Parágrafo Terceiro: A partir da escolha da Cidade-sede do evento será criada a 

chamada Comissão de Estrutura do Congresso, que formada por membros do 

CONASEMS, do COSEMS local, da Secretaria de Saúde do município sede e de outros 

órgãos/instituições que vierem fazer parte da organização do evento, será 

responsável por verificar se estão sendo satisfeitas as exigências que tornaram o 

município candidato Cidade-sede; 

Parágrafo Quarto: Para se certificar de que a cidade escolhida atende às exigências 

contidas nesta deliberação e está cumprindo a relação de contrapartidas aqui 

estabelecidas fica previsto que membros da Comissão de Estrutura realizem visitas 

técnicas ao município eleito e caso verifiquem algum impasse que caracterize a 

inviabilidade da realização do evento, caberá aos membros do CONARES a decisão 

de mudança da Cidade-sede; 

Parágrafo Quinto: O Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde será 

realizado na Cidade-Sede do CONASEMS, Brasília/DF, nos anos em que este 

Conselho estiver em processo eleitoral para constituição de sua Diretoria Executiva. 

Art. 3º. O município no ato de sua candidatura deverá garantir as seguintes 

contrapartidas para realização do evento: 

i. Centro de Convenções; 

ii. Coquetel de Abertura; 



 

iii. Atividades Culturais; 

iv. Fornecimento de água para todos os congressistas; 

v. Arcar com os custos de energia elétrica, limpeza e segurança diária de todas as 

áreas do centro de convenções necessárias ao bom andamento das atividades do 

evento; 

vi. Outros serviços que entenderem como relevante. 

Art. 4º. Para a confirmação da condição de candidatura a Cidade-sede, a Assembleia 

Geral deverá levar em consideração a apresentação das seguintes condições, por 

escrito: 

I. Ofício de apresentação da candidatura do município com a Declaração de Apoio à 

realização do evento da respectiva Prefeitura Municipal, contendo a assinatura do 

Chefe do Poder Executivo Municipal; 

II. Ofício de apresentação da candidatura do município com a Declaração de Apoio à 

realização do evento da respectiva Secretaria de Saúde, contendo a assinatura do 

dirigente da pasta. 

Parágrafo Único: As Declarações de Apoio deverão conter todas as contrapartidas 

previstas no Art. 3º, necessárias à captação do evento. 

Art. 5º. O município que se candidatar a Cidade-sede para realização do Congresso 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde deverá possuir um Centro de 

Convenções que tenha disponível a seguinte estrutura permanente: 

I. Capacidade mínima para 3.000 (três mil) pessoas; 

II. Salas multiuso para realização de cursos e painéis: 

a. As salas multiuso para a realização dos cursos e painéis deverão conter estrutura 

mínima de mesas e cadeiras, com capacidades de 60 a 230 pessoas em formato de 

auditório; 

III. Auditório principal com capacidade mínima para 2.000 pessoas para realização 

das mesas redondas e da Abertura Oficial do congresso. 



 

a. O auditório deverá conter estrutura mínima de cadeiras e um palco que será 

montado para Mesa de Abertura, além de salas para autoridades e imprensa. 

IV. Espaço de feiras com rede lógica, suporte de água, telefone, eletricidade, gás, 

esgoto e sistema de internet sem fio. 

V. Espaço para alimentação com capacidade para atender aos congressistas, uma vez 

que o CONASEMS irá instalar restaurante e lanchonetes no local. 

Parágrafo Único: Para a plena satisfação dos prazos necessários às etapas de 

montagem e desmontagem do evento, deverá estar contido no bloqueio total, além 

do período de realização do evento, o mínimo de três dias para montagem e dois 

dias de desmontagem da estrutura. 

Art. 6º. O município candidato deverá contar em sua sede e entorno com rede 

hoteleira que tenha capacidade para atender uma expectativa mínima de 3.000 

pessoas em hotéis de diversas categorias. 

Art. 7º. O município candidato deve revelar-se comprovadamente acessível 

demonstrando dispor, por exemplo, em sua sede e entorno de malha aérea capaz de 

atender a um público de aproximadamente 2.000 pessoas. 

Parágrafo Único: A malha aérea disponível deverá permitir que os congressistas 

possam chegar e sair da Cidade-sede ou entorno, preferencialmente com duas ou 

mais opções de voo, com no máximo duas conexões ao seu destino final e, no 

período máximo de viagem 12 horas. 

Art. 8º. No interesse de angariar fundos no sentido de custear ou minorar o impacto 

financeiro decorrente do cumprimento das contrapartidas aqui estabelecidas, é 

facultado ao município escolhido a captação de recursos na forma de patrocínios, 

apoios, contribuições extraordinárias, bem como outros meios que garantam o 

repasse de recursos financeiros ou a disponibilização de meios, sem que isso 

implique a assunção de contrapartidas, por parte do evento ou do CONASEMS; 



 

Parágrafo Primeiro: Para fins do disposto nesta Deliberação, considera-se patrocínio 

toda a transferência gratuita de recurso financeiros ao município escolhido, e bem 

assim a cessão de bens ou a disponibilização de meios para a realização de evento, 

sendo exemplos de forma de patrocínio: 

I. o repasse financeiro de valores; 

II. a concessão de uso de bens móveis e imóveis; 

III. a contratação de prestação de serviço para o evento. 

Parágrafo Segundo: Não poderão ser objeto de contrapartidas por patrocínio 

concedido à Cidade-sede para apoio ao evento compromissos que resultem na 

satisfação de interesse exclusivo de pessoas físicas e jurídicas de direito privado com 

fins lucrativos; aquelas que tratem da exposição, divulgação ou distribuição de 

tecnologia não incorporada ou que agridam o meio ambiente, a saúde e/ou violem 

normas de postura pública. 

Art. 9º. O valor das inscrições, da locação de estandes com respectivos critérios 

percentuais de desconto e isenção, o estabelecimento da disponibilidade e a 

negociação de cotas de patrocínio do evento são de competência exclusiva do 

CONASEMS e serão expressas em instrumentos próprios a serem deliberados pela 

Diretoria Executiva da entidade. 

Art. 10º. Os casos omissos na presente Deliberação serão resolvidos no âmbito do 

Conselho Nacional dos Representantes Estaduais - CONARES. 

 

Brasília, 10 de junho de 2015. 

 

 

José Fernando Casquel Monti 

PRESIDENTE DO CONASEMS 


