CARTA

DE

BELO

OSSecretários
Municipais
de SaúdedoBrasilreunidos
nacidadedeBeloHorizonte,
Minas
Gerais,entreos dias27 e 30 de abrilde 2003,por ocasiãode seuXIXCongresso
Nacional,
reiteramseu compromisso
com a melhoriada qualidadede vida e da saúdede todosos
brasileiros,
bemcomocoma consolidação
do SistemaÚnicodeSaúde(SUS).Nestesentido,e
considerando
as apresentações
e debatesocorridosdurantea realizaçãodo Congresso,
estabelecem
as seguintes
prioridades
deação
1- avançarna consolidaçãodo processode descentralizaçãodo SUS:
.defendendoo principiodocomando
únicoemcadaniveldosistemade saúde;
.contribuindocoma estruturação
hierarquizada
e regionalizada
do sistema;

HORIZONTE
contratualização
dasaçõesassistenciais;
.defendendoe implementando
o princIpiodaorçamentação
ascendente,
e aprofundando
a participação
do controlesocialno processode elaboraçãoe acompanhamento
do
orçamento;
.defendendojunto ao Congresso
Nacionale ao PoderExecutivo
Federalpropostade
alteraçãoda lei de Responsabilidade
Fiscalno sentidode dexonerar
as três esferasde
governo,
noâmbitoexclusivo
dasaçõesdedesenvolvimento
e expansão
doSUS,dolimite
impostoparagastoscompagamento
de profissionais
no exercrciodas atividadesde
promoção
e a assistência
a saúdedapopulação;

.favorecendoa implantação
e o fortalecimento
dosfórunsdearticulação
e depactuação
4- reconhecera gestãode pessoase as relaçõesde trabalho comoeixo central e
regionais;
prioritário da atuaçãodastrês instânciasgestorasdo SUS:
2- direcionar esforços que garantam a integralidade da atenção a saúde aos
.participandodadefiniçãodo PlanoNacionaldeCapacitação
dosProfissionais
do SUS;
brasileiros:
.defendendo a implementação
de mudanças
no processode formaçãoe educação
.articulando asaçõesdastrêsesferasdegoverno;
permanente
dosprofissíonais
de saúde,enfatizando
o princIpiodomultiprofissionalismo
e
.qualificando e integrando
as práticasdesaúdepúblicacomas práticasassistenciais;
ascompetências
e habilidades
especIficas;
.estimulando asabordagens
intersetoriais
de promoção
dasaúde;
.combatendoa precarização
dasrelações
detrabalhoemtodasasinstâncias
gestoras
do
.garantindo o princrpio
do multiprofissionalismo
napromoção
e na assistência;
SUS;
.defendendoo preceitoconstitucional
dauniversalidade
doacessodosserviços
de
.estimulandoa implantação
dePCCS
emtodososmuniclpios
brasileiros;
saúde
.contribuindoparao reconhecimento
de novasatuaçõesprofissionais
voltadasparaas
...necessidades
do SUS;
3- garantir o financiamentoadequadonas três esferasgestorasdo sistemacomo
condição básica para a consolidaçãodo SUS:
5- institucionalizar e regulamentaros fóruns de pactuação do SUS. Comissão
.defendendo a efetiva aplicaçãodos atuais percentuaismrnimosorçamentários, IntergestoraBipartite e Tripartite;
constitucionais,
paraa saúdeemcadaesferadegoverno,
buscando
a suaampliação;
.intervindo nas discussões
e tramitaçãodo projetode lei complementarà Emenda
Constitucional
29, bem comonos ~rojet~sde emendasconstitucionais
referentesa
ReformaTnbutárla,Reformada Previdência
e ReformadasRelações
de Trabalho,
bem
comoda legislação
e regulamentação
da saúdesuplementar;
.avançando na regulação,na pacruação
e no aperfeiçoamento
dos mecanismos
de

6- garantir a implantaçãode politica de saúdediferenciadapara a regiãonorte;
7- garantir a implantaçãode politica de saúde diferenciada de acordo com as
peculiaridadesregionais.
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