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REGIMENTO INTERNO DA 

8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

Capítulo I 

Da Finalidade  

Art. 1º  - A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Niterói convocada pela Resolução CMS 
nº 014/2018 de 08 de Outubro de 2018 homologada pelo Decreto nº 13063/2018 será 
presidida pela Secretária Municipal de Saúde e Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde , coordenada pela Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde e  
Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Niterói, respeitando o 
disposto nas Leis nº 8.080/90, nº 8.142/90, nos Decretos nº 7.827/2012, nº 7508/20, na 
Lei Complementar nº 141/2012 e Lei Complementar Estadual nº 152/2013, na Resolução 
do CNS nº 453 e nas Leis Municipais nº 1.085/92 , nº 1.560/96 e nº 1.773/99 e tem como 
finalidade e objetivos:  

I. Impulsionar e buscar a efetividade dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) garantidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Saúde, 
na perspectiva do fortalecimento do SUS, e, ainda, reafirmar a participação de 
todos os Segmentos Locais Organizados da Sociedade Civil, do Poder Público 
Municipal, Regional, Estadual e Nacional, Prestadores de Serviços Público e 
Privado, Instituições Conveniadas ou não, Trabalhadores de Saúde e Movimentos 
Sociais, em consonância com o disposto na Resolução nº 453 e em seus sub 
segmentos contidos nela.  

II. Definir diretrizes e prioridades para as políticas de saúde locais, avaliando o SUS 
com base nas garantias constitucionais da Seguridade Social, condições de acesso 
à saúde, ao acolhimento e à qualidade da atenção integral, no marco do conceito 
ampliado e associado aos Direitos Humanos.  

III. Orientar os debates que subsidiarão os trabalhos da 8ª Conferência Municipal de 
Saúde de Niterói, destacando-se que, preliminarmente, serão realizadas pelas 
instituições e entidades atividades preparatórias, a fim de que sejam discutidas as 
demandas e escolhidos os Delegados que participarão da 8ª Conferência Municipal 
de Saúde de Niterói. 
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Capitulo II 

Do Tema 

 

Art. 2º  - A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Niterói terá como tema central: 
“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolida ção e Financiamento do 
SUS”.  

§ 1º -  Os eixos principais da 8ª Conferência Municipal de Saúde são: 

Eixo 1 – Saúde como Direito;  
Eixo 2 – Consolidação dos princípios do Sistema Úni co de Saúde;  
Eixo 3 – Financiamento adequado e suficiente para o  SUS. 

 
Capitulo III 

Das Fases e Etapas  
 
Art.3º  - A 8ª Conferência Municipal de Saúde conta com uma fase de mobilização e 
formação e 2(duas) etapas para elaboração, votação e acompanhamento de propostas, 
de acordo com o seguinte calendário: 

I – Conferência Municipal 26, 27 e 28 de Abril  de 2019. 

II – Etapa Estadual de 16 à 15 de Junho de 2019 

III – Etapa Nacional de 28 à 31 de Julho de 2019 

IV - Monitoramento – a partir de 2020.   

 § 1º - Os debates sobre o tema e os eixos temáticos da Conferência serão conduzidos na 
etapa municipal, com base no documento orientador elaborado pelo Conselho Municipal 
de Saúde.  

§ 2º - As deliberações da 8ª Conferência Municipal de Saúde serão objeto de 
monitoramento pala instancia de controle social, em sua esfera, com vista a acompanhar 
seus desdobramentos. 

§ 3º - As deliberações aprovadas na Etapa Municipal da 8ª CMS deverão subsidiar a 
estruturação da proposta do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de 2021/2024. 

§ 4º - A responsabilidade pela realização das etapas municipais da 8ª Conferência 
Municipal de Saúde, incluindo seu monitoramento, será de competência do governo 
municipal e seu respectivo conselho de saúde, com apoio solidário de movimentos, 
entidades e instituições. 
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§ 5º - Realizar Plenárias Regionais na forma de  Rodas de Conversas, Reuniões 
Ampliadas, nas cinco regiões junto com os Conselhos Comunitários Regionais de Saúde, 
Associações de Moradores e Entidades (ONG’s, Sindicatos, Fórum, etc.). 

 

Capítulo IV 

Das Etapas Preparatórias 

 

Art. 4º  A fase de mobilização, que também tem caráter formativo, contou com a 
realização de: 

a. 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, Agosto de 2017; 

b. 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, Fevereiro de 2018; 

c. Fórum Social Mundial, Março de 2018; 

d. Semana da Saúde, de 2 a 8 de Abril de 2018; 

e. Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), Julho de 2018; 

f. XXXIV CONASEMS - “ A Saúde que queremos para o Brasil - O Direito a saúde, a 
Organização do Sistema e o Financiamento da Política de Saúde.” – Julho de 2018 

g. Relatório Final da 1ª Conferência Municipal de  Saúde de Niterói e 8ª Conferência 
Nacional de Saúde. 

Parágrafo Único:   A fase de mobilização será de caráter propositivo. 

 

Capítulo V 

Da Conferência Municipal 

Art. 5º  - A 8ª Conferência Municipal de Saúde, com base em Documento Orientador e 
sem prejuízo de outros debates, tem o objetivo de analisar as prioridades locais de saúde, 
formular propostas no âmbito do Município, do Estado e da União, e elaborar Relatório 
Final, nos prazos previstos por este Regimento.  
 
§ 1º - A divulgação da Etapa Municipal será ampla e a participação aberta a todas e a 
todos, com direito a voz e voto, em seu espaço.  
 
§ 2º - O documento orientador a que se refere o caput deste artigo será definido pelo 
Conselho Municipal de Saúde e publicado após a publicação deste Regimento.  
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§ 3º - As propostas e diretrizes que incidirão sobre as políticas de saúde nas esferas 
Estadual e Nacional serão destacadas no Relatório final da Etapa Municipal.  
 
§ 4º -  O Relatório Final da 8ª Conferência Municipal de Saúde será de responsabilidade 
da Comissão de Relatoria e encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde para 
aprovação até 21 Maio de 2019 e deverá ser enviado à Comissão Organizadora da Etapa 
Estadual até o dia 30 de abril  de 2019. 
 
§ 5º - O registro dos dados sobre à 8ª Conferência Municipal de Saúde no Portal da 16ª 
Conferência Nacional de Saúde será feito, até o dia 30 de abril. 
 
Art. 6º - Na 8ª Conferência Municipal de Saúde serão eleitas, de forma paritária, as 
Delegadas/Delegados que participarão da Conferência Estadual, conforme a Resolução 
nº 453/2012, de acordo com números de Delegadas/Delegados estipulados pela 
Comissão Organizadora da Etapa Estadual.  
 
Parágrafo Único: O resultado da eleição das Delegadas/Delegados será enviado pelo 
Conselho Municipal de Saúde à Comissão Organizadora da Etapa Estadual até o dia 30 
de abril de 2019. 
 

Capítulo VI  

Da Programação 

Art. 7º - Será de responsabilidade da Comissão Organizadora elaborar a programação do 
evento.  

Parágrafo Único  - A programação da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Niterói 
encontra-se delineada no Anexo I deste Regimento Interno.  

Art. 8º  - A Comissão Organizadora publicará a programação completa da 8ª Conferência 
Municipal de Saúde até 30 dias antes de sua realização.  

 

Capítulo VII 

Do Funcionamento 

Art. 9º  - Os trabalhos da 8ª Conferência Municipal de Saúde serão realizados da seguinte 
forma:  

I - Plenária de Abertura Cívica;  

II - Apresentação da Programação da 8ª Conferência Municipal de Saúde;  

III - Apresentação da Metodologia da 8ª Conferência Municipal de Saúde.  
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Art. 10º  - São instâncias deliberativas da 8ª Conferência Municipal de Saúde: 

I – Grupos de Trabalho;  

II - Plenária de Eleição da Delegação para a Etapa Estadual;  

III – Plenária Final;  

 

§ 1º - A Plenária de Eleição terá como objetivo eleger as Delegadas/Delegados e os 
suplentes que participarão da 8ª Conferência Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, a 
eleição se dará da seguinte forma e do quantitativo estipulado pela Comissão 
Organizadora da Etapa Estadual: 

I - Em plenária específica, durante a realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde,  
as Delegadas/Delegados  participantes da Conferência Municipal se reunirão, 
conforme distribuição por segmentos, para a eleição das Delegadas, Delegados e 
suplentes que participarão da 8ª Conferência Estadual de Saúde.  
 
II – A eleição se dará em três etapas simultâneas, quais sejam:  

 
a) De uma delas participarão os Fóruns de Saúde, os Movimentos Sociais, as 
Instituições representativas de Usuários e de Trabalhadores com abrangência 
municipal, que elegerão Delegadas/Delegados e suplentes para participação na 8ª 
Conferência Estadual de Saúde;  
 
1) São consideradas Instituições Representativas de Usuários e Trabalhadores 
aquelas que cumpram os seguintes requisitos:  

I. Formulário de inscrição devidamente preenchido (LETRA DE FORMA OU 
DIGITADO); 

II. Ata constitutiva da Entidade registrada em cartório; 
III. Ata registrada de posse da atual diretoria da entidade, com relação dos 

participantes da eleição; 
IV. Ata da eleição das Delegadas /Delegados para representar a entidade na 8ª 

Conferência Municipal de Saúde de Niterói; 
V. Oficio com a indicação das Delegadas/Delegados em papel timbrado da 

entidade. 
 
Parágrafo Único:  Os documentos dos itens II, III e IV deverão ser apresentados com 
cópia autenticada ou original com cópia. Todas as entidades deverão ter sede 
comprovada em Niterói 
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b) De outra participará Gestores Públicos, Entidades Filantrópicas, além de 
Prestadores Públicos e Privados do Serviço de Saúde que elegerão Delegadas/ 
Delegados e suplentes para participação na 8ª Conferência Estadual de Saúde.  
 

c) Da terceira participarão as Instituições Representativas dos 
Trabalhadores/Trabalhadoras que atuam na área de saúde, que elegerão 
Delegadas / Delegados e Suplentes para participação na 8ª Conferência Estadual 
de Saúde.  
 
c.1) Poderão participar da eleição Trabalhadores/Trabalhadoras que preencham os 
seguintes requisitos:   
  
I - Formulário de inscrição devidamente preenchido (LETRA DE FORMA OU 
DIGITADO). 
II - Ata constitutiva da Entidade registrada em cartório; 
III - Ata registrada de posse da atual diretoria da entidade, com relação dos 
participantes da eleição; 
IV - Ata da eleição das Delegadas/Delegados para representar a entidade na 8ª 
Conferência Municipal de Saúde de Niterói; 
V - Oficio com a indicação das Delegadas/Delegados em papel timbrado da 
Entidade. 
VI - Representantes de Entidades Sindicais com registro no Ministério do Trabalho. 
 

Parágrafo Único:  Os documentos dos itens II, III e IV deverão ser apresentados com 
cópia autenticada ou original com cópia. Todas as entidades deverão ter sede 
comprovada em Niterói. 

  
Art. 11  - Concluída a eleição, a Comissão Organizadora apresentará as Delegadas/ 
Delegados eleitos por cada um dos segmentos e que representarão o Conselho Municipal 
de Saúde de Niterói na 8ª Conferência Estadual de Saúde, A homologação dos eleitos se 
dará na Plenária Final;  
 
Parágrafo Único  - A homologação da composição da Delegação do Município de Niterói 
para a 8ª Conferência Estadual de Saúde observará o mínimo 70% (setenta por cento) de 
presença de cada Delegada/Delegado na 8ª Conferência Municipal de Saúde.   

Art. 12  - Os Grupos de Trabalho, compostos paritariamente e reunidos, simultaneamente, 
deliberarão sobre o tema da 16ª Conferência Nacional de Saúde. (proporcionalidade 50% 
dos representantes dos Usuários, e de suas entidades e movimentos, 25% dos 
representantes dos Trabalhadores da Saúde e 25% de Gestores e Prestadores de 
Serviços de Saúde). 
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Art. 13  - Ao final das deliberações os Grupos de Trabalho apresentarão relatórios com o 
resultado dos debates da Conferência Municipal e que contendo diretrizes Estaduais e 
Nacionais para a formulação de Políticas para o SUS - (Sistema Único de Saúde) e, 
aprovação de moções de âmbito Municipal, Estadual e Nacional;  

Art. 14  – O Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho será lido e votado respeitando 
os seguintes critérios:  

a) Para que sejam apreciadas pela Plenária Final as propostas deverão ser 
aprovadas por no mínimo 50% dos votos + 1 dentro de cada Grupo de Trabalho.  

 
b) Para constar no Relatório Final da Conferência, sem necessidade de aprovação 

pela Plenária Final, as propostas deverão obter 70% (setenta por cento) da 
aprovação dos votos dentro dos Grupos de Trabalho.  

 
c) Na Plenária Final não serão apreciadas propostas novas;  

 

Art. 15  - A Plenária Final terá como objetivo aprovar o Relatório que expressará o 
resultado do debate da Conferência Municipal e que conterá as diretrizes Municipais, 
Estaduais e Nacionais para a formulação de políticas para o SUS (Sistema Único de 
Saúde), além de aprovar moções de âmbito Municipal, Estadual e Nacional.  

Art. 16  - A Plenária Final terá como objetivos:  

I – Discutir e aprovar o Relatório Final que será homologado na 1ª Reunião do 
Conselho Municipal de Saúde de Niterói após a Conferência; 

II – Discutir e aprovar as moções; 

III – Eleger e homologar os delegados que participarão da 8ª Conferência Estadual 
de Saúde.  

Art. 17  - A apreciação e votação das propostas concernentes ao Temário Central, 
constantes da consolidação dos relatórios dos Grupos de Trabalho terão os seguintes 
encaminhamentos:  

 I – A Coordenação da Plenária Final procederá à leitura do Relatório Consolidado 
aprovado nos Grupos de Trabalho, e apenas os pontos de divergência serão 
identificados à parte, podendo receber destaques, se necessário, para serem 
apreciados pela Plenária Final.  

 II – Após a leitura geral, os pontos não anotados como destaques serão 
considerados aprovados por unanimidade pela Plenária Final e incluídos no 
Relatório Final.  

 
  III - Serão chamados por ordem, um a um dos destaques para serem apreciados, 

com tempo definidos pela coordenação da Plenária Final;  
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 IV – Todas as propostas de alterações de texto dos destaques deverão ser 

apresentadas por escrito à Mesa Coordenadora da Plenária Final;  

 V – Apenas participantes inscritos como Delegadas/Delegados poderão propor 
destaque e terá cada um, o tempo máximo de três (03) minutos para defesa do seu 
ponto de vista. O Coordenador da Plenária Final concederá a palavra, se 
necessário, a outro membro que se apresente para defender posição contrária, 
tendo o mesmo tempo para defesa de sua proposta, não será concedido tréplica.  

 
VI – A aprovação das propostas apresentadas será pela maioria simples das 
Delegadas/ Delegados presentes.  

 VII – As questões de ordem ou de encaminhamento serão apresentadas à 
Coordenação da Plenária Final, que poderá conceder ou não, de acordo com sua 
pertinência cabendo Recurso ao Plenário.  

 VIII – Iniciado o processo de votação não serão permitidas questões de ordem ou 
encaminhamento.  

Art. 18  - Encerrada a fase de apreciação do Relatório Final, a Coordenação da Plenária 
Final procederá à apreciação e votação de moções.  

Art. 19  - Qualquer Delegada/Delegado da 8 ª Conferência Municipal de Saúde de Niterói 
poderá apresentar moção, que deverá ser encaminhada à Comissão Organizadora até às 
17:00h do dia 13/04/2019 para ser classificada por área temática.  

Art. 20  - Cada moção deverá ser assinada por no mínimo vinte por cento (20%) das 
Delegadas/ Delegados participantes.  

§ 1º - Para defesa da moção, das Delegadas/ Delegados propositores disporão de três 
(03) minutos;  

§ 2º - Será facultado a qualquer Delegada/Delegado da 8ª Conferência Municipal de 
Saúde de Niterói, defender pelo mesmo tempo, o ponto de vista contrário à moção, não 
cabendo modificações no texto.  

§ 3º – Apresentados os fundamentos de defesa contra e a favor da moção, nos termos 
dos parágrafos 1º e 2º, esta seguirá imediatamente para votação.  

Art. 21  - A aprovação das moções será por maioria simples das Delegadas/Delegados 
presentes.  

Art. 22  - A Plenária Final aprovará o Relatório Final da 8ª Conferência Municipal de 
Saúde, que deverá expressar o resultado dos debates, contendo diretrizes Municipais 
para adoção de políticas de saúde para o quadriênio 2021/2024 e aprovar as moções de 
âmbito Municipal, Estadual e Nacional. Será apresentado ao final da plenária o relatório 
com as propostas que foram aprovadas.  
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Art. 23 – A Plenária Final deverá eleger Delegadas/ Delegados que participarão da 8ª 
Conferência Estadual de Saúde, conforme o número de vagas por segmento estabelecido 
pela Comissão Organizadora da etapa estadual.  

§ 1º - Cada segmento elegerá seus próprios Delegadas/Delegados para a Etapa Estadual 
durante a Plenária Final, devendo ser incluídos seus nomes completos e segmento que 
representa no Relatório Final, além de informado endereço e contatos para o Conselho 
Municipal de Saúde.  

  

Capítulo VIII 

Da Estrutura e Composição da Comissão Organizadora 

 

Art. 24  - A Comissão Organizadora contará para o desenvolvimento de suas ações com a 
seguinte estrutura;  

I.  Presidente 
II. Coordenação Geral;   
III. Coordenador de Relatoria;  
IV. Coordenador de Comunicação e Informação;  
V. Coordenador de Apoio; 
VI. Coordenador de Credenciamento; 
 

§ 1º - O Presidente será a Secretária Municipal de Saúde e Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde;  

§ 2º - O Coordenador de Relatoria será integrante da Comissão Organizadora da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde e indicado pela Comissão Organizadora;  

§ 3º - O Coordenador Geral será a Secretária Executiva; 

§ 4º- O Coordenador de Comunicação e Informação e o Coordenador de Apoio serão 
indicados entre os integrantes da Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de 
Saúde. 

§ 5º - A Comissão Organizadora poderá indicar pessoas e/ou representantes de 
entidades com contribuição significativa na área de saúde, para integrarem às Comissões 
como apoiadores e colaboradores das coordenações.  
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Art. 25  - A Secretaria Executiva terá como função dar apoio administrativo, técnico e de 
infraestrutura para execução das atividades e deliberações do Pleno do Conselho 
Municipal de Saúde para a realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde.  

Parágrafo Único  – Será constituída uma comissão de relatoria, composta por 10 
relatores para os GT’s, 02 relatores Adjuntos, que trabalharão em consonância com 
Coordenador Geral da Relatoria. 

 

Capitulo  IX 

Das Atribuições 

 

Art. 26º  - A Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de Saúde tem as 
seguintes atribuições:  

I. Conduzir a realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde. 

II. Apresentar ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de 
Saúde:  

a) O tema e o eixo da 8ª Conferência Municipal de Saúde; 
b) A metodologia de realização e da consolidação do relatório da 8ª Conferência 

Municipal de Saúde; 
c) Os nomes dos expositores das mesas temáticas; 
d) Os critérios para participação dos interessados (as) e a definição dos convidados 

da 8ª Conferência Municipal de Saúde; 
e) A elaboração do roteiro de orientação para os expositores das mesas redondas;  
f) O número de Delegados (as) da Conferência Municipal e sua distribuição, bem 

como os convidados (as) e participantes livres (anexo I); 
 

III. Acompanhar a disponibilidade e organização da infraestrutura da 8°Conferência 
Municipal de Saúde, inclusive, do orçamento.  

IV. Apresentar ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde e ao (à) Secretário (a) Municipal 
de Saúde a prestação de contas da 8ª Conferência Municipal de Saúde;  

V. Encaminhar o Relatório Final da 8ª Conferência Municipal de Saúde ao Conselho 
Municipal de Saúde e ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde;  

VI. Julgar os Recursos relativos ao credenciamento de Delegadas/Delegados; 
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VII. Discutir e deliberar sobre todas as questões pertinentes à 8ª Conferência Municipal 
de Saúde não previstas nos itens anteriores, submetendo-as ao Pleno do Conselho 
Municipal de Saúde, quando não houver consenso na Comissão Organizadora da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde.  

 

Art. 27 - Ao Coordenador Geral cabe:  

I. Convocar as reuniões da Comissão Organizadora;  

II. Coordenar as reuniões e as atividades da Comissão Organizadora;  

III. Submeter à aprovação do Conselho Municipal de Saúde as propostas e os 
encaminhamentos da Comissão Organizadora;  

IV. Supervisionar todo o processo de organização da 8ª Conferência Municipal de Saúde.  

Art. 28º  - À Secretaria Executiva cabe:  

I. Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora;  

II. Organizar e manter arquivo dos documentos recebidos e cópias dos documentos 
encaminhados em função da realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde;  

III. Encaminhar os documentos produzidos pela Comissão Organizadora da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde para providências.  

Art. 29º – Ao Coordenador de Relatoria cabe:  

I. Coordenar a equipe de relatoria da 8ª Conferência Municipal de Saúde;  

II. Encaminha em tempo hábil o Relatório Final da 8ª Conferência Municipal de Saúde ao 
Pleno do Conselho Municipal de Saúde e para a etapa estadual, conforme § 4º do artigo 
5º deste Regimento Interno.  

III. Coordenar a metodologia de trabalho dos relatores dos Grupos de Trabalhos;  

IV.  Consolidar, por meio da equipe de relatoria, as propostas dos Grupos de Trabalho da 
8ª Conferência Municipal de Saúde de Niterói em documento único a ser distribuído aos 
Delegadas / Delegados que participarão da  8ª Conferência Estadual de Saúde.  

V. Coordenar a organização das moções para ser apresentada na Plenária Final, e 
aquelas que aprovadas  integrarão o Relatório Final da 8ª Conferência Municipal de 
Saúde;  

VI. Coordenar a elaboração do Relatório Final da 8ª Conferência Municipal de Saúde a 
ser apresentado ao Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde.  

Parágrafo Único.  O coordenador será substituído, em seus impedimentos eventuais, pelo 
coordenador Adjunto.  
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Art. 30º - Ao Coordenador Adjunto caberá auxiliar ao Coordenador Geral e substituí-lo na 
sua ausência.   

 Art. 31º  – À Coordenação de Comunicação e Informação cabe:  

I. Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da 8ª Conferência Municipal de 
Saúde;  

II. Promover a divulgação adequada da 8ª Conferência Municipal de Saúde;  

III. Fortalecer e facilitar o intercâmbio Região-Município, e assim incentivar a troca de 
experiências positivas sobre o tema da 8ª Conferência Municipal de Saúde;  

IV Promover a divulgação do Regimento Interno da 8ª Conferência Municipal de Saúde;  
V Orientar as atividades de Comunicação da 8ª Conferência Municipal de Saúde;  

Parágrafo Único.  O Coordenador Geral de Comunicação e Informação será substituído, 
em seus impedimentos eventuais, por Coordenador Adjunto.  

Art. 32  – À Coordenação de Apoio cabe ajuda as demais Comissões em suas 
necessidades e trabalhará direto com o Coordenador Geral para a realização da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde; 

Art. 33  - À Secretaria Executiva da 8ª Conferência Municipal de Saúde cabe:  

I. Programar as deliberações da Comissão Organizadora;  

II. Articular a dinâmica de trabalho entre a Comissão Organizadora e a Secretaria 
Municipal de Saúde;  

III. Obter dos expositores os textos de suas apresentações para fins de arquivo e 
divulgação;  

IV. Convocar técnicos dos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde para auxiliá-lo, 
sempre que necessário ou pelo tempo necessário, no exercício das suas atribuições.  

V. Propor a celebração de contratos e convênios necessários à realização da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde;  

VI. Propor, elaborar e realizar métodos de credenciamento das Delegadas/Delegados da 
8ª Conferência Municipal de Saúde e os controles necessários;  

VII. Propor e organizar o apoio à Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de 
Saúde;  
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Parágrafo Único.  A Secretaria Executiva da 8ª Conferência Municipal de Saúde contará 
para a realização das atividades necessárias ao desempenho de suas atribuições com 
suporte técnico e administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Secretária 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde.  

 

Capítulo X 

Dos Participantes 

 

Art. 34 – A Conferência Municipal de Saúde contará com 900 (Novecentos) participantes, 
conforme Anexo I. 
 
§ 1º - A definição dos participantes da 8ª Conferência Municipal de Saúde, buscará 
atender aos seguintes critérios.  

 I - Gênero, Identidade de gênero e Diversidade sexual; 

II - Étnico-raciais, de modo a garantir representatividade aos diversos grupos que 
compõem a População negra e indígena, e as Comunidades Originárias e Tradicionais, 
respeitadas as diferenças e proporcionalidades locais; 

III - Geracional, estimulando, especialmente, a participação de entidades, coletivos e 
movimentos de jovens e de idosos e aposentados; e 

IV - Pessoas com Deficiência e com Necessidades Especiais, Patologias e Doenças raras 
ou Negligenciadas; 

§ 2º - Nos termos do §4º  do artigo 1o , da Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e 
nos termos da Resolução no 453/2012 do CNS, a representação das Usuárias/Usuários 
na 8ª Conferência Municipal de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos 
representantes do governo, prestadores de serviços e trabalhadoras/trabalhadores da 
saúde, sendo assim configurada a participação: 

I - 50% dos participantes serão representantes das Usuárias/Usuários ,e de suas 
entidades e movimentos; 

II - 25% dos participantes serão representantes das Trabalhadoras/Trabalhadores da 
Saúde; e 

III - 25% serão representantes de Gestores e Prestadores de Serviços de Saúde. 
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§ 3º - O número de convidadas e convidados e participantes livres previsto no caput deste 
artigo equivale a no  mínimo  10% (dez por cento) do número total de delegados.  

Art. 35  Os participantes da 8ª Conferência Municipal de Saúde distribuir-se-ão em três 
categorias: 

I – Delegadas / Delegados, com direito a voz e voto; 

II – Convidadas / Convidados, com direito a voz; 

III - Participante, por credenciamento livre, com direito a voz nas mesas de debate. 

Art. 36  - São Delegadas / Delegados Natos da 8ª Conferência Municipal de Saúde todas 
as Instituições e Entidades que compõe o Conselho Municipal de Saúde de Niterói, sendo 
considerados como Delegadas/Delegados Natos aqueles que obtiverem 50% de 
presenças nas reuniões plenárias no período de janeiro de 2018 a março de 2019.  

Parágrafo Único - Todos as Delegadas/Delegados Natos da Conferência Municipal de 
Saúde concorrerão em condição de igualdade com os demais Delegadas/Delegados para 
a Etapa Estadual, dentro do seu respectivo segmento.  

 

 Capitulo XI 

Recursos Financeiros 

 

Art. 37° – As despesas com a organização geral para a realização da 8ª Conferência 
Municipal de Saúde de Niterói correrão por conta da dotação orçamentária consignada 
pela Secretaria Municipal de Saúde.   

§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde arcará com as despesas de hospedagem, 
transporte e alimentação dos palestrantes e com as despesas de alimentação de todos os 
participantes da Conferência durante o Evento.  

§ 2º - Correrão por conta do Município as despesas com o deslocamento das 
Delegadas/Delegados eleitos para a Etapa Estadual.  

§ 3º - Em caso de eleição dos delegados que participaram das etapas Municipal e 
Estadual para a etapa Nacional, as despesas com o deslocamento será por conta do 
município de Niterói, podendo ser pactuado apoio do Governo Estadual e Federal. 
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Seção I 

Do Acompanhamento das Etapas e do Monitoramento 

 

Art. 38º  Caberá ao Pleno do CMS/NIT, bem como às demais esferas do Controle Social, 
acompanhar o andamento das Etapas Municipal, Estadual e Nacional da 16ª Conferência 
Nacional de Saúde (=8ª+8). 

Art. 39º  O Monitoramento da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) tem como 
objetivo viabilizar o permanente acompanhamento, por parte do Conselho Municipal  de 
Saúde, dos encaminhamentos e efetivação das deliberações aprovadas nas Conferências 
Nacionais de Saúde, nos termos previstos pela Lei Complementar n.º 141, de 13 de 
janeiro de 2012, e pela Resolução CNS n.º 454, de 14 de junho de 2012.23. 

Parágrafo Único . O monitoramento será de responsabilidade solidária das três esferas 
do Controle Social e objetiva verificar a efetividade das diretrizes e proposições 
constantes no Relatório Final da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8). 

 

Capítulo XII 

Das Disposições Finais 

Art. 40º  - Serão conferidos certificados específicos aos membros participantes da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde de Niterói que obtenham no mínimo 75% de frequência 
de todas as atividades.  

Art. 41º  - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde de Niterói.  

 

Niterói, _______ de 2019 

Secretaria Municipal de Saúde de Niterói 

Conselho Municipal de Saúde de Niterói 

Prefeitura Municipal de Niterói 
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ANEXO I 

São considerados delegadas/delegados da 8ª Conferência Municipal de Saúde, de acordo 
com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 453/2012, conforme quadro e sua 
distribuição abaixo: 

 

                             Segmento                       Nº de Delegadas/Delegados  

Delegados usuários                             400 
Delegados Trabalhadores                   200 
Delegados Gestores                           200 

                                       Convidados/ Participantes livres         100 
I – Secretário (a) Municipal em exercício; 

II – Os vereadores que compõem a Comissão de Saúde na Câmara Municipal de Niterói; 

III – Os atuais membros Titulares e Suplentes do CMS/NIT; 

IV – Os representantes dos segmentos Usuários, Profissionais de Saúde e Gestores dos 
“Conselhos Gestores locais” das Unidades de Saúde; 

V – Os Diretores Assistenciais e Administrativos das Unidades Públicas de Saúde, os 
Subsecretários, os Vice Presidentes, os Chefes de Departamento, as Coordenações e 
Assessorias Técnicas da Presidência da FMS; 

VI – Titulares e representantes no município dos órgãos Federais e Estaduais das áreas 
de Saúde , Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Trabalho e Previdência, Ação Social, 
Planejamento, Fazenda, Indústria e Comércio, Defesa Civil, Justiça, Meio Ambiente, 
Forças Armadas, Policia Militar e  Policia Civil,  que nomeiam 01 (um) DELEGADO, por 
órgão. Ficam excluídos deste inciso aquelas instituições que já tenham suas 
representações contempladas em outro inciso deste;  

VII – Representantes de Entidades Sindicais nomearão 01 (um) DELEGADO cada; 

VIII – Empresas e Instituições da área de Saúde no âmbito do município que nomearão 
01 (um) DELEGADO cada; 

IX – Representante de  Centrais Sindicais em número de 02 (dois) DELEGADOS cada; 

X – Representante dos Conselhos Profissionais da Área de Saúde 03 (três) DELEGADOS 
cada; 

 

XI – Represente dos Partidos Políticos registrados e organizados no município 02 (dois) 
DELEGADOS cada; 
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XII – Representantes dos Diretórios Centrais e Acadêmicos, Grêmios e Associações 
Estudantis do municípios 02 (dois) DELEGADOS cada; 

XIII – Representantes dos Servidores das Unidades Administrativas e das Assistenciais 
Públicas de Saúde do município eleito por seus pares em cada Unidade de Saúde na 
seguinte proporcionalidade:  

A) Até 100 (Cem) servidores 03 (três) DELEGADOS cada; 
B) De 101 (cento e um) à 500 (quinhentos) servidores 06 (seis) DELEGADOS cada; 
C) Acima de 500 (quinhentos) servidores 07 (sete) DELEGADOS cada. 

 
XIV – Representantes da Sociedades e Federações representativas de necessidades 
especiais dos usuários 03 (três) DELEGADOS cada; (com Sede no município) 

XV – Representantes de Associações e / ou Sindicatos Profissionais vinculados a 
Entidades Formadoras de Recursos Humanos e Prestadoras de Serviços em Saúde, 
simultaneamente 05 (cinco) DELEGADOS cada; 

XVI – Representante de Sindicatos e Associações na Área de Saúde em atividade 05 
(cinco) DELEGADOS cada; 

XVII – Representante da Federação das  Associações de Moradores 05 (cinco) 
DELEGADOS cada, bem como Associações Comunitárias de Moradores, em atividade, 
que possuem Estatuto Próprio devidamente Registrado em Cartório, que indicarão 05 
(cinco) DELEGADOS cada; 

XVIII – Representante dos Conselho Comunitários de Saúde do município que indicarão 
15 (quinze) DELEGADOS, sendo 05 (cinco) para cada Conselho; 

XIX -  Representantes de Entidades vinculada, a Instituições Públicas formadoras de 
Recursos Humanos na área de Saúde que indicarão 01(um) DELEGADO cada, eleitos 
pelos seus pares; 

XX – Representantes de Organização ou Movimento em defesa dos direitos civis que 
indicarão 02 (dois) DELEGADOS cada. 

 

** TODA A TITULARIDADE PRESUPOEM UMA SUPLENCIA  

 

 

 

 

 


