
 
 
 

REGIMENTO INTERNO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PETROLINA/PE – ETAPA MUNICIPAL DA 16º CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE 
 

 
 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO I  
DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - A 10ª Conferência Municipal de Saúde - Etapa Municipal da 16º 

Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se em 04 de abril de 2019, convocada 

pelo Decreto Municipal nº 025, de 07 de março de 2019, terá por finalidade:  
I - Debater o tema da Conferência Nacional “Democracia e Saúde: Saúde como 

Direito e Consolidação e Financiamento do SUS” com enfoque nos seguintes eixos: 
Saúde como Direito: um olhar integral para as pessoas e o meio; Consolidação dos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS); Financiamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS); Regionalização como eixo estruturante para otimização e 
acesso do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS);  

II – Elencar propostas, referentes ao tema nacional, no âmbito da 
governabilidade estadual e federal que contemplem o município; 

III - Fortalecer o Controle Social no SUS e garantir formas de participação dos 
diversos segmentos da sociedade civil para elaboração de propostas para o Plano 
Nacional e Estadual de Saúde para quadriênio 2020/2024.  

 
 

CAPÍTULO II  
DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 2º - A 10ª Conferência Municipal de Saúde - Etapa Municipal da 16º 

Conferência Nacional de Saúde, será realizada em 04 de abril de 2019, das 08 

horas às 17 horas. O credenciamento dos participantes e convidados ocorrerá das 

08h às 10h, no local do evento.  
      Parágrafo Único – A Conferência será realizada no Petrolina Palace Hotel, 
localizado na Av. Cardoso de Sá, nº 845 - Centro, Petrolina/PE, CEP: 56328-020, 
sob a coordenação do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de 
Saúde.  
 

CAPÍTULO III  
DO TEMA 

 

      Art. 3º - Nos termos do Decreto nº 025, de 07 de março de 2019 da Prefeitura 

Municipal de Petrolina e da Portaria nº xxxxxxx da Secretaria Municipal de Saúde, a 

Conferência terá como tema central “DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO 

DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS” com os seguintes 

eixos:  

      - Eixo 1: Saúde como direito: um olhar integral para as pessoas e o meio; 

Aprovado na xxª Reunião Extraordinária 
do Conselho Municipal de Saúde em xx 
de março de 2019. 
 



 
 
 
      - Eixo 2: Consolidação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

      - Eixo 3: Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS); 
      - Eixo 4: Regionalização como eixo estruturante para otimização e acesso do 
usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

§ 1º - Os eixos serão discutidos em salas separadas, e os trabalhos conduzidos 
por um facilitador, um relator, um secretário e dois apoiadores, indicados pelo 
Conselho Municipal de Saúde e Secretária Municipal de Saúde, assegurando o 
debate e elaboração das propostas com os delegados credenciados. 

§ 2º - Antes do início dos trabalhos, os facilitadores farão uma abordagem sobre 

os temas para facilitar a discussão e elaboração de propostas para a etapa 

macrorregional, e a partir desta, para as etapas subsequentes (Estadual e Nacional) 

que tem como objetivo a construção do Plano Estadual de Saúde (PES) e Plano 

Nacional de Saúde (PNS) 2020/2024. 

 
  

CAPÍTULO IV 
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS 

 

Art. 4º - Serão consideradas como instâncias deliberativas da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde - Etapa Municipal da 16º Conferência Nacional de Saúde:  

 
I - Plenária de Abertura; 
II - Grupos de Trabalho; 
III - Plenária Final.  
§ 1º - Na Plenária de Abertura ocorrerá a leitura do Regimento da Etapa 

Municipal da 16ª Conferência Nacional de Saúde e será dado início aos trabalhos. 
I – O Regimento ficará disponível para consulta pública no site da prefeitura 
“www.petrolina.pe.gov.br” de 14 a 19 de março de 2019. As contestações 
deverão ser realizadas neste período através do e-mail 
comus.petrolina@hotmail.com e presencialmente na sede do Conselho 
Municipal de Saúde, localizado na Av. Fernando Góes, 537 – Centro, 
Petrolina/PE e serão analisadas pela Comissão que decidirá sobre as 
acatações. 
II – Na Plenária não haverá alteração do Regimento aprovado pelo pleno do 
Conselho Municipal de Saúde em xxª reunião extraordinária em XX/03/2019. 
Será proferida leitura do mesmo e em seguida se dará início os trabalhos.  
§ 2º - Os eixos serão discutidos em 04 grupos de trabalho, simultaneamente, 

divididos proporcionalmente de acordo com o número de delegados conforme 
consta no artigo x. 

I – Esses grupos construirão e deliberarão sobre as propostas que serão 
votadas em plenária final para compor o Relatório Final da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde da seguinte forma: 

As propostas que obtiverem 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos votos, 
em cada grupo de trabalho, serão levadas à Plenária Final para aprovação ou 
supressão. 

Parágrafo Único – Só haverá oportunidade para destaques nos Grupos de 
Trabalhos, podendo ser solicitado apenas pelos delegados credenciados. 
§ 3º - A Plenária Final terá como objetivo aprovar o Relatório Consolidado dos 

grupos de trabalho, que constituirá o Relatório Final da Conferência - Etapa 
Municipal, devendo expressar o resultado dos debates; 



 
 
 

§ 4º- O Relatório aprovado na Plenária Final será encaminhado à Secretaria 
Estadual de Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde.  

CAPÍTULO V  
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
 

Art. 5º - A Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde é 

composta por 14 (quatorze) membros, sendo 07 (sete) conselheiros municipais de 

saúde e 07 (sete) representantes da Secretaria Municipal de Saúde. 

  
Art. 6° - A Comissão Organizadora define para o desenvolvimento de suas 

ações a seguinte estrutura: 
I – Presidente da Conferência; 
II - Coordenador Geral; 
III - Secretario Geral; 
VI Secretario Adjunto; 
V – Relator Geral; 
VI – Relator Adjunto; 
VII – Coordenador de 
Comunicação e Mobilização; 
VIII – Coordenador Adjunto de 
Comunicação e Mobilização; 
 IX - Coordenador de Infraestrutura 
e Acessibilidade; 
X – Coordenador Adjunto de 
Infraestrutura e Acessibilidade; 
XI – Coordenador de 
Credenciamento; 
XII – Coordenador Adjunto de 
Credenciamento; 

 

§ 1º - A Presidente da Conferência é a Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde. 

Art. 7° - A Comissão Organizadora contará com um Comitê Executivo, 
designado pela Secretária Municipal de Saúde e composto por representantes dos 
seus órgãos, para dar apoio administrativo, técnico e de infraestrutura para 
execução das suas atividades e das deliberações da Comissão Organizadora para a 
realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde.  
  
 

CAPITULO VI  
DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 

Art. 8º - A Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde tem 

as seguintes atribuições:  
I – Coordenar e realizar a 10ª Conferência Municipal de Saúde, atendendo às 

deliberações do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde; 
II - Definir: 

• Tema e eixos da 10ª Conferência Municipal de Saúde, baseados no tema 
e eixos da 16ª Conferência Nacional de Saúde;  



 
 
 

• Metodologia da realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde e da 
consolidação do relatório;  

• Critérios para participação e a definição dos convidados; 
• Definição do Palestrante do Tema Central;  

III - Acompanhar os processos licitatórios de negociação e organização da 

infraestrutura, inclusive, do orçamento; 
IV - Apresentar ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria 

Municipal de Saúde a prestação de contas da 10ª Conferência Municipal de Saúde; 
V - Encaminhar o Relatório Final da 10ª Conferência Municipal de Saúde ao 

Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e Comissão 
Organizadora da 9ª Conferência Estadual de Saúde; 

VI - Discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas pertinentes acerca da 
10ª Conferência Municipal de Saúde e não previstas nos itens anteriores, 
submetendo-as à Comissão Organizadora. 

 
Art. 9º - Ao Presidente da Conferência cabe: 
I – Convocar, participar e coordenar as reuniões da Comissão Organizadora e 

do Comitê Executivo;  
II - Submeter à aprovação do Conselho Municipal de Saúde as propostas e os 

encaminhamentos da Comissão Organizadora; 
III - Supervisionar todo o processo de organização da 10ª Conferência 

Municipal de Saúde; 
IV - Assumir a responsabilidade oficial pela Conferência, assinar documentos 

oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos, administrativos e financeiros sobre a 
realização da mesma, com o Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Petrolina-PE. 

  
Art. 10 – Ao Coordenador Geral cabe: 
I – Participar das reuniões da Comissão Organizadora e do Comitê Executivo; 
II - Deliberar sobre assuntos técnicos, administrativos e financeiros; 
III – Auxiliar o Presidente da Conferência e Comitê Executivo; 
IV – Responsabilização pela estrutura organizativa da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde; 
V – Substituir o Presidente em sua ausência. 
VI - Recepcionar as Palestrantes e Autoridades convidadas para o evento. 
 
Art. 11 - Ao Secretário Geral e Secretário Adjunto cabe: 
I – Participar das reuniões da Comissão Organizadora e do Comitê Executivo; 
II - Encaminhar os documentos produzidos pela Comissão Organizadora da 10ª 

Conferência Municipal de Saúde para providências; 
III – Acompanhar a execução dos diversos trabalhos junto como o Coordenador 

Geral; 
IV- Organizar e manter arquivo dos documentos recebidos e cópias dos 

documentos encaminhados em função da realização da 10ª Conferência Municipal 
de Saúde; 

V - Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora; 
VI – Colaborar na elaboração do Relatório Final junto com os relatores; 
V – Cabe ao adjunto colaborar e auxiliar o titular nas suas atribuições e 

substituí-lo na sua ausência. 
 

      Parágrafo Único. Substituir o Coordenador Geral em seus impedimentos 
eventuais. 



 
 
 

 
Art. 12 – Ao Relator Geral e Relator Adjunto cabe: 
I – Participar das reuniões da Comissão Organizadora e do Comitê Executivo; 
II - Coordenar o processo de trabalho dos relatores nos eixos de trabalho; 
III - Coordenar a elaboração dos consolidados discutidos nos eixos junto com os 

relatores dos grupos de trabalho; 
V - Coordenar a elaboração do Relatório Final da 10ª Conferência Municipal de 

Saúde a ser encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal 
de Saúde e Comissão Organizadora da 9ª Conferência Estadual de Saúde; 

VI – Relatar as propostas elaboradas pelos eixos na plenária; 
VII - Confeccionar os documentos e instrumentos que serão utilizados em todo o 

processo dos grupos de trabalho; 
VIII - Cabe ao adjunto colaborar e auxiliar o titular nas suas atribuições e 

substituí-lo na sua ausência. 
 

      Art. 13 – Ao Coordenador e Coordenador Adjunto de Comunicação e 
Mobilização cabe: 

I – Participar das reuniões da Comissão Organizadora e do Comitê Executivo; 
II - Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da 10ª Conferência 

Municipal de Saúde, incluindo imprensa, rádios comunitários, internet e outras 
mídias;  

III – Mobilizar e estimular a participação de todos os seguimentos/setores 
pertinentes a realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde;  

IV – Promover a divulgação do Regimento da 10ª Conferência Municipal de 
Saúde; 

V – Orientar as atividades de Comunicação social da Conferência; 
VI – Apresentar relatórios periódicos das ações de comunicação; 
VII - Cabe ao adjunto colaborar e auxiliar o titular nas suas atribuições e 

substituí-lo na sua ausência. 
 

Art. 14 – Ao Coordenador e Coordenador Ajunto de Infraestrutura e 
Acessibilidade cabe: 
I – Participar das reuniões da Comissão Organizadora e do Comitê Executivo; 
II - Propor condições de infraestrutura e acessibilidade necessárias à realização 

da 10ª Conferência Municipal de Saúde, referentes ao local, equipamentos e 
instalações, audiovisuais, materiais gráficos, refeição (almoço); 

III - Avaliar, juntamente com a Comissão Organizadora, a prestação de contas 

de todos os recursos destinados à realização da 10ª Conferência Municipal de 

Saúde; 

IV - Cabe ao adjunto colaborar e auxiliar o titular nas suas atribuições e 

substituí-lo na sua ausência. 
  
Art. 15 – Ao Coordenador e Coordenador Adjunto de Credenciamento cabe: 
I – Participar das reuniões da Comissão Organizadora e do Comitê Executivo; 
II – Recepcionar e instruir o público no processo de inscrição; 
III – Entregar certificados de participação ao final do evento; 
IV - Cabe ao adjunto colaborar e auxiliar o titular nas suas atribuições e 

substituí-lo na sua ausência. 

 
Art. 16 - Ao Comitê Executivo da 10ª Conferência Municipal de Saúde cabe: 
I – Participar das reuniões do Comitê Executivo; 



 
 
 

II - Articular a dinâmica de trabalho demandada pela Secretaria de Saúde e/ou 
Comissão Organizadora da Conferência; 

III - Estimular e apoiar a 10ª Conferência Municipal de Saúde nos seus aspectos 
preparatórios e no dia de realização do evento; 

IV - Convocar técnicos dos órgãos da Secretaria de Saúde para auxiliá-lo, em 
caráter temporário ou permanente, no exercício das suas atribuições, caso seja 
necessário; 

V – Colaborar na condução dos trabalhos sobre os Eixos a fim de orientar a 
elaboração das propostas que irão compor o relatório final da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde; 

Parágrafo Único. O Comitê Executivo da 10ª Conferência Municipal de Saúde 
contará com suporte técnico e administrativo da Secretaria de Saúde e da Comissão 
Organizadora. 
 

CAPÍTULO VII  
DOS PARTICIPANTES 
 

 

Art. 17 – Só poderão participar da 1ª Etapa da 10ª Conferência Municipal de 

Saúde de Petrolina os interessados na consolidação do Sistema Único de Saúde, 

na condição de: 

I. delegados; 

II. observadores; 

III. convidados. 

 

§ 1º Durante a 1ª Etapa da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Petrolina os 

participantes credenciados como delegados terão direito a voz e voto e os 

convidados e observadores terão direito a voz. 

§ 2º Poderá a mesa coordenadora, se necessário, solicitar aos convidados e 

observadores contribuições para os esclarecimentos técnicos. 

 

Art. 18 – A 10ª Conferência Municipal de Saúde contará com 200 (duzentos) 

delegados credenciados, respeitando o critério de paridade conforme Portaria nº 

8.142/90, sendo: 

I. 100 (Cem) representantes de Usuários do SUS (50% dos delegados);  
II. 50 (Cinquenta) representantes de Trabalhadores de Saúde (25% dos 

delegados); 
III. 50 (Cinquenta) representantes de Gestores e Prestadores de Serviços do 

SUS (25% dos delegados); 
 
§ 1º Os conselheiros municipais de Saúde, titulares e suplentes, serão 

delegados natos da 10ª Conferência Municipal de Saúde - Etapa Municipal da 16º 
Conferência Nacional de Saúde; 

§ 2º Do total de delegados da 10ª Conferência Municipal de Saúde 50% deve 
ser composto por mulheres. 

Parágrafo Único: 50 (cinquenta) vagas serão distribuídas entre Comissão 
Organizadora, Comitê Executivo, Convidados e 6% do total de participantes como 
Observadores. Os 250 (duzentos e cinquenta) participantes credenciados terão 
direito ao almoço.  

 



 
 
 

Art. 19 - Os participantes da 10ª Conferência Municipal de Saúde distribuir-se-
ão em duas categorias: 

I – Delegados Credenciados com direito à voz e voto;  
II – Convidados e Observadores com direito à voz; 
 
Parágrafo Único – Nos termos do Artigo 1º da Lei 8.142, a representação dos 

usuários será paritária em relação ao conjunto dos representantes dos 
gestores/prestadores e trabalhadores de saúde. 

  
Art. 20 – Os convites serão encaminhados às instituições representativas de 

cada segmento juntamente com as fichas de pré-inscrição. As instituições 
representativas se responsabilizarão pela entrega e escolha dos participantes de 
acordo com o número de vagas estabelecidas pela comissão organizadora, bem 
como pelo recolhimento das fichas devidamente preenchidas e devolução ao 
Conselho Municipal de Saúde.  

 
Art. 21 - A Plenária Final terá como objetivo apreciar e submeter à votação as 
propostas para aprovação ou supressão. 
 
Art. 22 - Participarão da Plenária Final os delegados credenciados, convidados 

e observadores, sendo que os delegados credenciados terão direito a voz e voto, 
para aprovação ou supressão das propostas construídas nos quatro (04) Eixos. 

 

Art. 23 - A Mesa Diretora, responsável pela Coordenação dos trabalhos da 

Plenária Final será presidida pela Presidente da Conferência, juntamente com dois 

membros do Conselho Municipal de Saúde. 

 
Art. 24 - A apreciação e votação das propostas consolidadas dos relatórios dos 

quatro Eixos, que irão compor o Relatório Final, serão lidas por um representante da 
Mesa Diretora e a aprovação será por maioria simples dos delegados credenciados 
presentes. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISTRIBUIÇÕES DAS VAGAS 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR SEGMENTOS REPRESENTATIVOS 

 
Art. 25º - A definição dos participantes da 10ª Conferência Municipal de Saúde 

buscará atender aos seguintes critérios de equidade: 
 

I – Gênero, identidade de gênero e diversidade sexual; 
II – Étnico-raciais, de modo a garantir representatividade aos diversos grupos 

que compõe as populações negra e indígena, e as comunidades originárias e 
tradicionais, respeitadas as diferenças e proporcionalidades locais; 

III – Representatividade rural e urbana, considerando as trabalhadoras e os 
trabalhadores rurais e da cidade; 

IV – Geracional, estimulando, especialmente, a participação de entidades, 
coletivos e movimentos de jovens e de idosos e aposentados; 

V – Pessoas com deficiência e com necessidades especiais, patologias e 
doenças raras ou negligenciadas; 

 
CAPÍTULO IX 



 
 
 

DO NÚMERO DE DELEGADOS PARA ETAPA MACRORREGIONAL 
 

Art. 22 – De acordo com o regimento do Conselho Estadual de Saúde o número 
de delegados escolhidos para a etapa Macrorregional serão 88 delegados, 
respeitando a paridade estabelecida da Lei Nº 8.142/90; 

 
Art. 23 – Os 88 delegados que irão compor a etapa Macrorregional serão 

escolhidos dentre os delegados que participarem efetivamente da 10ª conferência 
municipal de saúde, sendo 44 do segmento usuário, 22 do segmento trabalhador e 
22 do segmento gestor/prestador de serviço. A escolha dos delegados será 
realizada na plenária final após a aprovação do relatório final entre cada segmento 
representativo; 

 
Art. 24 – Não havendo consenso na escolha dos delegados entre os segmentos 

representativos, a comissão organizadora decidirá por uma comissão, onde os 
membros não podem ser delegados, para proceder com eleição para escolha dos 
delegados; 

 
Parágrafo Único – Os delegados escolhidos para a etapa macrorregional 

devem obrigatoriamente ter participado da etapa municipal da 16ª Conferência 
Nacional de Saúde. 

 
 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 25 - A Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde 

decidirá sobre qualquer eventualidade que ocorra durante o evento.  
 
Art. 26 – Receberão o certificado de participação da 10ª Conferência Municipal 

de Saúde os Delegados, Observadores e Convidados, integrantes da Comissão 
Organizadora e Comitê Executivo. 

 

Parágrafo Único – Em caso de o participante ser funcionário público, a 
ausência ao trabalho será considerada justificada, mediante apresentação do 
documento mencionado no “Caput” deste artigo.  

 
Art. 27 - As decisões administrativas e de funcionamento durante a 10ª 

Conferência Municipal de Saúde serão tomadas pela Comissão Organizadora, que 
deverá prestar contas de todos os gastos de receitas efetuadas no prazo de 60 
(sessenta) dias úteis após o término dos trabalhos, e encaminha-las ao Conselho 
Municipal de Saúde. 
 
 
 

 
MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE  

Secretária Municipal de Saúde 
 
 

MARLENE LEANDRO DOS SANTOS PEIXOTO 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 



 
 
 

 

 


