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RESOLUÇÃO CMS N°005 de 19 de março de 2019 

"Delibera o Regimento da 
6a Conferência Municipal 
de Saúde de Malhada - BA" 

O Conselho Municipal de Saúde - CMS, no.uso de suas atribuições 

legais e decidido em Reunião Ordinária no dia 19 de março de 2019. 

RESOLVE: 

Art. 1°- Deliberar o Regimento Interno da 6° Conferência Municipal 

de Saúde de Malhada. 

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação 
no Diário oficial, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

Malhada - BA, 19 de março de 2019 

	

Gin 	 Silva 

	

Pr 	 CMS 
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CAPITULO I 

Dos Objetivos 

Art. l' A 6' Conferência Municipal de Saúde convocada pelo Decreto 
Municipal n° 007 de 18 de março de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de Malhada no dia 19 de março de 2019, tem 
por objetivos: 

I - Debater o tema da Conferência com enfoque na saúde como direito 
e na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS); 

II - Pautar o debate e a necessidade da garantia de financiamento 
adequado e suficiente para o SUS; 

III - Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes 
do SUS, para garantir a saúde como direito humano, a sua 
universalidade, integralidade e equidade do SUS, com base em 
políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, 
conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e nas Leis n.° 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e n° 8.142, de 28 de dezembro de 
1990; 

IV - Mobilizar e estabelecer diálogos com os munícipes acerca da 
saúde como direito e em defesa do SUS; 

V - Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com 
ampla representação da sociedade; 

VI - Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das 
necessidades de saúde e participar da construção das diretrizes 
do Plano Plurianual - PPA e dos Planos Municipais, no contexto 
dos 30 anos do SUS; 

VII - Aprofundar o debate sobre as possibilidades sociais e 
políticas de barrar os retrocessos no campo dos direitos sociais, 
bem como da necessidade da democratização do Estado, em especial 
as que incidem sobre o setor saúde. 

CAPÍTULO II 

Da Realização 

Art. 2' - A 6' Conferência Municipal de Saúde será realizada no 
dia 11 de abril de 2019, no Auditório do Colégio Municipal Alice 
Maria das 7:30hs as 18:00hs com recursos do Fundo Municipal de 
Saúde. 
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Parágrafo l' - Serão realizadas 13 Pré-Conferências entre o 
período de 20 a 28 de março de 2019, sendo 02 (duas) na sede e 11 
(onze) na zona rural do município que terão por finalidade 
levantar os problemas por área geográfica e escolher delegados 
para a Conferência. 

Parágrafo 2' - As Pré-Conferências a serem realizadas na zona 
rural do município serão nas seguintes localidades: 02 (duas) no 
Povoado de Serra de João Alves, 01 (uma) na Comunidade Quilombola 
de Tomé Nunes, 02 (duas) no Distrito de Julião, 02 no Distrito de 
Parateca, 02 (duas no Distrito de Canabrava. 

Parágrafo 30  - Os relatos das ,Pré-Conferências farão parte do 
Plano Municipal e do Relatório Final da 6* Conferência Municipal 

de Malhada. 

CAPITULO III 

Do Tema 

Art.3° - Nos termos do Decreto de N° 007 de 18 de março de 2019 
do Prefeito Municipal e da Resolução N° 003 de 28 de março de 2019 
do Conselho Municipal de Saúde, a 6° Conferência Municipal de 
Saúde terá como tema básico "Democracia e Saúde: Saúde como 
Direito e Consolidação e Financiamento do SUS". 

Art.4° - Além do tema central a Conferência terá três eixos 
temáticos: 

I -Saúde como Direito; 

II-Consolidação dos Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); e 

III- Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS. 

Art.5° - A abordagem de cada item do tema será realizada por 
exposição de 1(um) conferencista, seguidas de discussão na 
plenária e posterior discussão nos grupos de trabalho. 

Parágrafo 1° - As apresentações das Expositoras e dos Expositores 
na Conferência, têm a finalidade de qualificar os debates. 

Parágrafo 2° - os trabalhos em grupo servirão para aprofundar 
estes temas e elaborar propostas a serem discutidas na plenária 
final. 

Art.6' - Será facultado a quaisquer dos membros da Conferência, 
por ordem e mediante prévia inscrição á mesa diretora dos 
trabalhos, manifestar-se verbalmente ou por escrito durante o 
período de debates, através de perguntas ou observações 
pertinentes ao tema. 

CAPITULO IV 

Da Organização da Conferência 
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Art.7°  - A Conferência será presidida pelo Secretário Municipal e 
na sua ausência pela coordenadora Municipal da Atenção Básica. 

Art.8°  - A Conferência será coordenada pelo Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde e terá como membros da Comissão Organizadora: 

I - Coordenador Geral: Ginaldo Gomes Silva; 

II - Coordenadores Adjuntos: Nágela Ferreira Arújo e Maria 
Aparecida Sales Lima; 

III - Secretária Executiva: Fátima Maria Neta Magalhães Santos; 

IV - Tesoureira: Eva Fagundes Viana; 

V - Secretaria de Credenciamento: Clemira Margarida de Oliveira 
Souza e Aline Ferreira dos Santos; 

VI - Secretaria de Divulgação 'e Comunicação: Thaila Guedes e 
Salvador Bernardo da Conceição; 

VII - Relatores: Annanda Apple Fernandes e Natália Cristina Costa 
Sena. 

CAPÍTULO V 

Dos Membros 

Art. 9° - Poderão inscrever-se como membros da Conferência, todas 
as pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento da 
política de saúde, na condição de: 

Delegados 
Participantes 
Convidados 

Parágrafo l' - Os membros inscritos como Delegados terão direito 
a voz e voto; os participantes terão apenas direito a voz. Assim 
como os convidados; 

Parágrafo 2°  - Como participantes inscrever-se-ão membros 
credenciados de associações, instituições publicas, entidades de 
classe e de representação da sociedade civil. 

Parágrafo 3°  - Serão convidadas entidades e ou representantes de 
outras cidades e ou instituições Estaduais e Nacionais para serem 
participantes ou de Saúde. 

SEÇÃO I 

Dos Delegados 

Art.10' - Tomarão parte da conferência na condição de Delegados: 

I - Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de 
instituições municipais; 
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II - Titulares ou representantes, formalmente credenciados, 
instituições prestadoras de servjço de saúde, públicas e privadas; 

III - Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de 
entidades de representação dos trabalhadores da área de saúde; 

IV - Representantes de usuários; organizações sindicais de 
trabalhadores rurais e urbanos; entidades patronais, associações 
comunitárias ou de moradores; clube de serviço; partidos 
políticos; organizações estudantis; conselhos de pais; assim como 
outras instituições da sociedade civil organizada que não se 
incluam nos itens anteriores; e 

V - Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Saúde são membros natos da Conferência. 

Parágrafo 1°  - Os delegados titulares e suplentes representantes 
das comunidades rurais serão escolhidos nas pré-conferências 
realizadas com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo 2° - Os demais delegados serão indicados pelas entidades 
legalmente constituídas no Município. 

Parágrafo 3°  - Nos termos do Artigo 10  da Lei 8.142/90, a 
representação dos usuários será paritària em relação ao conjunto 
dos representantes do governo, prestadores de serviços e 
trabalhadores da saúde. 

Art.11' - Os delegados das instituições deverão se inscrever 
mediante oficio de suas respectivas entidades até o dia 09 de 
abril de 2019 das 08:00 as 12:00hs. 

Art.12°  - A secretaria do evento, funcionará na Secretaria 
Municipal de Saúde até o dia 09 de abril de 2019 e no Auditório 
do Colégio Municipal Alice Maria no dia 11 de abril de 2019 e apôs 
o fim dos trabalhos na Secretaria Municipal de saúde para atender 
aos delegados eleitos na 6° Conferência Municipal de Saúde para 
participar da 10° Conferência Estadual de Saúde. 

Art.13° - A plenária final terá como objetivos: 

Apreciar e submeter á votação a síntese das discussões do 
Ternário Central que tenham relatórios finais apresentados pelos 
grupos de trabalho. 

Aprovar as diretrizes da Política de Saúde para os próximos 2 
(dois) anos. 

Art.14°  - Participarão da Plenária Final os delegados e 
participantes credenciados, sendo que os delegados terão direito 
a voz e voto. 

Parágrafo Único - Apenas poderão pedir destaques de propostas os 
delegados. 
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Art.15°  - A mesa diretora, responsável pela coordenação dos 
trabalhos da reunião plenária final, será presidida pelo 
coordenador da conferência, juntamente com 2 (dois) membros do 
Conselho Municipal de Saúde e assessor. 

Art.16' - A apreciação e votação das propostas consolidadas nos 
relatórios terá o seguinte encaminhamento: 

I - A Comissão Relatara procederá a leitura do Relatório Geral de 
modo que os pontos de divergência possam ser identificados como 
destaques para serem apreciados, no final da leitura por ordem de 
apresentação. 

II - A aprovação das propostas será por maioria simples dos 
delegados presentes. 

Art.17' - A plenária é soberana à mesa e lhe será facultada 
questionamentos pela ordem à mesa, sempre que, a critério dos 
participantes não se esteja cumprindo o regulamento. 

Parágrafo Único - Os pedidos de questão de ordem, poderão ser 
feitos a qualquer tempo, exceto durante o período de votação, 
desde que a mesa tenha submetido â apreciação da plenária os 
anteriormente feitos. 

CAPÍTULO VI 

DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS 

Art. 18°- É instância de decisão na 6' Conferência Municipal de 

Saúde de Malhada - BA: 

I - Plenária Final. 

Art. 19°- A Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou 

rejeitar e priorizar propostas provenientes do relatório 

consolidado dos grupos de trabalho, bem como as moções de âmbito 

regional e municipal. 

Art. 20°- O Relatório Final da Conferência conterá as propostas 

aprovadas nas Pré- Conferências e as propostas aprovadas na 

Plenária Final da Etapa Municipal, devendo conter diretrizes 

Estaduais e Nacionais para o fortalecimento dos programas e ações 

do SUS no âmbito municipal e para contribuir com a Implementação 

da Politica Nacional de Vigilância em Saúde nas ações de caráter 

municipal. 
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Parágrafo único. O Relatório Final da 6a  Conferência Municipal de 

Saúde de Malhada, contendo as propostas aprovadas no âmbito 

municipal e os dados dos 04 (quatro) delegados (as) titulares e 

suplentes( sendo 02 delegados representantes de usuários, 01 

representante do governo e 01 representante dos trabalhadores) 

que irão representar o município na 10a Conferência Estadual de 

Saúde, será encaminhado apôs aprovação para a Base Regional de 

Saúde de Guanambi, em seguida será encaminhado ao Núcleo Regional 

de Saúde- Sudoeste em Vitória da Conquista. 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21°- Este Regimento, logo após aprovação e homologação pelo 

Conselho Municipal de Saúde em Reunião Ordinária não poderá ter 

seu conteúdo alterado em qualquer etapa, salvo na plenária da 6' 

Conferência Municipal de Saúde. 

Art.22°  - O Conselho Municipal de Saúde decidirá sobre os casos 
omissos e pôr qualquer eventualidade que ocorra durante o evento. 

Art.23' - Serão fornecidos certificados a todos os participantes 
que tenham presença no mínimo de 75% no evento de acordo com sua 
categoria. 

Parágrafo Único - Em caso de o participante ser funcionário 
público municipal, a ausência ao trabalho será considerada 
justificada mediante apresentação do documento mencionado no 
"caput" deste artigo. 

Art.24' - As decisões administrativas e de funcionamento durante 
a conferência serão tomadas pela comissão executiva, que deverá 
prestar contas de todos os gastos de receitas efetuadas, no prazo 
de 15 (quinze) dias fiteis após o término dos trabalhos, sendo 
facultado a todos os participantes, ou não, da conferência o 
acesso às contas e documentos probatórios. Aprovado por 
unanimidade em reunião do Conselho Municipal de Saúde. 

Art.25°  - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora da 6' Conferência Municipal de Saúde, ad 
referendum do Pleno do Conselho Muni ipal de Saúde. 

#4 Gina ..1 9  ilva 
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