8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ITAJAÍ
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO, o disposto no Decreto Municipal nº 10.995, de 30 de junho de 2017, que
“dispõe sobre a convocação da 8º Conferência Municipal de Saúde”.
RESOLVE:
Art. 1º - A Conferência de Saúde é o fórum máximo de deliberação da política pública de
saúde.
Art. 2º - Conforme decisão unânime do Conselho Municipal de Saúde, na 346ª reunião
realizada no Salão Paroquial da Igreja São Cristóvão, no bairro Cordeiros, em 17 de Abril de
2017, fica convocada a 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A 1ª
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ITAJAÍ para os dias 28 e
29 de julho de 2017.
Art. 3º - O tema central da 8ª Conferência Municipal de Saúde e da 1ª Conferência Municipal
de Vigilância em Saúde de Itajaí será: “A saúde que Itajaí tem e a saúde que Itajaí quer”.
Art. 4º - A 8ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em
Saúde de Itajaí serão realizadas no Centreventos Itajaí, situado na Avenida Ministro Victor
Konder, nº 303, bairro Centro.
Art. 5º - A 8ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em
Saúde de Itajaí serão presididas pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, e na sua
ausência ou impedimento, pelo Secretário Municipal de Saúde.
Art. 6º - As despesas com a realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª
Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Itajaí serão por conta de recursos
orçamentários próprios do Fundo Municipal de Saúde.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Itajaí, 30 de junho de 2017.
Celso Luis Dellagiustina
Secretário Municipal de Saúde

REGIMENTO GERAL DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A 1ª
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ITAJAÍ APROVADO NA
346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA
NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017.
REGIMENTO GERAL
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º - A 8ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência Municipal de Vigilância
em Saúde de Itajaí, convocada pelo Decreto Municipal nº 10.995, de 30 de junho de 2017,
publicado no Jornal Oficial do Município, edição nº 1756, p. 84, de 30 de junho de 2017, tem
por finalidade discutir as políticas públicas de saúde no município, bem como deliberar sobre
as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2018 - 2021, e ainda:
I.

Fortalecer os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde garantidos na

Constituição da República de 1988, nas Leis no 8.080, de 19 de setembro de 1990 e na
Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e por fim na Lei Complementar 141/12;
II.

Avaliar o SUS no Município de Itajaí e propor condições de acesso à saúde, ao

acolhimento e à qualidade da atenção integral;
III. Avaliar o SUS no Município sob as perspectivas doutrinárias e organizativas;
IV.

Definir as propostas, diretrizes e prioridades para as políticas de saúde, do Plano

Municipal de saúde 2018-2021;
V. Fortalecer o Controle Social do SUS no Município de Itajaí.
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO
Art. 2º - A 8ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em
Saúde de Itajaí será realizada nos dias 28 e 29 de julho de 2017.
§1º - A Conferência será realizada no Centreventos, situado na Avenida Ministro Victor
Konder (popular Beira Rio), sob a coordenação do Conselho Municipal de Saúde –
COMUSA, através da Comissão Organizadora com apoio técnico, logístico e financeiro da
Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí.

§ 2º- O credenciamento dos membros da conferência será realizado pela internet através do email: conferenciadesaude@itajai.sc.gov.br e no local do evento, no período compreendido
entre às 18h e 21h do dia 28 de julho e até às 10 horas do dia 29 de julho de 2017.
Art. 3º - Antes da realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência
Municipal de Vigilância em Saúde de Itajaí foram realizadas as Etapas Regionais em vários
bairros/localidades do município (Fase Pré-conferência), no período de 29 de junho até 20 de
julho 2017, conforme programação abaixo definida:
I Etapa: Bairro Cordeiros, Costa Cavalcante, Votorantim, Jardim Esperança, Murta;
II Etapa: Fazenda, Praia Brava, Cabeçudas e Ariribá;
III Etapa: Cidade Nova I, II e Pró-Morar;
IV Etapa: Itaipava e Canhanduba, Limoeiro e Brilhante;
V Etapa: Dom Bosco, Ressacada, Carvalho, N. S. das Graças, Centro e Vila Operária;
VI Etapa: São Vicente, Bambuzal, Rio Bonito e Nilo Bittencourt;
VII Etapa: São João, São Judas, Imaruí e Barra do Rio;
VIII Etapa: Espinheiros, São Roque, Portal I e II, Santa Regina, Salseiros;
IX Etapa: Saúde Mental.
Art. 4º - Nos termos do Decreto Municipal nº 10.995, de 30 de junho de 2017, a conferência
tem como tema “A SAÚDE QUE ITAJAÍ TEM E A SAÚDE QUE ITAJAÍ QUER”, com os
seguintes eixos:
I - Controle Social e Participação Popular
II - Atenção Básica
III - Atenção Especializada
IV - Atenção Psicossocial
V - Saúde Bucal
VI - Vigilância em Saúde
VII - Gestão e Investimentos
VIII - Atenção Hospitalar

Parágrafo único - Na abertura da Conferência, que acontecerá dia 28 de Julho, a partir das
18h, o tema central será debatido por até 03(três) palestrantes e seguidas de discussão com a
plenária.
Art. 5º - A Conferência será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde e, na
sua ausência ou impedimento, pelo Secretário Municipal de Saúde.
Art. 6º - Poderão inscrever-se como membros da Conferência, todas as pessoas ou instituições
interessadas no aperfeiçoamento da política pública de saúde, na condição de:
a) Delegados
b) Participantes
c) Convidados

§ 1º - Os membros inscritos como Delegados terão direito a voz e voto; os participantes terão
apenas direito a voz, assim como os convidados;
§ 2º - Como participantes inscrever-se-ão membros credenciados de associações, instituições
públicas, entidades de classe e de representação da sociedade civil.
§ 3º - Serão convidados entidades e/ou representantes de outras cidades e/ou instituições
Estaduais e Nacionais para serem participantes conferencistas.

SEÇÃO I
Dos Delegados

Art. 7º - Tomarão parte da conferência na condição de Delegado:
I- Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de instituições governamentais
(municipais, estaduais e federais);
II- Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de instituições prestadoras de
serviço 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; clubes 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.
§ 1º- Os delegados titulares e suplentes representantes das comunidades rurais serão
escolhidos nas pré-conferências realizadas com o apoio da Secretaria de Saúde.
§ 2º - Nos termos do Artigo 1º da Lei 8.142/90, a representação dos usuários será paritária em
relação ao conjunto dos representantes do governo, prestadores de serviços e trabalhadores da
saúde.
Art. 8º- Os delegados das instituições deverão inscrever-se mediante ofício de suas
respectivas entidades.
Parágrafo Único: Cada inscrito deverá informar a que segmento pertence: se usuário,
trabalhador, gestor ou prestador.
Art. 9º - Não será permitida a dupla militância, devendo os membros inscreverem-se no
segmento a que pertencem.
CAPÍTULO III
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS
Art. 10º - Serão consideradas como instâncias deliberativas da 8ª Conferência Municipal de
Saúde e a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Itajaí:

I.

Plenária de abertura.

II.

Grupos de Trabalho.

III.

Plenária Final.

§ 1º - A Plenária de Abertura da 8ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência
Municipal de Vigilância em Saúde de Itajaí acontecerá dia 28 de julho a partir das 18h tem
como objetivo aprovar da mesma e contará com uma mesa paritária entre coordenação do
Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde cujos componentes serão
indicados pela Comissão Organizadora.
§ 2º - O Regimento Geral, disponibilizado ao público no website da Prefeitura Municipal de
Itajaí e também enviado via e-mail para todas as unidades de saúde do município e entidades
sociais com representação no COMUSA para conhecimento e apreciação, poderá receber
sugestões de alteração até as 21:00 horas do dia 28/07.

§ 3º- Na existência de sugestões de correção/supressão/adição em sua redação, a partir da
consulta pública e/ou diretamente dos delegados da 8ª Conferência Municipal de Saúde, as
mesmas serão apreciadas e votadas no inicio das atividades do dia 29/07.
§ 4º- Não havendo sugestões de correção/supressão/adição, fica o regimento automaticamente
aprovado.
§ 5º- A Plenária Final acontecerá dia 29 de julho das 16h às 18h e tem por objetivo apreciar,
debater, aprovar ou rejeitar as propostas provenientes do Relatório Consolidado dos Grupos
de Trabalho, bem como as moções de âmbito municipal.
§ 6º - Na Plenária Final não será permitido alteração das propostas, inclusive de redação, as
mesmas devem ser realizadas nos grupos de trabalho; ficando para a Plenária Final apenas
aprovar ou reprovar a proposta.
Art. 11º - Os Grupos de Trabalho, preferencialmente paritários, serão realizados
simultaneamente no dia 29 de julho das 9h às 15h, e serão responsáveis pela elaboração de
seus respectivos relatórios, que serão posteriormente consolidados no Relatório Final da 8ª
Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de
Itajaí.
§ 1º - Cada Grupo de Trabalho terá um facilitador eleito pelo grupo, e um relator indicado
pela Comissão Organizadora para presidir a reunião.
Art. 12º - O Relatório Final será lido pelo presidente do COMUSA e/ou Coordenadora Geral e
votado por todos os delegados da plenária final, obedecendo as seguintes condições:
I – Durante a leitura do Relatório Final, os pontos de divergências identificados serão
apreciados ao final da leitura por ordem de apresentação.
II – A aprovação do Relatório com as propostas será por maioria simples dos votos dos
delegados presentes.
CAPITULO IV
DAS PRÉ CONFERENCIAS
Art. 13º- As Pré-Conferências dos 08 territórios pré-definidos pelo Conselho Municipal de
Saúde, conforme artigo 3º deste regimento, tem a organização, divulgação e realização sob a
responsabilidade da Comissão Organizadora em parceria com as equipes das Unidades

Básicas de Saúde de referência de cada território e demais instâncias colaboradoras. A
divulgação deverá acontecer no território onde a etapa será realizada, de forma a promover
preferencialmente a participação dos usuários do SUS que pertencem à comunidade local.
§ 1º- Os participantes das pré-conferências serão delegados natos da 8ª conferência, até o
limite da paridade estabelecida pela legislação referente ao controle social e estarão
identificados com crachás que lhes garantem direito à voz e voto nas plenárias.
§ 2º- As Pré-Conferências terão por objetivo construir e eleger as diretrizes e propostas que
serão consolidadas para serem apreciadas e votadas na 8ª Conferência Municipal de Saúde e
na 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Itajaí.
CAPÍTULO V
DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A 1ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ITAJAÍ
Art. 14º - A normatização dos trabalhos obedecerá a este regimento, a ser referendado pela
Plenária de Abertura da 8ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência Municipal de
Vigilância em Saúde de Itajaí.
Art. 15º - A Comissão Organizadora decidirá sobre os casos omissos e por qualquer
eventualidade que ocorra durante a Conferência, podendo suas decisões serem submetidas à
plenária da Conferência.
Art. 16º- A Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de Saúde e a 1ª Conferência
Municipal de Vigilância em Saúde de Itajaí é composta conforme portaria específica.
Art. 17º- A 8ª Conferência Municipal de Saúde terá abrangência municipal e não contará com
eleição de delegados para outras etapas, exceto a eleição de delegados para a Etapa
Macrorregional da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, que ocorrerá na cidade de
Blumenau-SC.

Art. 18º- Na 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde serão eleitos os 12 Delegados
que participarão da etapa macrorregional da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde,
de forma paritária, conforme a Resolução no 453/2012, que terá a seguinte composição:
I - 50% dos participantes serão representantes dos Usuários, e de suas entidades e
movimentos;
II - 25% dos participantes serão representantes dos Trabalhadores da Saúde; e
III - 25% serão representantes de Gestores e Prestadores de Serviços de Saúde.
Art. 19º - Os interessados a concorrer a uma das vagas de Delegado para a Etapa
Macrorregional da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde deverão inscrever-se até
às 10h do dia 29 de julho, indicando sua categoria: usuário, trabalhador, gestor ou prestador.
§ 1º As Delegadas e/ou Delegados eleitos na Etapa Municipal terão suas despesas com
alimentação, hospedagem e deslocamento para a Etapa Macrorregional, custeadas pelo
Município de Itajaí.
§ 2º O resultado da eleição das Delegadas e Delegados da Etapa Municipal será enviado pelo
Conselho Municipal de Saúde à Comissão Organizadora da Etapa Macrorregional da 1ª
Conferência Estadual de Vigilância em Saúde.
§3º A atualização dos dados junto ao Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde SIACS será feito pelo Conselho Municipal de Saúde, até a data estabelecida como prazo pela
instância estadual.
Art. 20º - As moções deverão ser entregues à Comissão Organizadora da Conferência até às
16h do dia 29 de julho, para que sejam apreciadas e aprovadas, não cabendo defesa ou
contestações.
§ 1º. As moções deverão ser apresentadas, por escrito, em formulário específico a ser
solicitado à Comissão Organizadora da Conferência.
§ 2º. Serão aceitas as moções assinadas por, no mínimo, 10% do total dos membros inscritos
na Conferência, devidamente identificados.
Art. 21º– Serão fornecidos certificados a todos os participantes de acordo com a sua categoria.
I-

Participante;

II-

Palestrante;

III-

Membro da Comissão Organizadora.

Parágrafo único – Em caso do participante ser servidor público municipal, o mesmo deverá
comunicar previamente a participação na 8ª CMS ao Coordenador do serviço para
reorganização da escala de trabalho, sendo que sua ausência ao trabalho será considerada
justificada mediante apresentação do documento mencionado no “caput” deste artigo.
Art. 22º– Será facultado a todos os participantes, ou não, da conferência, o acesso às contas e
documentos probatórios relativos à mesma, para fins de prestação de contas à sociedade.
§ 1º - A apresentação dos documentos comprobatórios das despesas referentes à preparação e
realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde ficarão sob a responsabilidade da Direção
do Fundo Municipal de Saúde.
Art. 23º– Ficam aprovados os modelos de certificado, ficha de inscrição, credencial e
formulário de cadastro de delegado, definidos pela comissão organizadora.

Município de Itajaí, 13 de julho de 2017.

Celso Luiz Dellagiustina
Secretário Municipal de Saúde

