
 
 

REGIMENTO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRAS DO 

PIAUI 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Artigo 1º – A VIII Conferência Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí, convocada pelo 

Decreto Municipal Nº 49 de 19 de novembro de 2021 e organizada pela Comissão nomeada pela 

Portaria Nº 01 22 de outubro de 2021. 

Artigo 2º – A VIII Conferência Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí é o foro municipal de 

debates sobre as políticas públicas de saúde, aberto a todos os segmentos da sociedade local terá por 

finalidade:  

I – Contribuir para a organização da atenção á saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito 

do município de Cabeceiras do Piauí; 

 II - Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, 

para garantir a Saúde como direito humano, a sua universidade, integralidade e equidade do SUS, 

com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988.  

III. Avaliar o SUS E Propor condições de acesso á saúde, ao acolhimento e á qualidade da atenção 

integral; 

 IV- Definir diretrizes e prioridades para as políticas de saúde local;  

V – Debater e discutir o cenário da saúde pós-pandemia, seus questionamentos, inseguranças e 

ansiedade, assim como, o desafio de conviver com as transformações impostas por esta realidade. 

CAPÍTULO II  

DO TEMA 

 

Artigo 3º - O Tema Centralda Conferência Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauíserá: OS 

ENFRETAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NA PANDEMIA DO COVID -19, será 

realizada no dia 17 de dezembro de 2021. 

Artigo 4º - Os eixos temáticos da VIII Conferência Municipal de Saúde são: 

 I – Saúde de qualidade para todos em tempo de Pandemia; 

 II - Assistência Farmacêutica; 

III – Financiamento do SUS; 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA 

 

Artigo 6º - A VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí, configura-se com base 

em Documento Orientador e sem prejuízo de outros debates, tendo como objetivo de analisar as 

prioridades locais de saúde, formular propostas no âmbito do Município, e elaborar Relatório Final 

que servirá de base para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022 – 2025. 

&1 A divulgação da VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí  será ampla e a 

participação será aberta mais seguiremos todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde 

com direito a voz e voto. 

&2 O Documentos Orientador a que se refere o caput deste artigo foi definido pela Comissão 

Organizadora. 

&3 As propostas e diretrizes que incidirão sobre as políticas de saúde na esfera Municipal serão 

destacadas no Relatório Final da VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí  . 

&4 O Relatório Final da VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí  . 

& A VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí será presidida e coordenada pela 

Secretária Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí e na sua ausência pelo Presidente do 

Conselho de Saúde de Cabeceiras de Piaui. 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Artigo7º Para a realização das atividades da VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do 

Piauí contará com Comissão Organizadora aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde e instituída 

pela Portaria Municipal.  A VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí será 

realizada no dia 17 (8 horas às 18 horas) de dezembro de 2021, e buscando evitar a disseminação do 

Coronavírus, dada a pandemia instalada, ocorrerá de forma semipresencial seguindo todos os 

protocolos da OMS. 

CAPÍTULO V 



 
 

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

Artigo8º A Responsabilidade pela realização de cada momento da VIII Conferencia Municipal de 

Saúde de Cabeceiras do Piauí incluído o seu acompanhamento, será de competência da Secretaria 

Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí e seu respectivo Conselho de Saúde.  

Artigo9ºA Comissão Organizadora da VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí 

serão compostos por 06 membros apoiadores, indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e 

Conselho de Saúde. 

A Comissão Organizadora terá a seguinte estrutura: 

a) MEMBROS CONDUTORES: 

I – Coordenador Geral, em sua ausência representada pela Coordenadora adjunto; 

 II – Secretário (a) Geral e Secretário (a) adjunto; 

III - Relator (a) Geral e Relator (a) adjunto; 

b) MEMBROS APOIADORES: 

Conselheiros, enquanto membro nato e servidores municipais indicados. 

 

SEÇÃO I 

 

DAS ATRIBUIÇOES  

 

Art. 10 º São atribuições da Comissão Organizadora: 

 a) Coordenar, acompanhar e promover a conferência atendendo aos aspectos políticos, 

administrativos e financeiros determinados pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) e pela 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS);  

b) Sugerir os nomes dos expositores das mesas redondas/painéis da conferência.  

c) Aprovar a programação e os expositores da Conferência; 

 d) Propor o Documento Norteador, documentos técnicos e textos de apoio a ser aprovado pelo 

CMS; 

 e) Elaborar e providenciar a publicação do relatório final;  



 
 

f) Promover a divulgação e comunicação da Conferência; 

 g) Deliberar sobre as questões referentes à VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do 

Piauí não previstas nos itens anteriores. 

Art. 11 º AO COORDENADOR (A) GERAL cabe:  

I – Convocar as reuniões da Comissão Organizadora; 

               II –  Coordenar as reuniões e atividades na Comissão Organizadora; 

               III – Submeter á aprovação do Conselho Municipal de Saúde as propostas e os 

encaminhamentos da Comissão Organizadora; 

               IV – supervisionar todo o processo de organizaçãoda VIII Conferencia Municipal de 

Saúde de Cabeceiras do Piauí; 

Art. 12 º AO SECRETÁRIO (A) GERAL cabe:  

I – Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora; 

               II - Ter acesso e conhecimento de todos os documentos recebidos e encaminhamentos em 

função da realização da VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí; 

               III – Encaminhar os documentos produzidos pela da Comissão Organizadora VIII 

Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí; 

Art. 13 º AO RELATOR (A) GERAL cabe:  

I – Promover o encaminhamento, em tempo hábil, dos relatórios da VIII Conferencia Municipal de 

Saúde de Cabeceiras do Piauí; 

               II – Orientar o processo de trabalho dos mediadores das pré- conferencias; 

               III –Sistematizar a produção das pré- conferencias através das pré- conferencias; 

                IV - Coordenador a elaboração e a organização das moções de âmbito municipal. 

                V – Estruturar o Relatório Final da VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras 

do Piauí; 

                 VI – Reunir os textos das apresentações dos mediadores para fins de registro e 

divulgação. 



 
 

Parágrafo Único: O Relator / a Geral e o Relator / Adjunto serão indicados pelo Pleno do Conselho 

Municipal de Saúde, sendo um deles, necessariamente, Conselheiros / a Municipal de Saúde. 

Art. 16 º Aos Membros apoiadores cabe: 

  I – Auxiliares na Organização da Infraestrutura para subsidiar a realização da VIII 

Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí; 

    II – Mediar discussões de eixos temáticos; 

         III – Auxiliar a relatoria na coleta de informações e contagem de votos; 

 IV – Auxiliar o Secretariado e a comunicação na divulgação de informações; 

 V -  Auxiliar na elaboração e confecção de documentos orientadores; 

VI – Recepcionar participantes e organizar os espaços a fim de garantir distanciamento 

social. 

Art. 17 º A VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí terá publico variável, 

conforme os seus distintos momentos estratégicos, contando com Convidados e praticantes por 

credenciamento livre, nos termos deste Regimento. 

& 1ª Nos termos do & 4, do art. 1, Lei nª 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e nos termos da 

Resolução nª 453/2012 do CNS, a representação  dos Usuários da VIII Conferencia Municipal de 

Saúde de Cabeceiras do Piauí será paritária em relação ao conjunto dos representantes do governo, 

prestadores de serviços e trabalhadoras e trabalhadoresde saúde, sendo assim configurada a 

participação. 

I – 50% dos participantes serão representantes dos Usuários, e de suas entidades e movimentos; 

II – 25 % dos participantes serão representantes dos Trabalhadores de Saúde, e  

III - 25 % dos participantes serão representantes de gestores e Prestadores de Serviços de Saúde. 

IV – Qualquer cidadão maior de 16 anos. 

CAPÍTULO VII 

DA CONFERÊNCIA  

 

Art. 18 º A Abertura Oficial será realizada as 08:30h no Auditório da Secretaria de Educação. 



 
 

Art. 19 º Os Trabalhos da VIII Conferência Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí serão 

realizados da seguinte forma:  

I – Plenária de abertura da VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí serão 

realizadas da seguinte forma: 

II – Exposição dialogada dos palestrantes sobre o tema VIII Conferencia Municipal de Saúde de 

Cabeceiras do Piauí; 

III – Resposta aos questionamentos e comentários e inclusões de sugestões de proposta que sugerem 

durante as explanações dos ministrantes; 

IV – Elaboração do Relatório Final. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

Art. 20 º AS Despesas com a preparação e realização VIII Conferência Municipal de Saúde de 

Cabeceiras do Piauí correrão a conta de dotação orçamentária do tesouro municipal. 

CAPÍTULO IX 

RELATÓRIO FINAL 

Art. 21 º Como resultado da VIII Conferencia Municipal de Saúde de Cabeceiras do Piauí, será 

elaborado o Relatório Final destacando – as propostas aprovadas na Conferência, que subsidiarão as 

diretrizes municipais para adoção de politicas de Saúde para o Quadriênio 2022 e 2025. 

Art. 22 º Encerrada a fase de elaboração e apreciação do Relatório Final, o mesmo será 

disponibilizado para o acesso da população. 


