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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

REGIMENTO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CAPÍTULO I 

DA CONFERÊNCIA E DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º A 8° Conferência Municipal de Saúde - CMS, convocada pelo Decreto Nº 14.137 de 23 de 

janeiro de 2019, pelo Prefeito Municipal de Bauru, nos termos da Lei nº 4669, de 07 de maio de 

2001, será realizada nos dias 22, 23 e 24 de março de 2019, na cidade de Bauru, e organizada pela 

Comissão nomeada pelo mesmo Decreto. 

 

Art. 2º A Conferência é o foro municipal de debates sobre as políticas públicas de saúde, aberto a 

todos os segmentos da sociedade local, e terá por finalidade: 

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

âmbito do município de Bauru;  

II) Definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação social na perspectiva 

da plena implementação do SUS, com ampla representação da sociedade; 

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.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 

28 de dezembro de 1990; 

IV) Pautar o debate e a necessidade da garantia de financiamento adequado e suficiente para o 

SUS; 

V) 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, 

Estaduais e Nacional de Saúde, no contexto dos 30 anos do SUS; 
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CAPÍTULO II 

DO TEMA 

 

Art. 3º A 8° Conferência Municipal de Saúde de Bauru, em consonância com a 16° Conferência 

Nacional de Saúde (=8ª+8) a ser realizada neste ano, terá como tema central: “Democracia e Saúde: 

Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”. 

 

Art. 4º Os eixos temáticos da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) são: 

I. Saúde como direito; 

II. Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); e 

III. Financiamento adequado e suficiente para o SUS. 

 

Art. 5º As discussões temáticas nas atividades preparatórias de caráter formativo serão integradas 

pelos registros abaixo relacionados, que resultarão em Documento Norteador: 

I. Plano Municipal de Saúde 2018-2021; 

II. Relatório final da 7ª Conferência Municipal de Saúde – Bauru/SP, 2015; 

III. Relatório da 1ª Plenária Municipal de Saúde 2017; 

IV. Plano de Governo; 

V. Propostas do Orçamento Participativo – 2018/2019; 

VI. Relatório da 1ª Plenária Municipal Preparatória para a 1ª Conferência Nacional de 

Vigilância em Saúde; 

VII. Relatório da 1ª Plenária Municipal de Saúde das Mulheres; 

VIII. Relatório da Conferência Nacional Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, direito de todos 

e todas e dever do Estado; 

IX. Relatório Síntese das pré-conferências.  

Parágrafo único As atividades preparatórias não têm caráter deliberativo. 
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CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 6º A 8° CMS de Bauru será precedida por pré-conferências, abertas à participação das 

instituições ou entidades ligadas à área de saúde, da sociedade civil organizada e usuários do SUS, 

como estratégia para ampliar a participação popular e para o aprofundamento de temas relacionados à 

16° Conferência Nacional de Saúde. 

 

§ 1º Os trabalhos da 8° Conferência Municipal de Saúde de Bauru, a ser detalhado em 

programação própria, serão abertos no dia 22 de março de 2019, às 18h (dezoito horas), com o 

credenciamento dos participantes, abertura oficial e palestra enfocando o tema central da XVI 

Conferência Nacional de Saúde: “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e 

Financiamento do SUS”. 

§ 2º O credenciamento dos delegados, participantes e/ou convidados ocorrerá no dia 22 de 

março de 2019, das 18h (dezoito horas) às 19h (dezenove horas) e no dia 23 de março de 2019, das 

7h30 (sete horas e trinta minutos) às 9h (nove horas); 

§ 3º Os trabalhos da Conferência terão prosseguimento com a Plenária no dia 23 de março, a 

partir das 8h00 (oito horas), com 1h (uma hora) de almoço, sendo das 12h30 (doze horas e trinta 

minutos) às 13h30 (treze horas e trinta minutos); com término previsto para as 18h (dezoito horas) e 

no dia 24 de março das 8h00 (oito horas) às 13h00 (treze horas); 

 § 4º Durante esse período será realizada a leitura do Regimento e a apresentação para 

apreciação e deliberação sobre as propostas elaboradas nas pré-conferências, consolidadas no 

Relatório Síntese, além da apresentação e votação de moções; 

§ 5º Excepcionalmente, por deliberação da maioria simples dos delegados credenciados, os 

trabalhos da 8° CMS poderão ser prorrogados em seu horário; 

  § 6° A realização da 8° CMS será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e do 

Conselho Municipal de Saúde. 

 

Art. 7º A 8° CMS será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde e, na sua ausência ou eventual 

impossibilidade, pelo seu representante legal ou indicado.  

Parágrafo único: A função de Coordenador Geral será exercida pelo Coordenador do Conselho 

Municipal de Saúde e, na sua ausência ou eventual impossibilidade, pelo seu representante legal ou 

indicado.  
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Art. 8º Para o desenvolvimento de suas atividades, a 8° CMS contará com Comissão Organizadora 

aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde e instituída por Decreto Municipal, conforme o Artigo 

1º deste Regimento. 

 

Art. 9º São atribuições da Comissão Organizadora: 

a) Promover as ações necessárias à realização da 8° CMS; 

b) Elaborar e encaminhar para aprovação o regimento da 8° CMS; 

c) Promover, coordenar e supervisionar a realização da 8° Conferência, cuidando de todos 

os aspectos técnicos, políticos, administrativos e financeiros que a envolverem; 

d) Responsabilizar-se pela programação oficial da CMS; 

e) Propor critérios de credenciamento, formas de participação e roteiros para as Pré-

Conferências e para a Conferência; 

f) Selecionar e propor o nome do(s) expositor(es) que participará(ão) da(s) palestra(s) de 

abertura, 

g) Deliberar sobre os documentos técnicos oficiais de apoio; 

h) Credenciar os delegados; 

i) Elaborar o Relatório Final da 8° CMS, promover sua publicação e encaminhamento a 

todas as instâncias que se fizerem necessárias; 

j) Decidir, em última instância, as questões omissas ou não previstas neste regimento. 

 

Art. 10 Compete à Secretaria Municipal de Saúde garantir junto à Prefeitura Municipal de Bauru os 

recursos financeiros necessários à sua execução, bem como a todas as suas etapas. 

 

Art. 11 São atribuições exclusivas do Secretário Municipal de Saúde e do Coordenador do Conselho 

Municipal de Saúde, as atividades de divulgação e comunicação relativas à Conferência e na sua 

ausência ou eventual impossibilidade, pelo seu representante legal ou indicado. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS 

 

Art. 12 As pré-conferências deverão ser realizadas no mês de fevereiro, por regiões, conforme 

cronograma do Anexo I. 

 § 1º O não cumprimento, por motivo de força maior, dos prazos previstos neste Artigo, ou da 

não realização de quaisquer pré-conferências previstas no Art. 5º, não constituirá impedimento para a 

realização da 8° CMS; 
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 § 2º As pré-conferências serão acompanhadas por membros da Comissão Organizadora da 8°  

CMS ou pessoas por ela credenciadas; 

§ 3º Será obrigatório o registro de presença dos participantes, bem como lavratura de ata da 

reunião; 

§ 4º Cada pré-conferência terá um relator escolhido dentre os presentes, o qual elaborará 

relatório contendo as propostas a serem encaminhadas à Comissão Organizadora da 8° CMS junto 

com as Fichas de Inscrições para Delegados devidamente preenchidas; 

§ 5º Os responsáveis pelas pré-conferencias deverão encaminhar o Relatório digitado, 

disponibilizado por mídia eletrônica em até 02 dias após a sua realização, o qual servirá de subsídio 

para a elaboração do Relatório Síntese;  

§ 6º O Relatório Síntese, documento consolidado de todas as propostas produzidas e 

aprovadas nas pré-conferências, será submetido à apreciação e deliberação pelo Pleno da 8° CMS; 

§ 7º O temário das Pré-Conferências deverá ser o mesmo da 8° CMS. 

§ 8º Os representantes de entidades sociais, instituições de ensino e membros da Comissão 

Organizadora da Conferência poderão participar das pré-conferências com direito a voz; 

§ 9º Terão direito a voto os usuários do SUS, preferencialmente, atendidos nas unidades de 

Saúde da região onde se realiza as pré-conferências; 

§ 10 O documento norteador que servirá de base para as discussões da Pré-Conferências será 

o consolidado do disposto em Art. 5º.  

 

Art. 13 As pré-conferências serão realizadas em 5 (cinco) regiões, sendo 4 (quatro) nos Territórios 

Sul, Noroeste, Norte e Sudeste e 1 (uma) na Região Central. 

§1º Nas pré-conferências, deverão ser eleitos delegados respeitando a paridade, conforme § 2º 

e 3º do Art. 14. 

 

CAPÍTULO V 

DOS MEMBROS 

 

Art. 14 Poderão participar como membros da Conferência, todos os cidadãos ou representantes de 

Instituições interessadas no aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde do SUS, nas condições 

de: 

a) Delegados; 

b) Participantes e/ou convidados; 

§ 1º Os membros inscritos como delegados terão direito à voz e voto, já os participantes e/ou 

convidados terão apenas direito à voz; 

§ 2º Poderá participar qualquer cidadão maior de 16 anos. 
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Seção I  

DOS DELEGADOS 

 

Art. 15 Participarão da Conferência na condição de delegados: 

a) Representantes dos Usuários eleitos nas pré-conferências; 

b) Representantes dos profissionais de saúde indicados por seus pares ou entidades de 

representação; 

c) Representantes de Gestores e Prestadores de Serviços.  

§1º Serão considerados delegados natos com direito a voz e voto, o Secretário Municipal de 

Saúde e os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde; 

§2º Serão eleitos até 24 (vinte e quatro) delegados representando os usuários em cada pré-

conferência;  

§3º Serão indicados nas pré-conferências até 12 (doze) trabalhadores dos serviços de saúde 

escolhidos entre seus pares nas unidades adstritas aos territórios e região central; 

§4º É vedado aos funcionários candidatar-se a delegados representantes do segmento dos 

usuários; 

§ 5º Nos termos do § 4° do art. 1º, da Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a 

representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos representantes do governo, 

prestadores de serviços e profissionais de saúde; 

§ 6º Nos termos da Resolução n° 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, a distribuição da 

representação dos usuários, dos profissionais de saúde, dos gestores e dos prestadores de serviço será 

da seguinte forma: 

I. 50%  dos participantes serão representantes dos usuários; 

II. 25% dos participantes serão representantes dos profissionais de saúde; 

III. 25% serão representantes de gestores e prestadores de serviços de saúde. 

 

§ 7º Nos termos da Resolução nº 594/2018, do Conselho Nacional de Saúde, a etapa 

municipal 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 do 

campo e da cidade; 
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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. 

 

§ 8º Os delegados que participarão das etapas que antecedem a 16° Conferência Nacional de 

Saúde serão eleitos dentre os participantes da etapa municipal de acordo com regulamentação 

advinda dos conselhos respectivos, conforme a paridade prevista no §6° do artigo 15 desse regimento 

e conforme § 2º do artigo 29 e 32 da Resolução nº 594/2018 deverá seguir os seguintes critérios: 

I - A composição do conjunto total de Delegados buscará promover o mínimo de 50% de 

mulheres no conjunto total de delegados. 

II – Eleição de 30% (trinta por cento) de Delegados suplentes, de cada segmento, para a 

substituição, se necessário. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PLENÁRIA 

 

Art. 16 Na Plenária, a Coordenação dos trabalhos inicialmente apresentará para o pleno o Regimento 

Interno no dia 22 de março e nos dias 23 e 24 de março colocará em votação as propostas contidas no 

Relatório Síntese conforme § 6º do Art. 12 desse Regimento. 

 § 1º As propostas contidas no Relatório Síntese serão apresentadas por meio de projeção de 

recurso de multimídia; 

 § 2º Durante a apresentação e leitura de cada proposta, poderão ser solicitados destaques pelos 

membros da conferência para alteração, inclusão ou exclusão, devendo a nova redação ser 

encaminhada por escrito à mesa Coordenadora até o final da leitura de todas as propostas contidas no 

Relatório Síntese; 

 § 3º Após a apresentação e leitura de todas as propostas, serão feitas novas projeções somente 

daquelas que sofreram destaques, por ordem crescente, para leitura e deliberações sobre as mesmas; 

 § 4º Ao término da projeção e leitura do documento, TODAS AS PROPOSTAS NÃO 

MODIFICADAS SERÃO CONSIDERADAS APROVADAS; 

 § 5º Durante a Plenária, o interessado em fazer uso da palavra para destaques, protestos, 

intervenções, sugestões ou questão de ordem o fará mediante inscrição junto à Mesa Diretora dos 

Trabalhos, não podendo exceder a 2 (dois) minutos a cada inscrição, ficando vedada a transferência 

de sobra de tempo entre uma inscrição e outra; 

§ 6º O quorum mínimo para aprovação das propostas será de maioria simples dos delegados 
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presentes com direito a voto, permitindo-se no máximo duas defesas A FAVOR e duas CONTRA as 

propostas apresentadas; não podendo exceder o uso da palavra a 2 (dois) minutos a cada inscrição, 

ficando vedada a transferência de sobra de tempo entre uma inscrição e outra; 

 § 7º Após esgotadas as discussões em relação à proposta, os delegados serão convidados a 

levantarem os crachás para votação, da seguinte forma: a FAVOR, em seguida, CONTRA, e na 

sequência ABSTENÇÃO, sendo aprovada a alternativa que atingir maioria simples de votos entre os 

delegados  presentes. 

 

Art. 17 Poderão ser apresentadas Moções no decorrer da conferência e Plenária, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

§ 1º As moções deverão ser apresentadas por escrito à Coordenação Geral da CMS, até o final 

da leitura do Relatório Síntese, devendo conter, no mínimo 24 (vinte e quatro) signatários - dez por 

cento dos delegados, para apresentação na Plenária; 

 § 2º A aprovação das Moções será por maioria simples dos delegados presentes; 

 § 3º O tempo para a apresentação individual das mesmas não poderá exceder a 2 ( dois ) 

minutos; 

 § 4º Todas as Moções aprovadas na 8° CMS farão parte do relatório final. 

 

CAPÍTULO VII 

DO RELATÓRIO FINAL 

 

Art. 18 O Relatório Final deverá contemplar o conjunto das Propostas e Moções aprovadas na 8° 

Conferência Municipal de Saúde de Bauru, cumprindo os prazos para a 16° Conferência Nacional de 

Saúde.  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 19 As inscrições dos delegados eleitos e natos serão aceitas até as 17h (dezessete horas) do dia 

14 de março de 2019 mediante as fichas de inscrições devidamente preenchidas e encaminhadas à 

Coordenação da VIII Conferência Municipal de Saúde de Bauru, na sede da Secretaria Municipal de 

Saúde, Rua Gerson França, 7-49. 

Art. 20 Serão conferidos certificados aos delegados participantes da 8° CMS. 

Art. 21 O período de duração da Plenária Final poderá ser prorrogado pelo tempo necessário ao bom 

desempenho dos trabalhos, mediante deliberação pela maioria simples dos delegados. 
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Art. 22 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da VIII 

Conferência Municipal de Saúde de Bauru. 

Art. 23 O presente regimento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde na reunião ordinária 

de 21 de janeiro de 2.019 e segue para publicação. 

 

 

 

Bauru, 04 de fevereiro de 2.019. 

 

 

 

 

GRAZIELA DE ALMEIDA PRADO E PICCINO MARAFIOTTI 

COORDENADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO I 

 

LOCAIS DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS 

 

1.  Região -  Território Noroeste - Dia 22/02/2019 das 18h30 às 21h30 

Local: EMEF José Francisco Junior (Zé do Skinão) 

            Rua João Borges, q.2 – Jd. Progresso  

UBS Centro USF Nove de Julho/Fort.R. Lima 

      UBS Bela Vista USF Santa Edwirges 

      UBS Godoy UAF Bela Vista 

      UBS Nova Esperança  UPA Bela Vista 

      UBS PVA  

 

2. Região – Território Sul - Dia 25/02/2019 das 18h30 às 21h30 

Local: EMEF Ivan Engler de Almeida 

           Av. Maria Ranieri, 1-40 - Pq. dos Sabiás  

  UBS Dutra UBS Independência 

UBS Europa   USF Dutra 

  UBS Falcão UPA Ipiranga 

  UBS Jussara Celina  

 

3. Região – Território Sudeste -  Dia 26/02/2019 das 18h30 às 21h30 

Local: EMEF Lydia Alexandrina Nava Cury - Núcleo de Ensino Renovado/NER 

           Rua Anthero Donnini, 1-125 – Geisel 

UBS Cardia UBS Octávio Rasi 

UBS Geisel UPA Geisel/Redentor 

  UBS Redentor UAF Geisel/Redentor 

 

4. Região - Território Norte - Dia 27/02/2019 das 18h30 às 21h30 

 Local: E.E. Profa Ada Cariani Avalone  

            Av. Dr. Marcos de Paula Raphael, q. 20 - Mary Dota 

UBS Beija Flor           UBS Tibiriça 

UBS Gasparini USF Pousada da Esperança 

UBS Mary Dota USF Vila São Paulo 

USF Nova Bauru UPA Mary Dota 

    

5. Região – Central - Dia 28/02/2019 das 18h30 às 21h30 

Local: EE Ernesto Monte 

           Praça das Cerejeiras, 4-44 - Vila Noemi  

UAF Centro Pronto Socorro Central 

Seção de Apoio Social Vigilância em Saúde 

CEO SAMU 
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SOPC  CAPS I 

CTA-COAS CAPS III 

CRMI CAPS AD 

CEREST CAPS Infantil 

       PROMAI Ambulatório Municipal de Saúde Mental 

       Banco de Leite Humano Residência Terapêutica 

 

 

 

 

 

 


