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 REGULAMENTO DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE  

 

A Comissão Organizadora da 9ª Conferência Estadual de Saúde (9ª ConfES/RJ), no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da 9ª ConfES/RJ 

(Processo SEI-080001/009336/2022) estabelece o presente REGULAMENTO para o 

funcionamento da 9ª ConfES/RJ. 

 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 

Art. 1º Este Regulamento tem como finalidade apresentar todas as informações 

necessárias para participação na 9ª Conferência Estadual de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro. Caso sejam necessários mais esclarecimentos, os membros da Comissão 

Organizadora, Secretaria Executiva e Equipe de Apoio estarão disponíveis para atendê-

los (Edital de Convocação publicado em 08/07/2022).  

   

CAPÍTULO II 
DO TEMÁRIO 

 

Art. 2º Nos dias 26 a 28 de maio de 2023, serão debatidas e apresentadas aos 

participantes, diretrizes e propostas sobre o temário “Garantir Direitos e Defender o 

SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”. 

 

Art. 3º A estrutura de funcionamento da 9ª Conferência Estadual de Saúde será 

apresentada no início do evento pela Comissão Organizadora.  

CAPÍTULO III 
DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 4º Nos termos do Regimento Interno da 9ª Conferência Estadual de Saúde, os 

participantes da Etapa Estadual serão distribuídos nas seguintes categorias: 
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I – Conselheiros(as), doravante denominados Pessoas Delegadas, com direito a voz e 

voto em todas as atividades; 

II – Convidados(as), doravante denominadas Pessoas Convidadas, com direito a voz e 

voto nos Grupos de Trabalho e voz na Plenária final. 

 

Art. 5° As pessoas com deficiência e necessidades especiais terão direito a participar da 

Conferência com seus respectivos acompanhantes, desde que justificado legalmente e 

informado no ato da inscrição. 

 

Art. 6º A definição dos participantes para as etapas Estadual e Nacional será por eleição 

por via ascendente: processo de escolha de representantes de delegação realizado em 

uma das etapas da Conferência de Saúde para a etapa subsequente. Na Etapa Municipal 

serão eleitas, por via ascendente, as pessoas componentes da delegação do Município 

para a Etapa Estadual. Por sua vez, na Etapa Estadual, serão eleitos, por via ascendente, 

representantes das Regiões de Saúde, bem como do Estado para a Etapa Nacional, que 

buscará atender aos critérios de equidade, atendendo os artigos 24, §4º e 34, §1º do 

Regimento Interno da 9ª ConfES/RJ. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CREDENCIAMENTO 

 

Art. 7º O credenciamento das Pessoas Delegadas titulares deverá ser realizado no dia 26 

de maio de 2023, no horário de 14:00 às 19:00 horas e 27 de maio de 08:00 às 10:00 

horas. Para as pessoas Delegadas Suplentes que substituirão a Pessoa Delegada Titular, 

será no dia 27 de maio de 2023, no horário de 10:30 às 12:00 horas, conforme indicadas 

no relatório oficial. 

 

§1º Fica sob a responsabilidade do Representante da Delegação e/ou Representante 

Regional acompanhar a substituição das Pessoas Delegadas titulares pelos respectivos 

suplentes de acordo com a participação das Pessoas Delegados nas etapas anteriores. 
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 §2º Para as Pessoas Delegadas que fazem jus a hospedagem, será exigida a 

apresentação do crachá recebido no ato do credenciamento, para fins de realização do 

check in. 

 

CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 8º Nos termos do Regimento Interno da 9ª ConfES/RJ, a Etapa Estadual terá a 

seguinte organização: 

I - Plenária de Abertura; 

1.1 Palestra Magna – Tema Central da 9ª ConfES/RJ. 

1.2 Mesa de Apresentação dos Eixos. 

II – Grupos de trabalho; 

III - Atividades de cultura popular e Práticas Integrativas;  

IV - Plenária Final; e 

V- Plenária de Eleição da Delegação para 17ª Conferência Nacional de Saúde; 

 

§1º A Plenária de abertura é uma sessão solene, não deliberativa, para dar início à 9ª 

Conferência Estadual de Saúde. 

§2º A Palestra magna será a apresentação do tema central da 9ª ConfES/RJ, por pessoa 

convidada pela Comissão Organizadora da 9ª ConfES/RJ, com notório saber e expertise 

no assunto. 

§3º A Mesa de apresentação dos Eixos será formada por Palestrantes escolhidos pela 

Comissão Organizadora da 9ª ConfES/RJ, de acordo com sua expertise relacionada ao 

tema, e 01 (um) Coordenador. Serão abordados temas de relevância dos eixos temáticos 

e posteriormente aberto para perguntas, as quais deverão ser feitas por meio da 

manifestação escrita ou oral, considerando o número de inscrições compatíveis com o 

tempo disponível para o mesmo, tendo prioridade para manifestação os inscritos pela 
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primeira vez, garantindo-se a ampla oportunidade de participação. O tempo para as 

manifestações orais será de até 02 (dois) minutos.  

§4º Os Grupos de Trabalho são instâncias Deliberativas para discutir e votar os 

conteúdos do Relatório Estadual Consolidado e de acesso restrito às Pessoas Delegadas, 

com direito a voz e voto, e pessoas Convidadas, com direito à voz.  

§5º Observado o disposto no Regimento Interno da 9ª Conferência Estadual de Saúde, a 

Plenária Final é uma sessão organizada para discussão, aprovação e reprovação das 

diretrizes e propostas encaminhadas pelos grupos de trabalho, leitura e aprovação ou não 

das Moções. 

§6° A Plenária de eleição é o momento para eleger as Pessoas Delegadas que 

representarão o Estado do Rio de Janeiro na 17ª Conferência Nacional de Saúde.  

 

CAPÍTULO VI 

 DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

Art. 9º O Consolidado das propostas referentes às Etapas Municipais será apresentado 

em diretrizes e propostas, devidamente sistematizado pela Comissão de Relatoria, que 

poderá compilar, aglutinar e organizar as propostas previamente, dando ciência aos 

municípios de possíveis inconsistências, considerando que não haverá etapas regionais, 

nos termos do Regimento Interno e das Propostas da 9ª Conferência Estadual de Saúde. 

Parágrafo único: O Relatório Consolidado contará com as diretrizes propostas pela 

Comissão Organizadora da 9ª ConfES/RJ, que serão debatidas e aprovadas nos Grupos 

de Trabalho. 

Art. 10º Os Grupos de Trabalho (GT’s) são instâncias de debate e votação das propostas 

de âmbito Estadual constantes do Consolidado das propostas referentes às Etapas 

Municipais, conforme Art. 9º. 
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Art. 11 Os Grupos de Trabalho serão distribuídos em locais identificados com o mesmo 

número do grupo. 

Art. 12 A Comissão Organizadora distribuirá, previamente, as Pessoas Delegadas e 

Convidadas aos Grupos de Trabalho, considerando, sempre que possível, a indicação 

feita pelos participantes no ato da inscrição dos quatro Eixos de sua preferência, em 

ordem de opção (1ª, 2ª, 3ª e 4ª opção).  

 

Art. 13 Os Grupos de Trabalho (GT’s) contarão com a seguinte organização: 

 

I – As atividades serão dirigidas por uma Mesa Coordenadora composta por um Relator 

da Comissão de Relatoria, um coordenador definido previamente pela Comissão 

Organizadora e um mediador escolhido entre os membros que participam do grupo, com 

a função de organizar as discussões do Grupo de Trabalho, realizar o processo de 

verificação de quórum, controlar o tempo e organizar a participação das Pessoas 

Delegadas e Convidadas. 

 

II – Os Relatórios de cada grupo serão encaminhados para os Relatores de Síntese do 

tema de cada dia, resultando no Relatório Consolidado que será distribuído no dia 

seguinte. Os Relatórios parciais integrarão o Relatório Final que será discutido e aprovado 

na Plenária, juntamente com as Moções.  

 

Art. 14 Os GT’s serão realizados simultaneamente e deliberarão propostas a serem 

encaminhadas para a Plenária Final de acordo com os seguintes eixos temáticos: 

I - O Brasil que temos. O Brasil que queremos; 

II - O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; 

III - Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e 

IV - Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. 
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Parágrafo único: Na Etapa Estadual, não serão acatadas Propostas novas, cabendo aos 

Grupos de Trabalho discutir somente as que constarem do Consolidado referentes às 

Etapas Municipais, Conferencia Livres e do CES/RJ. 

Art. 15 Após a leitura, a votação dos destaques será encaminhada da seguinte maneira: 

§1º Caso haja mais de um destaque para a mesma proposta, recomenda-se que os 

proponentes se reúnam e, preferencialmente, apresentem um destaque único. 

§2º Ao término da leitura, serão apreciados os destaques e a Pessoa Delegada autora do 

destaque terá 02 (dois) minutos para defender sua proposta de supressão total ou parcial. 

§3º Após a defesa da proposta de supressão total ou parcial, serão conferidos 02 (dois) 

minutos para a pessoa Delegada que queira fazer a defesa de manutenção do texto 

original. 

§4º Será permitida uma segunda manifestação, a favor e contra, se a Plenária não se 

sentir devidamente esclarecida para a votação. 

 

§5º Caso o autor do destaque não estiver presente no momento da sua apreciação, o 

destaque não será considerado. 

 

§6º Havendo a necessidade de ajuste textual, para fins de adequar o sentido do texto, 

concordância e/ou correção ortográfica, será atribuição da Subcomissão de Relatoria 

proceder à respectiva edição pontual, sem alteração do objeto da proposta. 

 

Art. 16 De acordo com o Regimento Interno da 9ª Conferência Estadual de Saúde: 

 

I – Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem 70% (setenta por cento) 

ou mais de votos favoráveis no Grupo de Trabalho de cada Eixo Temático, compondo o 

Relatório Final da 9ª Conferência Estadual de Saúde; 
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II – As propostas que obtiverem mais de 50% (cinquenta por cento) e menos de 70% 

(setenta por cento) de votos favoráveis no Grupo de Trabalho de cada Eixo Temático 

serão encaminhadas para apreciação e votação na Plenária Deliberativa; 

III – As propostas que não obtiverem o número mínimo de 50% dos votos favoráveis 

necessários serão consideradas não aprovadas.  

 

Art. 17 A Mesa Coordenadora do Grupo de Trabalho avaliará e poderá assegurar às 

Pessoas Delegadas uma intervenção pelo tempo improrrogável de 02 (dois) minutos, 

nas seguintes situações: 

 

I – Pela Questão de Ordem, quando os dispositivos do Regimento Interno da 9ª 

ConfES/RJ e deste Regulamento não estiverem sendo observados; 

II – Por solicitação de esclarecimento, quando a dúvida for dirigida à Mesa Coordenadora 

do GT, antes do processo de votação; e 

III - Por solicitação de encaminhamento, quando a manifestação da pessoa Delegada for 

relacionada ao processo de condução do tema em discussão. 

 

§1º Não serão permitidas questões de ordem durante o regime de votação. 

 

§2º As solicitações de encaminhamento somente serão acatadas pela Mesa 

Coordenadora dos Trabalhos quando se referirem às propostas em debate, com vistas à 

votação. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS MOÇÕES 

 

Art. 18 As Propostas de Moção, de Âmbito, Repercussão e Relevância Estadual e 

Nacional só poderão ser encaminhadas por Pessoas Delegadas Titulares, com assinatura 

de, no mínimo, 30% das Pessoas Delegadas presentes na 9ª ConfES/RJ, e devem ser 

apresentadas à Comissão de Relatoria/ Secretaria da 9ª Conferência Estadual de Saúde, 
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até às 11:00 horas, impreterivelmente, do dia 28 de maio de 2023 e apreciada em 

Plenária. 

Parágrafo único: Somente serão aceitas Moções apresentadas em formulário próprio, à 

disposição dos interessados no local do credenciamento. Assim como nos destaques, 

será garantido o tempo de 02 (dois) minutos para a defesa das Moções na Plenária Final, 

bem como 02 (dois) minutos para a réplica, se for necessário. 

Art. 19 Serão designadas duas pessoas no local do credenciamento que receberão e 

organizarão as propostas de Moção, que atenderão aos critérios previstos neste artigo, 

classificando-as e agrupando-as por tema. 

Art. 20 As Moções serão lidas pelo Coordenador da mesa da Plenária Final, submetidas e 

aprovadas pela Plenária depois de encerrada a fase de apreciação das propostas 

advindas dos Grupos de Trabalho. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA PLENÁRIA FINAL 

 

Art. 21 A Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar as propostas 

provenientes do Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho, bem como as Moções. 

 

§1º Na Plenária Final, somente serão discutidas propostas aprovadas pelos Grupos de 

Trabalho após discussão do Consolidado referentes às Etapas Municipais, organizado 

pela Comissão de Relatoria, em conformidade com o Art. 9º deste Regulamento. 

§ 2° O Relatório Final da 9ª Conferência Estadual de Saúde deverá conter 01 (uma) 

Diretriz para cada um dos 04 eixos temáticos, 20 (vinte) propostas a serem aprovadas na 

Plenária Final da Etapa Estadual para serem encaminhadas para 17ª Conferência 

Nacional de Saúde e propostas ilimitadas aprovadas em âmbito Estadual.  
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Art. 22 A Plenária Final contará com uma mesa composta de modo paritário, com 

definição de Coordenação e Secretaria, sendo todos membros da Comissão 

Organizadora.  

 

Art. 23 A apreciação e votação das diretrizes e propostas que comporão o Relatório Final 

Consolidado da 9ª Conferência Estadual de Saúde serão encaminhadas da seguinte 

maneira: 

I – Serão informadas as propostas aprovadas com 70% (setenta por cento) ou mais de 

votos favoráveis nos Grupos de Trabalho de cada Eixo Temático constantes do Relatório 

Consolidado dos Grupos de Trabalho. A quantidade de propostas será dividida por eixo e 

serão consolidadas dentro da sala.  

II – Em seguida, a Mesa da Coordenação dos Trabalhos promoverá a leitura e votação 

das diretrizes e propostas remetidas à Plenária Final, por Eixo Temático. 

III – Encerrada a fase de apreciação do Relatório de Grupos da 9ª Conferência Estadual 

de Saúde, o Coordenador(a) da mesa procederá à leitura das propostas de Moções e as 

submeterá à aprovação da Plenária Final, observando o percentual de aprovação previsto 

no Art. 18 deste Regulamento.  

  

Parágrafo único. Caso a maioria dos presentes na Plenária não se sentir devidamente 

esclarecida para a votação, será permitida às Pessoas Delegadas uma manifestação “a 

favor” e uma “contra”, com duração de até 02 (dois) minutos.  

 

Art. 24 A 9ª Conferência Estadual de Saúde aprovará as Diretrizes, Propostas e as 

Moções, com 50% mais 01 (um) das Pessoas Delegadas presentes em Plenário.  

  

Art. 25 Após a votação de Propostas e Moções, ocorrerá a Eleição da Delegação 

Estadual para 17ª Conferência Nacional de Saúde. 
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CAPÍTULO IX 

DA PLENÁRIA DE ELEIÇÃO DA DELEGAÇÃO PARA A 

17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE  

 

Art. 26 A Delegação Estadual para a 17ª Conferência Nacional de Saúde será eleita em 

Plenária de Eleição, durante a realização da 9ª Conferência Estadual de Saúde, conforme 

o anexo IV do Regimento Interno da 9ª ConfES/RJ. 

 

§ 1º As Eleições das Pessoas Delegadas por Região serão coordenadas pelos 

Representantes Regionais e/ou pelo representante legal da delegação da região e 

acompanhadas por um membro (que não o mesmo) da Comissão Organizadora da 9ª 

Conferência Estadual de Saúde. 

§ 2º As Pessoas Delegadas serão eleitas na Plenária de Eleição na 9ª Conferência 

Estadual de Saúde, de acordo com a sua participação efetiva em toda a Conferência, 

respeitando-se o percentual de 85%. 

§ 3º Só poderão ser eleitas para a Etapa Nacional as Pessoas Delegadas presentes na 

Plenária de Eleição, que ocorrerá após a Plenária Final da 9ª Conferência Estadual de 

Saúde. 

§ 4º Após a Eleição da Delegação para a Conferência Nacional, os nomes das Pessoas 

Delegadas serão lidos para a Homologação do Pleno da 9ª Conferência Estadual de 

Saúde e todos os eleitos terão que estar presentes neste momento para a homologação. 

 

Art. 27 Depois de concluídas todas as etapas, encerra-se a 9ª Conferência Estadual de 

Saúde.  

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 28 Os Certificados serão entregues aos participantes que obtiverem 85% de 

presença na Conferência, em formato impresso ou digital. 
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Art. 29 As especificidades relacionadas à mobilidade, alimentação e tratamentos 

especiais deverão ser previamente informadas pelo participante no ato de sua inscrição. 

 

Parágrafo único: No caso de a Pessoa Delegada necessitar de acompanhante, a mesma 

deverá comprovar a sua solicitação.  

 

Art. 30 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Art. 31 O presente Regulamento, após a sua homologação pelo Pleno do CES/RJ, não 

sofrerá alterações, ressalvadas as hipóteses de alterações decorrentes do Conselho 

Nacional de Saúde. 

 

. 


