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Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT, incluin-
do imprensa, Internet e outras mídias;
II - promover a divulgação do Regimento e do Regulamento da 2ª Con-
ferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT;
III - orientar as atividades de comunicação social da 2ª CESTT;
IV - apresentar relatórios periódicos das ações de comunicação e divul-
gação, incluindo recursos na mídia;
V - divulgar a produção de materiais, da programação e o Relatório Final da 2ª 
Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT;
VI - mobilizar e estimular a participação de todos os segmentos/setores 
pertinentes nas etapas de realização;
VII - estimular a realização de atividades envolvendo os trabalhadores e 
trabalhadoras e gestores, para discussão do Documento Orientador; e
VIII - estimular a realização de Seminários Mobilizadores.
CAPÍTULO VII
DOS PARTICIPANTES
Art. 19 - A 2ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalha-
dora - CESTT contará com os seguintes participantes, conforme o Regimento:
a) Delegados eleitos pelo Conselho Estadual de Saúde, com direito a 
voz e voto;
b) Delegados eleitos na Etapa Estadual da 2ª Conferência Estadual de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT, conforme previsto 
no Regimento, com direito a voz e voto; e
c) Convidados, com direito a voz.
§ 1º - No processo eleitoral para a escolha de delegados, deverão ser 
eleitos Delegados Suplentes, no total de 30% (trinta por cento) das va-
gas de cada segmento, devendo ser encaminhada a ficha de inscrição 
do Delegado Suplente, assim caracterizado no conjunto dos delegados 
inscritos, à Comissão Organizadora da 2ª Conferência Estadual de Saú-
de do Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT, até 23 de maio de 2014.
§ 2º - Serão convidados para a 2ª Conferência Estadual de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT representantes de ONGs, En-
tidades, Instituições Estaduais e Nacionais, Personalidades Estaduais 
e Nacionais, com atuação de relevância em saúde dos trabalhadores 
e setores afins, num percentual máximo de até 10% (dez por cento) do 
total de Delegados Eleitos, que serão indicados pela Comissão Orga-
nizadora, e aprovados pelo Plenário do Conselho Estadual de Saúde.
§ 3º - A lista de Convidados será concluída até 27 de maio de 2014.
§ 4º - Deverá ser estimulada a participação de representantes de todos 
os setores de Estado envolvidos com as ações de Saúde do Trabalha-
dor, incluindo, entre outros, Trabalho e Emprego, Previdência Social, 
Assistência Social, Desenvolvimento Agrário, Educação e Ministério 
Público, como os Delegados Eleitos pelo Conselho Estadual de Saúde, 
assim como convidados.
§ 5º - Deverá ser estimulada a participação de representantes dos seg-
mentos/setores envolvidos com as ações de Saúde do Trabalhador, 
considerando os principais setores produtivos e as questões de gênero, 
geração, raça, etnia, orientação sexual, além dos trabalhadores em con-
dição de informalidade.
Art. 20 - As inscrições dos Delegados para a Etapa Estadual da 2ª Conferência 
Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT deverão ser 
feitas junto à Comissão Organizadora até o dia 23 de maio de 2014.
Art. 21 - O credenciamento dos Delegados Eleitos e Convidados deverá 
ser realizado no dia 5 e 6 de Junho de 2014, das 9h às 15h.
Art. 22 - O credenciamento dos Delegados Suplentes Eleitos em substi-
tuição aos Delegados Titulares Eleitos deverá ser realizado no dia 6 de 
junho de 2014, das 15h às 17h.
Art. 23 - Os participantes com deficiência e/ou patologias deverão fazer 
o registro na ficha de inscrição da 2ª Conferência Estadual de Saúde do 
Trabalhador, para que sejam providenciadas as condições necessárias 
à sua participação.
CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 24 - As despesas com a organização geral para a realização da Etapa Es-
tadual da 2ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
- CESTT caberão à dotação orçamentária consignada a SESACRE.
§ 1º - A Secretaria de Saúde arcará com as despesas referentes à hos-
pedagem e alimentação de todos os Delegados e convidados.
§ 2º - As despesas com o deslocamento dos Delegados Estaduais elei-
tos para a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Tra-
balhadora - CNSTT, de seus municípios até Brasília serão de responsa-
bilidade da SESACRE�
§ 3º - As despesas com o deslocamento dos representantes de entidades/
instituições eleitos Delegados pelo Conselho Estadual de Saúde da cidade 
de origem até Rio Branco serão de responsabilidade da SESACRE.
§ 4º - As despesas com o deslocamento e diárias dos membros das 
comissões da 2ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora - CESTT terão equiparação a de Conselheiro de Saúde e 
caberão à dotação orçamentária consignada à SESACRE.
§ 5º - As despesas com o deslocamento dos convidados até Rio Branco 
caberão à dotação orçamentária consignada à SESACRE.

§ 6º - As despesas com as Conferências Macrorregionais e Estadual po-
derão ser custeadas pelos Fundos Estaduais e/ou Municipais de Saúde, 
incluindo os recursos destinados ao CEREST-AC.
§ 7º - Os Delegados Suplentes Eleitos dos segmentos dos Usuários e dos 
Trabalhadores de Saúde somente terão direito à hospedagem e à alimen-
tação, pagas pela SESACRE, quando configurado o seu credenciamento 
enquanto Delegado, em substituição ao Delegado Titular Eleito.
CAPÍTULO IX
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS
Art. 25 - Serão consideradas como instâncias deliberativas da 2ª CESTT:
I - Plenária de Abertura;
II - Grupos de Trabalho; e
III - Plenária Final.
§ 1º - A Plenária de Abertura terá como objetivo deliberar sobre o Regula-
mento da Etapa Estadual 2ª CESTT e contará com uma mesa paritária com 
coordenação e secretaria, todos indicados pela Comissão Organizadora.
§ 2º - Os grupos de trabalho, distribuídos paritariamente, serão realizados 
simultaneamente, em um número total de 04 (quatro), e deliberarão sobre 
o Relatório Consolidado das Etapas Macrorregionais, disponibilizados aos 
delegados da Etapa Estadual da 2ª CESTT da seguinte forma:
I - o Relatório Consolidado das Etapas Macrorregionais será lido e votado;
II - as propostas constantes do Relatório Consolidado das Etapas Macror-
regionais e não destacadas em pelo menos 03 (três) grupos de trabalho se-
rão consideradas aprovadas e farão parte do Relatório Final da 2ª CESTT;
III - as propostas destacadas que obtiverem 70% (setenta por cento) ou 
mais de aprovação em pelo menos 03 (três) grupos de trabalho farão 
parte do Relatório Final da 2ª CESTT;
IV - para apreciação na Plenária Final, as propostas constantes do Rela-
tório Consolidado das Etapas Macrorregionais, destacadas nos grupos 
de trabalho, deverão ter a aprovação de, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) dos votos em pelo menos 2 (dois) grupos de trabalho;
V - na Etapa Estadual não serão acatadas propostas novas; e
VI - os grupos de trabalho terão mesas paritárias, com coordenação e 
secretário (a), todos indicados pela Comissão Organizadora.
§ 3º - O resultado do trabalho de grupo será sistematizado pela Co-
missão de Formulação e Relatoria, constituindo o Relatório Preliminar 
Final, encaminhado para Plenária Final.
§ 4º - A Plenária Final terá como objetivo votar o conjunto de propostas 
que deverão ser a ela submetidas na forma deste Regimento e aprovar 
as Moções de âmbito Estadual.
Art. 26 - O Relatório Final da Conferência conterá com as propostas 
aprovadas nos grupos de trabalho e as propostas de moções aprovadas 
na Plenária Final, devendo expressar os debates realizados nas três 
Etapas, bem como, conter diretrizes nacionais para a implementação da 
Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
Parágrafo único. O Relatório, aprovado na Plenária Final da 2ª Confe-
rência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CESTT 
será encaminhado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), à Comissão 
Organizadora da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora - CNSTT.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Co-
missão Organizadora da 2ª Conferência Estadual de Saúde do Traba-
lhador e da Trabalhadora - CESTT.
Art. 28 - As dúvidas quanto à aplicação deste Regimento das Etapas 
Macrorregionais e Estadual serão esclarecidas pela Comissão Organi-
zadora da 2ª CESTT.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Elenilsom Silva de Souza
Presidente do Conselho Estadual de Saúde
Homologo a Resolução CES nº. 03/2014, nos termos da Lei Comple-
mentar Estadual nº. 263, de 21 de junho de 2013, por delegação confe-
rida por meio do Decreto nº. 11.925 de 8 de abril de 2005.

Suely de Souza Melo da Costa
Secretária de Estado de Saúde
_________________________________________________________

ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 101/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0031638-3/2013
PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP Nº. 1536/2013 CPL 04  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição medicamentos especializados, destinado a atender a neces-
sidade do Centro de Referência para o Programa de Medicamentos 
de Dispensação Excepcional - CREME, por um período previsto de 12 
(doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 288.312,00 (duzentos e oitenta e oito 
mil trezentos e doze reais).


