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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADOEXECUTIVO

Vitória (ES), Segunda-feira, 07 de Abril de 2014. 
§ 1º - No processo eleitoral para escolha de delegados, deverão ser 
eleitos Delegados suplentes, no total de 20% (vinte por cento) das 
vagas de cada segmento, devendo ser encaminhada a ficha de inscrição 
do delegado suplente, assim caracterizado no conjunto de delegados 
inscritos, à Comissão Organizadora Regional da Etapa Macrorregional. 
 
§ 2º - Cada Comissão de Organização Regional indicará entre seus 
membros 08 delegados natos para a conferência da sua região. 
 
§ 2º - As fichas de inscrição dos delegados eleitos nas Etapas 
Macrorregionais para a Etapa Estadual, titulares e suplentes deverão ser 
enviadas à Comissão Organizadora da Etapa Estadual da 4ª CNSTT até o 
dia 05/06/2014. 
 
§ 3º - Serão convidados para a Macrorregional da CNSTT, 
representantes de ONGs, Entidades, Instituições Municipais, Estaduais, 
Nacionais e Internacionais e Personalidades Municipais, Estaduais e 
Nacionais, com atuação de relevância em Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora e setores afins, num percentual máximo de até 10% (dez 
por cento) do total de delegados eleitos para Etapa Macrorregional, que 
serão indicados pela Comissão Organizadora Regional. 
 
§ 4º Deverá ser estimulada a participação de representantes de todos 
os setores da Macrorregião envolvidos com as ações de Saúde do 
Trabalhador, incluindo, entre outros, Trabalho e Emprego, Previdência 
Social, Assistência Social, Desenvolvimento Agrário, Educação e 
Ministério Público, como delegados eleitos pelo CES, assim como 
convidados. 
 
§ 5º Deverá ser estimulada a participação de representantes dos 
segmentos/setores envolvidos com as ações de Saúde do Trabalhador, 
considerando os principais setores produtivos e as questões de gênero, 
geração de renda, raça, etnia, orientação sexual, além dos trabalhadores 
em condição de informalidade. 
 
Art. 23º -  O credenciamento de delegados titulares eleitos e 
convidados para a Etapa Nacional deverá ser realizado no dia 10 de 
novembro de 2014, das 10 às 21 horas e no dia 11 de novembro de 
2014 das 9 às 18 horas. 
 
Art. 24º - O credenciamento de delegados suplentes eleitos para Etapa 
nacional em substituição aos delegados titulares eleitos deverá ser 
realizado no dia 11/11/2014, das 18 às 21 horas. 
 
CAPITULO VII 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Art. 25º - As despesas com a organização geral para a realização da 
Etapa Estadual da 4ª CNSTT caberão à dotação orçamentária consignada 
na Secretaria Estadual de Saúde/FES do ES. 
 
§ 1º - A Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo 
arcará com as despesas referentes à hospedagem e alimentação de 
todos os delegados e convidados para a Etapa Estadual da 4ª CNSTT. 
 
§ 2º - As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos 
delegados indicados pelos municípios para as Etapas Macrorregionais, 
serão de responsabilidade dos respectivos municípios. 
 
§ 3º - As despesas com o deslocamento dos representantes de 
entidades/ instituições eleitos delegados nas conferências 
Macrorregionais ou indicados convidados pelo Conselho Estadual de 
Saúde, da sua cidade de origem até o município sede da Etapa Estadual, 
serão de responsabilidade dos municípios, ou entidades/instituições que 
representam. 
 

§ 4º-  As despesas de deslocamento dos delegados eleitos para Etapa 
nacional da 4ª CNSTT de Vitória para Brasília serão de responsabilidade 
da Secretaria Estadual de Saúde/FES. 
 
§ 5º - Os delegados suplentes eleitos para a Etapa nacional da 4ª 
CNSTT dos segmentos de usuários e dos trabalhadores de saúde 
somente terão direito à hospedagem e à alimentação, pagas pelo 
Ministério da Saúde, quando configurado o seu credenciamento 
enquanto delegado, em substituição ao delegado titular eleito. 

 
 

CAPITULO VIII 
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS 
 
Art.26º - Serão consideradas instâncias deliberativas das Etapas 
Estadual e Macrorregionais da 4ª CNSTT: 
 
I- Plenária de Abertura; 
II - Grupos de Trabalho; 
III- Plenária Final. 
 
§ 1º - A Plenária de Abertura terá como objetivo deliberar sobre o 
Regulamento da Etapa Estadual e Macrorregional da 4ª CNSTT e contará 
com uma mesa paritária com a coordenação e secretaria, todos os 
componentes indicados pela comissão organizadora. 
 
§ 2º - Os grupos de trabalho da Etapa Estadual da 4ª CNSTT, 
distribuídos paritariamente, serão realizados simultaneamente, em um 
número de 6 (seis), e deliberarão sobre o relatório consolidado das 
Etapas Macrorregionais, disponibilizados aos delegados da Etapa 
Estadual da seguinte forma: 
 
I - o relatório consolidado das Etapas Macrorregionais será lido e 

votado; 
 

II - as propostas constantes do relatório consolidado das Etapas 
Macrorregionais e não destacados em pelo menos quatro (04) grupos de 
trabalho serão consideradas aprovadas e farão parte do relatório final da 
Etapa Estadual da 4ª CNSTT; 

 
III - as propostas destacadas que obtiverem 70% (setenta por cento) 
ou mais de aprovação em pelo menos quatro (04) grupos de trabalho 
farão parte do relatório final da Etapa Estadual da 4ª CNSTT; 

 
IV - para apreciação na plenária final, as propostas constantes do 
relatório consolidado das Etapas Macrorregionais, destacadas nos grupos 
de trabalho, deverão ter aprovação de no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) dos votos em pelo menos em quatro (04) grupos de trabalho; 

 
V - na Etapa Estadual não serão acatadas propostas novas; 

 
VI - os grupos de trabalho terão mesas paritárias, com coordenação e 
secretaria, todos os componentes indicados pela comissão organizadora. 
 
§3º - O resultado do trabalho de grupo será sistematizado pela 
Comissão de Formulação e Relatoria, constituindo o relatório preliminar 
final e encaminhado para o plenário 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. 27º - O relatório final da Conferência conterá as propostas 
aprovadas nos grupos de trabalho e as propostas e moções aprovadas 
na plenária final, devendo expressar os debates realizados nas Etapas 
Macrorregionais e Estadual, bem como conter diretrizes Nacionais para a 


