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RESOLUÇÃO CES/PR nº 011/14

O Conselho Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR, regulamentado conforme 
disposto no inciso III do artigo 169 da Constituição Estadual e artigo 1º das 
Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de de-
zembro de 1990, pelas Leis Estaduais nº 10.913, de 04 de outubro de 1994, e 
nº 11.188, de 09 de novembro de 1995, no uso de sua competência regimental 
conferida pelo art. 5º, reunido na 207ª Reunião Ordinária do CES/PR, em 27 
de março de 2014,

RESOLVE:

Aprovar o Regimento da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha

REGIMENTO INTERNO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DO PARANÁ – MARCELO MON-
TANHA CORRESPONDENTE À 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA

CAPÍTULO I
DOS DELEGADOS

Art. 1º São considerados delegados da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Tra-
balhador e da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha, os representantes de 
entidades eleitas segundo critérios previamente estabelecidos no Regulamento, que 
se credenciarem até as 10h do dia 07 de junho de 2014.

§1º A inscrição dos suplentes, em substituição aos delegados titulares ausentes, será 
realizada das 18h do dia 06 de junho de 2014 até as 9h30min do dia 07 de junho 
de 2014, mediante ofício da desistência do delegado titular.

§2º Para os casos em que não houver ofício da desistência do delegado titular, 
a inscrição de suplente será realizada das 9h30 até às 10h do dia 07 de junho de 
2014.

§3º Poderá se credenciar como delegado em substituição, representante do mesmo 

MUNICÍPIOS HABILITADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 253/2009 

1 98405573 Adrianópolis 0001 3637 58057-0 6.600,00
2 10079523 Agudos do Sul 0104 2864 145-0 600,00
3 10051990 Campo Largo 0104 0385 600000-6 1.200,00
4 10051820 Candoi 0104 0389 447-8 1.800,00
5 10051995 Castro 0104 0387 116-8 1.800,00
6 10051998 Cerro Azul 0104 2863 141-1 600,00
7 10055906 Contenda 0104 4547 006-4 1.800,00
8 10090491 Curiúva 0104 0725 373-6 1.200,00
9 98405578 Dr. Ulysses 0001 2537 58040-6 1.200,00
10 10055935 Guaira 0104 0722 197-4 600,00
11 10009228 Guaraqueçaba 0001 2327 58042-2 1.200,00
12 10052043 Ivai 0104 0401 197-9 1.200,00
13 10055962 Lapa 0104 0393 210-8 1.800,00
14 99634871 Palmas 0001 0615 58042-2 1.800,00
15 10052087 Ponta Grossa 0104 0400 103-5 1.200,00
16 10052119 São Miguel do Iguaçu 0104 3842 50-2 600,00
17 10061041 Tijucas do Sul 0104 3371 31-6 600,00
18 10056040 Turvo 0104 0389 444-3 600,00

RESOLUÇÃO SESA Nº 278/2014 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 45, XIV da Lei 8.485 de 08.06.1987 e, 

-  considerando a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de 
Direito Financeiro; 

-  considerando o art. 20 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
estabelece que a transferência dos estados para os municípios destinados a financiar ações 
e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, 
de forma regular e automática em conformidade com os critérios de transferência aprovada 
pelo respectivo Conselho de Saúde; 

-  considerando a Lei nº 13.331/2001 (Código de Saúde), regulamentado pelo Decreto nº 
5.711, de 23 de maio de 2002, que dispõe que os recursos alocados no Fundo Estadual de 
Saúde, cujo art. 49 prevê “Os recursos alocados poderão ser objeto de transferência aos 
Fundos Municipais de Saúde, independentemente de convênio ou instrumento congênere”; 

-  considerando que no Estado do Paraná foi criado o Fundo Estadual de Saúde – 
FUNSAUDE (Lei nº 152 de 10/12/2012), regulamentado pelo Decreto nº 7986, de 16 de 
Abril de 2013, com finalidade de “captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos 
financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde”, cuja 
gestão compete ao Secretario de Estado da Saúde devendo autorizar de forma expressa e 
individualmente a execução de despesas referentes a ações e serviços de saúde com 
recursos do FUNSAUDE; 

-   considerando o que dispõe o art. 17 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990: “À Direção 
Estadual do Sistema Único de Saúde”, em seu Item III – “compete buscar apoio técnico e 
financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde”; 

-   considerando autorização do Senhor Secretário de Estado da Saúde, com fulcro no art. 4º 
da Lei Complementar Estadual nº 152/2012.

RESOLVE: 

 - Autorizar o repasse financeiro no valor total de R$15.000,00/mês (quinze mil reais), do 
Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, habilitados por meio da Resolução 
nº 060/2013, de forma regular e automática, na modalidade fundo a fundo. O Incentivo 
corresponde Financeiro Estadual para o desenvolvimento das ações de promoção e prevenção à 
saúde, previstas no Plano Operativo Estadual de Atenção Integral ao Adolescente em Conflito 
com a Lei, para o exercício de 2014. 

Fica definido que os municípios pós-habilitados por meio de Resolução passam a receber 
o incentivo de investimento, conforme estabelecido no Termo de Adesão que cada município 
aderiu, conforme detalhado no Anexo I. 

A utilização dos recursos financeiros deverá atender as exigências legais concernentes à 
licitação a que estão sujeitas todas as despesas da Administração Pública.   

 A documentação administrativa e fiscal deverá ser mantida em arquivo pelo 
período mínimo legal exigido. 

 - Os recursos transferidos serão movimentados sob a fiscalização do respectivo Conselho 
de Saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos do Sistema de Controle Interno e 
Externo.

 - A comprovação da aplicação dos recursos transferidos será analisada com base no 
Relatório de Gestão: os Municípios deverão comprovar a observância do envio do Relatório de 
Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, ate o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução 
financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das 
normas estatuídas na Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, ao qual será dada 
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.  

 - Poderá a qualquer momento a Secretaria de Estado da Saúde por meio do Controle 
Interno em parceria com o Fundo Estadual de Saúde, Gestor dos recursos financeiros destinado a 
ações e serviços públicos de saúde, fazer a verificação “in loco”.   
Caso haja comprovado quaisquer irregularidades, estará o responsável sujeito às sanções previstas 
na Lei nº 8.429, de 1992 – Agentes Públicos Improbidade Administrativa. 

As transferências de que trata esta Resolução serão suspensas aos municípios habilitados 
quando: 
I. Constatado durante a vigência do programa, o descumprimento do disposto no parágrafo 

terceiro do Decreto Estadual nº 7986/2013; 

II. Ocorrer qualquer desvio de finalidade ao programa. 

 - Os recursos orçamentários objeto desta Resolução correrão por conta do orçamento da 
Secretaria de Estado da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas: Saúde para todo o Paraná. 
I. Ação: Transferência Fundo a Fundo a Municípios – Incentivo Financeiro Estadual para o 

desenvolvimento das ações de promoção e prevenção à saúde, previstas no Plano Operativo 
Estadual de Atenção Integral ao Adolescente em Conflito com a Lei; 

II. Iniciativa: 4159 – Gestão das Redes; 
III. Elemento de Despesa: 3341-41.20 

 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, 03 de abril de 2014. 

Michele Caputo Neto  

MUNICÍPIOS HABILITADOS 

1 10051992 CAMPO MOURÃO 0104 0386 504-4 1.500,00
2 10052050 LARANJEIRAS DO SUL 0104 0932 889-0 2.500,00
3 10052083 PATO BRANCO 0104 0602 370-2 1.500,00
4 10052087 PONTA GROSSA 0001 0030 47799-0 2.500,00
5   SÃO JOSÉ DOS PINHAIS       2.500,00
6 10056023 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 0104 0405 233-0 1.500,00
7 10052131 TOLEDO 0001 0587 46094-0 1.500,00
8 10050712 UMUARAMA 0104 3066 80-6 1.500,00
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segmento, conforme listagem de suplentes de cada Macrorregional.

CAPÍTULO II
DA PROGRAMAÇÃO

Art. 2º A 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do 
Paraná – Marcelo Montanha terá a seguinte programação:

§1º No dia 06 de junho de 2014 será feita a abertura das 19h às 22h.

§2º No dia 07 de junho de 2014, Mesa Redonda das 09h às 12h; almoço das 12h 
às 14h e Grupo de Trabalho das 14h às 18h.

§3° No dia 08 de junho de 2014, Plenária Final das 09h às 12h; Eleição dos Dele-
gados para a Conferência Nacional, das 14h às 15h; Homologação dos Delegados 
eleitos e encerramento da Conferência das 15h às 16h.

§4º Haverá translado dos hotéis para o local da Conferência das 18h às 18h30 no 
dia 06 de junho de 2014 e retorno após encerramento das atividades. No dia 07 
de junho de 2014 das 08h às 08h30 e retorno após o encerramento dos grupos de 
trabalho, às 18h. No dia 08 de junho de 2014, haverá somente translado normal 
dos hotéis para o local da Conferência das 08h às 08h30.

§5º Será servido um coffee-break no dia 06 de junho de 2014 após encerramento da 
abertura. No dia 07 de junho de 2014, das 08h30 às 10h será servido outro coffee-
-break. E no dia 08 de junho de 2014 após o encerramento do Evento.

§6º Os delegados eleitos para a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 
deverão estar presentes no ato da homologação, previsto para as 15h do dia 08 de 
junho de 2014, na Plenária da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha. A sua falta ou ausência neste ato 
será considerada como desistência e ou renúncia, e implicará na sua substituição 
imediata por outro delegado segmento/sub-segmento.

CAPÍTULO III
DO TEMÁRIO

Art. 3º A 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do 
Paraná – Marcelo Montanha terá como tema central: “Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, Direito de Todos e Todas e Dever do Estado”. O tema central será 
discutido a partir de um eixo principal e quatro sub-eixos temáticos.

§1º O eixo principal da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha será a “Implementação da Política 
Estadual e Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”.
 
§2º Os sub-eixos da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Traba-
lhadora do Paraná – Marcelo Montanha serão:

e da trabalhadora;

II – Fortalecer a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras, da comunidade 
e do controle social nas ações de saúde do trabalhador e da trabalhadora;

III – Efetivação da Política Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, 
considerando os princípios da integralidade e intersetorialidade nas três esferas 
de governo;

IV – Financiamento da Política Estadual de Saúde do Trabalhador, nos Municípios, 
Estado e União.

CAPÍTULO IV
DOS TRABALHOS EM GRUPO

Art. 4º Serão organizados grupos de trabalho para o debate dos sub-eixos relacio-
nados ao tema central.

Parágrafo Único. Os facilitadores de grupos e convidados da 5ª Conferência Esta-
dual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha 
serão indicados pela Comissão Organizadora e referendados pelo Plenário do 
CES/PR.

Art. 5º As propostas aprovadas nas Macrorregionais deverão ser encaminhadas 
pelos Assessores Regionais para o Controle Social e equipe dos núcleos dos 
CERESTs até o terceiro dia útil após a realização de cada etapa Macrorregional.
  

-
nhado à Comissão Organizadora estadual até o décimo dia após a realização de 
cada etapa Macrorregional.

Art. 6º Cada grupo de trabalho terá um coordenador, um facilitador, um relator 
indicado pela Comissão Organizadora e um relator adjunto escolhido no grupo. 

O coordenador terá a função de presidir a reunião, controlar o tempo e estimular 
a participação de todos os membros do grupo. O facilitador terá a função de 
contribuir na discussão temática, subsidiando o grupo com informações 
técnicas. Os relatores se encarregarão de sintetizar as propostas aprovadas 
pelo grupo, as quais deverão compor a consolidação da versão preliminar 
do Relatório Final, junto à Comissão de Sistematização e Relatoria da 5ª 
Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Paraná 
– Marcelo Montanha.

§1º A Comissão Organizadora da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha realizará reunião prévia com os 
coordenadores, facilitadores e relatores para o estabelecimento de método comum 
para discussão, relato e entrega de relatórios dos grupos de trabalho.

pela Comissão Organizadora, garantindo no âmbito da 5ª Conferência Estadual 
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha a 
discussão de todos os temas.

§3º Os relatores de cada grupo de trabalho deverão apresentar os relatórios à 
Comissão de Sistematização e Relatoria até às 19h do dia 07 de junho de 2014, 
impreterivelmente.

§4º A Comissão de Sistematização e Relatoria deverá entregar a consolidação das 
propostas extraídas dos grupos de trabalho até às 08h do dia 08 de junho de 2014 
à Comissão Organizadora da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha.

Art. 7º A distribuição dos participantes nos grupos de trabalho será feita pela Co-
missão Organizadora, considerando a ordem de prioridade feita no ato da inscrição 
e respeitando a paridade dos segmentos.

CAPÍTULO V
DA ESCOLHA DOS DELEGADOS PARA A 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL 
DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA

Art. 8º Será estabelecida uma Sub-Comissão Eleitoral, paritária, indicada pela 
Comissão Organizadora, a qual orientará o processo de eleição das entidades dele-
gadas para a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

I – Sub-Comissão Eleitoral

§1º A Sub-Comissão Eleitoral terá a atribuição de instruir o processo de eleição 
dos delegados para a etapa Nacional da 4ª Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador.

§2º Os membros da Sub-Comissão Eleitoral serão indicados pela Comissão Orga-
nizadora da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
do Paraná – Marcelo Montanha.

cada segmento, coordenado por no mínimo um de seus membros.

eleitoral, lista de presença dos delegados credenciados por segmento.
§5º Conforme orientação da Comissão Organizadora da 5ª Conferência Estadual 
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha serão 
eleitos 48 (quarenta e oito) delegados para a 4ª Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, distribuídos por segmento, conforme segue abaixo:

I – Representante de segmento de Usuários = 24 delegados;

II – Representante de segmento de Trabalhadores da Saúde = 12 delegados;

III – Representante de segmento de Gestores/Prestadores de Serviços de Saúde 
= 12 delegados.

§6º Serão eleitos 30% de suplentes na mesma plenária de seu segmento, não ne-
cessariamente da mesma entidade, contemplando a participação do maior número 
de entidades.

§7º O delegado eleito que desistir de participar da etapa nacional que acontecerá 

sua desistência à Secretaria Executiva do CES/PR até 10 de outubro de 2014 para 
que possa ser acionado o seu suplente.

Inciso Único. O descumprimento do § 7º acarretará na obrigação de ressarcimento 
ao CES/PR das despesas de compra de passagens por parte do delegado titular e 
suplente. Os casos excepcionais serão analisados pela Comissão Organizadora.
 
CAPÍTULO VI
DA PLENÁRIA FINAL

Art. 9° A Plenária Final da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da 
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Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha tem como objetivo:

I. Discutir e aprovar o Relatório Final;

II. Homologar os delegados para a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Traba-
lhador e da Trabalhadora;

III. Apreciar e votar as moções.

Art. 10 Participarão da Plenária Final todos os membros da 5ª Conferência Estadual 
de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha. Os dele-
gados terão direito à voz e voto. Os convidados e observadores terão direito à voz.

os delegados, convidados e observadores.

Art. 11 Os trabalhos serão coordenados por uma Mesa, de composição paritária, 
presidida pelo Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR 
ou por membros da Mesa Diretora do CES/PR, sendo secretariados por membros 
indicados pela Comissão Organizadora e Secretaria Executiva do CES/PR.

Art. 12 A apreciação e votação do Relatório Final serão encaminhadas da seguinte 
forma:

I. Será efetuada a leitura do Relatório Final, sendo assegurado aos delegados o 
direito de solicitar o exame em destaque de pontos de divergência, para posterior 
discussão na Plenária;

II. Os itens que não tiverem destaques, após a leitura do Relatório Final estarão 
automaticamente aprovados;

III. As solicitações em destaques, feitas inicialmente através de manifestação verbal 
de algum delegado, deverão ser encaminhadas em seguida por escrito à Mesa, 
constituindo-se em proposta de redação alternativa em relação ao item destacado;

IV. A cada proposta em destaque será garantida uma manifestação favorável e 
uma contrária, por dois minutos para cada parte. Estando a Plenária esclarecida, a 
matéria será imediatamente votada. Se a Plenária não estiver esclarecida, poderá a 
Mesa abrir para novas intervenções;

V. A aprovação das propostas se dará por maioria dos votos dos delegados pre-
sentes;

VI. Nos destaques que envolvem questões de semântica ou de redação, que não 
alterem o sentido do texto base não serão apreciados pela Plenária, cabendo à 
Comissão Relatora estabelecer a redação para o Relatório Final;

VII. Será instalada uma mesa de consenso quando houver mais de um destaque 
para a mesma proposta.

Art. 13 As intervenções em Plenária terão precedência na seguinte ordem:

I. Questão de ordem;

II. Questão de esclarecimento;

III. Questão de encaminhamento.

§1º A Questão de Ordem à Mesa se dará quando, a critério de um dos delegados, 
não estiver sendo cumprido o Regimento Interno;

§2º Durante os períodos de votação estará vedado o levantamento de questões de 
esclarecimentos, de ordem ou de encaminhamento.

CAPÍTULO VII
DAS MOÇÕES

Art. 14 Serão apreciadas as moções encaminhadas digitadas, exclusivamente por 
delegados, à Secretaria da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha até as 18h, de sábado, dia 07 de 
junho de 2014.

§1º Cada moção deverá ser assinada por no mínimo 30 (trinta) delegados;

§2º A Secretaria da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha organizará as moções recebidas, 

Art. 15 A Mesa Coordenadora da Plenária Final efetuará a leitura das moções.

§1º As moções que forem de consenso serão consideradas automaticamente 
aprovadas;

§2o As moções que tiverem destaque serão submetidas à votação;

§3º A critério da Plenária, as moções que forem destacadas, poderão ser objeto de 
discussão, cabendo uma manifestação favorável e uma contrária, por dois minu-
tos para cada parte. Estando a Plenária esclarecida, a moção será imediatamente 
votada. Se a Plenária não estiver esclarecida, poderá a Mesa abrir para novas 
intervenções;

§4º A aprovação das moções se dará pela maioria dos delegados presentes.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 A Comissão Organizadora da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Traba-
lhador e Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha deverá enviar o Relatório 
Final do Evento para a Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde do 
Paraná – CES/PR no prazo de 30 (trinta) dias, após a realização da mesma.

Art. 17 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, cabendo 
recurso ao Plenário.

Curitiba, 27 de março de 2014.

Homologo a Resolução CES/PR nº 11/14, nos termos do § 2º, art. 1º, da lei Federal 
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde do Paraná




 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E 
DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 45, 
inciso XIV, da Lei nº 8.485, de 03 de junho de 1987 e o que integra o Decreto 
nº 5.558, de 15 de agosto de 2012, que aprovou o Regulamento desta Secretaria 
de Estado,

RESOLVE:

I – Revogar a RESOLUÇÃO Nº 060/2012 - GS/SEJU, publicada na Edição do 

que alterou a escala de trabalho do Agente Penitenciário 
, RG nº 12.449.853-8, devendo o mesmo retornar à escala de 

24 horas de trabalho por 48 horas de descanso e  12 horas de trabalho por 60 
horas de descanso, com compensação de 24 horas mensais.
 
II –– Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Curitiba, 03 de abril de 2014.

Maria  Tereza Uille Gomes,

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E 
DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 
45, inciso XIV, da Lei Estadual nº 8.485, de 03 de junho de 1987 e Anexo 
do Decreto nº 5.558, de 15 de agosto de 2012, tendo em vista o contido no 
Protocolado  em consonância com o artigo 5°, inciso LV, da 
Constituição Federal,

RESOLVE:

I – Instaurar  com base no artigo 306, inciso III e artigo 307, ambos 
da Lei Estadual nº 6.174/1970, para apurar possível irregularidade administrativa 
funcional de Servidores lotados na Penitenciária Feminina do Paraná - PFP, em 
decorrência de que não foram localizados vários itens de bens imobilizados no 

03/19 e demais fatos constantes no Protocolado acima citado.

II – Designar os servidores RG 3.521.106-3, Marlene 
RG 5.666.653-2 e 

RG 7.646.028-0, para sob a presidência do servidor 
dar cumprimento ao item supra.


