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I-Região de Saúde do Bico do Papagaio- sediada no município de 

Augustinópolis- 31 de março a 1º de abril.

II- Regiões de Saúde Médio-Norte Araguaia e Cerrado Tocantins- 
Araguaia- sediada no município de Araguaína- 3 a 4 de abril.

III- Regiões de Saúde Sudeste e Ilha do Bananal-sediada no 
município de Gurupi- 14 a 15 de abril.

IV- Regiões de Saúde Cantão, Capim Dourado e Amor Perfeito-
sediada em Palmas- 23 a 24 de abril.

§2º Ao término das Conferências Macrorregionais serão elaborados 
Relatórios Consolidados em formato padrão, contendo relato sucinto da 
Conferência, as propostas e nominata de delegados eleitos para a Etapa 
Estadual, o qual será encaminhado à Comissão Organizadora Estadual 
até o dia 6 de maio de 2014. 

Art. 4º O Conselho Estadual de Saúde coordenará as Conferências 
Macrorregionais através da Comissão Organizadora e Executiva, devendo 
convocar os Conselhos Municipais de Saúde da Macrorregião para compor 
a organização desta etapa.

Art. 5º A Conferência Macrorregional deverá considerar que:

§1º O município elegerá delegados titulares e suplentes para a 
Conferência Macrorregional por meio da realização de reuniões ampliadas 
do Conselho Municipal de Saúde, ou oficinas, ou fóruns, ou seminários 
que tratarão do tema proposto pela Conferência, comprovados através de 
Ata do Conselho Municipal de Saúde com relatório sucinto da reunião e 
nominata de participantes e de delegados eleitos encaminhada à Comissão 
Organizadora da Conferência. 

§2º O Conselho Municipal de Saúde do município sede da 
Conferência Macrorregional elegerá como delegados todos os seus 
Conselheiros titulares e, na sua falta, os suplentes.

§3º A realização das reuniões prévias dos municípios, de que trata 
o §1º, deverão obedecer aos prazos abaixo:

I- Até 15 de Marçopara as Conferências Macrorregionais de 
Augustinópolis e de Araguaína. 

II- Até 25 de Marçopara as Conferências Macrorregionais de Gurupi 
e de Palmas. 

§4º As inscrições dos delegados deverão ser feitas em formulário 
padrão, por meio do site da SESAU, na forma definida pela Comissão 
Organizadora Estadual, conforme cronograma abaixo:

I-Região de Saúde do Bico do Papagaio- até 25 de março de 2014.

II- Regiões de Saúde Médio-Norte Araguaia e Cerrado Tocantins- 
até 25 de março de 2014.

III- Regiões de Saúde Sudeste e Ilha do Bananal-sediada no 
município de Gurupi- até 1 de abril de 2014.

IV- Regiões de Saúde Cantão, Capim Dourado e Amor Perfeito- até 
11 de abril de 2014.

§5º O município participará de Conferência Macrorregional 
credenciando delegados de forma paritária, em número absoluto 
proporcional a sua população, conforme definido pelo Conselho Estadual 
de Saúde e descrito no ANEXO 1. 

§6º O credenciamento nas Conferências Macrorregionais dar-se-á 
no início e no local do evento. Na ausência do delegado titular assumirá 
o respectivo suplente mediante declaração por escrito do delegado titular 
ou do Presidente do Conselho Municipal de Saúde ou da Comissão 
Organizadora da conferência que o elegeu.

Art 6º A não realização de alguma Etapa Macrorregional não 
inviabilizará a realização da III Conferência Estadual de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora.

Art 7º Em cada Conferência Macrorregional serão eleitos 50 % de 
delegados, paritariamente, para a Etapa Estadual, conforme definido pela 
Comissão Organizadora e Executiva, descrito no ANEXO 2.

Seção II
DA ETAPA ESTADUAL

Art. 8º A Etapa Estadual terá por objetivo analisar as prioridades 
constantes no Documento Orientador e nos Relatórios das Conferências 
Macrorregionais, elaborar propostas para Estado e União, e encaminhar à 
Comissão Organizadora Nacional um Relatório até 15 de agosto de 2014.

Art. 9º Na Etapa Estadual só poderão participar os delegados 
eleitos nas Conferências Macrorregionais, os delegados eleitos pelo 
Conselho Estadual de Saúde e convidados, obedecendo à paridade prevista 
na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

§1º São delegados da 3ª CEST-TO, aqueles eleitos nas 
Conferências Macrorregionais, na proporção de 50% em cada conferência, 
de forma paritária, conforme descrito no ANEXO II e os delegados eleitos 
pelo Conselho Estadual de Saúde.

§2º Os delegados eleitos pelo Conselho Estadual de Saúde são:

I – os conselheiros estaduais titulares, ou suplentes, em substituição 
ao titular, totalizando 28 delegados;

II - os conselheiros estaduais suplentes, um por segmento e 
respeitando a paridade, totalizando 4 delegados;

III – os Coordenadores Regionais de Plenárias dos Conselhos 
Municipais de Saúde, totalizando 8 delegados. 

§3º O número de conselheiros estaduais suplentes, somado ao 
número de coordenadores de plenárias dos Conselhos Municipais de Saúde, 
não poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) do total dos 
delegados eleitos nas Macrorregionais.

§4º Os delegados referidos no parágrafo 1º- deverão ser aprovados 
pelo Pleno do Conselho Estadual de Saúde, mediante proposta formulada 
pela Comissão Executiva da 3ª CEST-TO.

§5º Nas Conferências Macrorregionais, serão eleitos 50 % de 
delegados, paritariamente, para a Etapa Estadual, conforme definido pela 
Comissão Organizadora e Executiva, descrito no ANEXO 2.

Art. 10 As inscrições dos delegados à 3ª CEST-TO deverão ser 
feitas pela Comissão Organizadora da Conferência.

§1º Só serão aceitas inscrições na forma definida pela Comissão 
Organizadora, no site da SESAU, até o dia 6 de maio de 2014.

§2º O credenciamento dar-se-á na hora e local do evento. Na 
ausência do delegado titular assumirá o respectivo suplente mediante 
declaração por escrito do delegado titular ou do Presidente do Conselho 
Estadual de Saúde ou da Comissão Organizadora.

Art. 11 Para a Etapa Nacional poderão candidatar-se os delegados 
inscritos na 3ª CEST-TO em tempo hábil, com no mínimo 75% de frequência 
nas atividades da Conferência (plenária, trabalhos de grupo), e que estejam 
presentes no momento do processo eleitoral.

§1º O credenciamento dos delegados eleitos e convidados deverá 
ser realizado no dia 27 das 8:00h às 12:00h.

Art. 12 - A 3ª CEST-TO será realizada em Palmas nos dias 27 e 
28 de maio de 2014.

Art. 13 Na 3ª CEST-TO serão eleitos 12 delegados paritariamente 
para a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
– CNST conforme critérios definidos pela Comissão Organizadora e 
Executiva da Conferência, em consonância com o Conselho Estadual de 
Saúde, descrito no ANEXO 2.

CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO

Art. 14 O tema central da Conferência que orientará as discussões 
nas distintas Etapas da sua realização será “SAÚDE DO TRABALHADOR 
E DA TRABALHADORA, DIREITO DE TODOS E TODAS E DEVER DO 
ESTADO”, a ser desenvolvido em um eixo principal e em quatro sub-eixos.

§1º O eixo principal da 3ª CEST-TO será “IMPLEMENTAÇÃO 
DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 
TRABALHADORA”.


