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CAPÍTULO VI

DOS PARTICIPANTES

Art. 23 A 3ª CEST-TO contará com os seguintes participantes, 
conforme distribuição constante dos Anexos I e II deste Regimento:

I - Delegados eleitos pelo Conselho Estadual de Saúde, com direito 
a voz e voto;

II - Delegados eleitos na Etapa Macrorregional da 3ª CEST-TO, 
conforme previsto no Anexo I deste Regimento, com direito a voz e voto; e

III - Convidados em qualquer etapa, com direito a voz.

§1º Na escolha de delegados para a Etapa Estadual, deverão ser 
eleitos também delegados suplentes, não ultrapassando 30% (trinta por 
cento), correspondente às vagas de cada segmento. As inscrições deverão 
ser encaminhada à Comissão Organizadora da 3ª CEST-TO, até o dia 6 
de maio de 2014.

§2º Serão convidados para a 3ª CEST-TO representantes de 
ONGs, movimentos sociais, entidades, instituições com atuação de 
relevância em saúde dos trabalhadores e setores afins, num percentual 
máximo de até 30% (trinta por cento) do total de delegados eleitos, indicados 
pela Comissão Executiva.

§3º Deverá ser estimulada a participação de representantes dos 
segmentos/setores envolvidos com as ações de Saúde do Trabalhador, 
considerando-se os principais setores produtivos e as questões de gênero, 
geração, raça, etnia, orientação sexual, além dos trabalhadores em condição 
de informalidade.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 24 As despesas com a realização das Etapas Macrorregionais 
e da 3ª CEST-TO caberão ao Conselho Estadual de Saúde, à Secretaria 
Estadual de Saúde, aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
Regionais de Palmas e Araguaína e aos municípios participantes.

§1º As despesas referentes a deslocamento, hospedagem e 
alimentação de todos os delegados de cada município para a Etapa 
Macrorregional serão custeadas pelo município de origem. 

§2º As despesas com referentes à deslocamento, hospedagem 
e alimentação de todos os delegados para a Etapa Estadual serão de 
responsabilidade dos municípios de origem. 

§3º As despesas com alimentação e hospedagem dos delegados 
eleitos para a Etapa Nacional serão custeadas pelo Ministério da Saúde.

§4º As despesas com o deslocamento dos delegados eleitos para 
a Etapa Nacional caberão à dotação orçamentária da Secretaria Estadual 
de Saúde. 

CAPÍTULO VIII
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS

Art. 25 Serão consideradas como instâncias deliberativas da Etapa 
Macrorregional e da 3ª CEST-TO:

I - Reuniões ampliadas, fóruns, seminários municipais;

II - Plenárias de Abertura;

III - Grupos de Trabalho; e

IV - Plenária Final.

§1º A Plenária de Abertura terá como objetivo deliberar sobre 
o Regimento das Conferências e contará com uma mesa paritária com 
coordenação e secretaria, todos indicados pela Comissão Organizadora.

§2º Os grupos de trabalho nas Etapas Macrorregionais serão 
distribuídos paritariamente, realizados simultaneamente, conforme número 
de participantes divididos por sub-eixo e deliberarão com base nos 
Documentos Orientadores.

§3º Os Grupos de Trabalho da Etapa Estadual será distribuídos 
paritariamente, realizados simultaneamente, conforme número de 
participantes divididos por sub-eixo e deliberarão sobre o Relatório 
Consolidado das Etapas Macrorregionais.

§4º A metodologia a ser seguida nas Etapas Macrorregionais e 
Estadual deverá ser proposta pela Comissão Organizadora considerando-se: 

I - distribuição dos participantes nos grupos;

II - leitura dos documentos orientadores e formulação de propostas;

III - votação e aprovação das propostas que tiverem 70% (setenta 
por cento) ou mais de aprovação dos participantes;

IV - apreciação e votação pelos delegados na Plenária Final, das 
propostas feitas pelos grupos;

V - na Etapa Estadual serão acatadas propostas novas;

VI - os grupos de trabalho terão coordenação e relatoria indicados 
pela Comissão Organizadora.

§ 4º O resultado do trabalho de grupo será sistematizado pela 
Comissão de Formulação e Relatoria, constituindo o Relatório Preliminar 
Final, encaminhado para Plenária Final.

§ 5º A Plenária Final terá como objetivo votar o conjunto de 
propostas que deverão ser a ela submetidas e aprovar as moções.

Art. 26 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 três Etapas 
bem como conter diretrizes para a implementação da Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

Parágrafo único. O Relatório, aprovado na Plenária Final da 
3ª CEST-TO, será encaminhado ao Conselho Nacional de Saúde e ao 
Ministério da Saúde.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora da 3ª CEST-TO.

Art. 28 As dúvidas quanto à aplicação deste Regimento nas Etapas 
Macrorregionais e Estadual serão esclarecidas pela Comissão Organizadora 
da 3ª CEST-TO.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor após sua homologação.

Neirton José de Almeida
Presidente do Conselho Estadual de Saúde

Homologo a Resolução CES/TO n.º 410, de 06 de março de 2014, 
nos termos do parágrafo 2º, artigo 1º da Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990.

Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária de Estado da Saúde

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2014
ABERTURA AS 10 (DEZ) HORAS DO DIA 14 DE MAIO DE 2014.

A Secretaria de Estado da Saúde torna público, que realizará 
o credenciamento em tela na data e horário acima descrito, visando o 
credenciar empresas fornecedoras de aparelhos de amplificação sonora 
individual - AASI destinados a usuários atendidos pelo Centro Estadual de 
Diagnóstico e Reabilitação Auditiva - CEDRAU no Estado do Tocantins, 
conforme Tabela de Procedimentos do SUS. O edital estará disponível 
no site: www.licitacao.saude.to.gov.br. Maiores informações através do 
telefone: (0xx63) 3218-3098 ou 2082. (Processo 2013/3055/1377). 

Palmas, 25 de março de 2014.

RODOLFO ALVES DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


