
vimento sustentável, conservação da biodiversidade e do patrimônio  natural da APA de Tambaba;
VI – apoiar, articular e/ou promover a conscientização da população local e seus

visitantes para o  desenvolvimento sustentável, conservação da biodiversidade e do  patrimônio
natural através da educação ambiental formal e informal, dando ênfase aos at rativos naturais,
histór icos e cul turais da APA de Tambaba;

VI – subsidiar o Ministér io Público no  exercício de  suas competências para a
proteção da APA de Tambaba;

VIII – opinar previamente, sobre os aspectos ambientais de planos e programas
governamentais e projetos privados que possam interferir na qualidade ambiental da APA de Tambaba;

IX – avaliar o orçamento da Unidade e o relatório financeiro anual elaborado
pelo órgão executor em relação aos objetivos da Unidade de Conservação;

X – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadas-
trar os recursos naturais existentes na APA de Tambaba, para o controle  das ações capazes de
afetar ou destruir  o meio ambiente;

XI – opinar sobre a ocupação e uso do solo urbano, visando adequá-los às exigên-
cias do me io ambiente e ao desenvolvimento sustentável;

XII – acompanhar as emissões de licenças ambientais, alvarás de localização e
funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais na Unidade de Conservação da APA
de Tambaba que possam causar poluição e degradação ao meio ambiente;

XIII – responder a consulta sobre matér ia de sua competência.
Parágrafo único. O suporte f inanceiro, técnico e administrativo indispensável à

instalação e ao funcionamento do Conse lho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Tambaba
será prestado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

Art. 3°A estrutura administ rativa do Conselho compreende:
I . Presidência
II . Secretária Executiva
III. Plenár io
§1º  O Presidente do Conselho Gestor, e seu suplente, serão representantes da

SUDEMA, formalmente designados.
§2º Caberá aos demais membros do Conselho Gestor a escolha da Secretária Executiva.
Art. 4° O Conselho Gestor será composto por membros de entidades do Poder

Público e da Sociedade Civil organizada, a saber:
I – Representantes do Poder Público/ Governamental:
 02 (dois) representantes da SUDEMA, sendo 01 (um) Titular e 01 (um) Suplente;
02 (dois) representantes da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB),

sendo 01 (um) Titular  e 01 (um) Suplente;
01 (um) representante da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO (PBTUR),

sendo o  Titular, e 01 (um) representante da  SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO DO ESTADO (SETDE), sendo o Suplente;

01  (um) representante do  BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL, sendo o
Titular, e 01 (um) representante do  CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA PARAÍBA,
sendo o Suplente;

02  (dois) representantes da SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍP IO
DO CONDE (SETUR-CONDE) , sendo 01 (um) Titular e 01 (um) Suplente;

02 (dois) representantes da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNI-
CÍPIO DO CONDE, sendo 01 (um) Titular e 01 (um) Suplente;

02 (dois) repre sentantes da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
(UEPB), sendo 01 (um) Titular e 01 (um) Suplente;

02  (dois)  representante s da SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA
UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA (SPU-PB), sendo 01 (um) Titular e 01  (um) Suplente;

01  (um) representante do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA-
ÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO), sendo o Titular e 01 (um) repre sentante do INSTI-
TUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ-
VEIS (IBAMA), sendo o Suplente;

II – Representante s da Sociedade Civil/ Não Governamental:
02 (dois) representantes da FEDERAÇÃO CULTURAL DE PARAIBANA DE

UMBANDA, CANDOMBLÉ (FCP UNCANJU), sendo 01 (um) Titular e 01 (um) Suplente;
02 (dois) repre sentantes do ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMI-

GOS DE TABATINGA (AMATA), sendo 01 (um) Titular e  01 (um) Suplente;
02  (dois) representantes da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E

SERVIÇOS DO CONDE (ACIC), sendo 01 (um) Titular  e 01 (um) Suplente;
01 (um) representante da ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS AMIGOS DA

NATUREZA (APAN), sendo o Titular, e 01 (um) representante da ASSOCIAÇÃO GUAJIRU,
sendo o Suplente;

02  (dois) repre sentantes da SOCIEDADE NATURISTA DE TAMBABA (SO-
NATA), sendo 01 (um) Titular e  01 (um) Suplente;

02 (dois) representantes dos ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS, sendo 01 (um)
Titular e 01 (um) Suplente;

02 (dois) representantes do ANDA BRASIL PARAÍBA, sendo 01 (um) Titular e
01 (um) Suplente;

02 (dois) representantes da COOPERATIVA DOS P ROFISSIONAIS DE
TURISMO E LAZER DO ESTADO DA PARAÍBA (COOPERBUGGY), sendo 01 (um) Titular
e 01 (um) Suplente;

02 (dois)  representantes do  ASSOCIAÇÃO DE TURISMO COSTA DO
CONDE (ATCC), sendo 01 (um) Titular e 01 (um) Suplente;

02 (dois) repre sentantes do SINDICATO DOS GUIAS TURÍSTICOS DA
PARAÍBA (SINGTUR-PB), sendo 01  (um) Titular e 01  (um) Suplente;

Parágrafo único. Os órgãos ou entidades mencionados poderão substituir o mem-
bro efetivo indicado ou seu suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do
Conselho  Gestor.

Art. 5º Os representantes e respectivos suplentes serão indicados formalmente
pelos titulares das respectivas instituições a que pertencem, assim como os demais representantes
e convidados, sendo, posteriormente todos designados por  ato da Superintendência da Sudema.

Art. 6° A função dos membros do Conselho Gestor é considerada serviço de
relevante valor social e será exercida sem nenhuma remuneração.

Art. 7° O mandato dos membros do Conselho Gestor é de 02 (dois) anos, permi-
tida 01 (uma) recondução.

Art. 8° O Conselho Gestor reunir-se-á ordinariamente e extraordinar iamente a
cada trimestre, sempre que convocado pelo Presidente ou a requerimento de 1/3 dos conselheiros.

Art. 9º O não  comparecimento do representante membro do Conselho Gestor a
02 (duas) reuniões consecutivas ou a 04 (quatro) alternadas durante 24 (vinte e quatro) meses,
implica em a exclusão da entidade do Conselho Gestor.

Art. 10º. O Conselho Gestor poderá, sempre quando houver a necessidade de um
embasamento técnico, recorrer a entidades ou técnicos de notória especialização em assuntos de
interesse ambiental, histór ico, cultural e turístico.

Art. 11º. O Conselho Gestor, uma vez instalado, disporá de um prazo máximo de
120 (cento  e vinte) dias para elaborar seu Regimento  Interno e  o submeter  à apreciação da
Sudema, que terá igualmente o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para análise e aprovação.

Art. 12º. A instalação do Conselho  Gestor, bem como a composição dos seus
membros ocorrerá no  prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de
publicação desta Deliberação.

Art. 13º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Art. 14ºº  Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

DELIBERAÇÃO Nº. 3547

O CONSELHO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – COPAM, em sua 556ª
Reunião Ordinária, realizada em 08 de  Abri l de  2014 , no uso de suas atribuições que lhe são
confer idas pela Constituição Estadual de 1989, pela Lei nº. 4.335, de 16 de dezembro de 1981,
modificada pela Lei nº. 6.757, de 08 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto Estadual nº.
21.120,de 20 junho de 2.000,  tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno ,  de 12 de
novembro de 1981,

Considerando a Resolução CONAMA nº 237, de 19  de dezembro de 1997, que
disciplina o licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras;

Considerando a necessidade de atender a demanda de proje tos relacionados as
políticas públicas direcionadas a inclusão social e erradicação da pobreza;

Considerando a necessidade de agilizar a implantação dos projetos a serem finan-
ciados pelo Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó  e Curimataú – PROCASE.

DELIBERA:
Art. 1. Autorizar o Órgão Ambiental competente a adotar a isenção do licencia-

mento para as atividades consideradas pela NA 101 como de micro e pequeno porte e pequeno
potencial poluidor, cuja implantação  seja contemplada pelo PROCASE.

Art. 2. Para a obtenção da isenção do licenciamento, o requerente deverá apresentar
a autoridade competente, o requerimento e o memorial descritivo, caracterizando a atividade.

Art. 3. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publ icação.

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Resolução nº 0111/2014 CES/PB   João Pessoa, 09 de abril de 2014.

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde reunida em sua 199ª Centésima Nona-
gésima nona reunião ordinária, realizada em 01 de abril de  2014, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.080 de 19 de novembro de 1990 e pela Lei 8.142
de 28 de dezembro de 1990 e pelo Decreto nº 12.228 de 19 de novembro de 1987, reformulado
pela Lei nº 8.234 de 31 de maio de 2007 e Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar  o Regimento Interno da 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE

SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA – 4ª (CESTT –  PB)
Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Homologo a presente resolução nos termos da Lei nº 8.234 de 31 de maio de 2007.



REGIMENTO INTERNO DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO
TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4ª CESTT - P B)

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º A 4ª Conferência Estadual de Saúde do  Trabalhador e da Trabalhadora –
4ª CESTT- PB, convocada pelo Decreto 60.128 de 5 de fevereiro de 2014, corresponde a Etapa
Estadual da 4ª Conferência Nacional de Saúde  do Trabalhador e da Trabalhadora – 4 ª CNSTT
convocada pela Portaria GM/MS nº 2.808 de 20 de novembro de 2013. O objetivo é propor
diretrizes para a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador  e da Trabalhadora
– PNSTT, no  âmbito do Estado da Paraíba.

CAPÍTULO II
DA CONF ERÊNCIA

Da Real ização
Art. 2º A 4ª Conferência Estadual de Saúde do  Trabalhador e da Trabalhadora –

4ª CESTT-PB será realizada nos dias 06 e 07 de junho de 2014 e será precedida das Conferências
Macrorregionais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora a serem realizadas em:

I-Macrorregional João Pessoa, compreendendo os 65 municípios da área de
abrangência das Gerências Regionais de Saúde, 1ª, 2º, 12ª e 14ª, nos dias 16 e 17 de maio de 2014;

II-Macrorregional Campina Grande, compreendendo os 70 municípios da área de
abrangência das Gerências Regionais de Saúde, 3ª, 4ª e 5ª, nos dias 23 e 24 de maio de 2014;

III-Macrorregional Patos, compreendendo os 48 municípios da área de abran-
gência das Gerências Regionais de Saúde, 6ª, 7ª e 11ª, nos dias de 09 e 10 de maio de 2014;

IV-Macrorregional Sousa, compreendendo os 40 municípios da área de abrangên-
cia das Gerências Regionais de Saúde, 8ª, 9ª, 10ª e 13ª, nos dias 25 e 26 de Abril de 2014.

§ 1º Considera-se  Macrorregião para fins desta Confe rência, aquelas definidas
no Plano Diretor  de Regionalização  de Saúde e agrupadas conforme deliberação do Conselho
Estadual de Saúde.

§ 2º O não cumprimento  dos prazos previstos neste ar tigo, não constituirá
impedimento para a participação e eleição de delegados(as) às Etapas Estadual e Nacional, desde
que as Etapas Macrorregionais da 4ª CESTT - PB que não realizarem suas conferências participem
da Etapa Estadual, elegendo seus delegados(as) na proporcionalidade  e critérios determinados
neste Regimento Interno.

§ 3º Poderão ser realizadas oficinas Regionais ou Municipais em quaisquer das
Etapas precedentes da 4ª CESTT, para aprofundamento dos temas em debate, desde que obedeçam
à lógica de organização prevista neste Regimento.

Seção I
Da Etapa Macrorregional

Art. 3º As Etapas Macrorregionais da 4ª CESTT – PB terão por objeto: analisar as
prioridades  constantes  no Documento  Base;  averiguar a  implantação  e  implementação  das
propostas  de conferências  anteriores,  e do  Encontro  Macrorregional  Nordeste realizado  na
Paraíba  em Dezembro  de 2013  em  consonância  com  os  eixos  temáticos  deliberados  pelo
Conselho Nacional de Saúde; elaborar propostas para Municípios, Macrorregiões, Estado e União
para a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, consideran-
do os processos produtivos no território e a situação de saúde dos trabalhadores, formais e informais,
rurais ou urbanos, e emitir Relatório da Etapa Macrorregional, juntamente com a lista dos (das)
Delegados (as) da Etapa Macrorregional da 4ª CESTT - PB correspondente a seu território, eleitos
(as) para a Etapa Estadual, considerando-se os prazos previstos neste Regimento.

Art. 4º O Conselho Estadual de Saúde da Paraíba e o CEREST-PB coordenarão as
Etapas Macrorregionais 4ª CESTT - PB, devendo convocar os Conselhos de Saúde dos municípi-
os- sede dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) da Macrorregião para
compor a Comissão  Organizadora Macrorregional e  so licitar o acompanhamento da Comissão
Organizadora da 4ª CNSTT, quando julgar necessá rio.

Art. 5º Com base no total de Delegados (as) para a Etapa Estadual da 4ª CESTT
- PB, foi de finido o número de delegados(as) por Etapas Macrorregionais 4 ª CESTT-PB que
participarão  da 4ª CESTT-PB, que deverá obedecer à tabela constante no Anexo I.

Art. 6º Os (as) delegado(as) que participarão da 4ª CNSTT, eleitos (as) nas Etapas
Macrorregionais, deverão participar da etapa estadual para serem eleitos e homologados para a etapa
nacional, observando-se os critérios e paridade prevista na Resolução nº 453/2012 e Resolução nº
494/2013 do Conselho Nacional de Saúde, de acordo com a tabela constante no Anexo I.

Seção II
Da Etapa Estadual

Art. 7º A Etapa Estadual-PB terá por obje tivo  analisar as prioridades constan-
tes no  Documento  Orientador e nos Relatórios das Conferências Macrorregionais, e laborar
propostas para Estados e União, e encaminhar à Comissão Organizadora Nacional um Relató-
rio , até 15 de agosto de 2014.

Art. 8º Com base no total de Delegados que participarão da Etapa Estadual-PB, o
Estado (Paraíba) definirá o número de delegados das Macrorregionais que participarão da Etapa
Estadual, observando-se a paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Art. 9º Na Etapa Estadual-PB só poderão participar os Delegados(as) eleitos(as) nas
Conferências Macrorregionais, os(as) Delegados(as) eleitos pelo Conselho Estadual de Saúde e convi-
dados, obedecendo à paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

§ 1º Os(as) Delegados(as) eleitos(as) pelo Conselho Estadual de Saúde são:
 I– conselheiros(as) estaduais titulares, ou suplentes, no caso de substituição do titular;
II – os (as) conselheiros(as) estaduais suplentes, um por composição; e
III - representantes de entidades/instituições.
§ 2º O número de conselheiros(as) estaduais suplentes, somado ao número  de

representantes de entidades/instituições, não  poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por
cento) do to tal dos(as) Delegados(as) eleitos(as) nas Macrorregionais.

§ 3º Os(as) Delegados(as) referidos no parágrafo 1º deverão ser aprovados(as) pelo
Pleno do Conselho Estadual-PB de Saúde, mediante proposta formulada pela Comissão Executiva
em âmbito Estadual da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

Art. 10º As inscrições dos(as) Delegados(as) da Etapa Estadual da 4a Conferência
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora-CNST deverão ser feitas pela Comissão

Organizadora Estadual da Conferência-CESTT-PB.

CAPÍTULO III
 DO TEMÁRIO

Art. 11º O tema central da Conferência que orientará as discussões, nas distintas etapas
de sua realização, é “SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, DIREITO DE TODOS
E TODAS E DEVER DO ESTADO”, a ser desenvolvido em um eixo principal e quatro subeixos.

§1º O eixo principal da Etapa Estadual da 4ª CNSTT é “IMPLEMENTAÇÃO DA
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA”.

§2º Os subeixos da Etapa Estadual da 4ª CNSTT são:
I – O desenvolvimento socioeconômico e seus reflexos na saúde do trabalhador

e da trabalhadora;
II – o fortalecimento da 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 Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora,

considerando os princípios da integralidade e intersetorialidade nas três esferas de governo;
IV – financiamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, nos municípi-

os, Estados e União.
§3º O Documento Orientador da Etapa Estadual-PB da 4 ª CESTT -  PB, de

caráter propositivo, foi elaborado por representantes da Comissão Organizadora, da Equipe de
Apoio Técnico - Executivo, com base no eixo e subeixos t emáticos da 4ª CNSTT, na Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, adequado aos cenários, demandas e necessi-
dades do  Estado da Paraíba, em consonânc ia com a proposta Nacional e na devolutiva da 3ª
Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO

Art.  12º A Etapa Estadual-PB da 4ª CESTT -  PB será presidida pelo Presidente do
Conselho Estadual de Saúde da Paraíba, e na sua ausência por um representante da comissão executiva.

Art. 13º A Etapa Macrorregional da 4ª CESTT - PB será presidida pelo represen-
tante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde – COSEMS na macrorregional e no eventual
impedimento por um representante da comissão executiva.

Art. 14º O funcionamento das Etapas Macrorregionais e  Estadual da 4ª CESTT
- PB se dará através de programação e grupos temáticos que contemplem todos os Eixos Temáti-
cos previstos e de uma Plenária Final.

Art. 15º Os Relatórios das Etapas Macrorregionais deverão ser finalizados, con-
solidados e apresentados à Comissão Organizadora Estadual, impreterivelmente até  o 5º dia útil
após o  término de cada uma das conferências macrorregionais.

§ 1º Os Relatórios das Etapas Macrorregionais deverão conter, NO MÁXIMO, 12
(doze) propostas, sem número  mínimo  de propostas  por  subeixo,  a  serem apresentadas  em papel
tamanho A4, fonte tipo Arial 12, e spaço duplo, contemplando 3 (três) propostas por subeixo.

§ 2º  As propostas deverão  contemplar separadamente  o âmbito  Regional,
Estadual e Nacional .

§ 3º Caberá à Comissão de Relatoria elaborar o Relatório Consolidado das Etapas
Macrorregionais, a ser disponibilizado para subsidiar a Etapa Estadual da 4ª CESTT - PB.

§ 4º O consolidado deverá considerar apenas o tema central de cada proposta,
observando o número máximo de 12  (doze) propostas.

CAPÍTULO V
DAS COMISSÕES

Art. 16º A Etapa Estadual-PB da 4 ª  CESTT -  PB se rá conduzida pe las
seguintes comissões:

a) Comissão Execut iva
b) Comissão Organizadora e Técnica
c) Comissão de Relatoria
d) Comissão de Mobilização e Comunicação
Art. 17 º Compete à Comissão Executiva da 4 ª CESTT - PB, indicada pelo

Pleno do  CES-PB:
I - Implementar as deliberações da Comissão Organizadora;
II - Subsidiar e apoiar a realização das atividades das demais Comissões;
III - Garantir as condições da infraestrutura necessárias para a realização da 4ª

Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CESTT-PB
IV -  Propor e viabilizar a execução do orçamento e providenciar as suplementa-

ções orçamentárias;
V - Propor a lista dos convidados referidos no parágrafo artigo 9º, obedecendo a

paridade prevista na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Parágrafo Único -  A Comissão  Executiva deverá par ticipar de todas as reuniões

da Comissão Organizadora e deliberar sobre os casos omissos.
Art. 18º Compete à Comissão  Organizadora e Técnica da 4ª  CESTT - PB,

indicada pelo Pleno do CES-PB:
I –  Promover, coordenar e supervisionar a realização das Etapas Macrorregio-

nais e Estadual da 4ª CESTT - PB, atendendo aos aspectos técnicos, políticos, administrativos e
financeiros, e apresentando as propostas de abrangência estadual para de liberação  do Conselho
Estadual de Saúde - PB;

II – Elaborar e propor:
a) o Regulamento das Etapas Macrorregionais e Estadual  da 4ª CESTT - PB;
b) resolver as questões julgadas pertinentes não previstas nos itens anteriores.
III –  Acompanhar e supervisionar a organização  da infraestrutura das Etapas

Macrorregionais e Estadual da 4ª  CESTT - PB; e
IV – Estimular, monitorar  e apoiar a realização das Etapas Macrorregionais e

Estadual da 4ª CESTT - PB.
§ 1º A Comissão Organizadora indicada pelo Pleno do CES-PB é composta por 4

(quatro) membros sendo 2 (dois)  representantes do segmento usuário, 1 (um) representante do
segmento trabalhador e 1 (um) representante do segmento gestor.

Art. 19º Compete à Comissão de Relatoria:
I – Estabelecer metodologia e acompanhar a consolidação dos Relatórios das

Etapas Macrorregionais e Estadual; e


