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Vitória (ES), Terça-feira, 27 de Novembro de 2018.

Secretaria de Estado da Saúde   -  SESA -

RESOLUÇÃO CES Nº. 1070/2018
O Conselho Estadual de Saúde - CES/ES, no uso de suas atribuições 
capituladas na Lei Federal Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 
Estadual Nº 7.964 com as modificações estabelecidas pela Lei Estadual 
10.598 de 08 de dezembro de 2017, e Decreto Nº 921-S, de 06 de maio 
de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 09 de 
maio de 2005, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às 
deliberações do Plenário na 73ª Reunião Extraordinária, realizada em 08 
de novembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o REGIMENTO DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 
SAÚDE E ETAPA ESTADUAL DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE 
SAÚDE (8ª+8), conforme anexos. I e II.

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário;

Art.3º - O conteúdo desta Resolução, na íntegra, está disponibilizado no 
endereço eletrônico: www.saude.es.gov.br

Vitória-ES, 09 de novembro de 2018.

MARIA MARUZA CARLESSO
Presidente do Conselho Estadual de Saúde - CES/ES

Homologo a Resolução Nº. 1070/2018 nos termos da Lei Nº. 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, de acordo com a delegação contida no Art. 1º, 
§ 1º da Lei Nº. 7.964, de 27 de dezembro de 2004, publicada em 29 de 
dezembro de 2004.

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

ANEXO I

9º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA ESTADUAL 16ª 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (=8ª+8)

REGIMENTO

CAPÍTULO I - DA NATUREZA E OBJETIVOS
Art. 1º - A 9º Conferência Estadual de Saúde e Etapa Estadual da 16ª 
Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8), convocada pela Resolução CES 
1064/2018, aprovada na 72ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual 
de Saúde, tem por objetivos:
I - Debater o tema da Conferência com enfoque na saúde como direito e 
na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS);
II - Pautar o debate e a necessidade da garantia de financiamento adequado 
e suficiente para o SUS;
III - Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS, para 
garantir a saúde como direito humano, a sua universalidade, integralidade 
e equidade do SUS, com base em políticas que reduzam as desigualdades 
sociais e territoriais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, 
e nas Leis n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990 e a Lei Estadual 7964 de 27 de dezembro de 2004 e 
alterações;
IV - Mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade capixaba acerca da 
saúde como direito e em defesa do SUS;
IV - Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla 
representação da sociedade em todas as etapas da Conferência;
VI - Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das 
necessidades de saúde e participar da construção das diretrizes do Plano 
Plurianual - PPA e dos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, 
no contexto dos 30 anos do SUS;
VII - Aprofundar o debate sobre as possibilidades sociais e políticas 
de barrar os retrocessos no campo dos direitos sociais, bem como da 
necessidade da democratização do Estado, em especial as que incidem 
sobre o setor saúde.

CAPÍTULO II - DO TEMA
Art.2º - A 9º Conferência Estadual de Saúde e Etapa Estadual da 16ª 
Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8), em virtude da referência 
celebratória à 8ª Conferência Nacional de Saúde, tem como tema: 
“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento 
do SUS”.
§1º Os eixos temáticos da 9º Conferência Estadual de Saúde e Etapa 
Estadual da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) são:
I - Saúde como direito;
II - Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); e
III - Financiamento adequado e suficiente para o SUS.

§2º As apresentações das Expositoras e dos Expositores, nas distintas 
etapas da Conferência, têm a finalidade de qualificar os debates.

CAPÍTULO III - DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS
Art.3º - As Atividades Preparatórias possuem caráter formativo e, 
conforme previsto na Resolução CNS nº 568, de 8 de dezembro de 2017, 
é integrada pelos seguintes documentos e processos:
I - Relatório final da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres (2ª 
CNSMu);
II - Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde (1ª 
CNVS);
III - Fórum Social Mundial/2018;
IV - Semana da Saúde, de 2 a 8 de abril de 2018; V - Congresso da Rede 
Unida/2018;
VI - Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) 
2018;
VII - XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde/2018;
VIII - Atividades temáticas, nas áreas abaixo relacionadas, a serem 
coordenadas pelas Comissões Intersetoriais do CNS de forma articulada 
com as questões transversais de equidade, saúde de pessoas com 
patologias, ciclos de vida, promoção, proteção e práticas integrativas, 
alimentação e nutrição e educação permanente:

a) Saúde das Pessoas com Deficiência;

b) Assistência Farmacêutica e Ciência e Tecnologia;

c) Saúde Bucal;

d) Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

e) Saúde Mental;

f) Saúde da População Negra;

g) Recursos Humanos e Relações de Trabalho; e

h) Orçamento e financiamento adequado e suficiente para o SUS.

IX - Plenárias Populares, com a participação de conselheiras e conselheiros 
municipais, estaduais e nacionais, entidades e movimentos sociais, 
populares e sindicais, cujos objetivos, conteúdos e metodologias terão por 
base as definições do Art. 1º deste Regimento.
X - Conferências livres, compreendidas como os Debates, Encontros e 
Plenárias para promover a participação nas etapas Municipal, Estadual e 
do Distrito Federal e Nacional.
XI - Encontros Regionais de Conselhos de Saúde.
XII - 14ª Plenária Estadual de Conselhos de Saúde.

§1º As atividades preparatórias não têm caráter deliberativo e antecede as 
etapas Municipal, Estadual/Distrito Federal e Nacional.
§2º Com o objetivo de ampliar a participação popular nos debates dos 
temas propostos pela  9º Conferência Estadual de Saúde e Etapa Estadual 
da 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8), as atividades preparatórias 
possuem alta relevância política e por isso, constituirão parte significativa 
da Conferência em todas as ações prévias de suas etapas, conforme 
previsto neste Regimento.
§3º Diante da necessidade de ampliar a participação e a mobilização 
popular nos debates e na ação pública em torno da saúde como direito e 
do processo eleitoral do ano de 2018, a participação direta nas atividades 
preparatórias será condição essencial para a candidatura enquanto 
Delegada e Delegado de todas as demais etapas da conferência, sobretudo, 
para o conjunto da delegação a ser eleito por via horizontal.

CAPÍTULO IV - DAS ETAPAS
Art. 4º - A 9º Conferência Estadual de Saúde e Etapa Estadual da 16ª 
Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8) contam com 3 (três) etapas para 
debate, elaboração, votação e acompanhamento de propostas, de acordo 
com o seguinte calendário:
I - Etapa Municipal: 2 de janeiro a 15 de abril de 2019;
II - Etapas Regionais: 02 de maio a 21 de maio de 2019;
III - Etapa Estadual: 29 de maio a 01 de junho de 2019.

§1º Todas as etapas deverão ser antecedidas por atividades preparatórias, 
bem como de monitoramento e acompanhamento do posterior 
desdobramento das diretrizes e propostas aprovadas.
§2º Os debates sobre o tema e os eixos temáticos da Conferência serão 
conduzidos nas etapas Municipal e Estadual, com base em Documento 
Orientador elaborado pelo Conselho Nacional de Saúde.
§3º Os debates sobre o tema e os eixos temáticos da Conferência serão 
conduzidos nas etapas Regionais com base no Consolidado de Propostas 
oriundas das Etapas Municipais realizadas nos municípios que compõe a 
Região de Saúde.
§4º A Etapa Estadual ocorrerá ainda que não sejam realizadas as etapas 
previstas nos incisos I e II em sua integralidade.
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