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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 
 
 

3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CNST 
 
 

REGULAMENTO 
 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º - Este REGULAMENTO tem por finalidade a definição de regras de funcionamento 
para a 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – 3ª CNST 
convocada pela Portaria Interministerial nº 774, de 28 de abril de 2004, alterada pela 
Portaria Intermininsterial nº 370, de 10 de março de 2005, e pela Portaria Interministerial 
nº 748 de 13 de maio de 2005, com REGIMENTO aprovado na 30ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada em 29 de março de 2005. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO TEMÁRIO 

 
 
Art. 2º - Nos termos do seu Regimento, a 3ª Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador abordará: 

a) O Tema Central: “TRABALHAR SIM, ADOECER NÃO”. 
    b)  Os Eixos Temáticos: 
 
- Eixo (1): Como garantir a integralidade e a transversalidade da ação do Estado em 
saúde dos (as) trabalhadores (as)?  
 
- Eixo (2): Como incorporar a saúde dos (as) trabalhadores (as) nas políticas de 
desenvolvimento sustentável no País? 
 
- Eixo (3): Como efetivar e ampliar o controle social em saúde dos (as) 
trabalhadores (as)? 
 
§1º - Todos os Eixos Temáticos devem observar os seguintes documentos de referência: 

a) Documento-Base, acrescido do Consolidado das propostas aprovadas nas 
Conferências Estaduais; 
b) Deliberações das Conferências Nacionais de Saúde; 
c) Deliberações das Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador. 

 
§2º - Serão elaborados pela Comissão Especial de Comunicação da 3ª Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador - CNST, sob supervisão e aprovação da Comissão 
Organizadora e com avaliação da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – 
CIST do Conselho Nacional de Saúde, um conjunto de textos de apoio, a fim de favorecer 
e aprofundar a discussão de cada Eixo Temático. 
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SEÇÃO I 
DOS PAINÉIS 

 
Art. 3º - A abordagem de cada Eixo Temático que compõe a 3ª CNST será feita mediante 
apresentações de 04 (quatro) expositores, indicados de forma paritária, conforme 
Resolução nº 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde e 01 (um) coordenador. 
 
§1º - Poderá haver até 02 (dois) Painéis para cada Eixo Temático, abordando subtemas 
pertinentes. 
 
§2º - O coordenador de cada painel será indicado pela Comissão Organizadora da 3ª 
CNST. 
 
§3º - Os expositores serão escolhidos entre gestores, prestadores de serviços de saúde, 
empregadores, trabalhadores da área da saúde e usuários.  
 
§4º - Os expositores deverão enviar textos completos de suas intervenções com, no 
máximo 12 (doze) laudas, em formato A4, fonte Times 12 e espaço simples, até 30 (trinta) 
dias antes da realização da 3 ª CNST, à Comissão Especial de Comunicação, para que 
possam ser divulgados na página da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador - 
CNST e na página do Conselho Nacional de Saúde, na Internet. 
 
Art. 4º - Os expositores disporão de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 5 (cinco) 
minutos, para exporem suas idéias, baseadas no temário da 3ª Conferância Nacional de 
Saúde do Trabalhador - CNST. 
 
Art. 5º - Após as exposições, o Coordenador do paineI abrirá a palavra ao Plenário para 
debate, durante 30 (trinta) minutos improrrogáveis. 
 
§1º - Os Delegados e Convidados poderão manifestar-se por escrito ou verbalmente, 
durante o período dos debates, mediante perguntas ou observações pertinentes ao tema. 
 
§2º - O tempo máximo para cada intervenção será de 03 (três) minutos improrrogáveis.  
 
Art. 6º - As exposições e debates serão registrados em meio magnético, com vistas a sua 
divulgação nos Anais da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador - CNST. 
 

SEÇÃO II 
DA PLENÁRIA DA 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

 
Art. 7º - A Plenária de Abertura e a Plenária Final da 3ª Conferência Nacional de Saúde 
do Trabalhador - CNST terão como função aprovar o Regulamento, bem como, resolver 
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os casos omissos no Regimento e votar o Relatório Final, assim como as Moções 
apresentadas. 
 

SEÇÃO III 
DAS PLENÁRIAS TEMÁTICAS 

 
Art. 8º - As Plenárias Temáticas serão realizadas da seguinte forma: 
 
I - A composição das Plenárias Temáticas será de Delegados e de Convidados, conforme 
distribuição realizada pela Comissão Organizadora, com base nas Iistas de preferências 
encaminhadas pelos Delegados, obedecendo à paridade entre os segmentos. 
 
II - As Plenárias Temáticas serão coordenadas por uma Mesa Diretora, composta por 
Usuários, Trabalhadores da Área da Saúde, Gestores e Prestadores de Serviços de 
Saúde, indicados pelo Conselho Nacional de Saúde. 
 
III - O Coordenador será definido entre os membros da Mesa Diretora, com as funções de 
conduzir as discussões, controlar o tempo e estimular a participação. 
 
IV - A Comissão de Relatoria será composta por 10 (dez) pessoas sendo: 1 (um) Relator 
Geral e 1 (um) Relator Adjunto e 8 (oito) Relatores para a Mesa de Apoio ao Plenário, 
indicados pelo Conselho Nacional de Saúde de forma paritária, distribuidos igualmente 
em cada Mesa das Plenárias Temáticas e Plenária Final. 
 
Art. 9º - As intervenções dos participantes das Plenárias Temáticas terão como base os 
debates ocorridos durante os Painéis e os respectivos Documentos de Referência: 

a) Documento-Base, acrescido do Consolidado das propostas aprovadas nas 
Conferências Estaduais; 
b) Deliberações das Conferências Nacionais de Saúde; 
c) Deliberações da 1ª e 2ª Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador; 
d) Textos de Apoio, conforme §2º do Artigo 2º deste Regulamento. 

 
Art. 10 - A Mesa Diretora de cada Plenária Temática fará a leitura da parte relativa ao eixo 
temático do Documento Referência (Documento-Base, acrescido do Consolidado das 
propostas aprovadas nas Conferências Estaduais) específico da respectiva Plenária. 
 
Art. 11 - A cada tópico a Mesa Diretora da Plenária Temática consultará o Plenário se 
haverá destaques. 
 
Art. 12 - Quando houver destaques, os mesmos deverão ser entregues, por escrito, à 
Mesa de Apoio ao Plenário durante a leitura dos documentos referidos no Artigo 10. 
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Parágrafo Único - Os destaques deverão contemplar supressão total ou parcial, 
modificação ou adendos pertinentes ao tema. 
 
Art. 13 - Quando da apresentação dos destaques à Mesa de Apoio do Plenário, a mesma 
deverá: 

a) Buscar consensos entre as propostas apresentadas; 
b) Encaminhar à Coordenação da Mesa Diretora da Plenária Temática as 

propostas consensuadas e as propostas não consensuadas. 
 
Art. 14 - A apreciação dos destaques será retomada após 30 (trinta) minutos do final da 
Ieitura de cada Eixo Temático, para discussão e aprovação. 
 
Art. 15 - Para que uma proposta seja Ievada para apreciação da Plenária Final, ela deverá 
obter pelo menos 30 % (trinta por cento) dos votos dos Delegados que estiverem 
compondo as Plenárias Temáticas. Neste caso, a proposta não será considerada de 
consenso e será levada para deliberação da Plenária Final. 
 
Art. 16 - Quando a proposta obtiver mais de 70% (setenta por cento) dos votos dos 
presentes nas Plenárias Temáticas, será considerada aprovada pela Conferência e será 
levada para conhecimento da Plenária Final. 

 
SEÇÃO IV 

DA PLENÁRIA FINAL 
 
Art. 17 - Participarão na Plenária Final: 

a) delegados com direito a voz e voto; 
b) convidados com direito a voz; 

 
Parágrafo Único - A Comissão Organizadora destinará locais específicos de 

permanência para os Delegados e para os Convidados. 
 
Art. 18 - As sessões da Plenária Final da 3ª Conferência Nacional de Saúde - CNST serão 
coordenadas por Mesas indicadas pelo Conselho Nacional de Saúde, representando os 
segmentos (Usuários, Trabalhadores da área de Saúde, Gestores e Prestadores de 
Serviços de Saúde), de acordo com a Resolução nº 333/2003 do Conselho Nacional de 
Saúde. 
 

Parágrafo Único - As sessões da Plenária Final serão secretariadas por membros 
da Comissão Especial de Relatoria, coordenadas pelo Relator Geral da 3ª Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador - CNST. 
 
Art. 19 - A votação do Relatório Final da 3ª Conferência Nacional de Saúde do 
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Trabalhador - CNST será encaminhada na forma que se segue: 
a) proceder-se-á, a distribuição do Relatório das Plenárias Temáticas para Ieitura; 
b) de acordo com o Art. 16, para dar conhecimento aos delegados, as 

propostas aprovadas nas Plenárias Temáticas serão identificadas com negrito e 
sublinhadas no Relatório Síntese, e não serão lidas na Plenária Final;  

c) na sequência, o Coordenador da Mesa lerá, uma a uma, as propostas que não 
obtiveram consenso nos Relatórios das Plenárias Temáticas; 

d) não será admitida a apresentação de novos destaques e/ou propostas ao 
conjunto de propostas que será votado; 

e) o Coordenador da Mesa concederá a palavra, por igual tempo ao Delegado que 
se apresentar para defender a proposta que obteve menos votos nas Plenárias Temáticas 
e ao Delegado que se apresente para defender a proposta que obteve mais votos nas 
Plenárias Temáticas, sempre nessa ordem; 

f) será permitida mais uma defesa, a favor e contra, se a Plenária não se sentir 
devidamente esclarecida para a votação; 

g) a(s) proposta(s) apresentada(s) será(ão) colocada(s) em votação em relação à 
proposta que obteve mais votos nas Plenárias Temáticas versus a proposta que obteve 
menos votos nas Plenárias Temáticas, sempre nessa ordem; 

h) as propostas apresentadas serão aprovadas por maioria simples dos Delegados 
presentes. 
 
Art. 20 - A Mesa Diretora da Plenária assegurará o direito à manifestação, aos Delegados, 
pela ordem, sempre que qualquer um dos dispositivos deste Regulamento não estiver 
sendo observado. 
 

Parágrafo Único: Não serão permitidas manifestações ou questões pela ordem 
durante o regime de votação. 
 
Art. 21 - As questões de encaminhamento somente serão acatadas quando se referirem 
às propostas de encaminhamento sob o processo de votação feito pelo Coordenador da 
Mesa, e que não estejam previstas neste Regulamento. 
 
Art. 22 - A 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador - CNST será considerada 
habilitada a aprovar propostas, com quorum mínimo de um terço dos Delegados 
credenciados presentes em Plenário. 
 

SEÇÃO V 
DAS MOÇÕES 

 
Art. 23 - As Moções encaminhadas, exclusivamente, por Delegados, que não estejam 
contempladas pelas Conferências Estaduais deverão ser, necessariamente, de âmbito ou 
repercussão nacional ou internacional e devem ser apresentadas em formulário próprio 
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elaborado pela Comissão Organizadora da 3ª CNST, até o dia 11 de novembro de 2005, 
às 18h, redigidas em, no máximo, 1 (uma) lauda, fonte Times New Roman, Tamanho 12, 
espaço simples. 
 
§1º - Cada Moção deverá ser assinada por, pelo menos, 10% (dez por cento) dos 
Delegados da Conferência. 
 
§2º - A Coordenação de Relatoria organizará as Moções recebidas, classificando-as e 
agrupando-as por tema, dando ciência aos propositores para que organizem a 
apresentação na Plenária Final, facilitando o andamento dos trabalhos. 
 
§3º - Encerrada a fase de apreciação do Relatório Final da Conferência, o Coordenador 
da Mesa Diretora procederá à leitura das Moções por tema e submeterá sua aprovação à 
Plenária. 
 
§4º - A aprovação das Moções será por maioria simples dos Delegados presentes, 
considerando-se o quorum previsto no art. 22 deste Regulamento. 
 
Art. 24 - Concluídas as apreciações das Moções será encerrada a sessão da Plenária 
Final da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador - CNST. 
 

CAPÍTULO Ill 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 25 - A organização da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador - CNST terá 
a seguinte metodologia: 

a) Painéis. 
b) Plenárias: 

1 — Plenária de Abertura da 3ª Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador - CNST, para aprovação do Regulamento; 
2 — Plenárias Temáticas; 
3 — Plenária Final. 
 

  
CAPÍTULO IV 

DO CREDENCIAMENTO 
 

Art. 26 - O credenciamento dos Delegados Titulares e dos Convidados será realizado no 
dia 9 de novembro de 2005, das 14 às 21 horas e no dia 10 de novembro de 2005, das 9 
às 18 horas. 
 
Art. 27 – O credenciamento dos Delegados Suplentes, em substituição aos Delegados 
Titulares, será realizado no dia 10 de novembro de 2005, das 18 às 21 horas. 
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§1º - Fica sob responsabilidade do Coordenador Estadual, que recebeu a ficha de 
inscrição dos Delegados acompanhar a substituição de Delegados Titulares pelos 
Suplentes de seu respectivo Estado. 
 
§2º - Fica sob responsabilidade das entidades nacionais acompanhar a substituição de 
Delegados Titulares por Suplentes em seu âmbito de representação. 
 

CAPITULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS E COMUNS 

 
Art. 28 - Serão conferidos certificados de participação na 3ª Conferência Nacional de 
Saúde do Trabalhador - CNST, firmados pelos Senhores Ministros das pastas que a 
convocaram, aos membros da Comissão Organizadora, das Comissões Especiais e da 
Comissão Executiva, aos Delegados, aos Convidados, aos Expositores e aos Relatores, 
especificando a condição da participação na Conferência. 
 
Art. 29 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, ad referendum, 
quando a Plenária não estiver reunida. 


