
 

 

Ofício nº 206 – CONASEMS 

Brasília, 26 de abril de 2018.  

 

Exmo. Sr. 
Gilberto Occhi 
Ministro de Estado da Saúde 
Brasília – DF. 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS é o representante institucional 
das 5.570 Secretarias Municipais de Saúde nos órgãos deliberativos e consultivos da Direção Nacional 
do SUS – Sistema Único de Saúde. Tem por finalidade congregar as Secretarias Municipais de Saúde, 
ou órgão equivalente, e seus respectivos secretários para atuarem em prol do desenvolvimento da saúde 
pública, da universalidade e igualdade do acesso da população às ações e serviços de saúde, 
promovendo ações conjuntas que fortaleçam a descentralização política, administrativa e financeira do 
SUS. Por sua vez, os Conselhos Estaduais de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS 
representando os gestores municipais na esfera estadual, através da participação na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) e no Conselho Estadual de Saúde (CES), com o objetivo defender os 
interesses dos municípios em cada unidade federativa nos diversos fóruns de Saúde Pública, se 
constituindo como importante ator político no processo de construção do SUS local. 
 
As atividades do CONASEMS e dos COSEMS compreendem em reuniões, estudos, pesquisas, 
capacitação de pessoal, informações, participação em órgãos colegiados públicos e privados, apoio 
técnico e cooperação interinstitucional, com órgãos e entidades governamentais e não governamentais 
que atuam na área da saúde ou em áreas correlatas, com ou sem fins lucrativos, nacionais e 
internacionais. 
 
O financiamento das ações executadas pelo CONASEMS e COSEMS consiste em recursos oriundos da 
contribuição de representação institucional – Portaria n. 220/2007, do orçamento geral da União por meio 
do artigo 14 B da Lei n. 8080, além de convênios celebrados com o Ministério da Saúde. Neste sentido 
é de fundamental importância assegurar o financiamento regular dos COSEMS e CONASEMS, 
cumprindo os regramentos supracitados, além de apresentar o plano de ação requerido pelo Acordão 
1296/18 TCU. A Secretaria Executiva do Ministério da Saúde por meio da assessoria especial de controle 
externo está com a responsabilidade de elaborar e apresentar este plano ao Tribunal de Contas da União.  
 
O CONASEMS mantém ainda parceria de cooperação técnica com hospitais de excelência por meio do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI). Um dos projetos com maior 
relevância para a gestão do SUS é o Projeto Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal 
do SUS – “Projeto Apoiadores” em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 
 
Diante do exposto o CONASEMS vem apresentar ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde 
Gilberto Occhi pontos prioritários da agenda da Saúde, para os quais entendemos que todos os esforços 
devem ser envidados no sentido de, em conjunto com as demais políticas, promover a saúde, a 
prevenção de ocorrência de agravos e a recuperação dos doentes, cumprindo entendimento 
constitucional de saúde como direito de todos e dever do Estado: 
 



 

 
 
 
 

1. Implementar as deliberações aprovadas na Comissão Intergestores Tripartite – CIT; 
 

2. Dar a continuidade as tratativas da Agenda da Política de Atenção Básica PNAB (CIT ago/17);  
 

3. Publicar a Portaria que cria a Gerência das Unidades Básicas de Saúde e as novas equipes de 
atenção básica; 

 
4. Garantir a continuidade do Programa Mais Médicos, atentando à agilidade no processo de 

substituição dos médicos; 
 

5. Não bloqueio de pagamento das equipes de saúde da família do Programa Mais Médicos sem 
reposição do profissional por mais de 60 dias (CIT mar/17);  
 

6. Garantir o pagamento das parcelas relativas ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), bem como promover a realização das avaliações 
externas as seis unidades federativas restantes (Pará , Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,  Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Paraíba ) conforme pactuado na CIT jul.2017; 
 

7. Liberar a adesão dos municípios ao Programa de Informatização das Unidades Básicas de 
Saúde – PIUBS (CIT set/17);  
 

8. Viabilizar regramento (Projeto de Lei) para que seja autorizado a utilização de Unidades Pronto 
Atendimento - UPAs construídas e não inauguradas para outras finalidades assistenciais, 
conforme debatido na CIT dez/17 e resultado do Grupo de Trabalho instituído conforme Acordão 
TCU 2658/17;  
 

9. Municípios tem recebido oficio por parte da CGUE com cobranças de devolução de recursos 
financeiros destinados a UPAS que não ficaram prontas. Conforme acordado em CIT, esta 
prática deve ser adiada até a resolução do problema das UPAS encaminhada pelo GT sobre 
UPAS formado 
 

10. Estruturar e implementar o sistema DigiSUS – modulo planejamento, bem como viabilizar reunião 
presencial para homologação tripartite da versão a ser disponibilizada a Estados e Municípios;   
 

11. Realizar a apresentação ao GT de gestão da CIT da proposta de pgass e programasus; 
 

12. Liberar para uso a versão 3.0 do esus AB homologada na CIT de fevereiro de 2018; 
 

13. Republicar a Portaria de Qualificação da Assistência Farmacêutica QUALIFAR/SUS conforme 
discussões do Grupo de Trabalho da CIT de dez/17;  
 

14. Garantir a aquisição e fornecimento pelo Ministério da Saúde do conjunto de canetas e agulhas 
de aplicação de insulina; 
 

15. Esclarecer sobre a Implementação de Projeto de Resposta Rápida à Sífilis, sem pactuação 
prévia em CIT, principalmente no que se refere ao detalhamento das ações previstas, entre elas 
a contratação de 54 apoiadores que atuarão diretamente nos 100 municípios prioritários, 
destinando a esse projeto R$200.000.000,00; 
 



 

16. Resposta aos municípios que sofreram redução de recursos financeiros para o tratamento de 
Glaucoma conforme debatido na CIT jan/18 e lista de pacientes apresentada pelos gestores; 
 

17. Solução do problema de registro dos atendimentos oncológicos e monitoramento do prazo legal 
de 60 dias; 
 

18. Simplificar regras de adesão, habilitação e qualificação às políticas e equipamentos no âmbito 
da saúde mental, conforme pactuado em janeiro de 2018;  
 

19. Dar continuidade as negociações junto ao Ministério do Planejamento para atualização das 
classificações funcionais programáticas para que o orçamento do Ministério da Saúde de 2019 
contemple as subfunções em conformidade com o SUS Legal de acordo com pactuação na CIT 
de janeiro de 2017; 
 

20. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS – PROADI; 
 

21. Na ultima CIT, foi acordado que a SPO do Ministério da Saúde enviaria ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a solicitação de alteração do PLDO da União no 
tocante a exclusão do inciso XXIII do artigo 11 do PLDO 2019 e Inclusão de um novo artigo 
no PLDO 2019 para estrito cumprimento da lei Complementar 141. No entanto, quando 
iniciamos analise da PLDO2019 fomos surpreendidos com a redação ainda nos moldes da LDO 
2018, ou seja, o texto não foi alterado conforme acordado no GT. Foi acordado também que 
CONASEMS e CONASS apresentassem proposta da unificação das ações orçamentárias para 
LOA 2019 da União. 
 

22. Pagamento das Portarias Nº 3.342 de 07.12.17 e Nº 3.674 de 22.12.17 – Divulga lista de 
municípios habilitados ao recebimento do incentivo financeiro de que trata a Portaria Nº 
3.194/GM/MS de 27.11.2017. Reforçando que a parcela destinada às SES já foi paga no início 
do mês; 
 

23. Aumento dos casos de malária na Amazônia Legal 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 

Mauro Guimarães Junqueira 
Presidente 

 
 


