
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planejamento do Conasems – 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília-DF, outubro de 2018 



 2 

 
1. Introdução 

A partir de demanda formulada pela Diretoria, conforme manifestado 
pela Sra. Cristiane Pantaleão, Diretora Administrativa, bem como pelo Sr. Diretor 
Financeiro, Hisham Hamida, a Coordenação Técnica do Conasems iniciou a 
elaboração do planejamento da entidade em seguida ao XXXIV Congresso 
Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, ocorrido em Belém-PA, entre os 
dias 25 e 27 de julho de 2018. 
 

Com efeito, dentre outras incumbências expressas no Regimento Interno, 
compete à Coordenação Técnica 

(...)formular, implementar e acompanhar tecnicamente, no seu campo de 
atuação, o desenvolvimento dos planos, programas e projetos definidos pela 
Entidade, criando mecanismos de integração e estabelecendo estratégias de 
articulação com parceiros.1 

 
 O presente relatório consolida o produto das Oficinas de Trabalho 
realizadas no período compreendido entre 30 de julho e 21 de setembro de 
2018, conforme aprovado pelo Conselho Nacional de Representantes Estaduais 
– CONARES, em 26 de setembro de 2018. 
 

2. Marcos Referenciais 
Os principais marcos referenciais para o presente planejamento são o 

Estatuto da entidade, assim como o Documento elaborado para diálogo com os 
candidatos nas eleições presidenciais de 2018 e a Carta de Belém, documento 
síntese do referido Congresso Nacional. 

 
De início, entretanto, registre-se que as diretrizes básicas do SUS 

encontram-se positivadas na Constituição Federal e nas Leis n.º 8.080, na qual 
está previsto o papel dos conselhos de secretários municipais e estaduais como 
entidades representativas competentes para tratar de matérias referentes à 
saúde, e n.º 8.142, de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS, e, dentre outras medidas, trata da implantação das conferências 
e os conselhos de saúde como instâncias da estrutura de governança do Sistema. 

 
Contudo, ao longo de sua história, a construção do modelo de gestão 

participativa do SUS tem se aperfeiçoado a partir da superação de desafios e da 
introdução de inovações e reformas incrementais. Destaque-se, neste contexto, 
a instituição de comissões intergestores em níveis bipartite (CIB), regional (CIR) 
e tripartite (CIT), o planejamento integrado e a regionalização de ações de 
promoção à saúde, conforme previsto no Decreto n.º 7.508, de 2011 (que 
regulamentou a Lei n.º 8.080, já mencionada). 

 
O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS é 

uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, cujo propósito é 

                                                      
1 Inciso IX, art. 15 do Regimento Interno do Conasems, , disponível em 
<http://www.conasems.org.br/sobre/regimento-interno/> 
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congregar as secretarias municipais de saúde - ou órgão equivalente – e 
respectivos titulares para atuar em prol do desenvolvimento da saúde pública, 
da universalidade e igualdade do acesso da população às ações e serviços de 
saúde. 
 

A entidade é reconhecida como representativa dos entes municipais para 
tratar de saúde e declarada de utilidade pública e relevante função social. 
Ademais, tem assegurada em lei a sua participação nos órgãos deliberativos e 
consultivos da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.2 

 
Os objetivos específicos do Conasems, conforme dispõe o Estatuto do 

Conselho, são os seguintes: 
I – Atuar junto à instância federal do SUS e apoiar os COSEMS em sua atuação 
no âmbito estadual, representando os Secretários Municipais de Saúde, na 
realização de atividades de interesse da saúde pública, podendo receber, em 
permissão ou concessão de uso, bens móveis e imóveis; 
II – Representar as secretarias municipais de saúde ou órgãos equivalentes nos 
fóruns de negociação e deliberação sobre saúde pública, em especial nas 
comissões nacionais deliberativas e consultivas; 
III – Atuar junto ao Conselho Nacional de Saúde e apoiar os COSEMS em sua 
atuação junto aos conselhos estaduais, discutindo e deliberando sobre a política 
nacional, estadual e municipal de saúde; 
IV – Promover junto aos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 
(COSEMS) nos Estados uma atuação harmoniosa no tocante às políticas de 
saúde, podendo apoiá-los técnica e financeiramente, visando ao fortalecimento 
e ao protagonismo das entidades representativas da gestão municipal na 
atuação no âmbito dos estados e nas agendas em defesa do SUS; 
V – Promover o intercâmbio de informações, divulgando conhecimentos, 
capacitando pessoal e apoiando ações de educação permanente e continuada 
no âmbito do SUS; 
VI – Defender judicial ou extrajudicialmente os interesses do CONASEMS, 
podendo promover ações judiciais coletivas para a defesa de interesses de seus 
associados, independentemente de aprovação específica em Assembleia Geral, 
bastando a decisão ser aprovada no CONARES; 
VII – Promover estudos e pesquisas sobre modelos de gestão e de atenção à 
saúde, promovendo e divulgando experiências municipais que visem à melhoria 
da saúde pública; 
VIII – Manter intercâmbio com associações e sociedades congêneres, nacionais 
e internacionais; 
IX – Adotar estratégias de comunicação e informação que fortaleçam a gestão 
municipal do SUS, podendo promover ou patrocinar reuniões técnicas, oficinas, 
seminários, congressos e conferências, bem como desenvolver sistemas de 
informação e portal na internet e editar e adquirir boletins, jornais, revistas, 
livros e demais publicações de interesse para a saúde pública; 
X – Celebrar acordos, contratos e convênios, com órgãos ou entidades públicas 
ou privadas; 
XI – Realizar outras atividades consentâneas com a sua finalidade institucional.3 

                                                      
2 Art. 14-B, da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm> 
3 Art. 5º, do Estatuto do Conasems, disponível em <http://www.conasems.org.br/sobre/estatuto/> 
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O Documento Político e Técnico para Diálogo com os Candidatos nas 

Eleições de 20184, publicado pelo Conasems em junho de 2018, consolida a 
plataforma política dos gestores municipais do SUS. O conteúdo está organizado 
em 6 tópicos, a saber: (1) Modelo de Atenção e Rede de Atenção à Saúde; (2) 
Governança e Regionalização; (3) Trabalhadores do SUS; (4) Judicialização; (5) 
Financiamento; e (6) Pacto Federativo. 

 
A Carta de Belém5, aprovada pelos gestores municipais na plenária final 

do já citado Congresso Nacional, compila um conjunto de 46 diretrizes 
resultantes dos painéis temáticos, debates e outras atividades realizadas no 
referido evento, que igualmente expressam temas prioritários da gestão 
municipal do SUS, organizados sob os mesmos 6 tópicos6: 

 
MODELO DE ATENÇÃO e REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE  
1. Implementar um Modelo de Atenção à Saúde que elimine a verticalidade 

dos programas ESTADUAIS E FEDERAIS, considerando o planejamento 
ascendente, a fim de viabilizar a organização do sistema de saúde com foco 
nas necessidades, condições de risco e vulnerabilidades presentes no 
território, fortalecendo assim a integralidade da atenção à saúde.  

2. Aportar financiamento federal e estaduais compatíveis para garantir os 
investimentos e recursos necessários à integralidade do cuidado  

3. Desenvolver ações para fortalecimento da longitudinalidade do cuidado 
com coordenação da Atenção Básica e estabelecimento de referências 
especializadas que considerem a residência do usuário e o seu 
deslocamento  

4. Atualização da política nacional de assistência hospitalar, considerando as 
necessidades regionais, e a logística disponível e inclusão dos Hospitais de 
Pequeno Porte – HPP, com papel definido na rede de atenção à saúde  

5. Fomentar a integração entre Atenção Básica e Vigilância, ampliando e 
apoiando ações intersetoriais.  

6. Modernização do arcabouço jurídico, no que se refere à Administração 
Pública, que não se adequa à complexidade da implementação do SUS  

7. Descentralizar o processo de habilitação e credenciamento de serviços de 
saúde para as regiões de saúde, e rever o processo de alocação de recursos, 
considerando o planejamento regional, com base no Pacto Federativo.  

8. Aprimorar os sistemas atuais, a fim de espelhar a diversidade e a autonomia 
de cada ente na gestão do SUS, expressando a totalidade das ações e 
serviços de saúde, de forma a produzir informações para fortalecer os 
processos de monitoramento e tomada de decisões.  

9. Fortalecer as instâncias gestoras do SUS, com vistas a possibilitar a 
efetivação das regiões de saúde, em especial as que compreendam 
municípios de mais de um Estado, respeitando suas atribuições e 
normativos vigentes, minimizando os entraves politico-administrativos.  

                                                      
4 Disponível em <http://www.conasems.org.br/wp-
content/uploads/2018/07/livreto_presidenciaveis_tela_F02.pdf> 
5 Disponível em <http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2018/07/CARTA-DE-BEL%C3%89M-
1.pdf> 
6 Disponível em <http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2018/07/CARTA-DE-BEL%C3%89M-
1.pdf> 
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10. Utilizar recursos tecnológicos para a ampliação do acesso e coordenação 
do cuidado;  

11. Discutir e fomentar a normatização do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária – SNVS, possibilitando integração entre as ações de proteção e 
promoção da saúde.  

12. Fortalecimento da qualificação do Controle Social. 
 
GOVERNANÇA E REGIONALIZAÇÃO  
13. Fortalecer o processo de governança e regionalização que possibilitará 

planejar e organizar melhor a Rede de Atenção, e com isso melhorar o 
acesso dos cidadãos às ações e serviços de saúde nas regiões brasileiras. 

14. Fortalecer o apoio institucional da rede colaborativa CONASEMS COSEMS 
como uma política de saúde com atribuições específicas para cada ente, 
visando qualificar o processo de regionalização e planejamento ascendente  

15. Rever a política de apoio e financiamento ao tratamento fora do domicílio 
e transporte sanitário, considerando os custos reais desta logística, em 
especial o da Região Amazônica  

16. Efetivar a regionalização, baseado nos critérios estabelecidos pela 
Comissão Intergestores Tripartite nas Resoluções 23/2017 e 37/2018.  

17. Disponibilizar soluções, em conformidade com a Estratégia e-Saúde, 
possibilitando ao gestor SUS a informatização de todos os pontos de 
atenção à saúde, a fim de oportunizar o uso de informações qualificadas 
para fortalecer a regionalização e ampliar a segurança na continuidade do 
cuidado.  

18. Propor estrutura permanente que viabilize a Governança da Estratégia e-
Saúde para o Brasil.  

19. Adequar o processo de monitoramento regional da Rede de Atenção a fim 
de expressar a direcionalidade política institucional, garantindo 
transparência plena.  

 
TRABALHADORES DO SUS  
20. Atualizar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e a sua 

forma de financiamento.  
21. Pesquisar novas estratégias para provimento de outras categorias de 

profissionais para as ações regionalizadas à semelhança do Programa Mais 
Médicos.  

22. Criação de novos desenhos de programas de aprendizado em serviço como: 
extensão, trainee, aperfeiçoamento, primeiro emprego na saúde, VER-SUS, 
VER- SUS “ampliado”, residências ampliadas em saúde.  

23. Fomentar a formação em atenção básica para os profissionais que tem em 
sua atuação o apoio à atenção básica, como os Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família, Consultório na rua, equipes de saúde mental, telessaúde e 
outras estratégias.  

24. Fomentar o compartilhamento de ideias e experiências entre equipes de 
saúde para ampliação do conhecimento por meio do uso de ferramentas 
como o site do CONASEMS e a plataforma de gestão do CONASEMS.  

25. Ampliar o Programa Mais Médicos – PMM, inclusive para municípios ainda 
não aderidos, alcançando outras estruturas organizacionais como o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família - NASF, Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
e outras  
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26. Apoiar o cumprimento do estabelecido na Lei 12.871/2013 do PMM sobre 
o eixo de formação dos profissionais de saúde, com a ampliação de vagas 
para a graduação e de programas de residência médica.  

27. Fomentar o preenchimento das vagas ociosas das residências em saúde da 
família e comunidade por meio de maior articulação entre as secretarias 
municipais, os órgãos reguladores e o MEC.  

28. Reativar as comissões permanentes de integração entre serviços de saúde 
e as instituições de ensino, com a função de propor prioridades, métodos e 
estratégias para a formação dos trabalhadores do SUS.  

29. Trabalhar junto às secretarias municipais de saúde na conscientização do 
seu papel de formadores de conhecimento básico para programas de 
formação em serviço, como as residências médicas e multiprofissionais.  

30. Propor o debate sobre o limite de gastos com pessoal estabelecido na LC 
101/2002 – LRF, tendo em vista que os seus efeitos no tocante ao trabalho 
na saúde inviabilizam a formação de uma inteligência para o SUS.  

31. Estabelecer agenda com o MEC para fortalecer a ocupação das vagas de 
residência na Atenção Básica  

 
JUDICIALIZAÇÃO  
32. Fortalecer o papel da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no SUS – CONITEC, em especial na regulação da introdução de novas 
tecnologias no SUS.  

33. Atuar junto ao Poder Legislativo a fim de que seja elaborada uma legislação 
destinada a regulamentar, com mais precisão, o fornecimento de 
medicamentos, produtos e procedimentos no SUS, para que estes atendam 
aos princípios do SUS, e garanta a segurança do paciente, evitando a 
desorganização da gestão do sistema ocasionada pela Judicialização  

34. Estimular as iniciativas que aproximem os atores dos sistemas de saúde e 
de justiça, que priorizem a solução extrajudicial dos conflitos, reforçando o 
setor saúde como protagonista na garantia do acesso a ações e serviços 
públicos de saúde, e ainda minimizando o processo de criminalização da 
gestão neste caso  

35. Envidar esforços para que o Poder Judiciário amplie Varas Especializadas 
em Saúde, bem como os Núcleos de Apoio Técnico (NATs) especializados em 
saúde produtores de informação técnica que orientam magistrados e 
demais atores do sistema de justiça.  

 
FINANCIAMENTO  
36. Identificar fontes de financiamento com recursos específicos para saúde.  
37. Mobilizar pela revisão da política de renúncia fiscal visando à ampliação do  

financiamento da saúde.  
38. Elaborar e aprovar a metodologia para os critérios de rateio como expresso 

na LC 141/2012  
39. Articular para a revogação da Emenda Constitucional 95/2016 
40. Propor nova regulamentação ao financiamento, incluindo custeio e 

investimento, diretos e por emendas parlamentares, considerando o 
modelo de atenção, gestão e governança do SUS. 

41. Propor a ampliação do financiamento para a Atenção Básica, considerando 
as características dos municípios de pequeno porte a equidade visando 
garantir recursos compatíveis com o custo de uma atenção mais resolutiva, 
tanto para custeio quanto para investimento.  
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42. Pactuar normativas que considerem como componente do montante de 
recursos de investimento mínimo em saúde apenas o efetivamente pago, 
desconsiderando os restos a pagar.  

43. Pactuar uma Política Nacional de Gestão de Custos em Saúde no SUS, 
considerando a diversidade regional e a participação dos três entes da 
Federação.  

 
PACTO FEDERATIVO  
44. Mobilizar pela revisão do Pacto Federativo considerando as atribuições dos 

entes frente ao SUS e os tributos arrecadados, estabelecendo uma reforma 
fiscal justa.  

45. Cumprir o pacto político cooperativo entre as instâncias de gestão do 
sistema que necessariamente, envolve aspectos técnicos, tributários e 
culturais.  

46. Propor a revisão dos valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde para os 
principais serviços contratados para atender às necessidades de saúde da 
população.  

 
Os marcos referenciais acima foram adotados tanto no que diz respeito 

às finalidades institucionais do Conasems, positivados no Estatuto da entidade, 
quanto, igualmente, a aspectos internos ao planejamento, como as 
competências para formulação, implementação e acompanhamento de “planos, 
programas e projetos”, a cargo da Coordenação Técnica. 

 
Assim, todas as ações, projetos e iniciativas prioritárias elencadas no 

planejamento, devem, desde já, serem considerados como subordinados às 
diretrizes políticas e técnicas contidas no Documento Técnico e Político e na 
Carta de Belém. 

 
3. Metodologia de Trabalho 

 Neste contexto de elevada complexidade, buscou-se organizar a 
elaboração do planejamento a partir de uma metodologia que, ao mesmo tempo 
fosse simples e pudesse ressaltar a convergência e a interdependência como 
atributos inerentes às ações finalísticas da entidade. A figura abaixo ilustra o 
modelo elaborado para compreensão dos eixos de atuação do Conasems. 

 

 
   Figura 1 – Eixos convergentes e interdependentes de atuação 

ATENÇÃO

Modelo

Gestão

FinanciamentoTrabalhadores

Organização 
da Rede de 
Atenção à 

Saúde
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O modelo permite identificar as relações que se estabelecem entre as 46 
diretrizes expressas na Carta de Belém e os eixos de atuação expostos na Figura 
1, acima. Assim, a equipe associou cada diretriz da Carta de Belém a cada um dos 
eixos de atuação expostos acima, segundo os critérios da pertinência e afinidade 
temática.  

 
Tais associações, contudo, não são estanques, e, diante da associação de 

determinada diretriz a mais de um eixo, coube à equipe optar por aquela que 
fosse preponderante, ou mais evidente. 

 
Assim, buscou-se assegurar que nada ficasse excluído, e que todas as 

diretrizes da Carta de Belém pudessem ser materializadas nas iniciativas da 
entidade. 

 
Considerando os eixos de atuação, e as diretrizes às quais se referem, 

foram formuladas ações, que podem ser compreendidas de forma similar a 
objetivos estratégicos, que, por sua vez, se expressam em projetos e iniciativas. 

 
Os projetos e iniciativas, por sua vez, têm com começo, meio e fim, que 

pressupõem entregas objetivas, sujeitas a escopo, custos e prazos pré-
estabelecidos, e que são elaborados diante de problemáticas específicas que 
justificam sua implementação. 

 
 A implementação dos projetos e iniciativas deve, ademais, promover 

impactos objetivamente consideráveis nas ações prioritárias. Desta forma, a 
partir do estágio no qual se encontrarem as ações prioritárias, será possível aferir 
a evolução da estratégia. 

 
Importa aqui sublinhar que não se trata de acompanhar, tão somente, a 

implementação dos projetos. Veja-se que a implementação bem-sucedida de um 
projeto, se considerada isoladamente, não implica necessariamente em 
resultados igualmente exitosos, no plano estratégico. 

 
Por isso, dedica-se especial ênfase na implementação articulada dos 

diversos projetos e iniciativas, que deve potencializar a promoção de resultados 
que possam se expressar em transformações objetivas nos eixos da atuação do 
Conasems, notadamente interdependentes e convergentes. 

 
O monitoramento e a avaliação da evolução da estratégia, que se 

materializa na implementação articulada dos diversos projetos e iniciativas, 
permitirá aferir a evolução da atuação da entidade, em relação aos marcos 
referenciais já anteriormente abordados. 

 
4. Eixos de atuação do Conasems 

Conforme já exposto, a equipe identificou a atuação do Conasems em 5 
eixos de ações interdependentes. Além de interdependentes, os referidos eixos 
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(Modelo; Gestão; Financiamento; Trabalhadores e Organização da Rede de 
Atenção à Saúde) são convergentes e voltados para o plano da Atenção. 

 
Veja-se, ainda, que os eixos, igualmente, buscam expressar a aplicação 

prática dos tópicos segundo os quais se organizou a plataforma política da gestão 
municipal da saúde. 

 
Importante ressaltar que o modelo exposto mais acima (figura n.º 1) não 

é estático. Assim, todas as dimensões expressas nas 6 esferas compõem um 
sistema no qual há interferências recíprocas e simultâneas. Deve-se visualizar, 
portanto, que as esferas estão constantemente se expandindo e/ou se retraindo, 
conforme reagem ao ambiente. Exemplificando: iniciativas relacionadas a 
trabalhadores dependem de financiamento, e podem gerar impactos sensíveis 
na organização da rede, no modelo ou na atenção. 

 
Ademais, as 46 diretrizes constantes da Carta de Belém foram associadas 

aos eixos de atuação, conforme segue7: 
Modelo 
1. Implementar um Modelo de Atenção à Saúde que elimine a 

verticalidade dos programas ESTADUAIS E FEDERAIS, considerando o 
planejamento ascendente, a fim de viabilizar a organização do sistema 
de saúde com foco nas necessidades, condições de risco e 
vulnerabilidades presentes no território, fortalecendo assim a 
integralidade da atenção à saúde.  

3. Desenvolver ações para fortalecimento da longitudinalidade do 
cuidado com coordenação da Atenção Básica e estabelecimento de 
referências especializadas que considerem a residência do usuário e o 
seu deslocamento  

4. Atualização da política nacional de assistência hospitalar, 
considerando as necessidades regionais, e a logística disponível e 
inclusão dos Hospitais de Pequeno Porte – HPP, com papel definido na 
rede de atenção à saúde  

5. Fomentar a integração entre Atenção Básica e Vigilância, ampliando e 
apoiando ações intersetoriais 

Organização da Rede 
10. Utilizar recursos tecnológicos para a ampliação do acesso e 

coordenação do cuidado; 
11. Discutir e fomentar a normatização do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária – SNVS, possibilitando integração entre as ações de 
proteção e promoção da saúde; 

15. Rever a política de apoio e financiamento ao tratamento fora do 
domicílio e transporte sanitário, considerando os custos reais desta 
logística, em especial o da Região Amazônica;  

                                                      
7 Foi preservada a numeração original das diretrizes, conforme dispostas na Carta de Belém. 
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16. Efetivar a regionalização, baseado nos critérios estabelecidos pela 
Comissão Intergestores Tripartite nas Resoluções 23/2017 e 
37/2018.  

Financiamento 
2. Aportar financiamento federal e estaduais compatíveis para garantir 

os investimentos e recursos necessários à integralidade do cuidado 
36. Identificar fontes de financiamento com recursos específicos para 

saúde. 
37. Mobilizar pela revisão da política de renúncia fiscal visando à 

ampliação do  financiamento da saúde; 
38. Elaborar e aprovar a metodologia para os critérios de rateio como 

expresso na LC 141/2012;  
39. Articular para a revogação da Emenda Constitucional 95/2016; 
40. Propor nova regulamentação ao financiamento, incluindo custeio e 

investimento, diretos e por emendas parlamentares, considerando o 
modelo de atenção, gestão e governança do SUS; 

41. Propor a ampliação do financiamento para a Atenção Básica, 
considerando as características dos municípios de pequeno porte a 
equidade visando garantir recursos compatíveis com o custo de uma 
atenção mais resolutiva, tanto para custeio quanto para 
investimento; 

43. Pactuar uma Política Nacional de Gestão de Custos em Saúde no SUS, 
considerando a diversidade regional e a participação dos três entes 
da Federação; 

46. Propor a revisão dos valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde 
para os principais serviços contratados para atender às necessidades 
de saúde da população.  

Gestão 
6. Modernização do arcabouço jurídico, no que se refere à 

Administração Pública, que não se adequa à complexidade da 
implementação do SUS;  

7. Descentralizar o processo de habilitação e credenciamento de 
serviços de saúde para as regiões de saúde, e rever o processo de 
alocação de recursos, considerando o planejamento regional, com 
base no Pacto Federativo;  

8. Aprimorar os sistemas atuais, a fim de espelhar a diversidade e a 
autonomia de cada ente na gestão do SUS, expressando a totalidade 
das ações e serviços de saúde, de forma a produzir informações para 
fortalecer os processos de monitoramento e tomada de decisões;  

9. Fortalecer as instâncias gestoras do SUS, com vistas a possibilitar a 
efetivação das regiões de saúde, em especial as que compreendam 
municípios de mais de um Estado, respeitando suas atribuições e 
normativos vigentes, minimizando os entraves politico-
administrativos; 

12. Fortalecimento da qualificação do Controle Social. 
13. Fortalecer o processo de governança e regionalização que 

possibilitará planejar e organizar melhor a Rede de Atenção, e com 
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isso melhorar o acesso dos cidadãos às ações e serviços de saúde nas 
regiões brasileiras. 

14. Fortalecer o apoio institucional da rede colaborativa CONASEMS 
COSEMS como uma política de saúde com atribuições específicas 
para cada ente, visando qualificar o processo de regionalização e 
planejamento ascendente 

17. Disponibilizar soluções, em conformidade com a Estratégia e-Saúde, 
possibilitando ao gestor SUS a informatização de todos os pontos de 
atenção à saúde, a fim de oportunizar o uso de informações 
qualificadas para fortalecer a regionalização e ampliar a segurança 
na continuidade do cuidado.  

18. Propor estrutura permanente que viabilize a Governança da 
Estratégia e-Saúde para o Brasil. 

19. Adequar o processo de monitoramento regional da Rede de Atenção 
a fim de expressar a direcionalidade política institucional, garantindo 
transparência plena. 

30. Propor o debate sobre o limite de gastos com pessoal estabelecido 
na LC 101/2002 – LRF, tendo em vista que os seus efeitos no tocante 
ao trabalho na saúde inviabilizam a formação de uma inteligência 
para o SUS.  

32. Fortalecer o papel da Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS – CONITEC, em especial na regulação da 
introdução de novas tecnologias no SUS.  

33. Atuar junto ao Poder Legislativo a fim de que seja elaborada uma 
legislação destinada a regulamentar, com mais precisão, o 
fornecimento de medicamentos, produtos e procedimentos no SUS, 
para que estes atendam aos princípios do SUS, e garanta a segurança 
do paciente, evitando a desorganização da gestão do sistema 
ocasionada pela Judicialização  

34. Estimular as iniciativas que aproximem os atores dos sistemas de 
saúde e de justiça, que priorizem a solução extrajudicial dos conflitos, 
reforçando o setor saúde como protagonista na garantia do acesso a 
ações e serviços públicos de saúde, e ainda minimizando o processo 
de criminalização da gestão neste caso  

35. Envidar esforços para que o Poder Judiciário amplie Varas 
Especializadas em Saúde, bem como os Núcleos de Apoio Técnico 
(NATs) especializados em saúde produtores de informação técnica 
que orientam magistrados e demais atores do sistema de justiça.  

44. Mobilizar pela revisão do Pacto Federativo considerando as 
atribuições dos entes frente ao SUS e os tributos arrecadados, 
estabelecendo uma reforma fiscal justa; 

45. Cumprir o pacto político cooperativo entre as instâncias de gestão do 
sistema que necessariamente, envolve aspectos técnicos, tributários 
e culturais.  

Trabalhadores 
20. Atualizar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e a 

sua forma de financiamento.  
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21. Pesquisar novas estratégias para provimento de outras categorias de 
profissionais para as ações regionalizadas à semelhança do Programa 
Mais Médicos.  

22. Criação de novos desenhos de programas de aprendizado em serviço 
como: extensão, trainee, aperfeiçoamento, primeiro emprego na 
saúde, VER-SUS, VER- SUS “ampliado”, residências ampliadas em 
saúde.  

23. Fomentar a formação em atenção básica para os profissionais que 
tem em sua atuação o apoio à atenção básica, como os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família, Consultório na rua, equipes de saúde 
mental, telessaúde e outras estratégias.  

24. Fomentar o compartilhamento de ideias e experiências entre 
equipes de saúde para ampliação do conhecimento por meio do uso 
de ferramentas como o site do CONASEMS e a plataforma de gestão 
do CONASEMS.  

25. Ampliar o Programa Mais Médicos – PMM, inclusive para municípios 
ainda não aderidos, alcançando outras estruturas organizacionais 
como o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA e outras  

26. Apoiar o cumprimento do estabelecido na Lei 12.871/2013 do PMM 
sobre o eixo de formação dos profissionais de saúde, com a 
ampliação de vagas para a graduação e de programas de residência 
médica.  

27. Fomentar o preenchimento das vagas ociosas das residências em 
saúde da família e comunidade por meio de maior articulação entre 
as secretarias municipais, os órgãos reguladores e o MEC.  

28. Reativar as comissões permanentes de integração entre serviços de 
saúde e as instituições de ensino, com a função de propor 
prioridades, métodos e estratégias para a formação dos 
trabalhadores do SUS.  

29. Trabalhar junto às secretarias municipais de saúde na 
conscientização do seu papel de formadores de conhecimento básico 
para programas de formação em serviço, como as residências 
médicas e multiprofissionais.  

31. Estabelecer agenda com o MEC para fortalecer a ocupação das vagas 
de residência na Atenção Básica 

 
A associação detalhada acima permitiu à equipe identificar um conjunto 

de ações, que, uma vez associadas a um ou mais eixos de atuação, igualmente 
permitem inferir impactos acerca das diretrizes da Carta de Belém. 
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5. Ações Estratégicas, projetos e iniciativas prioritários 

De início é necessário compreender as ações estratégicas como unidades 
de atuação que sintetizam um propósito que se materializa mediante a 
implementação de um projeto ou processo de trabalho específico. 

 
Nesta ótica, pode-se considerar que as ações elencadas pela equipe da 

Coordenação Técnica configuram-se como similares a objetivos estratégicos da 
entidade. 

 
Assim, a partir dos marcos referenciais, e tendo em vista os eixos de 

atuação, a equipe formulou um conjunto de 17 ações estratégicas, que 
conduzem à materialização das 46 diretrizes da Carta de Belém: 

 
 

• Fortalecimento do Planejamento Ascendente 

• Fortalecimento da Atenção Básica 

• Institucionalização do processo de Regionalização 

• Política Nacional de Vigilância em Saúde 

• Fortalecimento da Atenção Especializada 

• Fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS 

• Acompanhamento do Processo legislativo 

• Nova metodologia para Critério de rateio 

• Governança da Informação 

• Aproximação da gestão com as instâncias de Controle social 

• Desenhar a proposta de Apoio Institucional do CONASEMS, a 
partir dos projetos em desenvolvimento 

• Discussão acerca do papel da tripartite na incorporação de 
tecnologias 

• Revisão/aprimoramento normativo 

• Solução Extrajudicial de conflitos: Comitês, Núcleos de Apoio 
Técnico, Câmaras de Mediação 

• Revisão Pacto Federativo 

• Trabalhadores do SUS 

• Ampliação do Programa Mais Médicos 
 

Conforme se pode verificar, a equipe registrou as associações entre todas 
as ações acima e todas as diretrizes e eixos de atuação. Confirmando a noção 
inicial da equipe, a interdependência e a convergência se evidenciaram, 
sobretudo, ao se perceber que uma determinada ação se relaciona 
simultaneamente com mais de um eixo de atuação ou diretriz. 
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    Figura 2 – ações prioritárias convergentes e interdependentes. 

 
O passo seguinte foi identificar projetos, iniciativas, ou mesmo processos 

de trabalho que estivessem relacionados à realização das ações prioritárias, quer 
sejam aqueles implementados, ou em fase de implementação, ou ainda em fase 
de elaboração. 

 
A equipe compilou 49 projetos ou iniciativas que se relacionam com as 

ações prioritárias acima. Nos quadros abaixo, pode-se verificar que, da mesma 
forma que ocorre com as ações, os projetos e iniciativas frequentemente se 
relacionam a mais de uma ação, simultaneamente. 

 

Eixo Ações Projetos/Iniciativas 

Modelo ● Fortalecimento do 
planejamento 
ascendente 

a) Fortalecimento dos 
processos de 
Governança, 
Organização e 
Integração da Rede 
de Atenção à 
Saúde – PROADI-
SUS 

b) Formação da Rede 
Colaborativa para 
Fortalecimento da 
Gestão Municipal 
do SUS – PROADI-
SUS   

c) Atuação junto ao 
Poder Legislativo 

d) Aproximação com 
Controle Social 
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● Fortalecimento da 
Atenção Básica 

● Institucionalização do 
processo de 
regionalização 

a) Fortalecimento dos 
processos de 
Governança, 
Organização e 
Integração da Rede 
de Atenção à 
Saúde – PROADI-
SUS 

b) Documentos 
orientadores/GTAB 

● Fortalecimento da 
Atenção 
Especializada 

a) Formulação de 
uma politica para 
Atenção 
Especializada e 
atualização da 
PNHOSP 

b) Resgate do 
resultado do GT 

● Fortalecimento da 
Atenção Básica 

● Política Nacional de 
Vigilância em Saúde 

● Fortalecimento da 
Rede 
CONASEMS/COSEMS 

a) Projeto Aedes na 
Mira 

b) Articulação com 
Diretoria e 
COSEMS 

c) Formação da Rede 
Colaborativa para 
Fortalecimento da 
Gestão Municipal 
do SUS – PROADI-
SUs 

 

Eixo Ações Projetos/Iniciativas 

Organização da 
Rede de Atenção 
à Saúde 

● Fortalecimento da 
Atenção Básica 

a) Fortalecimento dos 
processos de 
Governança, 
Organização e 
Integração da Rede 
de Atenção à 
Saúde – PROADI-
SUS 

b) Documentos 
orientadores/GTAB 



 16 

● Fortalecimento do 
planejamento 
ascendente 

a) Fortalecimento dos 
processos de 
Governança, 
Organização e 
Integração da Rede 
de Atenção à 
Saúde – PROADI-
SUS 

b) Formação da Rede 
Colaborativa para 
Fortalecimento da 
Gestão Municipal 
do SUS – PROADI-
SUS   

c) Atuação junto ao 
Poder Legislativo 

d) Aproximação com 
Controle Social  

● Institucionalização 
do processo de 
Regionalização 

● Desenhar a proposta 
de Apoio 
Institucional do 
CONASEMS, a partir 
dos projetos em 
desenvolvimento 

a) Fortalecimento dos 
processos de 
Governança, 
Organização e 
Integração da Rede 
de Atenção à 
Saúde – PROADI-
SUS 

b) Formação da Rede 
Colaborativa para 
Fortalecimento da 
Gestão Municipal 
do SUS – PROADI-
SUS  

c) Apoio ao 
tratamento fora do 
domicílio e ao 
transporte 
sanitário 

 

Eixo Ações Projetos/Iniciativas 

Financiamento ● Nova metodologia 
para critério de 
rateio 

a) Metodologia de 
Critério de Rateio 
dos Recursos 
Federais 
Destinados aos 
Demais Entes da 
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Federação – 
PROADI-SUS 

b) Formação da Rede 
Colaborativa para 
Fortalecimento da 
Gestão Municipal 
do SUS – PROADI-
SUS 

c) Fortalecimento dos 
processos de 
Governança, 
Organização e 
Integração da Rede 
de Atenção à 
Saúde – PROADI-
SUS 

d) Gestão de Custos 
(iniciativa em 
conjunto com 
Banco Mundial) 

e) Articulação com 
CONASS 

f) Diagnóstico MAC 
g) Discussão sobre 

EC/95 

● Acompanhamento 
legislativo 

a) Sensibilização dos 
atores 

b) Elaboração de 
Notas Técnicas e 
Informações 

c) Intervenção junto 
aos parlamentares 
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Eixo Ações Projetos/Iniciativas 

Gestão ● Acompanhamento 
do processo 
legislativo 

a) Levantamento das 
proposições 

b) Identificação das 
posições dos 
gestores e 
mobilização 

c) Sensibilização dos 
atores 

d) Elaboração de 
Notas Técnicas e 
Informações 

e) Intervenção junto 
aos parlamentares 

● Fortalecimento do 
planejamento 
ascendente 

a) Fortalecimento dos 
processos de 
Governança, 
Organização e 
Integração da Rede 
de Atenção à 
Saúde – PROADI-
SUS 

b) Formação da Rede 
Colaborativa para 
Fortalecimento da 
Gestão Municipal 
do SUS – PROADI-
SUS   

c) Atuação junto ao 
Poder Legislativo 

d) Aproximação com 
Controle Social 



 19 

● Governança da 
Informação 

● Estratégia e-Saúde 

a) Planejamento 
Regional Integrado 

b) Aprimoramento da 
Governança dos 
COSEMS 

c) Fortalecimento dos 
processos de 
Governança, 
Organização e 
Integração das 
Redes de Atenção 
à Saúde –
PROADI/SUS 

d) Projeto Rede 
Colaborativa/PROA
DI-SUS 

 

Eixo Ações Projetos/Iniciativas 

Gestão ● Efetivação do 
processo de 
governança 

● Efetivação das 
regiões 
interestaduais 

a) Fortalecimento dos 
processos de 
Governança, 
Organização e 
Integração da Rede 
de Atenção à 
Saúde – PROADI-
SUS 

b) Formação da Rede 
Colaborativa para 
Fortalecimento da 
Gestão Municipal 
do SUS – PROADI-
SUS   

● Aproximação da 
gestão com as 
instâncias de 
controle social 

a) Estimular 
aproximação da 
gestão municipal 
com o controle 
social, em âmbito 
municipal 

b) Aproximação com 
Conselho Nacional 
de Saúde 

c) Formação da Rede 
Colaborativa para 
Fortalecimento da 
Gestão Municipal 
do SUS – PROADI-
SUS   
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● Desenhar a proposta 
de Apoio 
Institucional do 
CONASEMS, a partir 
dos projetos em 
desenvolvimento 

a) Formação da Rede 
Colaborativa para 
Fortalecimento da 
Gestão Municipal 
do SUS – PROADI-
SUS   

 

Gestão ● Discussão acerca do 
papel da tripartite 
na incorporação de 
tecnologias 

● Revisão/aprimoram
ento normativo 

  

a) Participação na 
formulação das 
pautas 

b) Representatividade 
nas deliberações, 
considerando 
Estados, 
Municípios e 
Controle Social 

 

Gestão ● Solução Extrajudicial 
de conflitos: 
Comitês, Núcleos de 
Apoio Técnico, 
Câmaras de 
Mediação  

a) Especialização em 
Direito Sanitário 
para Gestores e 
Trabalhadores do 
SUS, com ênfase 
em judicialização – 
PROADI-SUS 

b) Seminário e 
Mostra específica 
de experiências 
relacionadas à 
judicialização 

c) Mapeamento do 
apoio prestado 
pelos COSEMS 

d) Desenvolvimento 
da capacidade dos 
COSEMS no apoio 
aos municípios. 

e) Institucionalização 
de processos que 
estabeleçam o 
protagonismo da 
gestão na solução 
extrajudicial de 
conflitos. 
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● Revisão Pacto 
Federativo 

a) Articulação dos 
entes federativos 

b) Articulação das 
entidades 
representativas 

c) Atuação junto ao 
Legislativo 

 

Eixo Ações Projetos/Iniciativas 

Trabalhadores ● Trabalhadores do SUS a) Atualização da 
Política Nacional de 
Educação 
Permanente em 
Saúde e a sua forma 
de financiamento 

b) Identificação/desen
volvimento de 
novas estratégias 
para provimento de 
outras categorias de 
profissionais para as 
ações regionalizadas 
à semelhança do 
Programa Mais 
Médicos 

c) Proposição de 
novos desenhos de 
programas de 
aprendizado em 
serviço como: 
extensão, trainee, 
aperfeiçoamento, 
primeiro emprego 
na saúde, estágios e 
vivências no SUS, 
residências 
ampliadas em saúde 

d) Fomento à 
formação em 
atenção básica para 
os profissionais que 
tem em sua atuação 
o apoio à atenção 
básica, como os 
Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família, 
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Consultório na rua, 
equipes de saúde 
mental, telessaúde 
e outras estratégias 

e) Estímulo aos 
COSEMS visando o 
compartilhamento 
de ideias e 
experiências entre 
equipes de saúde 
para ampliação do 
conhecimento; 

f) Fomento ao 
preenchimento das 
vagas ociosas das 
residências em 
saúde da família e 
comunidade; 

g) Apoio à reativação 
das comissões 
permanentes de 
integração entre 
serviços de saúde e 
as instituições de 
ensino, com a 
função de propor 
prioridades, 
métodos e 
estratégias para a 
formação dos 
trabalhadores do 
SUS 

h) Articulação da Rede 
CONASEMS/COSEM
S visando a 
conscientização da 
gestão municipal 
como formadores 
de conhecimento 
básico para 
programas de 
formação em 
serviço. 

i) Estabelecimento de 
agenda com o MEC 
para fortalecer a 
ocupação das vagas 



 23 

de residência na 
Atenção Básica 

 

Eixo Ações Projetos/Iniciativas 

Trabalhadores ● Ampliação do 
Programa Mais 
Médicos 

a) Atualização  do 
PMM, tanto aos 
municípios ainda 
fora do programa 
como a ampliação de 
cobertura para os já 
participantes do 
programa. 

b) Identificação de 
necessidades e 
vazios assistenciais; 

c) Provimento de 
categorias 
profissionais; 

d) Proposição de novos 
desenhos de 
programas de 
aprendizado;  

e) Apoio para o 
cumprimento do 
estabelecido na Lei 
12.871/2013 do 
PMM sobre o eixo de 
formação dos 
profissionais de 
saúde, com a 
ampliação de vagas 
para a graduação e 
de programas de 
residência médica 

 
Uma vez identificados todos os projetos e iniciativas prioritários, e 

devidamente apontadas as inter-relações entre estes e as ações estratégicas, é 
viável estimar o impacto da implementação de cada um para o cumprimento das 
diretrizes contidas na Carta de Belém. 

 
A princípio, cabe indicar que todos os projetos e iniciativas elencados 

devem apresentar parâmetros de monitoramento e avaliação, tais como 
indicadores e metas. 

 
Contudo, é um equívoco presumir que a implementação bem-sucedida 

de um projeto assegura o seu resultado. Com efeito, é razoável a hipótese 
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segundo a qual um projeto tenha cumprido todos os parâmetros de escopo, 
prazo de implementação e custos estimados, sem, entretanto, ter promovido as 
alterações objetivas desejadas, sob a ótica dos objetivos estatutários da 
entidade. 

 
Assim, a gestão da estratégia deve se dar com ênfase na implementação 

articulada dos projetos, segundo critérios orientados para a promoção de 
resultados objetivos nos 5 eixos de atuação do Conasems. 

 
6. Processo de Trabalho 

Diante extensão da carteira de projetos e iniciativas, bem como da 
complexidade inerente à área de atuação da entidade, a equipe da Coordenação 
Técnica considerou ser necessário promover aprimoramentos nos processos de 
trabalho, tanto da Coordenação Técnica, quanto do Escritório como um todo. 

 
Destaque-se a instituição de uma “Agenda Única” de trabalho, que 

consiste, a partir dos marcos referenciais, no conjunto de ações estratégicas, 
projetos e iniciativas prioritários. 

 
Assim, foram acordados os seguintes pontos como providências 

necessárias: 
1.    A partir das 46 diretrizes da Carta de Belém, foram elencadas 17 ações 
e 49 projetos/iniciativas, que materializam os compromissos do 
Conasems com temas prioritários da gestão municipal da Saúde. 
2.    Uma vez validado o planejamento, tais ações serão os principais 
critérios para priorização das atividades da Assessoria, contidas numa 
agenda única, sob coordenação centralizada. 
3.    Por outro lado, há uma série de ações rotineiras e processos de 
trabalho contínuos, relacionados, sobretudo, à participação dos 
assessores em representação do Conasems, que, da mesma forma, 
deverão se subordinar ao elenco de prioridades e à agenda única. 
4.    A priorização acima pressupõe que há atividades que não contarão 
com a participação da Assessoria. Entretanto, o acompanhamento deve 
seguir, independente da participação presencial. 
5.    Assim, todos os processos de trabalho do Escritório, e da Assessoria 
(em especial), deverão se organizar em torno da agenda única. 
6.    Neste contexto, a gestão do conhecimento e a formulação de 
propostas ganham relevo nas atividades da Assessoria. 
7.    Além disso, a implementação articulada dos projetos, de forma 
orientada para a promoção de resultados, pressupõe alinhamento das 
atuações dos integrantes da Rede Conasems/Cosems. 
8. Os cronogramas dos projetos deverão ser detalhados para retratar o 
progresso das atividades em períodos compatíveis com a agenda única. 
9. O fluxo das demandas deverá ser igualmente articulado, no âmbito do 
Escritório, de forma subordinada à agenda única. 
10.    Da mesma forma, deverão ser implementadas, no âmbito da 
Assessoria, rotinas voltadas para monitoramento da estratégia, de forma 
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dinâmica e evolutiva, com utilização intensiva de ferramentas como 
Asana (para gerenciamento dos projetos) e Google (para gestão do 
conhecimento). Tais rotinas incluem reuniões semanais, bem como 
avaliações periódicas acerca dos projetos, sob coordenação de Nilo e 
Sylvio. 

 
7. Monitoramento e avaliação 

Conforme já identificado no tópico anterior, a elaboração de um 
planejamento estruturado impõe a implementação de processos de gestão do 
conhecimento gerado a partir da implementação dos projetos, bem como 
monitoramento e avaliação, tanto da implementação dos projetos, quanto da 
evolução da estratégia como um todo. 

 
Assim, também neste aspecto a equipe optou pela adoção de rotinas e 

técnicas simples, porém com alto potencial de geração de valor para a gestão da 
entidade. Afinal, não é razoável impor às equipes a realização de processos de 
trabalho complexos, que não gerem informações ou conhecimentos cujo valor 
não se identifique de imediato. 

 
A gestão do conhecimento gerado nas atividades dos Assessores é ponto 

sensível para o alinhamento e a articulação das atividades. Da mesma forma, 
qualifica o trabalho de representação institucional, atividade cotidiana dos 
Assessores. Assim, foi acordada a adoção de um formulário padronizado para 
registro de informações acerca das atividades externas. 

 
O monitoramento da evolução da estratégia da entidade se dará, a 

princípio, com reuniões periódicas de monitoramento e avaliação, bem como 
mediante a organização de um conjunto de informações gerenciais que sejam 
úteis para a aferição de resultados e tomada de decisões. 

 
Trata-se, a princípio, da adoção de um ambiente de disseminação de 

informações gerenciais para gestão dos projetos, dispondo, de forma 
simplificada, informações sobre o cronograma, o escopo e os custos de 
implementação. Desta forma, a direção disporia, em tempo real, de um painel 
de informações acerca da evolução da estratégia.  

 
Foi identificada a ferramenta Asana (app.asana.com) como adequada 

para instituir este ambiente de disseminação de informações. A ferramenta 
funciona na web, e permite o lançamento de informações e o monitoramento de 
projetos ilimitados, com responsividade para dispositivos móveis, por todos os 
membros da equipe. 

 
Além disso, as reuniões semanais da Coordenação Técnica deverão 

contemplar, em sua pauta de discussões, avaliações semanais acerca das ações 
estratégicas, a partir de apresentações de um projeto, a cada reunião. Estima-se 
que, em dois meses, todos os projetos deverão ter sido avaliados. 
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Mensalmente, durante reunião plenária com todas as equipes do 
Escritório e do Presidente do Conselho, deve-se realizar apresentação sintética, 
abordando os pontos críticos para a estratégia, sujeitos à tomada de decisões. 

  
8. Próximos passos 

O trabalho enfocado no presente Relatório não está concluído. Após 
aprovado o planejamento, cabe à equipe realizar o detalhamento de todos os 49 
projetos e iniciativas. As informações sobre os projetos deverão compor um 
painel completo, na referida ferramenta. 

 
Detalhado um projeto específico, se inicia o monitoramento estruturado, 

com a inclusão do projeto na carteira de iniciativas integrantes do painel, bem 
como nas agendas às segundas-feiras, e também nas reuniões plenárias. 

 
Além disso, é recomendado que sejam realizadas pelo menos duas 

Oficinas de Trabalho trimestrais, com a presença do Presidente e de membros 
da Diretoria. Tais ocasiões servirão para apresentação de resultados parciais, e 
tomada de decisões estratégicas. 

 
A continuidade de todas estas rotinas possibilitará a apresentação de 

resultados parciais por ocasião do XXXV Congresso Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde, em Brasília, na forma de uma prestação de contas 
relacionada a resultados alcançados. 

 
Diante do que já foi elaborado até aqui, e também da evolução 

programada para este trabalho, espera-se que sejam potencializadas as 
capacidades instaladas no Escritório, instituindo-se um ciclo virtuoso de gestão 
no qual planejar, desenvolver, monitorar e avaliar todas as iniciativas sejam 
verdadeiros motores para promoção de resultados e desenvolvimento da 
maturidade técnica e institucional do Conasems. 

 
 
 

Brasília, 9 de outubro de 2018. 
 

 


