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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

MARÇO A JUNHO DE 2018 

I APRESENTAÇÃO 

Em consonância com o Estatuto do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde (CONASEMS), em seu Art. 3º “...As atividades do CONASEMS compreenderão 

reuniões, seminários, congressos, estudos, pesquisas, prestação de serviços, capacitação e 

educação permanente e continuada de pessoal, informações, participação em órgãos colegiados 

públicos e privados, assistência técnica 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...”. 

Ainda de acordo com o Estatuto da Entidade, o inciso VII do Art. 21 estabelece 

que cabe à Diretoria Executiva Nacional “...VII - Apreciar, aprovar e encaminhar anualmente 

ao CONARES e à Assembleia Geral relatório financeiro e de atividades do CONASEMS; ...”. Já a 

responsabilidade pelo encaminhamento do relatório de gestão à Diretoria Executiva 

está prevista no Art. 40 do Estatuto, referente às competências da Secretaria Executiva 

“...VII - Encaminhar, mensalmente, ao Diretor Financeiro e à Diretoria Executiva Nacional 

relatório financeiro, e anualmente ao CONARES, relatório de gestão sobre as atividades 

administrativas, técnicas, científicas e tecnológicas do CONASEMS ...” (grifos nossos). 

Assim, visando subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Gestão do 

CONASEMS referente ao ano em curso, são elaborados, no âmbito da Secretaria 

Executiva do Conselho, Relatórios de Atividades e os respectivos Relatórios Financeiros, 

adotando-se a mesma periodicidade desses últimos, que são apreciados 

quadrimestralmente pelo Conselho Fiscal da Entidade. 

As atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva do CONASEMS, 

conforme previsto no Art. 3º de seu Estatuto, são previamente planejadas. Quando 
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pertinente, o respectivo Termo de Referência de Eventos – TRE1 é encaminhado pelo 

técnico responsável à Gerência Administrativa para as providências necessárias à 

viabilização e disponibilização de condições para a participação de todos os convidados. 

O presente Relatório traz as atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria 

Executiva do CONASEMS no período de março a junho de 2018 e, quando cabíveis, as 

respectivas providências de apoio empreendidas. As despesas associadas a essas 

atividades são apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período, no 

que concerne às atividades custeadas, no todo ou em parte, pelo CONASEMS. 

II INTRODUÇÃO 

Tendo em vista as deliberações do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde, realizado em Brasília/DF, no período de 12 a 15 de julho de 2017, 

as atividades da Entidade relacionam-se às seguintes diretrizes: 

a) Apoio Institucional na Rede CONASEMS COSEMS; 

b) Regionalização, Governança e Redes de Atenção; 

c) Educação Permanente; 

d) Fortalecimento da Atenção Básica; 

e) Planejamento Ascendente para unificação dos blocos; e 

f) Temas transversais: Judicialização e Informação em Saúde. 

Registre-se que, em atividades de acompanhamento e monitoramento do Plano 

de Ação da Diretoria do CONASEMS, elaborado a partir das referidas Diretrizes, foi 

adicionada a Diretriz Assistência Farmacêutica ao rol acima transcrito. 

Adiante, são apresentadas as atividades desenvolvidas pela Assessoria Técnica 

do CONASEMS, seguidas daquelas empreendidas pela Assessoria de Comunicação Social 

e pela Assessoria Jurídica do Conselho e, ao final, são relatadas as atividades 

institucionais que permeiam toda a Entidade. 

                                                 
1 Todos os TRE citados no presente Relatório constam do Caderno anexo 
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III ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

As atividades da Assessoria Técnica do CONASEMS são abordadas em subgrupos 

temáticos, definidos com base nas referidas diretrizes para as ações do CONASEMS e 

nas disposições estatutárias e regimentais da Entidade, a saber: 1) Acompanhamento 

Legislativo; 2) Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias; 3) Economia em Saúde; 4) 

Educação Permanente; 5) Fortalecimento da Atenção Básica; 6) Informação em Saúde; 

7) Regionalização, Governança e Redes de Atenção; e 8) Vigilância em Saúde. 

1 Acompanhamento Legislativo 

O acompanhamento sistemático da atividade do Congresso Nacional visa 

viabilizar a defesa dos interesses dos gestores municipais do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em relação a proposições legislativas selecionadas segundo seu impacto e 

relevância para a gestão do SUS. 

A Pauta do Governo Federal, diante do não prosseguimento da tramitação da 

Reforma da Previdência, contemplou agenda prioritária de 15 (quinze) medidas 

econômicas voltadas para o ambiente de negócios, ao lado da questão fiscal. Nesse 

contexto, destacaram-se três temas importantes para o monitoramento do CONASEMS, 

a saber: Reforma do PIS/COFINS2 e a simplificação tributária; Marco legal de licitações e 

contratos; e Nova lei de finanças públicas. 

Foram realizadas duas audiências públicas sobre Licitações na Câmara dos 

Deputados e o relatório já foi apresentado na Comissão. Os debates na Câmara sobre 

Licitação enfocam aspectos como Modalidades de Licitação; Rito do Processo Licitatório 

                                                 
2 O PIS/PASEP e a COFINS são dois tributos previstos pela Constituição Federal (artigos 195 e 239); 
PIS/PASEP (Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) instituídos pela Lei 
Complementar 07/1970; e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), instituída pela Lei 
Complementar 70 de 30/12/1991. Os recursos do PIS/PASEP são destinados ao pagamento do seguro-desemprego, 
abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados, onde o PIS é 
destinado aos funcionários de empresas privadas, administrado pela Caixa Econômica Federal, e o PASEP destinado 
aos servidores públicos, administrado pelo Banco do Brasil. Já os recursos da COFINS são destinados principalmente 
para a área da saúde. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp07.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp07.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp70.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp70.htm
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(da fase preparatória até a homologação); Contratação Direta (inexigibilidade e 

dispensa); Instrumentos Auxiliares (credenciamento, pré-qualificação, sistema de 

registro de preços e registro cadastral); Contratos Administrativos; e Infrações e 

Sanções. O CONASEMS analisou a proposta do relator e a principal preocupação foi a 

possibilidade de inserção de um capítulo específico sobre doenças raras no marco 

regulatório das licitações. O Relatório ainda não foi aprovado na Comissão Especial. 

No Senado Federal, a Comissão de Assuntos Sociais selecionou para avaliação, a 

partir de proposta da Senadora Marta Suplicy, a “Política de Atenção Hospitalar e da 

Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS".  O CONASEMS acompanha as 

audiências públicas e agendou uma reunião com o Senador Dalírio Beber, designado 

como relator da matéria. 

 

“Política de Atenção Hospitalar e da 
Contratualização dos Hospitais 
Filantrópicos no SUS" 

 

Registre-se, por oportuno, a eleição da nova direção da Confederação Nacional 

dos Municípios (CNM). A Pauta Municipalista foi tema de reunião do CONASEMS com o 

novo presidente da CNM, o ex-prefeito de Saldanha Marinho/RS – Sr. Glademir Aroldi, 

na qual foram discutidas ações em conjunto para orientar os gestores sobre pautas do 

legislativo que impactam negativamente o SUS e temas sobre o financiamento da saúde. 

Produtos, como cartilhas e notas técnicas, serão elaborados durante o ano de 2018. 
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Reunião com o presidente da CNM 

 

Foi incluído no monitoramento do CONASEMS, para intervenção ao longo do 2º 

semestre de 2018, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 479/18, que altera a Lei 

Complementar (LC) nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que, por sua vez, “...regulamenta o 

§ 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas 

de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; 

revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 

1993; e dá outras providências...”. A referida proposição foi apensada ao PLP 204/15, de 

autoria do Deputado Leandre, que dispõe sobre o montante mínimo de recursos a 

serem repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Além do ora relatado, justificam menção especial, diante da relevância, as 

seguintes proposições:  

a) Projeto de Lei (PL) nº 4.067/2015, do Senado Federal, Paulo Davim, do PT/RS 

(PLS 138/2012), que "...institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 

Expedidos por Universidades Estrangeiras (Revalida) ..." - Relator: Deputado Lelo Coimbra 

(PMDB/ES); 

b) O PL 6.299/2002, que dispõe que o registro prévio do agrotóxico será o do 

princípio ativo e dá competência à União para legislar sobre destruição de embalagem 
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do defensivo agrícola, foi objeto de ação conjunta com o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS), por meio da elaboração de Nota Técnica conjunta, 

devidamente divulgada nas Casas Legislativas do Congresso Nacional; e 

c) O PL Nº 8.440/2017, do Deputado Hugo Leal (PSB/RJ) e outros, que altera a 

Lei n° 8.0803, de 19 de setembro de 1990, para “...estabelecer normas gerais sobre a política 

de recursos humanos na área de saúde...", justificou intervenção conjunta do CONASEMS e 

da CNM, que disponibilizaram Nota Técnica aos parlamentares. 

Por fim, registre-se a intervenção acerca da apreciação da Medida Provisória nº 

827/2018, de 19 de abril de 2018, que altera a Lei nº 11.350/2006 e trata, dentre outras 

providências, sobre direitos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de 

Combate às Endemias (ACE). A matéria motivou ação estratégica conjunta CONASEMS 

e CNM junto aos parlamentares da Câmara dos Deputados e Senado Federal, por meio 

do diálogo com as lideranças partidárias e a elaboração e divulgação ampliada de nota 

técnica conjunta sobre impactos financeiros nos municípios. 

Durante a tramitação, os técnicos do CONASEMS estiveram envolvidos, 

juntamente com a equipe da CNM na análise dos possíveis impactos trazidos pela 

proposta, sobretudo nos orçamentos dos municípios. Como um dos produtos dessas 

análises, foi elaborada a “NOTA SOBRE A PROPOSTA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

827/2018”4, de 28/06/2018, apresentada na reunião ordinária da CIT (Comissões 

Intergestores Tripartite do SUS) de junho de 2018.    

Ademais, foi realizada articulação, envolvendo a Assessoria Técnica como um 

todo, com vistas à participação dos Pré-Candidatos à Presidência da República no XXXIV 

Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a ser realizado em Belém/PA, 

de 25 a 27 de julho de 2018. A Assessoria Técnica do CONASEMS elaborou documento 

técnico e político consolidando as posições dos gestores municipais nos seguintes 

                                                 
3 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços e dá outras providências. 
4 Disponível em: http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2018/06/20180628_171126.compressed.pdf. 

http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2018/06/20180628_171126.compressed.pdf
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temas: Modelo de Atenção e Redes de Atenção à Saúde; Governança e Regionalização; 

Trabalhadores do SUS; Judicialização; Financiamento do Sistema Único de Saúde; e 

Pacto Federativo. 

2 Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias 

No período de março a junho de 2018, o CONASEMS veio desenvolvendo na 

Assistência Farmacêutica processos de trabalho rotineiros ao lado de um importante 

grupo de processos estratégicos e técnico-científicos, relacionados prioritariamente à 

Política de Assistência Farmacêutica do País, além de outras políticas.  

Os processos de trabalho rotineiros referem-se ao apoio ao Escritório, Diretoria 

e Presidência do CONASEMS e à Rede COSEMS. As ações estratégicas estão relacionadas 

prioritariamente à Política Nacional de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica, 

incluindo aquelas relacionadas à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias de 

Saúde (CONITEC) e representação no Grupo de Trabalho de Ciência & Tecnologia da 

Comissão Intergestores Tripartite (GTCeT). As pautas trabalhadas no GT de C&T da CIT 

no período foram: Programa QualifarSUS, Medicamentos Fitoterápicos, Manipulação de 

medicamentos no âmbito do SUS, regulamentação do componente estratégico da 

assistência farmacêutica, desabastecimento de medicamentos, incorporação de novas 

tecnologias, principalmente medicamentos, pactuação financeira das incorporações 

após recomendação da CONITEC. 

No sentido de aprimorar os processos de trabalho da Assessoria Técnica 

relacionados à área da Assistência Farmacêutica, a Diretoria do CONASEMS contratou 

consultora especializada, sendo que a mesma já entregou um conjunto de produtos, a 

seguir listados: 

a) Primeira Contratação: Termo de Referência - TR/PJ n° 134/2017: 

i. Documento técnico contendo proposta de Educação Permanente em 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; 



 

 

8 

ii. Documento técnico contendo diagnóstico da área da Assistência 

Farmacêutica do CONASEMS, análise crítica dos processos envolvidos 

na área e apontamentos de melhoria; e 

iii. Documento Técnico contendo proposta de Programa de Apoio do 

CONASEMS ao Fortalecimento da Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica. 

b) Segunda Contratação: Termo de Referência - TR/PJ N° 013/2018: 

i. Documento técnico contendo proposta de Termo de Referência para 

atividades voltadas à Assistência Farmacêutica, a serem realizadas 

durante o XXXIV Congresso do CONASEMS 2018; 

ii. Documento técnico contendo subsídios, estratégias e desafios para a 

implantação de serviços de cuidado farmacêutico na Atenção Básica;e 

iii. Documento técnico contendo análise crítica e proposição do uso de 

metodologias ativas nos processos de capacitação na modalidade a 

distância, dos profissionais de saúde na Atenção Básica, voltados às 

atividades da Assistência Farmacêutica no SUS. 

A parceria com a consultoria especializada potencializou o trabalho da Assessoria 

Técnica, culminando nesse período na implantação e implementação de um conjunto 

de iniciativas e projetos, a seguir: 

a) Definição de referências técnicas na Rede COSEMS e criação do Grupo de 

Referência Técnica em Assistência Farmacêutica do CONASEMS, constituído pela 

Assessória Técnica do CONASEMS e por profissionais dos COSEMS, fortalecendo a Rede 

Colaborativa CONASEMS COSEMS; esse grupo realizou no período reuniões ordinárias 

por videoconferência e também agendou reuniões mensais até o fim do ano; 

b) Planejamento de levantamentos situacionais dos municípios em relação 

às responsabilidades da gestão municipal frente aos Programas Federais de Assistência 

Farmacêutica, com a realização do primeiro Levantamento Nacional sobre a Relação 
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Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e a 

situação dos processos de compra pelos municípios brasileiros. Esse levantamento tem 

como objetivo subsidiar a representação da Entidade na proposição dos 

aprimoramentos necessários nas políticas farmacêuticas no País e contribuir na 

definição das estratégias nacionais para garantir o acesso aos medicamentos na Atenção 

Básica, financiados de forma tripartite. Dessa maneira espera-se: i) Identificar a Relação 

de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica nos municípios 

brasileiros; ii) Criar uma rede técnica colaborativa do CONASEMS COSEMS dos 

responsáveis pela Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; iii) Propor junto à 

CONITEC a atualização da Relação de Medicamentos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica; iv) Identificar os medicamentos com potencial risco de 

desabastecimento nacional na Atenção Básica; e v) Subsidiar a discussão da produção 

pública de medicamentos voltados à necessidade da Atenção Básica. Esse levantamento 

está em andamento, com prazo de finalização em 10 de agosto de 2018, e como 

resultados preliminares temos 4.413 (quatro mil e quatrocentos e treze) cadastros dos 

municípios, e seus respectivos gestores e Responsáveis pela Assistência Farmacêutica 

(RAF), já realizados e 1.845 (mil e oitocentos e quarenta e cinco) elencos preenchidos na 

base de dados do levantamento, sendo 1.267 (mil e duzentos e sessenta e sete) já 

finalizados e 578 (quinhentos e setenta e oito) com preenchimento parcial; 
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c) Submissão de projeto no PROADI-SUS: Atenção Básica: capacitação, 

qualificação dos serviços de Assistência Farmacêutica e integração das práticas de 

cuidado na equipe de saúde; e 

d) Instituição de parceria com a Universidade de São Paulo (USP) - Ribeirão 

Preto/SP, visando à colaboração mútua entre os partícipes, englobando plano de 

trabalho voltados ao fortalecimento da Atenção Básica e o aperfeiçoamento da Política 

de Assistência Farmacêutica nos municípios brasileiros. 

Para o segundo semestre de 2018 estão previstas as seguintes entregas: 

a) Documento técnico contendo análise crítica dos levantamentos nacionais 

realizados pelo CONASEMS conjuntamente com a rede COSEMS sobre a Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica; 

b) Documento técnico contendo revisão e análise do marco legal das 

atribuições dos profissionais da Atenção Básica envolvidos na execução das ações da 

Assistência Farmacêutica; e 

c) Documento técnico contendo proposições do CONASEMS para a 

avaliação externa das iniciativas nacionais da Entidade na área da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica.  

3 Economia em Saúde 

A Assessoria Técnica de Economia em Saúde do CONASEMS se envolveu 

diretamente, durante todo o quadrimestre, na organização das seguintes atividades, 

relacionadas ao XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde: 30 anos 

do Sistema Único de Saúde: Responsabilidades e Financiamento na gestão 

descentralizada; Emendas parlamentares: Propostas e Execução; Esclarecimentos para 

operacionalização do Sistema de Monitoramento de Obras e do Sistema de 

Gerenciamento de Objetos (SISMOB) e Propostas do Fundo Nacional de Saúde; 

Execuções dos saldos remanescentes das contas bancárias dos blocos de financiamento; 
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Novas adequações do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

(SIOPS); Portaria nº 3.992/2017: Novo modelo de organização e transferência de 

recursos federais para o financiamento da Saúde. 

O CONASEMS tem monitorado junto ao Fundo Nacional de Saúde do Ministério 

da Saúde (FNS) os valores dos saldos financeiros nas contas correntes dos municípios, 

relativos às transferências da União aos demais entes da federação, destinadas ao 

financiamento das ações e serviços públicos de saúde.  

No mês de maio de 2018, os valores atingiram níveis preocupantes e a questão 

foi apresentada à Diretoria do CONASEMS. Em conjunto com a Confederação Nacional 

dos Municípios (CNM), foi realizada uma operação de alerta os gestores quanto à 

existência dos recursos de forma a proporcionar a execução dos mesmos. Nesse sentido, 

foi desenvolvido um sistema informatizado, por meio do qual os gestores municipais 

foram orientados, durante o evento da Marcha dos Prefeitos, por uma equipe de 

apoiadores dos COSEMS e técnicos do CONASEMS. Da mesma forma, acontecerá no 

XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o 6º Congresso Norte e 

Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde; após mesa de discussão, que contará com 

a participação do Presidente do CONASEMS, Diretor do FNS e representantes das 

Associações dos Prefeitos, a equipe irá atender aos Secretários Municipais de Saúde com 

orientações a respeito.  

Desde o início das negociações tripartites relacionadas à unificação dos Blocos 

de Custeio relativos às transferências da União – destinadas ao financiamento das ações 

e serviços públicos de saúde aos demais entes da federação – o CONASEMS vem se 

dedicando a otimizar os Programas de Trabalho (Função/Subfunção/Programa/Ação) da 

Lei Orçamentária Anual (LOA) relativos ao orçamento do Ministério da Saúde (MS). O 

objetivo é aperfeiçoar os orçamentos municipais que, em alguns casos, reproduziam os 

programas do Ministério da Saúde em seus próprios orçamentos. 
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Diversas reuniões foram realizadas com os dirigentes da Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento (SPO), do FNS e do Departamento de Articulação 

Interfederativa (DAI), ambos dos Ministério da Saúde, além do CONASS. Como 

resultado, foi possível registrar uma expressiva redução de programações 

orçamentárias do Ministério da Saúde relacionadas aos repasses fundo a fundo.  

Atualmente, as ações 8585; 219A; 20AL; 20AE; 4705; 20AB (estruturantes dos SUS) 

representam 99,7% dos recursos orçados para repasses fundo a fundo.   

O Prosperity Fund é um fundo de financiamento, gerido pelos países 

desenvolvidos, dedicado a países em desenvolvimento que tem por objetivo promover 

e implementar políticas públicas, tendo como pano de fundo a eficiência na gestão. Na 

área da saúde destacam-se projetos voltados à melhoria da atenção primária. Desde 

maio de 2018, os técnicos da Economia da Saúde têm mantido contato com 

representantes desse fundo, oriundos do Reino Unido, no sentido da prospecção de 

futuros projetos. No mês de junho, ocorreu uma reunião presencial no escritório do 

CONASEMS com representantes do Prosperity Fund e do Governo Britânico, seguida da 

apresentação de um cronograma de atividades do Fundo para o Brasil, bem como a 

apresentação dos temas julgados relevantes para os projetos. 

 

Reunião com Prosperity Fund e governo 
britânico 
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No sentido de avançar na superação do desafio de viabilizar maior autonomia na 

utilização dos recursos financeiros, foi pactuado na CIT que as transferências de recursos 

financeiros da União, dedicadas às ações e serviços públicos de saúde, a partir de 2018, 

são realizadas por meio de uma conta financeira de investimento e uma conta de 

custeio. Até o ano de 2017, os recursos financeiros de custeio eram transferidos por 

meio de cinco blocos de financiamento, repassados segundo centenas de rotulações, 

vinculando o fluxo financeiro ao fluxo orçamentário e comprometendo fortemente a 

autonomia de gestão financeira da saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios. A 

Portaria nº 3.992/2017, que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos 

federais para ações e serviços públicos de saúde aos demais entes federados, na 

modalidade fundo a fundo, em conformidade com o Art. 18 da Lei Complementar nº 

141/2012, trouxe respaldo normativo à pactuação dos gestores do SUS. 

A fim de levar informações detalhadas aos municípios, durante todo o ano de 

2018, técnicos dos CONASEMS e do FNS têm percorrido o Brasil, participando de 

diversos eventos direcionados aos gestores municipais. Entre março a junho, os eventos 

ocorreram nos estados do Espirito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas 

Gerais e São Paulo.  

Com o objetivo de dar maior dinamismo e permeabilidade às informações e 

conhecimentos relativos à Portaria nº 3.992/2017, foi criado pelo CONASEMS, em 

parceria com o FNS, um sítio eletrônico de acesso universal. Entre o conteúdo é possível 

ter informações sobre: Principais Mudanças; Notícias; Biblioteca; Videoconferências; 

Legislação; Perguntas Frequentes. Mensalmente o portal é atualizado5. 

Dentre as inciativas para levar dados, informações e conhecimento aos 

Municípios acerca da Portaria nº 3.992/2017, está sendo produzida pelo CONASEMS, 

em parceria com a CNM, a Cartilha “Recursos Financeiros no SUS - como usar os repasses 

federais-Brasilia-2018 Cartilha” que será distribuída no XXXIV Congresso Nacional de 

                                                 
5 Disponível em: < http://portaria3992.saude.gov.br/> 

http://portaria3992.saude.gov.br/
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Secretarias Municipais de Saúde e o 6º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias 

Municipais de Saúde, a ser realizado em julho de 2018, em Belém/PA. 

 

Cartilha da CNM 

4 Educação Permanente 

O acompanhamento das Residências em Saúde, tanto a médica como a 

multiprofissional, são atividades regulares que contam com a participação do 

CONASEMS, por meio de representantes na Comissão Nacional de Residência Médica e 

na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Em maio, foi 

promovido o I Seminário Internacional de Residências em Saúde, em São Paulo, no qual 

houve representação de COSEMS. Na ocasião, foram apresentadas experiências 

internacionais de formação de profissionais para a atenção primária. 



 

 

15 

Da mesma forma, é regular a participação de Entidade na Comissão Intersetorial 

de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde 

(CIRHRT/CNS). Nesse quadrimestre, a revisão de diretrizes curriculares do curso de 

fisioterapia integrou a pauta da CIRHT/CNS. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reuniu, em maio/2018, atores 

nacionais e internacionais de notório saber na temática de formação de trabalhadores 

para a saúde, para propor uma agenda para o SUS olhando para o futuro - 2030. O 

CONASEMS esteve representado nessa discussão tanto pela sua Assessoria Técnica 

como por representantes da gestão municipal. Aguarda-se a devolutiva para o 

seguimento da referida agenda de trabalho. 

O Prêmio INOVASUS, em suas duas áreas - Gestão do Trabalho e Educação em 

Saúde, seleciona experiências inovadoras dos municípios. O CONASEMS compõe o 

comitê de seleção, juntamente com outras instituições. Nesse quadrimestre foi 

realizada reunião preparatória para o processo de seleção, que ocorrerá em setembro 

de 2018. 

A Agência de Acreditação Pedagógica, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), de cujo Conselho Gestor o CONASEMS participa, retomou suas atividades e 

no período em tela foram promovidas reuniões de planejamento. É prevista para o 

segundo semestre de 2018 nova oferta de formação de “acreditadores”. Em setembro 

de 2018 será promovido o seminário de avaliação das ações da agência. 

A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS reuniu-se uma vez nesse 

quadrimestre. Atualmente, as reuniões foram suspensas pelo Ministério da Saúde. 

Outra atividade relevante é o apoio aos congressos de COSEMS ou outros. Nesse 

quadrimestre, o CONASEMS contribuiu na avaliação de experiências exitosas dos 

Congressos do COSEMS/SP e também do Congresso da Rede Unida, participando em 

rodas de conversas temáticas. 
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O Projeto ZikaLab, de formação de trabalhadores da saúde para o enfrentamento 

da Síndrome do ZikaVirus e de apoio às famílias atingidas, em parceria com a 

Johnson&Johnson, está iniciando uma segunda fase e, nesse quadrimestre, 

aconteceram as primeiras reuniões de alinhamento e definição de estratégias de 

atuação junto aos municípios. 

  

Reuniões do Projeto ZikaLab 

O Programa Mais Médicos (PMM) é tema de permanente acompanhamento e a 

reivindicação de retomada das reuniões da Coordenação Nacional do PMM é pauta 

permanente da Diretoria do CONASEMS, uma vez que se trata de programa essencial 

aos municípios e são muitas as demandas e sugestões de todos os envolvidos, inclusive 

daqueles municípios que estão fora do Programa e tem necessidade de entrar. 

Realizaram-se duas reuniões pontuais para discussão de assuntos pontuais do PMM. 

Além disso, o CONASEMS participou em Cuba da Reunião Tripartite (MS/Cuba, OPAS e 

MS/Brasil) de condução do PMM. 

5 Fortalecimento da Atenção Básica 

Com relação à Atenção Básica (AB), foi instituído no ano de 2015 pelo CONASEMS 

um Grupo de Trabalho para realizar discussões relacionadas ao tema (GTAB), onde este 

apresentou um conjunto de proposições para adequações da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) e culminou, no ano de 2017, na pactuação da nova PNAB. 
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Em 2018, o GTAB continuou suas discussões, tanto no âmbito da CIT quanto no 

âmbito do CONASEMS, em subsídios para a sua Diretoria. No âmbito da CIT, a agenda 

de trabalho nos meses de março a junho de 2018 enfocou a elaboração e a pactuação 

de documentos que orientem as diretrizes da nova PNAB; como exemplos citamos: i) 

Carteira de Serviços da AB; ii) Plano de Desenvolvimento de Profissionais da AB no SUS 

(EPS); iii) Unidades Básicas de Saúde (UBS) como organização/atribuições do Gerente de 

UBS; iv) Territorialização e novas formas de adscrição de clientela; v) Apoiador 

institucional na AB; e vi) Mecanismos/instrumentos de micro gestão do cuidado. 

Foi realizada reunião do GTAB nos dias 12 e 13 de março, na Sede do CONASS 

(Edifício Parque Cidade Corporate, Brasília/DF), tendo como pauta o desdobramento da 

Oficina DAB/CONASEMS/CONASS – Unidade Odontológica Móvel/Território/ACE e ACS. 

A partir do TRE nº 007/2018, foi providenciada a emissão de passagens, a reserva de 

hospedagem e o pagamento de ajuda de custo (deslocamento) para sete participantes, 

além de alimentação para quinze pessoas (incluindo participantes de Brasília). 

O GTAB se reuniu novamente na Sede do CONASS nos dias 10 e 11 de abril, tendo 

como pauta: Vulnerabilidade, Conceito e Parâmetros e a Oferta Nacional de Ações e 

Serviços. A partir do TRE nº 012/2018, foram providenciadas passagens aéreas, 

hospedagem e ajuda de custo (deslocamento) para oito membros do GTAB.  

No dia 26 de abril, foi promovida, no Manhattan Plaza Hotel, em Brasília/DF, 

reunião de elaboração do Projeto Atenção Básica: capacitação, qualificação dos serviços 

de assistência farmacêutica e integração das práticas de cuidado na equipe de saúde. A 

reunião teve como objetivos realizar e discutir a finalização da elaboração do projeto e 

dar encaminhamentos referentes aos instrumentos de acompanhamento e execução do 

projeto técnico, aprovado no Comitê Gestor do PROADI-SUS para o triênio 2018-2020. 

A partir do TRE nº 019/2018, foi providenciada a reserva do espaço com os 

equipamentos audiovisuais, impressora e internet (wi-fi), além de serviços de 

alimentação para quinze pessoas. 
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No quadriênio em pauta, o GTAB também realizou reunião em Campinas/SP, nos 

dias 08 e 09 de maio, no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade de 

Campinas/SP (NEPP/UNICAMP), encontro feito com apoio da equipe do Programa de 

Estudos em Sistemas de Saúde (PESS/NEPP), para discutir a agenda de trabalho e as 

pautas relativas à atuação do GTAB junto à CIT, além dos membros do GTAB terem 

participado no Encontro do PESS na UNICAMP, nos dias 10 e 11 de maio, com vistas ao 

aprimoramento de sua atuação e a obter subsídios técnicos ao grupo. O TRE s/nº, de 18 

de abril de 2018, além de trazer de forma detalhada os objetivos e as programações dos 

eventos (reunião do GTAB e encontro do PESS), contempla a solicitação de emissão de 

passagens e o pagamento de diárias e ajuda de custo a dez pessoas participantes do 

GTAB. 

Ainda no tocante às atividades do GTAB, essas discussões vêm desencadeando 

na elaboração de outras iniciativas voltadas ao fortalecimento da AB, articulando 

iniciativas pedagógicas, como a integração da Vigilância em Saúde e Atenção Básica por 

meio do Projeto “Aedes na Mira”. O CONASEMS, por meio do GTAB, também articulou 

e elaborou TRE para uma atividade a acontecer no XXXIII Congresso do CONASEMS, 

dividida em palestras e oficina, contando com convidados internacionais e referências 

nacionais, para apresentar e colher proposições com vistas à elaboração de um plano 

da Entidade de fortalecimento da Atenção Básica.  

Nos dias 19 e 20 de maio, o GTAB realizou visita técnica ao município de 

Florianópolis/SC para verificação in loco de UBS e carteira de serviços, sistemas de 

informação e de regulação municipais. No dia 21 de maio, os representantes do GTAB 

estenderam a visita técnica ao município de Porto Alegre/RS para verificação in loco de 

UBS e telessaúde; essas visitas serviram também para se obter subsídios e elementos 

para a elaboração de documentos técnicos de embasamento à posição do CONASEMS 

junto à CIT. Com base no TRE nº 028/2018, foi providenciada a emissão de passagens e 

o pagamento de diárias e ajuda de custo para dez participantes, para essas duas visitas. 
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Também com relação aos trabalhos do GTAB, no dia 22 de maio, no Manhattan 

Plaza Hotel, em Brasília/DF, foi realizada reunião com a seguinte pauta: i) alinhamento 

dos encaminhamentos da reunião ocorrida em Campinas; ii) discussão sobre o 

documento orientador da PNAB; e iii) discussão sobre os encaminhamentos para serem 

levados ao Grupo de Trabalho da CIT, com a definição de participantes.  O TRE nº 

023/2018, relativo a essa atividade, previu a emissão de passagens, a reserva de 

hospedagem e o pagamento de ajuda de custo para seis membros do GTAB, alimentação 

para doze pessoas (incluindo participantes de Brasília), além da locação de sala com 

equipamentos audiovisuais, impressora com insumos e serviços de internet (wi-fi).  

Em 29 de maio aconteceu novamente reunião do Projeto Atenção Básica: 

capacitação, qualificação dos serviços de assistência farmacêutica e integração das 

práticas de cuidado na equipe de saúde, no Manhattan Plaza Hotel, em Brasília/DF, para 

revisar e discutir a finalização do projeto técnico aprovado pelo Comitê Gestor do 

PROADI-SUS, para o triênio 2018-2020. O TRE nº 024/2018 previu a emissão de 

passagens para uma pessoa, a reserva de hospedagem e o pagamento de ajuda de custo 

para duas pessoas, serviços de alimentação para oito pessoas e locação de sala com 

equipamentos e serviço de internet (wi-fi). 

6 Informação em Saúde   

No campo da Informação em Saúde, a equipe técnica se mobilizou visando à 

ampliação da participação de representantes da gestão municipal do SUS nos processos 

relativos à Informação e Tecnologia de Informação em Saúde. Nesse contexto, tem 

relevância registrar a participação do CONASEMS na homologação dos seguintes 

sistemas/aplicações, conforme o pactuado na CIT e estabelecido na Resolução nº 6 de 

06/11/2013: i) e-SUS AB (versão 3.0) – Prontuário Eletrônico de Saúde na Atenção 

Básica; ii) BNAFAR (WS) – Webservice da Base Nacional da Assistência Farmacêutica; iii) 

SGOP – Sistema de Gerenciamento de Operadores do Cadastro Nacional de Saúde; iv) 
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SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano; e v) DigiSUS planejamento – Módulo Planejamento do e-SUS Gestor. 

Além disso, registre-se a representação do gestor municipal do SUS em grupos 

técnicos estabelecidos em Normativos do SUS, como o Comitê Consultivo Permanente 

do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CCP/CNES), instância colegiada e 

consultiva, coordenado pela Coordenação-Geral dos Sistemas de Informação, do 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, da Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (CGSI/DRAC/SAS/MS) e instituída pela Portaria 

nº 1.646, de 2/10/2015. 

Da mesma forma, merece destaque a atualização de representantes no Comitê 

Gestor da Estratégia de e-Saúde, pactuado na CIT e instituído pela Resolução nº 5 de 

25/08/2016, bem como de representantes do Subgrupo de Informação e Informática, 

do Grupo de Gestão da Câmara Técnica da CIT. 

No período de referência, o CONASEMS participou das reuniões do Subgrupo de 

Informação e Informática (do Grupo de Gestão da Câmara Técnica da CIT), do Comitê 

Gestor da Estratégia de e-Saúde (incluindo as reuniões do GT para elaboração do Plano 

de Ação, Monitoramento e Avaliação da Estratégia de e-Saúde), do Comitê do Conjunto 

Mínimo de Dados (instituído pela CIT - Resolução nº 6 de 25/08/2016) e do Grupo de 

Trabalho visando à elaboração do Plano de Adoção do SNOMED-CT6 pelo Brasil. 

Foi constituída uma Rede de Governança da Informação com a finalidade de 

ampliar o acesso e a qualidade dos dados para a Gestão do SUS. A realização de Oficinas 

                                                 

6 SNOMED CT é uma complexa ontologia biomédica e uma terminologia associada. Em Ciência da Computação, 
ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio e os 
relacionamentos entre estes. Uma ontologia é utilizada para realizar inferência sobre os objetos do domínio. 
Ontologias são utilizadas em inteligência artificial, web semântica, engenharia de software e arquitetura da 
informação, como uma forma de representação de conhecimento sobre o mundo ou alguma parte deste. A SNOMED 
CT, anteriormente propriedade da College of American Pathologists, tem sido administrado desde abril de 2007 pela 
Agência Internacional de Saúde, organização de desenvolvimento de padrões de terminologia (IHTSDO), um padrão 
internacional sem fins lucrativos 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_artificial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_da_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_da_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o_de_conhecimento
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de trabalho com representantes da gestão Municipal do SUS e de técnicos do Ministério 

da Saúde tem a finalidade de debater e elaborar proposições para ampliar o acesso e a 

qualidade dos dados dos sistemas em uso pelo SUS. 

É oportuno também mencionar a formalização da Rede de Governança da 

Informação com a participação de um representante de cada COSEMS, por meio da 

institucionalização de ambiente na rede mundial de computadores (web) via Skype, com 

capacidade de até 250 links, para a realização de conferências e debates de temas que 

subsidiam as atividades nos grupos técnicos e em ações locais de melhoria da qualidade 

dos dados.  

A equipe providenciou a divulgação de relatórios visando ação local de 

monitoramento da qualidade dos dados, em especial os de sistemas estruturantes e os 

com impacto no repasse financeiro à gestão municipal do SUS. Ainda no que toca o 

monitoramento da qualidade dos dados, foi encaminhado aos representantes dos 

COSEMS, para tratamento junto aos gestores municipais, relatório do Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (CNES) relativo a estabelecimentos de saúde e equipes 

com problemas identificados pelo sistema, bem como relatórios relacionados à 

implementação do Sistema de Gerenciamento de Operadores (SGOP) do CadSUS WEB. 

Cabe ainda mencionar a participação em eventos externos com debate sobre o 

posicionamento do CONASEMS na governança da informação, em especial quanto às 

ações de ampliação de acesso aos dados coletados e de monitoramento da qualidade 

dos dados, como; i) o Painel “A saúde pública e soluções digitais inovadoras”, em 

17/04/2018, durante o 20º Encontro Wireless Mundi; ii) a apresentação do Programa 

de Governança da Informação CONASEMS COSEMS no 68º Congresso de Secretários 

Municipais de Saúde do Estado de Santa Catarina, em Chapecó/SC, em 03/05/2018; e 

iii) a reunião do grupo de especialistas da Pesquisa sobre o uso das tecnologias de 

informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros (TIC Saúde), em 

19/06/2018.  
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Ademais, cumpre apontar a sistematização do debate do tema Informação e 

Tecnologia de Informação em Saúde nas reuniões da Diretoria do CONASEMS e do 

CONARES. 

O CONASEMS tem instado o Ministério da Saúde a ampliar a transparência 

quanto aos sistemas e aplicações em operação pelos gestores do SUS, bem como o 

estágio de desenvolvimento das melhorias necessárias, sempre por meio das já referidas 

instâncias formais, como o Subgrupo de Informação e Informática, Comitê Gestor da 

Estratégia e-Saúde, no âmbito da CIT. A ampliação do acesso aos dados coletados em 

estabelecimentos de saúde do SUS tem sido buscada por meio das ferramentas de 

análise de dados Elastic e Kibana, em implantação pelo Departamento de Informática 

do SUS do Ministério da Saúde (DATASUS/MS). 

A equipe atuou para iniciar a capacitação de representantes da gestão municipal 

do SUS à Informação e Tecnologia de Informação em Saúde, por meio da participação 

de representantes dos COSEMS de Santa Catarina e de São Paulo em Curso de 

Especialização em Informática em Saúde. 

 Foi realizada no dia 30 de maio, no Manhattan Plaza Hotel, em Brasília/DF, 

reunião de elaboração do Projeto Plataforma de Integração Digital de Saúde (PISA), 

cotando com convidados do Hospital Sírio Libanês, do Ministério da Saúde e da 

Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos 

(ABIMO), para discutir a elaboração do projeto e os encaminhamentos referentes aos 

seus instrumentos de acompanhamento e execução, para o triênio 2018-2020. Com 

base no TRE nº 025/2018, foram providenciadas a locação do espaço com equipamentos 

e internet (wi-fi) e alimentação para dez pessoas. 

7 Regionalização, Governança e Redes de Atenção 

No período de 06 a 08 de março de 2018, em Cuiabá/MT, o CONASEMS 

participou do XXI Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso, 



 

 

23 

organizado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 

(COSEMS/MT), no qual, no dia 06/03/2018, foi proferida a palestra “Projeto Rede 

Colaborativa - Apoiadores Regionais: Fortalecendo Regiões de Saúde e Municípios do 

Mato Grosso na Lógica do Apoio”. Na mesma ocasião, foi promovida reunião dos 

apoiadores do COSEMS/MT para debate acerca dos objetivos do referido Projeto no 

Triênio 2018/2020, resultando na adequação do plano de trabalho dos apoiadores do 

COSEMS/MT. 

 Em relação aos projetos de interesse da Entidade em desenvolvimento no bojo 

do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), foi 

realizada no dia 06 de março, no então Auditório Ênio Servilha Duarte, na sede do 

CONASEMS, reunião visando o alinhamento de informações e encaminhamentos 

relativos ao desenvolvimento desses projetos. Para essa atividade, foi elaborado pela 

Coordenação da Assessoria Técnica do CONASEMS o TRE nº 004/2018, prevendo a 

estrutura/logística necessárias, a cargo da Gerência Administrativa da Entidade, 

constando apenas de alimentação (almoço e coffee break) para dez pessoas e a reserva 

do próprio espaço de auditório da Entidade, com seus equipamentos audiovisuais. 

Especificamente em relação ao Projeto PROADI-SUS “Formação Rede 

Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS”, foi realizada nos dias 

07 a 09 de março de 2018, em sala de reuniões do Manhattan Plaza Hotel, em 

Brasília/DF, oficina com integrantes do Grupo Executivo (GE) do projeto, em parceria 

com a Professora Doutora Carmen Lavras e a Secretária Executiva do Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde do Paraná (COSEMS/PR), Luzia Tiemi Oikawa. O Oficina 

objetivou a discussão e produção, com a coordenação pedagógica do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (HAOC), da matriz pedagógica do Curso de Aprimoramento em Práticas 

de Apoio, contendo os seus principais módulos e eixos; esse curso será oferecido, no 

formato de Educação a Distância (EAD), na modalidade híbrida aos apoiadores e 

coordenadores de apoio do Projeto. 
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Para a realização dessa oficina, foi elaborado pela Assessora Técnica responsável 

o TRE nº 005/2018, prevendo a estrutura/logística necessária, a cargo da Gerência 

Administrativa da Entidade, constando basicamente de: sala com capacidade para o 

público estimado de dez pessoas e com os equipamentos audiovisuais para o 

desenvolvimento do evento, além impressora com insumos e serviços de internet (wi-

fi); emissão dos convites aos participantes, incluindo dois Diretores da Entidade e 

representantes do HAOC, do Ministério da Saúde (MS) e do COSEMS/PR; emissão de 

passagens, reserva de hospedagem e pagamento de ajuda de custo para a 

representante do COSEMS/PR e para os dois Diretores do CONASEMS; além de serviços 

de água/café/chá e coffee break para dez participantes. 

Registre-se ainda no mês de março: i) Consulta do Global AIDS Monitoring - GAM 

2018 GAM: Consulta Técnica de Monitoramento Global da Aids, com a participação da 

sociedade civil organizada, academia, MS, Municípios, Estados, Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e CONASEMS, que resultou no Relatório de 

monitoramento dos indicadores da AIDS no Brasil; e ii) Oficina com especialistas, na 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em Brasília/DF (28/02 e 01/03 de 2018), para 

discussão sobre a versão preliminar do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos 

e incorporação das sugestões apresentadas, na qual foi agendado Seminário para 

apresentação do documento finalizado. 

Entre as atividades desenvolvidas no mês de abril de 2018, consta a participação, 

nos dias 6 e 7, da Oficina de Validação do Referencial de Qualidade do Sistema Nacional 

de Acreditação de Ouvidorias do SUS, com a participação de ouvidores estaduais e 

municipais do país e de representantes da FIOCRUZ e do Departamento de Ouvidoria 

Geral do SUS, da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde 

(DOGES/SGEP/MS). Nesse evento foi apresentado o curso de capacitação de 

acreditadores, o Manual de Acreditação de Ouvidorias do SUS e o perfil dos 
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acreditadores, tendo como encaminhamento a incorporação das sugestões e pactuação 

de agenda de novos encontros no decorrer do ano. 

Também deve ser registrada, no mês de abril, a participação no Seminário 

Interfederativo “Resposta Rápida à Sífilis nas Redes de Atenção”, promovido pelo 

Departamento de DST/AIDS do Ministério da Saúde. Esse evento contou com 

representações de COSEMS, gestores municipais e apoiadores da sífilis das regiões 

Norte, Sul e Centro-Oeste, tendo por objetivo a construção do plano de ação nos 

Estados, devidamente finalizado e apresentado. Foi acordado o estreitamento de 

relações entre apoiadores da sífilis (MS) e apoiadores do Projeto Rede Colaborativa. 

A reunião ordinária do mês de abril do Grupo Executivo do Projeto Formação 

Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS aconteceu no dia 

23 desse mês, em sala do Hotel Manhattan Plaza, em Brasília/DF, tendo como pauta: i) 

Breve relato do processo seletivo: apresentação da lista de aprovados e comentário 

sobre pendências; ii) Oficina inaugural com coordenadores e apoiadores – 16 e 17/05; 

iii) Finalização do momento presencial do curso de Aprimoramento dos Apoiadores; iv) 

Apresentação para pactuação da agenda de reuniões do GE previstas no ano; v) 

Passagens e hospedagem dos integrantes do GE; e vi) Agenda de visitas aos COSEMS. A 

reunião teve como encaminhamento a definição da metodologia crítico-reflexiva como 

base a ser empregada na oficina e na aula inaugural do Curso de Aprimoramento (que 

vieram a ser realizadas em maio/18 em São Paulo). Além disso, foi decidido que a 

exposição de experiências de trabalho do apoio, prevista no Projeto, será realizada 

durante o XXXIV Congresso do CONASEMS em julho de 2018, em Belém/PA. Para essa 

reunião do GE do projeto, o TRE nº 018/2018 previu somente os serviços de alimentação 

(almoço e coffee break) para dez participantes e uma sala com equipamentos 

audiovisuais, impressora com insumos e serviços de internet (wi-fi). 

E, por oportuno, diante da realização da Oficina inaugural do triênio 2018/2020 

do referido Projeto, foi organizada reunião com representantes do Hospital Alemão 
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Oswaldo Cruz e Consultores temáticos para discussão de propostas de conteúdo 

pedagógico do Curso de Aprimoramento e apresentação do consultor temático, para 

avaliação de sua contratação. Oportuno também mencionar a realização de oficinas 

para redação da documentação do projeto para o triênio que se iniciou em março, 

conforme Plano de Trabalho aprovado e publicado no Diário Oficial da União. 

Ainda em abril de 2018, o CONASEMS acompanhou o Seminário sobre a Portaria 

nº 3.992/2017, organizado pelo COSEMS/RO, em Porto Velho, para capacitação de 

gestores e técnicos, sendo que, na ocasião, foi promovida reunião com apoiadores de 

Rondônia e presidente de COSEMS para apresentação das novas ações previstas no 

triênio 2018/2020 do Projeto Rede Colaborativa, bem como discussão sobre 

alinhamento do trabalho dos apoiadores no território, esclarecimento de dúvidas e 

pactuação de compromissos com o Presidente do COSEMS acerca do apoio logístico 

local necessário à atuação dos apoiadores.  

Na cidade de Niterói/RJ, durante a Reunião do Conselho Nacional de 

Representantes Estaduais (CONARES) que aconteceu nos dias 07 e 08 de maio, foi 

realizada apresentação do Projeto Rede Colaborativa, com destaque ao Curso de 

Aprimoramento. Na oportunidade, foi decidido o atendimento à solicitação de Diretores 

e Presidentes de COSEMS sobre a possibilidade dos apoiadores não abarcados pelo 

Projeto (apoiadores extras) se matricularem no referido curso.  

Cabe ainda mencionar reunião entre o Presidente do COSEMS/RR e o Presidente 

do CONASEMS sobre dificuldades na implementação das ações previstas no Projeto 

Rede Colaborativa, no estado de Roraima. Foi decidido o agendamento de visita dos 

integrantes do Grupo Executivo do Projeto ao Estado e mudança da coordenação do 

apoio naquele Estado. 

Em Brasília, de 08 a 10 de maio, foi realizado o XV Encontro Nacional da Rede de 

Alimentação e Nutrição. O evento, organizado pela Coordenação Geral de Alimentação 

e Nutrição, do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde 
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(CGAN/DAB/MS), teve como objetivo fortalecer a relação institucional do Ministério da 

Saúde com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para a implementação da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição e da agenda de saúde do Programa Bolsa 

Família no âmbito local. Coube ao CONASEMS participar da mesa de abertura e proferir 

fala sobre o desenvolvimento dessas políticas na esfera municipal.  

Em junho, durante visita a São Francisco do Guaporé/RO, foi realizada reunião 

com a Prefeita e a Secretária Municipal de Saúde sobre saúde do trabalhador e 

convênios, além do acompanhamento da reunião da Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB) itinerante. Na referida reunião, foi realizada palestra aos gestores municipais sobre 

“Importância do Planejamento e organização da gestão municipal no SUS”. Ademais, em 

reunião com apoiadores, nova coordenadora e presidente do COSEMS/RO, para 

alinhamento de conceitos e discussão sobre potencialidades e dificuldades de 

implementação do projeto em Rondônia, foi acordado o apoio do COSEMS/RO para 

deslocamento da nova coordenadora para sua capacitação em Cuiabá/MT.  

Em Brasília, realizou-se reunião do Grupo de Trabalho de Gestão da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) para apresentação de minutas de portarias sobre a criação 

do Sistema Nacional de Ouvidorias (SNO) e de repasse de recursos para Estados e DF 

para implementação das ações de ouvidoria, com participação de representação do 

CONASS, do CONASEMS e da área técnica do Ministério da Saúde (DOGES/SGEP/MS). 

Embora não tenha havido consenso acerca da Portaria sobre a criação do SNO, a Portaria 

de repasse de recurso foi aprovada na CIT de 28 de junho. 

Na Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa do mês de junho, foi realizada 

avaliação da oficina ocorrida em São Paulo, com discussão sobre os pareceres dos 

participantes. Foi encaminhada a revisão do tempo de duração das oficinas e finalizada 

a metodologia de apresentação das experiências de apoio durante o XXXIV Congresso 

do CONASEMS, com a produção de Matriz com a metodologia e ordem das 

apresentações. Após análise da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), para 
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acompanhamento e monitoramento das entregas previstas, foi acordada a revisão da 

possibilidade de realocação de recursos do Projeto. Acrescente-se que, diante da 

discussão sobre visitas aos COSEMS e modelo de relatório, foram definidos os objetivos, 

COSEMS prioritários e o modelo de relatório de visita; esse último foi validado pelo GE. 

No que se refere ao Módulo 1, do Curso de Aprimoramento em Práticas de 

Apoio, foi procedida a revisão do conteúdo das aulas 5 (Mapa da Saúde) e 6 (avaliação 

do Módulo 1), além do acompanhamento da avaliação e correção das atividades 

entregues e construção de matriz de avaliação da aula 5. As referidas atividades foram 

entregues e avaliadas e a Unidade 1 concluída. Acerca da Exposição de Experiências de 

Apoio no XXXIV Congresso do CONASEMS, foi formalizado o recebimento e leitura das 

26 (vinte e seis) experiências, bem como realizada a organização de documento 

orientador aos coordenadores de apoio e debatedores.  

8 Vigilância em Saúde 

Na área da Vigilância em Saúde, a Assessoria Técnica do CONASEMS participou, 

no período de referência, em mais de 40 (quarenta) reuniões, seminários, e eventos 

diversos.  

Cabe destacar a participação, nos dias 1 e 2 de março, em Brasília, na 1ª 

Conferência Nacional de Vigilância em Saúde (CNVS), promovida pelo Conselho Nacional 

de Saúde, com participação, dentre outros, do Ministério da Saúde, CONASEMS e 

CONASS. O CONASEMS também participou de reuniões da Comissão Organizadora da 1ª 

CNVS, em 9 e 10 de abril e em 3 e 4 de maio. 

Nos dias 12 e 13 de março, no Manhattan Plaza Hotel, em Brasília/DF, foi 

realizada Oficina de Alinhamento do Projeto “Aedes na Mira”, que pode ser sintetizado 

como uma estratégia de apoio integrado para ações de combate ao Aedes e suas 

consequências, contemplando ações de capacitação dos gestores e profissionais de 

saúde, bem como de integração das equipes de vigilância e de atenção básica. Para a 
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Oficina, que teve o objetivo de promover o alinhamento conceitual e operacional em 

torno do Projeto, foram convidadas setenta pessoas, sendo cinquenta e dois 

representantes dos vinte e seis COSEMS, dois representantes da Associação Brasileira 

de Profissionais de Epidemiologia de Campo (ProEpi), dois representantes do Instituto 

de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS), dois representantes da 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) e quatro Diretores 

e oito técnicos do CONASEMS.  Com base no TRE nº 006/2018, providenciou-se a 

emissão de passagens, a reserva de hospedagem e o pagamento de ajuda de custo para 

os convidados dos COSEMS e os Diretores, serviços de alimentação para setenta 

pessoas, bem como a locação do espaço com equipamentos audiovisuais, impressora 

com insumos e serviços de internet (wi-fi). 

  

  

Oficina de Alinhamento do Projeto “Aedes na Mira” 
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Também em Brasília, entre os dias 18 e 23 de março, o CONASEMS representou 

a gestão municipal do SUS no Fórum Mundial da Água, que contou com a participação 

de 78 (setenta e oito) países, 6 (seis) Ministérios, além do CONASS. 

Novamente no contexto do Projeto “Aedes na Mira”, foram realizadas reuniões 

do Comitê Técnico no Projeto, nas dependências do CONASEMS, nos dias 27 e 28 de 

março, assim como no dia 29 de maio.  

Ainda em relação ao Projeto “Aedes na Mira”, nos dias 10 e 11 de maio, no 

Manhattan Plaza Hotel, aconteceu Reunião do Comitê Técnico e do Comitê Gestor (TRE 

nº 021/2018), com o objetivo de apresentar e discutir a execução do projeto, a partir do 

relatório de monitoramento das ações implementadas em contraposição às ações 

previstas. Os dois Comitês voltaram a se reunir no dia 15 de junho com o mesmo 

objetivo das reuniões de maio (TRE nº 026/2018).  Ao todo, com base nos dois TR (021 

e 026), foram providenciadas com recursos do Convênio citado, duas passagens aéreas 

e duas hospedagens para Consultor Externo do CONASEMS, coordenador do Projeto. 

Ainda com base nesses TR, com recursos do CONASEMS, foram providenciados serviço 

de alimentação para nove pessoas por dia (vinte e sete almoços e três coffee break para 

nove pessoas cada), pagamento de duas ajudas de custo para o Consultor Externo, 

locação de sala para três dias, com equipamentos audiovisuais, impressora com insumos 

e serviços de internet (wi-fi).  

Foram também promovidas reuniões com parceiros na implementação do 

Projeto “Aedes na Mira”, como com o IPADS, em 23 de março, 14 de maio, 25 de maio 

e 5 e 6 de junho, e com a ProEpi, nos dias 4 e 25 de maio. Também cabe mencionar 

reunião realizada com o COSEMS/SP, em 4 de junho. 

Nos meses de março e abril, merecem registro a participação nas 

videoconferências promovidas no âmbito da Sala Nacional de Coordenação e Controle 

para o enfrentamento da Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus, implantada pelo 
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Ministério da Saúde, e que conta com a participação, além do CONASEMS, dos COSEMS 

e do CONASS. 

No período, destaquem-se também a participação da Assessoria Técnica nas 

reuniões periódicas do Grupo de Trabalho sobre Laboratórios (em 7 de março, 11 de 

abril, 9 de maio, e 13 de junho), do Grupo Técnico de Vigilância em Saúde (em 8 de 

março, 12 de abril, 10 de maio e 14 de junho), do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária 

(em 14 de março, 5 de abril, 3 de maio e 7 de junho) e do Grupo Técnico de Atenção 

Básica (em 3 de abril, 10 e 11 de abril e de 7 a 9 de maio). 

Nos dias 6 de abril, 18 de abril e 8 de junho, a Assessoria participou de reuniões 

do Comitê Técnico Assessor de Hanseníase (CTA), composto e deliberado nos termos da 

Portaria nº 56, de 20 de novembro de 2017; esses encontros de trabalho contaram com 

a participação do CONASEMS, CONASS, Ministério da Saúde (CGHDE/SVS/MS), OPAS, 

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Sociedade Brasileira de Hansenologia 

(SBH), Sociedade Paraense de Hansenologia (SPH), Movimento de Reintegração de 

Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN), Centro de Dermatologia Dona Libânia, 

Centro de Referência em Dermatologia Sanitária e Hanseníase do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia (CREDESH), Fundação de Dermatologia Tropical e 

Venerologia Alfredo da Matta, Instituto Lauro de Souza Lima, Laboratório de Hanseníase 

do Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/RJ), Centro de Referência da Universidade de São 

Paulo (USP) - Ribeirão Preto, ABRASCO, Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), 

Sociedade Brasileira de Fisioterapia, Netherlands Hanseniasis Relief (NHR) – Brasil, 

American Leprosy Mission.            

IV ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

A Assessoria de Comunicação Social, em conjunto com a Coordenação da 

Assessoria Técnica, planejou e organizou o Seminário 30 Anos de CONASEMS com o 

intuito de propiciar um debate com a Comissão Executiva Provisória do CONASEMS, 
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constituída na sua fundação, para a realização de entrevistas e posterior produção de 

um documentário de curta duração (Webdoc), especial sobre os 30 Anos da Entidade. 

Ele aconteceu nos dias 11 e 12 de junho, na Universidade Brasília (UnB), com a 

participação de onze membros da referida Comissão, quatro Diretores do CONASEMS, 

representando os COSEMS, e técnicos da Entidade. Com base no TRE nº 022/2018, foi 

providenciada a emissão de passagens, a reserva de hospedagem e o pagamento de 

ajuda de custo (deslocamento) para quinze participantes, assim como água, café e 

coffee break para vinte pessoas. 
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Seminário 30 anos 

V ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica esteve mobilizada para a organização das seguintes 

atividades, relacionadas ao tema do Direito Sanitário, no âmbito do XXXIV Congresso do 

CONASEMS: Assembleia Geral Ordinária; os Painéis “Emendas parlamentares: Propostas 

e Execução” e “A Lei nº 13.650/2018 e as responsabilidades da gestão municipal na 

contratação de serviços de saúde”; e a Reunião do Grupo de Trabalho de Direito 

Sanitário do CONASEMS.  

A Assessoria Jurídica avaliou, nos termos da legislação eleitoral, a participação 

dos pré-candidatos à Presidência da República no Congresso Nacional e elaborou a 

Deliberação CONARES Nº 01/2018, aprovada na Reunião do CONARES realizada em 08 

de maio de 2018, em Niterói-RJ, que instituiu as regras para a definição dos pré-

candidatos à Presidência da República nas Eleições de 2018 que serão convidados para 

participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 6º 

Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde. 

Da mesma forma, a Assessoria Jurídica trabalhou na elaboração do Edital da 15ª 

Mostra Brasil Aqui tem SUS e tem dado suporte às reuniões da sua Comissão 

Organizadora. 

No período de referência, a Assessoria Jurídica acompanhou a elaboração da 

resposta ao Tribunal de Contas da união (TCU) acerca do Acórdão nº 1.296/2018, que 

determinou ao Ministério da Saúde a apresentação de plano de ação com vistas a sanear 
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os problemas identificados na regulamentação relativa à transferência de recursos do 

Fundo Nacional de Saúde ao CONASS e CONASEMS, quer a prevista no art. 14-B, §1º, da 

Lei nº 8.080/1990, quer a atualmente realizada por meio da Portaria GM/MS 220/2007. 

Sobre esse mesmo tema, foi feita apresentação do conteúdo do Acórdão na 

Reunião do Conselho Fiscal e na Oficina de Boas Práticas dos COSEMS, ambas realizadas 

em abril 2018, para que fossem feitas adequações no âmbito dos COSEMS. Na 

sequência, a equipe trabalhou na elaboração de um Cronograma de Adequações a 

serem feitas pelo CONASEMS e implementadas por sua Secretaria Executiva. 

No que se refere à Medida Provisória nº 827, de 19 de abril de 2018, que altera 

a Lei nº 11.350/2006, a qual trata sobre direitos dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), a Assessoria Jurídica contribuiu com 

a análise dos possíveis impactos da proposta, sobretudo na análise da 

constitucionalidade/inconstitucionalidade da norma, tendo elaborado Nota em 

conjunto com a CNM.7 

Além disso, a Assessoria Jurídica elaborou apresentação que deu suporte ao 

diálogo sobre o tema nas Reuniões de Diretoria e do CONARES, em participação do 

Presidente da Entidade na Assembleia do CONASS, entre outros eventos. Paralelamente, 

fez conversas com atores que poderiam ser propositores de eventual Ação Direta de 

Constitucionalidade (ADI) contra os dispositivos da Medida Provisória (MPV), caso 

aprovados, quais sejam o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e 

o Ministério Público Federal. 

A equipe participou de eventos e videoconferência, em março 2018, para tratar 

da Portaria GM/MS nº 3.992/2017 que dispõe sobre o financiamento e a transferência 

dos recursos federais para ações e serviços públicos de saúde aos demais entes 

federados, na modalidade fundo a fundo, em conformidade com o Art. 18 da Lei 

Complementar nº 141/2012, em apoio à equipe da Economia em Saúde. 

                                                 
7 Disponível em: <http://www.conasems.org.br/nota/contra-a-medida-provisoria-n-8272018/> 
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A Assessoria Jurídica participou, ao longo dos meses de março, abril e maio, do 

Grupo de Trabalho Interinstitucional com finalidade de elaborar Plano de Ação sobre as 

Unidades de Pronto atendimento (UPAS), instituído pela Portaria GM/MS nº 256, de 08 

de fevereiro de 2018. Esse grupo foi criado para elaboração de Plano de Ação, conforme 

determinação do TCU, no Acórdão nº 2.658/2017, e, junto com os demais integrantes 

do grupo, a equipe jurídica do CONASEMS participou da elaboração do Plano de Ação e 

da discussão acerca do conteúdo de ato normativo a ser apresentado para 

equacionamento das questões, o que posteriormente culminou com a aprovação do 

Decreto nº 9.380, de 22 de maio de 2018. 

A Assessoria Jurídica colaborou, por meio da participação em oficinas e reuniões, 

com a construção da proposta de Curso de Especialização em Direito Sanitário com 

ênfase em Judicialização da Saúde, modalidade de ensino à distância, que será ofertado 

pelo Hospital do Coração (HCor), no âmbito do PROADI-SUS, tendo como público alvo 

os gestores e trabalhadores do SUS, bem como operadores do Direito, em especial 

aqueles vinculados às Secretarias Municipais de Saúde, aos COSEMS e ao CONASEMS. 

A equipe da Assessoria Jurídica representa o CONASEMS no Comitê Executivo 

Nacional do Fórum do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de 

assistência à Saúde (Fórum da Saúde). No quadrimestre em pauta, foram acompanhadas 

as reuniões desse Comitê, nas quais se discutiu principalmente o Projeto E-Natjus.  Esse 

projeto consiste no cadastro nacional de pareceres, notas e informações técnicas, com 

o objetivo de dar aos magistrados fundamentos científicos para decidir sobre a 

concessão ou não de determinado medicamento ou tratamento médico a quem aciona 

a Justiça. A plataforma digital oferece base científica para as decisões dos magistrados 

de todo o País quando precisarem julgar demandas de saúde. 

Por fim, cumpre relatar que o CONASEMS participa, enquanto interessado ou 

parte, dos processos listados no quadro a seguir, que tiveram as seguintes 

movimentações nesse período: 
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PARTES Nº DO PROCESSO LOCAL OBJETO MOVIMENTAÇÃO 

AUTOR: Federação 
Nacional de Agentes 
comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate 
às Endemias (FENASCE) 
RÉU: União, CONASEMS 
e CONASS 

1009668 -
02.2017.4.01.3400 

2ª VARA FEDERAL 
CÍVEL - JFDF 
 

AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA 
(Suspensão PNAB – 
Reabertura do 
prazo de Consulta 
Pública 

EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO 
opostos pelo 
Autor em 
26.03.2018 
 

AUTOR: Ministério 
Público Federal 
RÉU: CONASEMS e 
CONASS 

0002076 -
71.2016.4.01.4300 

1ª VARA FEDERAL 
DE PALMAS – 
JFTO 

AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA (Que a 
União se abstenha 
de repassar ao 
CONASS e ao 
CONASEMS 
quaisquer valores) 

Remessa ao TRF 
1ª REGIÃO em 
03.05.2018 
CONTRARRAZÕES 
À APELAÇÃO 
apresentadas em 
02.03.2018 

TRF 1ª REGIÃO 
6ª TURMA 
(Desembargador 
Federal João 
Batista Moreira) 

APELAÇÃO 

Processo 
recebido no GAB. 
de João Batista 
Moreira  em 
29.06.2018 

SUSCITANTE: 
Ministério Público 
Federal 
INTERESSADO: 
Conselho Regional de 
Enfermagem de Santa 
Catarina - COREN/SC 
INTERESSADO: Estado 
de Santa Catarina 
INTERESSADO: 
Município de São 
Lourenço do Oeste 
INTERESSADO: União - 
Advocacia Geral da 
União 
AMICUS CURIAE: 
COFEN 
AMICUS CURIAE: 
CONASEMS 

5045252-
93.2017.4.04.0000/

RS 

TRF 4ª REGIÃO 
(Relatoria: Vânia 

Hack de Almeida - 
2ª SEÇÃO) 
@E-PROC 

INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS 
REPETITIVAS (IRDR) 
Obrigatoriedade da 
presença do 
enfermeiro na 
Ambulância Tipo B 
– Suporte Básico de 
Vida Terrestre 

Proferida Decisão 
que indeferiu o 
pedido de 
designação de 
Audiência Pública 
em 14.06.2018 
Manifestação na 
condição de 
AMICUS CURIAE 
juntada em 
12.06.2018 

SUSCITANTE: Juiz (a) de 
Direito da 1ª Vara da 
Comarca de Chapadão 
do Sul 
INTERESSADO: 
Município de Chapadão 
do Sul 
INTERESSADA: Elaine 
Silva de Oliveira 
INTERESSADOS: 
Associação dos 
Municípios do Mato 
Grosso do Sul – 
ASSOMASUL e CONASEMS 

1600720-
32.2016.8.12.0000 

TJMS (Relator: 
João Maria Lós – 

Seção Especial 
Cível) 

@E-SAJ 

INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS 
REPETITIVAS (IRDR) 
– Incentivo 
Adicional para o 
ACS 

Monitoramento. 
Sem 
movimentações 
no período 
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VI ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

1 Agenda do Presidente 

O Presidente do CONASEMS cumpre uma extensa agenda semanal na sede da 

Entidade, recebendo e visitando autoridades, parlamentares e representantes do 

CONASS e do Ministério da Saúde, dentre outros não menos importantes atores do SUS, 

além de reunir-se com os Vice-Presidentes e Diretores da Entidade e os colaboradores 

da Secretaria Executiva do Conselho, acompanhando e monitorando as atividades e 

apoiando e deliberando sobre as questões postas. 

Cumpre registrar o importante papel desempenhado pelo Presidente do 

CONASEMS em relação à defesa e à promoção do Sistema Único de Saúde e ao 

fortalecimento e ao aprimoramento da gestão municipal do SUS, na medida em que 

participa de discussões cruciais e enfrenta embates necessários à pactuação qualificada 

com os gestores nacionais e estaduais do Sistema. 

Seguem-se as agendas cumpridas pelo Presidente no quadrimestre em pauta: 

MARÇO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 

01 02 03 

Seminário 
COSEMS /SE 
Port. Nº 3.992 
09:00  

Seminário 
COSEMS /SE 
Port. Nº 3.992 
09:00 

 

04 05 06 07 08 09 10 

 

 

XXI Encontro 
Secretarias 
Municipais de 
Saúde 
COSEMS/MT 
09:30 

Reunião com o 
Ministro da 
Saúde 07:30 
Reunião 
DEGERTS 10:30 
Reunião ALFOB 
14:30 
Reunião com o 
Ministro da 
Saúde 16:30 
Reunião com o 
Secret. da SAS 

Seminário 
sobre a Port. 
Nº 3.992 e 
Inauguração 
da Nova Sede 
COSEMS/RS 
10:00   
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MARÇO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

11 12 13 14 15 16 17 

 

Reunião 
FIOCRUZ com 
Dra. Nisia e Sr. 
Valcler 
10:00 

Coletiva de 
Imprensa 
11:00 
Reunião 
DCEBAS 
15:00 
Coquetel OPAS 
19:00 

Reunião de 
Diretoria e 
Conselho de 
Repres.  
Regionais 
COSEMS/SP 
10:00 

Reunião com 
Prefeitos de 
MG com o 
Ministro de 
Estado da 
Saúde 
11:00 

  

18 19 20 21 22 23 24 

 

Encontro 
Nacional de 
Integração da 
Gestão e dos 
Apoiadores 
dos Núcleos 
Estaduais do 
MS 10:00 
Reunião do GT 
de Atenção à 
Saúde e pré-
CIT 14:00 

Reunião com 
Repres. CEF 
10:00 
Reunião sobre 
o Glaucoma e 
Portaria 
Renal crônica 
17:00  

 
 
 
 

Reunião de 
Diretoria 
08:00 

Reunião de CIT 
08:30 

Reunião 
Projeto de Lei 
dos ACS e ACE 
09:00 
Reunião com a 
Equipe 
CONASEMS 
sobre Acordo 
Coletivo 
09:00 

 

25 26 27 28 29 30 31 

 

I Encontro 
Internacional 
de Gestão e da 
Regulação do 
Trabalho em 
Saúde 16:00 
Encontro 
Internacional 
Comunicação 
18:30 

 

Reunião Saúde 
Coletiva da 
UnB 10:30 
Reunião Rede 
Pró Saúde 
11:30 
Reunião Banco 
do Brasil 14:00 
Reunião FNS e 
Blenda 15:00 
Reunião Elton 
e Karen 17:00 
Reunião com 
Pres. COSEMS 
18:00 

    

 

ABRIL DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

01 02 03 04 05 06 07 

  

Reunião com o 
Ministro da 
Saúde 15:30 
 

Reunião 
Hemobrás  
09:00 
Reunião 
Secretário SVS 
11:00 
Reunião FNO 
17:00 
 

Visita Técnica 
Hosp. Albert 
Einstein 09:30 
Solen. Repasse 
de Recursos 
para SP 11:00 
Visita Técnica 
Hospital Santa 
Catarina 09:30 
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ABRIL DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

08 09 10 11 12 13 14 
 

 

Reunião Secr. 
SESAI 10:00 
Reunião SE/MS  
11:00 
Reunião Secr. 
SAS 14:00 
Solen. Posse 
Min. Alberto 
Beltrame 
15:00 

SMS São 
Lourenço/MG 

X Congresso de 
Secretarias 
Municipais de 
Saúde de PE 
12:00 

X Congresso de 
Secretarias 
Municipais de 
Saúde de PE 
09:00 

 

15 16 17 18 19 20 21 

 

Café com o 
Presidente  
09:00 
Reunião PGR 
14:00 

Ag. Internas 
08:30 
1ª Reunião dos 
Diretores de 
Laboratórios 
Centrais de 
Saúde Pública 
13:00 
Reunião SE/MS  
15:00 
Reunião HAOC 
16:00 
Reunião Secr. 
SAS 17:00 
Reunião CNS 
18:30 

32º Congresso 
SMS de Rio 
Claro 
(Aeroporto de 
Campinas) 
4º Encontro de 
Prefeitos 
15:00 
Cerimônia de 
Abertura  
19:00 

32º Congresso 
SMS de São 
Paulo 
1ª Grande 
Conversa 

V Fórum 
Integra Saúde 
FEDERASSANTAS 
Belo Horizonte 
09:00 

 

22 23 24 25 26 27 28 

 

 Reun. RDC 50 
09:30 
Reun. Catarina 
e Fabio 11:00 
Seminário 
CONASS 
Cerimônia de 
Abertura 
14:00 
Reunião DAB 
16:00 
Posse da Nova 
Diretoria 
19:00 

Seminário 
CONASS 
Debate 
09:00 
Reunião ABM 
12:00 
Reunião de 
Diretoria 
14:00 

Reunião da CIT 
08:30 

 

 

29 30 
 

  
 

MAIO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 

01 02 03 04 05 
 

68º Congresso 
COSEMS/SC – 
Chapecó 
Abertura e 
Palestra  
14:00 

 
 
 

 



 

 

40 

MAIO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

06 07 08 09 10 11 12 
 Reun. Ministro 

e o CONASS  
09:00 
Reunião ROADI 
14:00 
CONARES 
13:00 

Reunião do 
CONARES 
08:00 
Reunião Frente 
Nacional de 
Prefeitos  
14:00 

Seminário 
ALFOB 09:00 
Reunião Secr. 
SAS e CISDESTE 
15:00 
Produção 
vídeo 

Reunião com o 
Ministério da 
Saúde sobre o 
Projeto 
Tuberculose  
09:00 

 

 

13 14 15 16 17 18 19 

 

Reunião com o 
Ministro em 
Roraima 
06:30 

Reunião Pres. 
CONASS 09:00 
Reunião SMS 
Goiânia/GO 
11:00 

Reun. Diretora 
DESID/SE/MS 
13:00 
Hemobrás 
14:00 

Oficina 
Inaugural Proj. 
Apoiadores  
São Paulo 
08:30 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

 

Reunião TCU 
14:00 
Abertura XXI 
Marcha à 
Brasília em 
Defesa dos 
Municípios                        
19:00 

Reunião 
ABIMO 
09:00 
XXI Marcha à 
Brasília em 
Defesa dos 
Municípios 
14:00 

Reunião com o 
CONASS 
11:00 
Reunião de 
Diretoria  
13:00 
 

Reunião da CIT 
08:30 
 
 

XVII Congresso 
de SMS do 
Ceará 
Palestra em 
Oficina sobre 
Financiamento 
08:00 

 

27 28 29 30 31   
 

     

 

JUNHO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

03 04 05 06 07 08 09 

  

Saúde da 
Pessoa Idosa 
DAPES/SAS 
17:00 

Reunião Pres. 
COSEM/SC 
11:30 
Seminário CD 
“Futuro do SUS 
num cenário 
de crise” 14:00 
Reun. Projetos 
PROADI Ana 
Paula 16:00 

Abertura IV 
Congresso do 
COSEMS/ES 
19:00 

 

 
 

 

10 11 12 13 14 15 16 
 

TCU Instituto 
Rui Barbosa 
14:00 

Reun. Pres. 
CNM 09:00 
Reunião Prof.ª 
Daphne Saúde 
Coletiva UnB 
14:00 
Reun. Secr. 
SAS e SE 17:00 
Reun. NHS/UK  
18:00 

Reunião com o 
Deputado 
Ricardo Barros 
08:30 
Reunião SAS 
sobre CNRAC 
16:00 

 

Café com o 
Presidente  
09:00 

 
 

Reunião Ciro 
Gomes 
São Paulo 
15:00 
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JUNHO DE 2018 

17 18 19 20 21 22 23 

 

Movimento 
Rumos para o 
Rio Grande do 
Sul 17:00 

 

1º Simpósio de 
Economia da 
Saúde DESID 
09:00 
Reun. DAGEP 
17:00 
Reun. SE/MS 
18:00 

35º Congresso 
AMM - BH 
10:00 

 

Reunião com o 
Prefeito Belém 
e Governador 
Estado do Pará 
09:00  

 

 

 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 
Congresso RS 

 

Reuniões 
Internas 
09:00 

Reunião de 
Diretoria e CIT 

 

 

2 Café com o Presidente 

 Essa ação, que vem acontecendo regularmente desde o mês de novembro de 

2017, é organizada pelo Gabinete da Secretaria Executiva do CONASEMS, em conjunto 

com a área de gestão de pessoas da Gerência Administrativa, e tem como objetivo 

promover o diálogo em torno da atualização de informações técnicas e administrativo-

financeiras e o debate acerca dos processos organizacionais, com foco nos processos de 

planejamento, monitoramento e avaliação, propiciando momento de integração entre 

o Presidente do CONASEMS e os componentes das diversas áreas que compõem a 

Secretaria Executiva da Entidade. Para esse evento, são convidados todos os 

colaboradores do Escritório do CONASEMS, além do seu Presidente. Em algumas delas, 

comparecem também os Vice-Presidentes e os Diretores Administrativo e Financeiro do 

Conselho. 

No quadrimestre, foram realizados dois eventos “Café com o Presidente”, no 

Kubitschek Plaza Hotel, em Brasília/DF, apoiados com base no TRE nº 015/2018 (evento 

de 16 de abril) e TRE nº 027/2018 (evento de 14 de junho). Somando-se os dois eventos, 

foi providenciada a locação de duas salas de reuniões com equipamentos audiovisuais e 

internet (wi-fi), além de serviços de água, coffee break e almoço para 70 (setenta) 

pessoas. 
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Café com o Presidente 

3 Oficina de Trabalho – Processos Organizacionais 

 A Oficina foi empreendida nos dias 26 e 27 de abril, nas dependências do 

CONASEMS, com o intuito de promover o diálogo em torno da organização e melhoria 

dos processos de trabalho do Gabinete e das áreas que compõem a Gerência Geral, do 

Escritório do Conselho, com o apoio do Instituto de Pesquisa e Apoio ao 

Desenvolvimento Social (IPADS). Participaram da Oficina todos os funcionários do 

Gabinete e das áreas que compõem a Gerência Geral – Gerência Administrativa, 

Gerência Orçamentária e Financeira, Gerência de Projetos e Assessoria Técnica de 

Compras e Contratações, tendo como convidadas para coordenarem os trabalhos as 

consultoras do IPADS, Giulia Picchi, Selma Loch e Teresa Porto (TRE nº 016/2018).  
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4 Reuniões de Diretoria 

 As Reuniões da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS possuem calendário 

e agenda pré-definidos e são sempre realizadas anteriormente às reuniões da Comissão 

Intergestores Tripartite. É nesse espaço que os Diretores, junto ao Presidente e técnicos 

do CONASEMS, além de seus representantes no CNS, compartilham informações e 

fazem encaminhamentos e alinhamento prévio para a reunião da CIT, além de 

discutirem temas de relevância política e técnica que necessitem de articulação para 

atender aos interesses e demandas dos municípios e dos gestores municipais de saúde. 

Nesse período, as reuniões aconteceram nos dias 21 de março, 25 de abril, 23 de 

maio e 28 de junho, tendo, respectivamente, as seguintes pautas: i) 7º Episódio da 2ª 

Temporada dos Webdocs Brasil Aqui tem SUS – Município de Três Rios/RJ; Vacina 

Pentavalente; Projetos CONASEMS; Pauta da CIT de 22.03.2018; ii) Governança da 

Informação; Lei dos ACS/ACE; 9º Episódio da 2ª Temporada dos Webdocs Brasil Aqui 

tem SUS – Município de Boa Vista/RR; Pauta da CIT de 26.04.2018; iii) 11º Episódio da 

2ª Temporada dos Webdocs Brasil Aqui tem SUS – município de Porto Seguro/BA e 12º 

Episódio da 1º Temporada – Município de Tauá/CE; Política de Saúde Indígena; Marcha 

dos Prefeitos e Saldos remanescentes das contas bancárias dos blocos de 

financiamento; Proposta de Resolução CIT – Gestão Única sobre Prestadores; CIT de 

07.05.2018 e Pauta da CIT de 24.05.2018; Governança da Informação; XXXIV Congresso 

CONASEMS e 6º Congresso Norte e Nordeste; Projeto PROADI – Curso de Especialização 

em Direito Sanitário com ênfase na Judicialização; Projeto Contratualização; PL 

Agrotóxico; Posicionamento quanto à incorporação de “coleira” no programa de 

controle da Leishmaniose Canina; e iv) Informes e Pauta da CIT de 29 de junho de 2018. 

Ao todo, para a realização das quatro Reuniões de Diretoria do quadrimestre em 

foco, foram emitidas passagens e realizado o pagamento de ajuda de custo 

(deslocamento) para 81 (oitenta e uma) pessoas; reservada hospedagem com 

alimentação (café da manhã e jantar) para 79 (setenta e nove) pessoas; efetuado o 
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pagamento de quatro diárias; custeados serviços de água, café, chá e almoço,  além de 

quatro serviços de coffee break, para 168 (cento e sessenta e oito) pessoas; realizadas 

quatro locações de sala, contendo equipamentos audiovisuais, impressora com insumos 

e sistema de som (com caixas acústicas, microfones sem fio e serviços de gravação); e 

contratados serviços de internet (TRE nº 009/2018, TRE nº 013/2018, TRE nº 020/2018 

e  TRE nº 029/2018).   

 Cabe registrar que membros da Diretoria e técnicos do CONASEMS participam 

juntamente com o Presidente da Entidade das reuniões da CIT, que nesse período 

aconteceram nos dias 22 de março, 26 de abril, 24 de maio e 29 de junho, na Sede da 

OPAS em Brasília/DF; as pautas dessas reuniões constam do Caderno anexo.  

  

  

Reuniões de Diretoria 
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5 Reunião do CONARES 

Anualmente, o CONASEMS promove de duas a quatro reuniões do Conselho 

Nacional de Representantes Estaduais da Entidade (CONARES). Participam dessas 

reuniões o Presidente da Entidade, os membros do CONARES (Membros da Diretoria 

Executiva Nacional, Secretários de Saúde das Capitais e um Secretário Municipal de 

Saúde por Estado, indicado pelo respectivo COSEMS), técnicos da Secretaria Executiva 

do CONASEMS e representantes da Entidade no Conselho Nacional de Saúde. 

No quadrimestre, ocorreu apenas uma reunião do CONARES, nos dias 07 e 08 de 

maio, no Auditório da Fundação Oscar Niemeyer, Espaço Caminho Niemeyer , na cidade 

de Niterói/RJ, tendo como itens de Pauta: i) 1º Dia: Webdocs Brasil Aqui tem SUS – 

Município de São Pedro do Piauí/PI; Documento Presidenciáveis; GTAB – Agenda e 

Perspectivas; Lei dos ACS/ACE; e Projetos CONASEMS; e ii) 2º Dia: Resolução sobre a 

participação dos Presidenciáveis no XXXIV Congresso; Regulamento de Prestação de 

Contas dos COSEMS ao CONASEMS; Prestação de Contas dos COSEMS; e Governança da 

Informação. 

Para a realização da reunião em tela, foram emitidas passagens e efetuado o 

pagamento de diárias e de ajuda de custo (deslocamento) para 83 (oitenta e três) 

pessoas, além de custeados serviços de alimentação para 90 (noventa) pessoas (TRE nº 

014/2018). 

  

Reunião do CONARES 
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Reunião do CONARES 

6 Reunião do Conselho Fiscal  

Conforme previsto no Art. 34 do Estatuto Social do CONASEMS, o Conselho Fiscal 

da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria 

Executiva Nacional e encaminhar os respectivos relatórios e pareceres para apreciação 

do CONARES e, anualmente, para aprovação da Assembleia Geral. 

No quadrimestre objeto do presente Relatório, o Conselho Fiscal do CONASEMS 

se reuniu no dia 17 de abril, no Manhattan Plaza Hotel, para apreciação da Prestação de 

Contas do CONASEMS referente ao quadrimestre de NOV-DEZ/2017 a JAN-FEV/2018. 

Para essa reunião, emitiu-se passagens aéreas, reservou-se hospedagem e realizou-se 

pagamento de ajuda de custo para cinco pessoas; além de ter sido providenciado 

almoço para seis pessoas e efetuada a locação de sala com equipamentos e internet (wi-

fi) para um dia (TRE nº 011/2018). 

No dia seguinte à reunião do Conselho Fiscal (18 de abril de 2018), foi promovida, 

no mesmo Hotel Manhattan, a Oficina de Boas Práticas – Prestação de Contas COSEMS, 

com a participação dos membros do Conselho Fiscal que participaram da reunião 

anterior, de vinte e seis convidados indicados pelos COSEMS, da Diretora Administrativa, 
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do Diretor Financeiro e de técnicos da Gerência Geral da Secretaria Executiva do 

CONASEMS. 

A realização dessa Oficina se inseriu no contexto da necessidade de 

encaminhamento da prestação de contas que os Conselhos de Secretarias Municipais 

de Saúde nos Estados (COSEMS) têm junto ao CONASEMS, referente aos valores 

recebidos a título de Contribuição de Representação Institucional, seja dos recursos 

advindos da Portaria GM/MS nº 220, de 30.01.2007, seja das contribuições via 

pagamento de boletos, conforme orienta a Deliberação 001/2016 – CONASEMS, de 

20.01.2016. Nesse contexto, os membros do Conselho Fiscal do CONASEMS 

endereçaram sugestão à Secretaria Executiva da Entidade no sentido de promover o 

debate e a elucidação de questões que vinham sendo colocadas pelos COSEMS sobre o 

citado processo de Prestação de Contas. 

Assim, a Oficina teve como objetivo realizar o alinhamento conceitual e 

operacional do processo de Prestação de Contas de recursos repassados pelo 

CONASEMS aos COSEMS, de forma a promover a melhoria e a padronização desse 

processo. De acordo com o referido TRE nº 011/2018, foram tomadas as seguintes 

providências para 44 (quarenta e quatro) pessoas: emissão de passagens aéreas, reserva 

de hospedagem, pagamento de ajuda de custo, contratação de alimentação (almoço e 

coffee break), além de ter siso efetuada a locação de sala com equipamentos 

audiovisuais, impressora com insumos, sistema de som com caixas amplificadas e 

microfones sem fio. Ainda foram contratados serviços de internet (wi-fi) e de gravação 

do evento, com a disponibilização de operador de áudio no local.  
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Reunião do 
Conselho Fiscal 

 

 

Oficina de Boas Práticas  

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do CONASEMS, referente 

aos meses de março, abril, maio e junho de 2018. 

Brasília, 17 de julho de 2018. 


