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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

JULHO A OUTUBRO 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 julho a outubro 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 

No período em referência, deve-se destacar a realização do XXXIV Congresso 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, na cidade de Belém/PA, no período de 25 

a 27 de julho de 2018.  

Na ocasião, mais de 4.500 (quatro mil e quinhentas) pessoas compareceram ao 

evento, participando de uma programação extensa que compreendeu, dentre diversas 

atividades, a 15ª Mostra Brasil, aqui tem SUS; a reunião das Secretarias Executivas das 

Comissões Intergestores Bipartites (CIB); o atendimento individual aos Secretários 

Municipais acerca da execução dos saldos remanescentes das contas; o Seminário sobre 

Organização das Ações de Vigilância Sanitária no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

do Brasil (SNVS), RDC 207/2018 e IN 2018; e a Mesa Saúde e Eleições 2018, na qual os 

pré-candidatos à Presidência da República Manuela d’Ávila e Guilherme Boulos, 

atendendo ao convite formulado a todos os candidatos, apresentaram as suas propostas 

para a saúde diante do público presente ao Congresso. 

Destaque-se, ademais, a realização de reunião do Conselho Nacional de 

Representantes Estaduais do CONASEMS (CONARES),  bem como da Assembleia Geral 

                                                 
1 Todos os TRE citados no presente Relatório constam do Caderno anexo 
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Ordinária da Entidade, na qual foi aprovada a Carta de Belém, documento pelo qual os 

gestores municipais reiteram o seu compromisso com o fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde, por meio da garantia de seu financiamento compatível com a sua 

magnitude, bem como por meio da ampliação do acesso universal, integral, equânime 

e de qualidade às ações e serviços públicos de saúde, propondo a adoção de 46 

(quarenta e seis) diretrizes, agrupadas sob os tópicos Modelos de Atenção e Redes de 

Atenção à Saúde, Governança e Regionalização, Trabalhadores do SUS, Judicialização, 

Financiamento e Pacto Federativo. 

A partir das diretrizes expressas na “Carta de Belém”, foi desenvolvido o 

planejamento do Conselho para o período 2018/2019, aprovado pelo CONARES em 25 

de setembro de 2018. 
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Atividades do XXXIV Congresso do CONASEMS 

III PLANEJAMENTO DO CONASEMS 2018/2019 

Os principais marcos referenciais para o Planejamento do CONASEMS 2018/2019 

são o Estatuto da Entidade, o Documento Técnico e Político elaborado para diálogo com 

os candidatos nas eleições presidenciais de 2018 e a Carta de Belém, documento síntese 

do referido Congresso Nacional. 

Os marcos referenciais citados foram adotados tanto no que diz respeito às 

finalidades institucionais do CONASEMS, positivadas no Estatuto da Entidade, quanto, 

igualmente, a aspectos internos ao planejamento, como as competências a cargo da 

Coordenação Técnica e da Gerência Geral do Conselho relativas à formulação, à 

implementação e ao acompanhamento de “planos, programas e projetos”. 

Assim, todas as ações, projetos e iniciativas prioritários elencados 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. 
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Com o objetivo de alinhar as informações e encaminhamentos relativos ao 

planejamento das ações propostas na Carta de Belém, produto do XXXIV Congresso 

Nacional do CONASEMS, foram realizadas reuniões no quadrimestre em foco, nos dias 

13 e 20 de agosto, e no dia 21 de setembro (esta última, visando a apresentação no 

CONARES de 25 e 26/09), sobre o “Planejamento do CONASEMS Pós XXXIV Congresso”, 

com a participação dos Diretores Hisham Mohamad Hamida e Cristiane Pantaleão, além 

da equipe da Assessoria Técnica do CONASEMS. A partir dos TRE nº 036/2018, nº 

039/2018 e nº 048/2018, elaborados pelos responsáveis pela atividade – Assessores 

Técnicos Kandice Falcão, Márcia Pinheiro e Sylvio Andrade, foram disponibilizados, para 

cada um desses três eventos, uma sala com equipamentos multimídia e audiovisuais, 

notebook e impressora, água e café durante todo o período da reunião, um coffee break 

simples e almoço para dezoito pessoas, além da emissão de uma passagem aérea. 

A partir dessas reuniões, a equipe identificou a atuação do CONASEMS em 5 

(cinco) eixos de ações interdependentes - Modelo; Organização da Rede de Atenção à 

Saúde; Financiamento; Gestão; e Trabalhadores, que, além de interdependentes, são 

convergentes e voltados para o Plano da Atenção. 

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

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

municipal da saúde. Ademais, as 46 (quarenta e seis) diretrizes constantes da Carta de 

Belém foram associadas aos eixos de atuação, conforme segue2: 

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  

                                                 
2 Foi preservada a numeração original das diretrizes, conforme dispostas na Carta de Belém 
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4. Atualizar a 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 dessa 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 

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 e a equidade, visando garantir 
recursos compatíveis com o custo de uma atenção mais resolutiva, tanto para 
custeio quanto para investimento 

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 

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. Modernizar o arcabouço jurídico, no que se refere à Administração Pública, que não 
se adequa à complexidade da implementação do SUS 
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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 político-administrativos 

12. Fortalecer a qualificação do Controle Social 
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 

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 
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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 

Trabalhadores 

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 (PMM) 

22. Criar 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 
(NASF), 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, inclusive para municípios ainda não aderidos, 
alcançando outras estruturas organizacionais como o Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família, 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 Ministério da Educação (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 

As correlações retro detalhadas permitiram à equipe da Assessoria Técnica do 

CONASEMS 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 
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de Belém.  Assim, a partir dos marcos referenciais, e tendo em vista os eixos de atuação, 

a equipe formulou um conjunto de 17 (dezessete) ações estratégicas, que conduzem à 

materialização das 46 (quarenta e seis) diretrizes da Carta de Belém: 

A. Fortalecimento do Planejamento Ascendente 
B. Fortalecimento da Atenção Básica 
C. Institucionalização do Processo de Regionalização 
D. Política Nacional de Vigilância em Saúde 
E. Fortalecimento da Atenção Especializada 
F. Fortalecimento da Rede CONASEMS COSEMS 
G. Acompanhamento do Processo Legislativo 
H. Nova metodologia para Critério de Rateio 
I. Governança da Informação 
J. Aproximação da Gestão com as instâncias de Controle Social 
K. Desenho da proposta de Apoio Institucional do CONASEMS, a partir dos 

projetos em desenvolvimento 
L. Discussão acerca do papel da Tripartite na Incorporação de Tecnologias 
M. Revisão/Aprimoramento Normativo 
N. Solução Extrajudicial de Conflitos: Comitês, Núcleos de Apoio Técnico, 

Câmaras de Mediação 
O. Revisão do Pacto Federativo 
P. Trabalhadores do SUS 
Q. Ampliação do Programa Mais Médicos 

Conforme se pode verificar, foram registradas 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. 

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 (quarenta e nove) projetos ou iniciativas que se relacionam 

com as dezessete ações estratégicas prioritárias. Nos quadros a seguir, pode-se verificar 
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que, da mesma forma que ocorre com as ações em relação aos eixos de atuação ou 

diretrizes, os projetos e iniciativas frequentemente se relacionam a mais de uma ação 

estratégica, simultaneamente. 

EIXOS DE ATUAÇÃO AÇÕES ESTRATÉGICAS PROJETOS / INICIATIVAS 

MODELO A. Fortalecimento do Planejamento 
Ascendente 

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

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

3) Atuação junto ao Poder Legislativo 
4) Aproximação com Controle Social 

B. Fortalecimento da Atenção Básica 
C. Institucionalização do Processo de 

Regionalização 

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

5) Documentos orientadores/GTAB 

B. Fortalecimento da Atenção Básica 
D. Política Nacional de Vigilância em 

Saúde 
F. Fortalecimento da Rede 

CONASEMS COSEMS 

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

6) Projeto Aedes na Mira 
7) Articulação com Diretoria e COSEMS 

E. Fortalecimento da Atenção 
Especializada 

8) Formulação de uma política para Atenção 
Especializada e atualização da Política Nacional 
de Atenção Hospitalar (PNHOSP) 

9) Resgate do resultado do GT 

ORGANIZAÇÃO DA 

REDE DE ATENÇÃO À 

SAÚDE 

A. Fortalecimento do Planejamento 
Ascendente 

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

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

10) Atuação junto ao Poder Legislativo 
11) Aproximação com Controle Social  

B. Fortalecimento da Atenção Básica 1) Fortalecimento dos processos de Governança, 
Organização e Integração da Rede de Atenção 
à Saúde – PROADI-SUS 

5) Documentos orientadores/GTAB 

C. Institucionalização do Processo de 
Regionalização 

K. Desenho da proposta de Apoio 
Institucional do CONASEMS, a 
partir dos projetos em 
desenvolvimento 

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

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

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

FINANCIAMENTO G. Acompanhamento do Processo 
Legislativo 

13) Sensibilização dos atores 
14) Elaboração de Notas Técnicas e Informações 
15) Intervenção junto aos Parlamentares 
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EIXOS DE ATUAÇÃO AÇÕES ESTRATÉGICAS PROJETOS / INICIATIVAS 

FINANCIAMENTO H. Nova metodologia para Critério de 
Rateio 

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

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

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

17) Gestão de Custos (iniciativa em conjunto com 
o Banco Mundial) 

18) Articulação com o CONASS 
19) Diagnóstico MAC 
20) Discussão sobre EC/95 

GESTÃO A. Fortalecimento do Planejamento 
Ascendente 

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

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

3) Atuação junto ao Poder Legislativo 
4) Aproximação com Controle Social 

C. Institucionalização do Processo de 
Regionalização 

 Efetivação do processo de 
Governança 

 Efetivação das regiões 
interestaduais 

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

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

G. Acompanhamento do Processo 
Legislativo 

13) Sensibilização dos atores 
14) Elaboração de Notas Técnicas e Informações 
15) Intervenção junto aos Parlamentares 
21) Levantamento das proposições 
22) Identificação das posições dos gestores e 

mobilização 

I. Governança da Informação 
Estratégia e-Saúde 

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

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

23) Planejamento Regional Integrado 
24) Aprimoramento da Governança dos COSEMS 

J. Aproximação da Gestão com as 
instâncias de Controle social 

2) Formação da Rede Colaborativa para 
Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS 

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

26) Aproximação com o Conselho Nacional de 
Saúde 
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EIXOS DE ATUAÇÃO AÇÕES ESTRATÉGICAS PROJETOS / INICIATIVAS 

GESTÃO K. Desenho da proposta de Apoio 
Institucional do CONASEMS, a 
partir dos projetos em 
desenvolvimento 

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

L. Discussão acerca do papel da 
Tripartite na Incorporação de 
Tecnologias 

M. Revisão/Aprimoramento 
Normativo 

27) Participação na formulação das pautas 
28) Representatividade nas deliberações, 

considerando Estados, Municípios e Controle 
Social 

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

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

30) Seminário e Mostra específica de 
experiências relacionadas à Judicialização 

31) Mapeamento do apoio prestado pelos 
COSEMS 

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

33) Institucionalização de processos que 
estabeleçam o protagonismo da gestão na 
solução extrajudicial de conflitos 

O. Revisão do Pacto Federativo 3) Atuação junto ao Poder Legislativo 
34) Articulação dos entes federativos 
35) Articulação das entidades representativas 

TRABALHADORES P. Trabalhadores do SUS 36) Atualização da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde e a sua forma de 
financiamento 

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

38) 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 

39) 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, Consultório na 
rua, equipes de saúde mental, telessaúde e 
outras estratégias 

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

41) Fomento ao preenchimento das vagas 
ociosas das residências em saúde da família 
e comunidade 
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EIXOS DE ATUAÇÃO AÇÕES ESTRATÉGICAS PROJETOS / INICIATIVAS 

TRABALHADORES P. Trabalhadores do SUS 
     (continuação) 

42)  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 

43) Articulação da Rede CONASEMS COSEMS 
visando a conscientização da gestão 
municipal como formadores de 
conhecimento básico para programas de 
formação em serviço 

44) Estabelecimento de agenda com o Ministério 
da Educação - MEC para fortalecer a 
ocupação das vagas de residência na 
Atenção Básica 

Q. Ampliação do Programa Mais 
Médicos - PMM 

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

46) Identificação de necessidades e vazios 
assistenciais 

47) Provimento de categorias profissionais 
48) Proposição de novos desenhos de programas 

de aprendizado 
49) 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 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. 
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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 (cinco) eixos de atuação do CONASEMS. 

Note-se que 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 nesse 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 Técnicos 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 e ações estratégicas, dispondo, de 

forma simplificada, informações sobre o cronograma, o escopo e os custos de 

implementação. Dessa forma, a Direção da Entidade disporia, em tempo real, de um 

painel de informações acerca da evolução da estratégia.  

Além disso, as reuniões semanais da Coordenação Técnica deverão contemplar, 

em sua pauta de discussões, avaliações semanais acerca das ações estratégicas, a partir 
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de apresentações de um projeto, a cada reunião. Estima-se que, em dois meses, todos 

os projetos deverão ter sido avaliados. 

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. 

IV 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. 

Diante da Pauta interrompida, em razão das eleições 2018, o foco foi o 

acompanhamento da movimentação política, monitorando as propostas apresentadas 

pelos candidatos à Presidência da República e sistematizando as informações para envio 

aos Diretores da Entidade. 

Foi realizado o mapeamento de alguns desafios do próximo Presidente e temas 

importantes para o CONASEMS acompanhar e definir estratégias de trabalho, a saber:  
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AJUSTE FISCAL 

O Projeto de Lei Orçamentária de 2019, enviado ao Congresso Nacional em 

agosto de 2018, considera que o Governo Central terá um déficit primário de 139 (cento 

e trinta e nove) bilhões de reais. Para os governos estaduais e municipais, a estimativa 

é de superávit primário de 10,5 (dez e meio) bilhões de reais para estados e municípios; 

e déficit de 3,5 (três e meio) bilhões de reais para as estatais. Com isso, o resultado 

primário do setor público consolidado deve ser deficitário em R$ 132.000.000.000,00 

(cento e trinta e dois bilhões de reais). 

TETO DE GASTOS 

Aprovada em 2016, a Emenda Constitucional determina que o gasto público não 

pode ser maior que a inflação do ano anterior. A regra se tornou um grande desafio. O 

governo atual não conseguiu aprovar a Reforma da Previdência e agora é obrigado a 

gerir um Orçamento cada vez mais comprimido por despesas obrigatórias (não apenas 

com benefícios previdenciários, mas também com a folha de pagamentos). 

DÍVIDA BRUTA 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a dívida bruta brasileira ficará 

perto dos 100% (cem por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos cinco anos. 

Para 2023, o FMI prevê que o endividamento bruto ficará em 98,3% (noventa e oito 

inteiros e três décimos por cento) do PIB. Já a partir do ano que vem, a perspectiva é de 

que o Brasil terá o maior nível de endividamento bruto de um grupo de 39 (trinta e nove) 

países emergentes, excluindo a Venezuela. Este ano, a dívida do país ficará em 88,4% 

(oitenta e oito inteiros e quatro décimos por cento) do PIB pelas projeções do FMI. Em 

2019, o Fundo espera que a dívida brasileira alcance 90,5% (noventa inteiros e cinco 

décimos por cento) do PIB. 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Em entrevista, o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) 

sugeriu, em vez da fixação de idade mínima aos 65 (sessenta e cinco) anos, uma meta 
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inicial de 61 (sessenta e um) anos para a Reforma da Previdência. No caso dos servidores 

públicos, propôs acabar com incorporações salariais nas aposentadorias, atacando o 

que chamou de “fábrica de marajás”. Por outro lado, defendeu regimes especiais para 

policiais e para as Forças Armadas. 

REFORMA TRIBUTÁRIA  

Promover uma Reforma Tributária que visa à unificação de tributos e à 

simplificação do sistema nacional. Reduzir a carga tributária bruta paralelamente ao 

espaço criado por controle de gastos e programas de desburocratização e privatização. 

O Presidente eleito tem defendido reduzir a carga tributária para o setor 

produtivo nos moldes da reforma implementada nos Estados Unidos pelo Presidente 

Donald Trump. Afirmou em entrevista recente ao Jornal Nacional (08/10/2018) que 

pretende isentar de imposto de renda quem ganha até cinco salários mínimos. E 

estabelecer uma alíquota de 20% (vinte por cento) para quem ganha acima desse valor. 

O custo fiscal pode chegar a R$ 73 (setenta e três) bilhões por ano. 

SAÚDE E SEGURANÇA 

Pesquisa realizada pelo Datafolha (10/09/2018) mostrou que os entrevistados 

consideravam que a Saúde e a Segurança, na proporção de 40% (quarenta por cento) e 

20% (vinte por cento) respectivamente, devem ser a prioridade do Presidente eleito.  

Foi também mapeada a PAUTA DAS ENTIDADES MUNICIPALISTAS na CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, a saber:  

PEC QUE PERMITE ADI NO SUPREMO POR ENTIDADE QUE REPRESENTE 

MUNÍCIPIOS 

PEC 253/16 - Altera o art. 103 da Constituição Federal para permitir que entidade 

de representação de Municípios de âmbito nacional possa propor ação direta de 

inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. 
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Resultado: Ação conjunta com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

para sensibilizar os parlamentares na agilização na aprovação do relatório da PEC na 

Comissão Especial. Foi aprovado o Parecer, do Deputado Hildo Rocha, por unanimidade. 

MAIS MÉDICOS  

PL 6117/2016 - do Sr. Alan Rick - que "altera a Lei n° 12.871, de 22 de outubro 

de 2013, para estabelecer critérios de convocação de médicos para participar do Projeto 

Mais Médicos para o Brasil". O relator é o deputado Diego Garcia.  

O que o projeto propõe: 1) determina que se utilizem os mesmos critérios já 

estipulados na Lei para a ocupação de vagas remanescentes de editais de seleção; 2) 

veda que se publiquem editais para seleção direcionados a apenas uma ou duas das 

categorias descritas na Lei, quais sejam, médicos formados no Brasil ou com diploma 

aqui revalidado, médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros 

formados no exterior; 3) impede que a estatística médico habitante no país de exercício 

profissional seja adotada como critério classificatório ou eliminatório em prejuízo de 

brasileiros formados no exterior; e 4) impede que se utilizem critérios que distingam 

brasileiros formados no Brasil dos formados no exterior além daqueles já estipulados 

em lei. 

Resultado: Em análise conjunta com a CNM para ação no Legislativo.  

CARREIRA MÉDICA  

PEC 454/2009 - Objetivo é estabelecer diretrizes para a organização da carreira 

única de Médico de Estado. Pretende-se que o exercício da medicina, no âmbito do 

serviço público federal, estadual e municipal, seja privativo dos membros da carreira 

única de Médico de Estado, que seria organizada e mantida pela União. PEC acrescenta 

artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), determinando que lei 

específica fixe remuneração inicial da carreira de Médico de Estado em R$ 15.187,00 

(quinze mil e cento e oitenta e sete reais), com reajustes anuais. Situação: Pronta para 

deliberação do Plenário.  
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Resultado: Está em andamento avaliação conjunta sobre a temática. 

SERVIÇO CIVIL EM SAÚDE  

Tem mais de trinta matérias legislativas sobre a temática e grande parte obriga 

os estudantes de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, que concluírem a 

graduação em instituições públicas de ensino ou em qualquer instituição de ensino, 

desde que custeados por recursos públicos, a prestarem serviços remunerados em 

comunidades carentes de profissionais em suas respectivas áreas de formação. 

Resultado: Realizar levantamento das matérias legislativas e realizar análise e 

definição de ações conjuntas no Legislativo.  

Por fim, foi também mapeada a PAUTA DAS ENTIDADES MUNICIPALISTAS no 

SENADO FEDERAL, a saber:  

SOFOSBUVIR  

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, realizou uma 

Audiência Pública para ouvir os esclarecimentos do Ministro da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços, Marcos Jorge Lima, sobre a concessão de patente do medicamento 

SOFOSBUVIR à farmacêutica americana Gilead. O medicamento cura a hepatite C em 

95% (noventa e cinco por cento) dos casos e teve a patente concedida pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

O autor do requerimento para a Audiência Pública, Senador José Serra 

(PSDB/SP), explicou que solicitou o debate após tomar conhecimento de matéria 

publicada pelo jornal Folha de São Paulo. O jornal noticiou o deferimento da patente do 

SOFOSBUVIR. Segundo as informações da Folha, a concessão impediria o laboratório 

estatal de Farmanguinhos de produzir o genérico. A produção no local geraria uma 

economia superior a R$ 1 bilhão (um bilhão de reais) para os cofres públicos. 

Resumindo, o referido Ministro deixou claro que o pedido de patente do 

SOFOSBUVIR não foi deferido pelo INPI. Na verdade, foi deferido o pedido de patente 
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sobre uma molécula para a fabricação do medicamento, o que não impediria a produção 

de medicamento genérico no Brasil.  

Encaminhamento: O CONASEMS elaborou Nota Conjunta com o Conselho 

Nacional dos Secretários de Saúde - CONASS acerca da concessão de patente ao 

SOFOSBUVIR. Esse documento ainda não foi protocolado no Senado Federal. 

Importante avaliar a estratégia de ação, tendo em vista, que o assunto foi pautado no 

Legislativo.  

Resultado da Audiência: Houve alguns encaminhamentos, como por exemplo, 

aprofundar na discussão sobre concessão de patentes; debater também um projeto de 

lei que amplia o poder da ANVISA para que possa examinar a patente e incluir nessa 

análise o aspecto econômico. 

A seguir, são apresentados outros temas que entraram na Pauta do Congresso 

Nacional e que, portanto, poderão ser objeto de estudo e posicionamento do 

CONASEMS: 

CONITEC - PLS 415/2015  

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências, para tornar obrigatória a 

definição em regulamento e a divulgação do indicador ou parâmetro de 

custo/efetividade utilizado na análise das solicitações de incorporação de tecnologia e 

tornar obrigatório o respeito aos requisitos de aleatoriedade e publicidade na 

distribuição dos processos às instâncias responsáveis por essa análise. 

Autor: Senador Cássio Cunha Lima 

Relatora: Senadora ANA AMÉLIA 
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Proposta da Senadora Ana Amélia:  

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 415, de 2015, a seguinte redação: 

“Art. 1º Os arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passam a vigorar com 

a seguinte redação: 

 ‘Art. 19-Q. ....................................... § 3º As metodologias empregadas na avaliação 

econômica a que se refere o inciso II do § 2º serão dispostas em regulamento e amplamente 

divulgadas, inclusive no que se refere aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade 

utilizados, em combinação com outros critérios. ’ (NR) 

‘Art. 19-R............................ § 1º ........................ V – distribuição aleatória em todas as 

instâncias, respeitadas a especialização e a competência técnica requeridas para a análise da 

matéria; VI – publicidade dos atos processuais. .......................................................................’ 

(NR) ” 

Emenda 1 – Senador VALDIR RAUPP: 

Inclua-se o art. 19-R da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, no art. 1º do 

Projeto de Lei do Senado nº 415, de 2015, com a seguinte redação: “Art. 19-R 

........................... § 1º ................................... IV - realização de audiência pública, antes da 

tomada de decisão; V - distribuição aleatória em todas as instâncias, respeitadas a 

especialização e a competência técnica requeridas para a análise da matéria; VI - publicidade 

dos atos processuais; VII - participação da sociedade civil, com direito à voz e sem direito a voto, 

em todas as fases do processo de que trata este artigo, inclusive nas reuniões e deliberações da 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. 

 .......................... § 3 o As reuniões e deliberações da Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no SUS, serão abertas ao público e, assim como as audiências públicas, serão 

gravadas em formato eletrônico e transmitidas através dos meios disponíveis. (NR) ”. 

Encaminhamento: O relatório está pronto para ser pautado na Comissão de 

Assuntos Sociais.  
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CONITEC - PL 10.163/2018  

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para incluir critérios de 

composição e ampliar a transparência da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (CONITEC). 

Autores: Deputados Hiran Gonçalves e Juscelino Filho 

Art. 2º O art. 19-Q da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar 

acrescido do seguinte:  

§3º: “Art. 19-Q........................... §3º Os representantes indicados para participarem da 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS deverão ter experiência profissional 

e formação acadêmica compatíveis com o exercício da avaliação de tecnologias em saúde. ” (NR) 

Art. 3º O art. 19-R da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido 

do seguinte §3º: “Art. 19-R............................................ §3º No decorrer do processo de que trata 

o caput deste artigo deverá ser observado o princípio da transparência. ” (NR) 

Encaminhamento: Na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF); 

Designado Relator, Dep. Dr. Sinval Malheiros (PODE/SP). O posicionamento do 

CONASEMS será importante para intervenção junto ao Legislativo.  

RECEITAS TRIBUTÁRIAS - PEC 54/2015  

Autoria da Sra. Soraya Santos - que "acrescenta incisos aos art. 158 e art. 159 da 

Constituição Federal, que dispões sobre repartição de receitas tributárias". Objetivo da 

PEC: é destinar para os Municípios, mediante manifestação expressa do contribuinte, 

parcela adicional de 5% (cinco por cento) do Imposto sobre a Renda, que, 

obrigatoriamente, seria aplicada em ações de saúde, educação e segurança pública. O 

relator é Deputado Marcos Rogério. O parecer na Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJ) é pela admissibilidade. 

PNAB - PFC 175/2018 

Autoria dos Deputados Roberto de Lucena (PODE/SP) e Jorge Solla (PT/BA) -  

"propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize ato de fiscalização 
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e controle, por meio do TCU, sobre a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB". 

Relator é o Deputado Hildo Rocha. RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação 

OFERECIMENTO DE VACINA CONTRA A DENGUE - PROJETO DE LEI Nº 4.320/16  

Autoria do Sr. Luciano Ducci, que "acrescenta dispositivo à Lei nº 6.259, de 30 de 

outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 

Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas 

relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências, para garantir 

o oferecimento de vacina contra a dengue à população". O relator é o Deputado 

Alexandre Serfiotis. Odorico Monteiro e Paulo Foletto, Deputados Federais, pediram 

vista conjunta. Após aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, seguirá para 

a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e a CCJ.  

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ACS E ACE - PL 7079/2017 

Autoria do Deputado Angelim que "determina que a Administração Pública 

Municipal, Estadual e do Distrito Federal ofereçam equipamentos eletrônicos portáteis 

para registro e transmissão "on-line" de dados recolhidos pelos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) e pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE)". 

Foi apresentada uma emenda pelo próprio relator Deputado Odorico Monteiro, 

que segue: "Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fornecerão equipamentos 

eletrônicos portáteis aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às 

Endemias, para a transmissão online dos dados por eles recolhidos." Sendo aprovado na 

Comissão de Seguridade, seguirá para CFT e CCJC.  

NOVA LEI DE FINANÇAS PÚBLICAS – PLP 295/2016 

A matéria legislativa tem origem no senado, PLS 229/2009, de autoria do 

Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE), que estabelece, com amparo nos arts. 163 e 165, § 

9º, da Constituição Federal, normas gerais sobre planejamento, orçamento, fundos, 

contabilidade, controle e avaliação na Administração Pública; altera a Lei Complementar 
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nº 101, de 4 de maio de 2000; e revoga a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Neste 

momento, aguardando constituição de comissão temporária.  

2 Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias 

O CONASEMS tem sido protagonista na formulação e proposição de iniciativas 

que visam o fortalecimento da Atenção Básica (AB) e a qualificação da Assistência 

Farmacêutica (AF) nos municípios brasileiros. Uma das inovações da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) foi a regulamentação das ações que os municípios devem exercer 

na Assistência Farmacêutica, proposta elaborada e apresentada pelo Grupo de Trabalho 

da Atenção Básica (GTAB) no conjunto de proposições do CONASEMS para a revisão da 

PNAB. 

Em continuidade as ações do GTAB no desenvolvimento de iniciativas que 

aprimorem a gestão municipal, especialmente frente a esta nova diretriz, o CONASEMS 

foi idealizador e proponente de uma ação nacional de qualificação da assistência 

farmacêutica na atenção básica, de forma articulada e a partir das diretrizes da AB de 

coordenação do cuidado e ordenação da rede, o Projeto “Atenção Básica: Capacitação, 

Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Integração das Práticas de 

Cuidado na Equipe de Saúde”. 
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Com o objetivo de apresentar o plano de execução do Projeto acima referido, 

com vistas ao alinhamento para início das atividades após aprovação do mesmo, foi 

realizada reunião, no dia 17 de julho de 2018, na Sala de Reuniões do CONASEMS, tendo 

sido o Assessor Técnico Elton Chaves o responsável pelo evento. Participaram da 

reunião representantes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC); da Coordenação-

Geral de Gestão da Atenção Básica (CGGAB) e da Coordenação-Geral de 

Acompanhamento e Avaliação (CGAA), ambas do Departamento de Atenção Básica da 

Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS); e o Diretor 

Financeiro do CONASEMS Hisham Hamida. A partir do TRE nº 034/2018, foram 

disponibilizados os seguintes recursos: uma sala com capacidade para até oito pessoas; 

material de apoio, incluindo lista de presença; um coffee break simples para oito 

pessoas; e emissão de uma passagem aérea para o Diretor do CONASEMS. 

Outra iniciativa nessa direção, o Projeto de Diagnóstico Nacional da Assistência 

Farmacêutica Básica do CONASEMS visa aperfeiçoar a representação da Entidade na 

proposição dos aprimoramentos necessários nas Políticas Farmacêuticas no País. O 

objetivo é realizar um conjunto de levantamentos nacionais temáticos da Assistência 

Farmacêutica, conjuntamente com a rede dos Conselhos de Secretarias Municipais de 

Saúde nos Estados (COSEMS) e apoiadores, a partir de prioridades definidas pela 

Diretoria da Entidade. 

O primeiro desses é o Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal de 

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e a situação dos 

processos de compra pelos municípios brasileiros, realizado de junho a agosto de 2018, 

que contou com uma participação expressiva dos municípios do país – 4.341 (quatro mil 

e trezentos e quarenta e um) municípios. O objeto é buscar o aperfeiçoamento da 

representação da Entidade na proposição dos aprimoramentos necessários nas Políticas 

Farmacêuticas no Brasil e contribuir na definição das estratégias nacionais para garantir 
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o acesso aos medicamentos e serviços de assistência farmacêutica na Atenção Básica 

financiados de forma tripartite. 

 

                                                             Levantamento Nacional sobre a RENAME 

Os Produtos esperados com o primeiro levantamento do Projeto Diagnóstico da 

Assistência Farmacêutica são: 

1. Identificar a Relação de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica nos municípios brasileiros 

2. Criar uma rede técnica colaborativa do CONASEMS/COSEMS dos responsáveis 

pela Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 

3. Propor junto à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(CONITEC) a atualização da Relação de Medicamentos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica 

4. Identificar os medicamentos com potencial risco de desabastecimento 

nacional na Atenção Básica 

5. Subsidiar a discussão da produção pública de medicamentos voltadas à 

necessidade da Atenção Básica 

Com o intuito de atingir a totalidade dos municípios, o levantamento estará em 

aberto até dezembro de 2018 para, assim, realizarem-se as análises finais e a publicação 

dos resultados parciais em revista temática nesse mesmo mês/ano. 
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Para alcançar tais resultados, será exigido conhecimento especializado e 

cooperação de diversos atores e instituições. Assim, no mesmo período, foi instituída 

parceria com a Academia e firmado um Acordo de Cooperação Técnica com a 

Universidade de São Paulo (USP), por meio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto (FCFRP-USP), para o período de 2018 a 2022. Foi assinado um Protocolo 

de Intenções e Parceria no Congresso do CONASEMS no mês de julho de 2018. A 

Cooperação entre as entidades tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da 

Atenção Básica, através do aperfeiçoamento da Política de Assistência Farmacêutica nos 

municípios brasileiros, por meio do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa 

e ou extensão.  

Com o objetivo de discutir sobre a organização do evento de apresentação dos 

resultados e planejamento das atividades relacionadas à parceria estabelecida com a 

FCFRP-USP e o CONASEMS, incluída a análise dos dados do Levantamento Nacional da 

RENAME, foi realizada reunião em Brasília/DF, nos dias 29 e 30 de agosto de 2018, tendo 

o Assessor Técnico Elton Chaves como responsável pelo evento.  Participaram da 

atividade o Presidente e a Diretoria do CONASEMS, a Assessoria Técnica da Entidade e 

os convidados parceiros. A partir do TRE nº 038/2018, foram disponibilizados os 

seguintes recursos: uma sala de reunião com equipamentos audiovisuais e multimídia; 

almoço para cinco pessoas; um coffee break para cinco pessoas; água e café durante 

todo o período da atividade; e a emissão de passagens aéreas para duas pessoas.  

Nos dias 11 e 12 de setembro, foi organizada Oficina de Trabalho, em 

Campinas/SP, na sede do IPADS, com o objetivo de se proceder à análise dos dados do 

retromencionado Levantamento Nacional da RENAME e à preparação da apresentação 

dos primeiros resultados visando o lançamento pela Presidência do CONASEMS.  

Participaram da oficina 15 (quinze) pessoas, sendo: Assessor Técnico e colaboradora do 

CONASEMS; representantes da FCFRP-USP; professor e mestrando da Universidade de 

Brasília (UnB); presidente e colaborador do IPADS; pesquisadora da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Professora da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); 

Professor da Universidade Federal do Pará (UFPA); e o Coordenador da Assistência 

Farmacêutica do Município de São Paulo. A partir do TRE nº 043/2018, O CONASEMS 

disponibilizou e emitiu passagens aéreas para 10 (dez) pessoas, sendo que a estrutura 

física para a realização da Oficina foi providenciada pelo IPADS.  

E, por último, de forma inovadora, sublinhe-se o desenvolvimento de projeto, 

por meio de uma triangulação entre o CONASEMS, o Instituto de Pesquisa e Apoio ao 

Desenvolvimento Social (IPADS) - organização sem fins lucrativos, e a indústria 

farmacêutica Novo Nordisk. Esse projeto visa aprimorar a implementação do Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento das pessoas com Diabetes 

Mellitus Tipo 1 atendidos no SUS. Foi celebrado Protocolo de Intenções no Congresso 

do CONASEMS em julho de 2018, e nesse período, o Projeto foi elaborado e lançado em 

setembro do mesmo ano no CONARES Temático.  

O conjunto dessas iniciativas e parcerias foi apresentado e discutido com os 

gestores municipais e trabalhadores do SUS durante a realização das seguintes 

atividades, ocorridas em Brasília/DF: 

i. Atividade 1 - Reunião com o Grupo de Referência Técnica em Assistência 

Farmacêutica dos COSEMS (GRTAF), no dia 24/09/2018, sendo o Assessor Técnico Elton 

Chaves e a colaboradora Karen Sarmento Costa os responsáveis pela atividade, que teve 

como objetivo discutir o levantamento da RENAME e o Seminário da Assistência 

Farmacêutica, além de elaborar plano de trabalho do GTRAF; participaram 20 (vinte) 

representantes dos COSEMS; e 12 (doze) pesquisadores colaboradores; e colaboradores 

do CONASEMS; e 

ii. Atividade 2 - 1º Seminário de Fortalecimento da Assistência Farmacêutica 

na Atenção Básica, no dia 25/09/2018, para lançar, apresentar o escopo e discutir 

resultados de projetos do CONASEMS de fortalecimento da Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica. O   Seminário integrou as atividades do encontro temático do CONARES 
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do mês de setembro de 2018 (dias 25 e 26/09/2018), e, além da participação de 

Secretários Municipais de Saúde (membros do CONARES), da Academia (doze 

pesquisadores colaboradores),  de 18 (dezoito) colaboradores do CONASEMS e de 20 

(vinte) representantes técnicos dos COSEMS, contou com as seguintes presenças: de 

representantes do CONASS; do Ministério da Saúde (Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos – SCTIE; Secretaria e Assistência à Saúde – SAS; e Secretaria 

Executiva - SE); de outros representantes do Setor Público (Agência Nacional de 

Vigilância em Saúde – ANVISA; e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA); da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS); do Conselho Nacional de Saúde (CNS); do 

Consórcio Intergestores Paraná Saúde; do Conselho Federal de Farmácia (CFF); e da 

indústria farmacêutica e de empresas do setor privado ligadas à área (Associação dos 

Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil - ALFOB; Hospital Alemão Oswaldo Cruz -

HAOC; Novo Nordisk Brasil; Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos -

SINDUSFARMA; Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA; 

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos - PróGenéricos; e da 

Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais - ALANAC). 

 

CONARES Temático 
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A partir do Termo de Referência de Eventos nº 045/2018, foram providenciados: 

i. Para a Atividade 1 - uma sala com a capacidade com equipamentos 

multimídias e audiovisuais; água e café durante todo o período da reunião; e um coffee 

break simples para os participantes; e  

ii. Para a Atividade 2 – uma sala com a capacidade para 200 (duzentas) 

pessoas, com equipamentos multimídias e audiovisuais; água e café durante todo o 

período do Seminário; um coffee break para 150 (cento e cinquenta) pessoas e almoço 

para 100 (cem) pessoas. 

Para as duas atividades foi providenciado material de apoio (papel A4 na cor 

amarelo, papel A4 na cor rosa, resma de papel A4, TNT na cor preta ou azul, pincel 

automático, spray cola e descola, cartolinas para anotações); e emitidas passagens 

aéreas para 22 (vinte duas) pessoas.   

O evento, além de possibilitar a troca de conhecimentos entre os participantes, 

permitiu a reflexão e o apontamento de possíveis caminhos para alguns dos desafios 

presentes nos municípios brasileiros relacionados à Assistência Farmacêutica, que 

exigirá maior aprofundamento nos debates para a formulação de proposições pelo 

CONASEMS, tais como:  discussão de novos arranjos para o processo de compra de 

medicamentos nos municípios; revisão do financiamento da Assistência Farmacêutica 

do Componente Básico; aprimoramento na regulação de mercado; dentre outros. 

Em continuidade, nesse período sob relato, o CONASEMS permanece 

desenvolvendo, na área de 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 do 

CONASEMS, à Diretoria Executiva e à Presidência da Entidade, e aos COSEMS. As ações 

estratégicas estão relacionadas prioritariamente às Políticas Nacionais de 



 

 

33 

Medicamentos e de Assistência Farmacêutica, incluindo aquelas relacionadas à 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) e à representação 

no Grupo Técnico de Ciência & Tecnologia da Comissão Intergestores Tripartite (GTCeT 

da CIT). As pautas trabalhadas no GTCeT da CIT no período foram: Programa 

QualifarSUS; Medicamentos Fitoterápicos; Manipulação de medicamentos no âmbito 

do SUS; Regulamentação do componente estratégico da AF; Desabastecimento de 

medicamentos; Incorporação de novas tecnologias, principalmente medicamentos; e 

Pactuação financeira das incorporações após recomendação da CONITEC. 

Na CONITEC, cabe mencionar a participação do CONASEMS (três membros – 

titular, primeiro e segundo suplentes), mensalmente, nas reuniões ordinárias, 

analisando as pautas e deliberando sobre cada tecnologia avaliada. 

O produto 23 do Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal de 

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e a situação dos 

processos de compra pelos municípios brasileiros, citado na página 24 deste documento, 

desencadeou iniciativa do CONASEMS em organizar junto aos COSEMS o Grupo Técnico 

de Trabalho em Assistência Farmacêutica (GTTAF). Desde abril de 2018, o GTTAF 

desencadeou um movimento nacional para que os profissionais das diversas regiões se 

envolvessem com as estratégias de fortalecimento da Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica.  

O GTTAF conta com referências técnicas de 21 (vinte e um) COSEMS e 26 (vinte 

e seis) colaboradores sob coordenação da Assessoria Técnica do CONASEMS. Assim, é 

possível discutir de forma ampliada as demandas da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT), bem como remeter as demandas locais para o nível nacional. O grupo estabeleceu 

junto à Assessoria Técnica do CONASEMS um cronograma de reuniões e atividades, 

sendo estas realizadas mensalmente por videoweb conferências, ordinariamente na 

                                                 
3 Produto 2 - Criar uma rede técnica colaborativa do CONASEMS/COSEMS dos responsáveis pela Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica 
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primeira semana após a reunião da CONITEC e do GTCeT da CIT. O grupo realizou uma 

reunião presencial em setembro de 2018 na véspera do CONARES temático (reunião 

com o GRTAF - página 26 deste Relatório), para ajustar a apresentação dos resultados 

parciais do mencionado levantamento. 

Outra ação em continuidade é a consultoria especializada contratada para 

aprimorar os processos de trabalho da Assessoria Técnica do CONASEMS relacionados à 

área da AF, onde obtive-se no período os seguintes produtos: 

a) Segunda Contratação: Termo de Referência - TR/PJ n° 013/2018: 

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

metodologias ativas nos processos de capacitação na modalidade à 

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

atividades da Assistência Farmacêutica no SUS (julho/18 – Produto 3); 

ii. Documento técnico contendo análise crítica dos levantamentos 

nacionais realizados pelo CONASEMS conjuntamente com a rede 

COSEMS sobre a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 

(agosto/18 – Produto 4);  

iii. Documento técnico contendo revisão e análise do marco legal das 

atribuições dos profissionais da Atenção Básica envolvidos na 

execução das ações da Assistência Farmacêutica (setembro/18 – 

Produto 5); e 

iv. Documento técnico contendo proposições do CONASEMS para a 

avaliação externa das iniciativas nacionais da Entidade na área da 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (outubro/18 – Produto 6). 

Para os próximos meses do ano estão previstos novos Termos com as seguintes 

entregas: 

i. Documento técnico contendo proposta de disseminação do Projeto; 

ii. Diagnósticos da Assistência Farmacêutica do CONASEMS; e 
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iii. Documento técnico contendo proposta de organização para o 

monitoramento dos Projetos da Assistência Farmacêutica do 

CONASEMS nas Plataformas definidas e utilizadas pela Entidade. 

3 Economia em Saúde 

Durante o quadrimestre em pauta, foram organizadas as seguintes atividades 

relacionadas ao tema Economia da Saúde: 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 dos blocos de 

financiamento; 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.  

Ressalta-se que a atividade sobre saldos financeiros contou com atendimento 

dos Secretários Municipais de Saúde por uma equipe de apoiadores dos COSEMS e 

técnicos do CONASEMS, com a utilização de sistema informatizado construído em 

parceira com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), por meio do qual os 

gestores municipais foram orientados a respeito do assunto. 

A partir do final de agosto de 2018, foram iniciadas as análises sobre o Projeto 

de Lei Orçamentária Anual (PLOA) relativas ao orçamento do Ministério da Saúde para 

2019. Essas análises foram apresentadas nas reuniões da Diretoria Executiva do 

CONASEMS nos meses de agosto e setembro de 2019, e apontaram para a diminuição 

dos recursos dedicados à Saúde, principalmente no que diz respeito a investimento e 

pessoal.  

Registra-se, em função de negociações promovidas pelo CONASEMS, diminuição 

do número de ações orçamentárias do Ministério da Saúde, o que possibilita maior 

praticidade na elaboração dos orçamentos infranacionais.  
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Em relação ao Prosperity Fund4, cumpre registrar que, após a reunião presencial 

com seus representantes e do Governo Britânico, foram apresentadas cinco propostas 

de possíveis projetos, os quais seguem com os respectivos objetivos:  

1. Política de Gestão de Custos em Saúde para o SUS - formular uma proposta; 

2. Política de desinvestimento e reinvestimento na Assistência Farmacêutica no 

SUS - desenvolver proposta com foco nos medicamentos incorporados no SUS; 

3. Política de Gestão de Risco em Saúde do SUS - formular uma proposta; 

4. Política de enfrentamento da Judicialização da Saúde nos municípios - 

formular uma proposta; e 

5. Metodologia do Critério de Rateio dos Recursos Financeiros do SUS - 

apresentar elementos para formulação da metodologia do critério de rateio dos 

recursos federais para financiamento das ações e serviços públicos de saúde municipais 

no Sistema Único de Saúde. 

Entretanto, por conta de alterações na proposta de edital do Prosperity Fund, 

houve suspensão das negociações por parte dos representantes do Fundo. De qualquer 

maneira, houve registro por parte dos representantes do Fundo de grande interesse em 

relação às propostas de projetos e afirmação do interesse de reaproximação e retorno 

às negociações no próximo ano.  

No que se refere ao novo modelo de organização e transferência de recursos 

federais para o financiamento da Saúde (Portaria nº 3.992/2017), para além das viagens 

para participação em eventos por todo o País, foi submetido ao 9th Annual Conference 

in Political Economy Sponsored, realizado pelo International Initiative for Promoting 

Political Economy (IIPPE), um trabalho elaborado pelo CONASEMS sobre o tema, o qual 

foi aceito para apresentação oral. Assim, a Assessora Técnica Blenda Pereira apresentou 

o trabalho, entre os dias 12 e 14 de setembro de 2018, na JurajDobrila University of Pula, 

                                                 
4 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 
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Croácia (matéria publicada em https://www.conasems.org.br/trabalho-desenvolvido-por-

assessores-do-conasems-e-apresentado-na-croacia/). 

 

Apresentação de trabalho na JurajDobrila University of Pula, Croácia 

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 

Saúde (PROADI-SUS) está sendo realizado o projeto “Metodologia do Critério de Rateio 

dos Recursos Federais Destinados aos Demais Entes da Federação”. A entidade de saúde 

parceira é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) e o projeto, que teve seu 

desenvolvimento iniciado a partir de 13 de julho de 2018 (data da publicação de extrato, 

pelo Ministério, no Diário Oficial da União), conta com o acompanhamento sistemático 

da Assessoria Técnica do CONASEMS, que integra o Grupo Executivo. 

O objeto do projeto é elaborar uma proposta de metodologia para definir os 

montantes de recursos financeiros a serem transferidos por parte do Ministério da 

Saúde aos demais entes da federação para custeio das ações e serviços públicos de 

saúde. Como objetos específicos estão: estabelecer comparativo entre os métodos de 

alocação de recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde 

adotados no Brasil e em outros países com sistemas públicos de saúde universais; 

construir um painel de indicadores relativos à necessidades de saúde da população, 

https://www.conasems.org.br/trabalho-desenvolvido-por-assessores-do-conasems-e-apresentado-na-croacia/
https://www.conasems.org.br/trabalho-desenvolvido-por-assessores-do-conasems-e-apresentado-na-croacia/
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dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial e de capacidade de 

oferta de ações e de serviços de saúde do SUS; e elaborar documento contendo a 

proposta metodológica de critério de rateio dos recursos federais aos demais entes da 

federação.   

No quadrimestre de referência, realizaram-se etapas como a composição do 

Grupo Executivo; a contratação dos colaboradores e da equipe de pesquisadores do 

Projeto; o início das atividades da revisão sistemática sobre necessidades de saúde; a 

elaboração da metodologia da 1ª Oficina de Trabalho sobre Necessidades de Saúde; 

abertura oficial do Projeto com participação de representantes do HAOC, MS e 

CONASEMS; realização em outubro da 1ª Oficina, com a participação da equipe do 

Ministério da Saúde; e o início da elaboração da metodologia da 2ª Oficina, que contará 

com a participação de representantes da Academia, do CONASS e do CONASEMS. 

A equipe técnica do CONASEMS se preparou previamente e participou, no dia 21 

de agosto de 2018, do debate realizado no evento organizado pelo Banco Mundial e 

Folha de São Paulo sobre os desafios do SUS, o qual foi pautado nos principais pontos 

apontados pelo Relatório, elaborado pelo Banco Mundial, “Um Ajuste Justo: Análise da 

eficiência e equidade do gasto público no Brasil”. A matéria do CONASEMS sobre o 

evento foi publicada em https://www.conasems.org.br/gestao-e-financiamento-do-sus-sao-

os-destaques-do-debate-promovido-pelo-banco-mundial-e-folha-de-sao-paulo/. 

 

Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil 

https://www.conasems.org.br/gestao-e-financiamento-do-sus-sao-os-destaques-do-debate-promovido-pelo-banco-mundial-e-folha-de-sao-paulo/
https://www.conasems.org.br/gestao-e-financiamento-do-sus-sao-os-destaques-do-debate-promovido-pelo-banco-mundial-e-folha-de-sao-paulo/
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Por fim, com o objetivo de dar continuidade às atividades realizadas em reuniões 

por videoconferência com relação ao estudo de financiamento da média e alta 

complexidade nos municípios, nos dias 22 e 23 de outubro, foi realizada reunião com a 

participação dos envolvidos do CONASEMS e dos COSEMS, além de colaboradores 

externos. A partir do TRE nº 055/2018, foram disponibilizados os seguintes recursos: 

sala com capacidade para dez pessoas, com recursos multimídia e audiovisuais, água e 

café durante toda a reunião; um coffee break na tarde do primeiro dia e almoço no 

primeiro dia para todos os participantes, além de passagens e hospedagem para cinco 

participantes. 

4 Educação Permanente 

A discussão das Residências em Saúde acontece nas Comissões Nacionais de 

Residência Médica e de Residências Multiprofissionais em Saúde, e o CONASEMS é 

representado em ambas Comissões Nacionais, participando de reuniões mensais e 

bimestrais, respectivamente. A “Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e 

Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS” é um outro espaço 

de participação do CONASEMS, no qual são discutidas as pautas da educação e do 

trabalho em saúde. Em julho, foi realizada reunião específica para discutir as Residências 

em Saúde. O CONASEMS participa também da Comissão de Residência Multiprofissional 

em Saúde e em Área Profissional da Saúde (COREMU) do Programa de Residências em 

Saúde da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal (SES/DF). 

 A “Agência de Acreditação Pedagógica da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva” da Associação de Saúde Coletiva (APP/ABRASCO), de cujo Conselho Gestor o 

CONASEMS participa, retomou atividades nesse período, para o planejamento de um 

Seminário de Avaliação de suas atividades assim como para discutir a necessidade de 

formação de novos avaliadores para a mesma; atividades essas planejadas para o mês 

de novembro de 2018. 
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Ainda no mês de julho de 2018, o CONASEMS participou da “I Oficina 

preparatória do Projeto Práticas de Enfermagem no contexto da Atenção Primária à 

Saúde: Estudo Nacional de Métodos Mistos”. Uma pesquisa capitaneada pela UnB em 

parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), onde o CONASEMS participa 

como colaborador. 

O CONASEMS também participou da cerimônia de reconhecimento das 

experiências selecionadas no “Laboratório de Inovações em Educação em Saúde”, 

iniciativa de uma parceria Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde 

que objetiva dar visibilidade e possibilitar troca de experiências entre municípios. Foram 

apresentadas cerca de quarenta e cinco (45) experiências em educação na saúde, a 

maioria municipais. 

Durante o XXXIV Congresso do CONASEMS, além de apoiar a realização da “15ª 

Mostra Brasil aqui tem SUS”, na qual foram apresentadas cerca de 320 experiências 

municipais para serem avaliadas e premiadas durante o Congresso, também ficou sob 

responsabilidade da Assessoria Técnica a organização de um Painel sobre o “Eixo 

Formação do Programa Mais Médicos”, e o seu estado da arte. Para essa atividade, 

contou-se com representantes das Secretarias de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior e de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU e SERES 

do MEC), de especialistas da educação, de gestores municipais convidados e da FIOCRUZ 

apresentando o programa de formação de preceptores para os programas de residência 

do SUS. 

O “Programa Mais Médicos” é pauta permanente da área, e em julho foi 

discutida a necessidade urgente de reposição de profissionais nos municípios. Na 

ocasião, já eram contabilizadas cerca de 1500 vagas em aberto, uma situação crítica para 

a gestão municipal do SUS. 

Em agosto, o CONASEMS foi representado, como convidado e colaborador, nos 

seguintes encontros organizados pela OPAS: 1. “Diálogo estratégico para a preparação 
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do documento de referência para a renovação da promoção da saúde no contexto dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”: 2.  “Oficina de trabalho para o 

desenvolvimento do programa de formação de tutores virtuais – a experiência do 

Campus Virtual de Saúde Pública da OPAS”; e 3. “Resultados preliminares da pesquisa 

OPAS/Harvard: Sistema Único de Saúde do Brasil: os primeiros 30 anos e perspectivas 

para o futuro”. 

Registre-se, em agosto, o encerramento do “Projeto de formação em 

metodologias de planejamento e dimensionamento da força de trabalho nos serviços 

hospitalares fixos e hospitalares de urgência”, iniciativa do Departamento de Gestão e 

Regulação do Trabalho em Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

em Saúde do Ministério da Saúde (DEGERTS/SGTES/MS). Trata-se de um projeto piloto, 

que alcançou alguns estados, e cuja ampliação está em avaliação. Também aconteceu o 

lançamento do “Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação em 

Saúde”, uma oferta do MS aos municípios e também ao CONASEMS. 

Ainda em agosto, o CONASEMS foi convidado pelo Hospital Sírio Libanês para 

compor o “Grupo de Acompanhamento e Monitoramento do Projeto de 

Desenvolvimento da Gestão de Programas de Residência e da Preceptoria no SUS 

(DGPSUS) ” que integra o conjunto dos projetos de apoio ao SUS, inserido no Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) e que tem por objetivo 

acompanhar o desenvolvimento do projeto em 40 regiões do país. A iniciativa deve ter 

início em janeiro de 2019. 

Cabe mencionar o “Projeto ZIKALAB”, implantado em parceria com o IPADS e a 

Johnson & Johnson. O projeto visa a qualificação dos trabalhadores da saúde no manejo 

de pacientes infectados pelo Zika vírus e também o apoio às famílias. A proposta de 

retomada foi discutida e planejada em reunião em agosto de 2018. 

Em setembro, nos dias 4 e 5, aconteceu em Havana/Cuba a ”XIII Reunião 

Tripartite entre Brasil, Cuba e Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 
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Mundial da Saúde sobre o Projeto Mais Médicos”, onde foi apresentado e discutido o 

planejamento para a continuidade do Programa. O CONASEMS participa dessa atividade 

como convidado e esteve representado por dois Diretores e uma Assessora Técnica. 

No Rio de Janeiro, aconteceu o “Encontro Nacional de Residências em Saúde” 

com o objetivo de discutir as estratégias de proposição de programas assim como a 

manutenção e fortalecimento dos mesmos. O CONASEMS participou da Mesa de 

Diálogo: “SUS é uma cidade de cidades misturadas e poderes camuflados: a residência 

que queremos”. 

O Programa Mais Médicos foi discutido em “Reunião de Grupo de Trabalho do 

CONASEMS”, formado por Diretores, em preparação à participação na “Oficina de 

Alinhamento das Referências Centralizadas e Descentralizadas do Programa Mais 

Médicos”, no Rio de Janeiro; na ocasião foram debatidas as fragilidades e forças dessas 

relações com a gestão municipal, sempre com vistas ao fortalecimento do Programa. 

Ainda em setembro, a Assessoria Técnica participou do “Encontro da Rede 

Brasileira de Escolas de Saúde Pública – RedEscola”, onde o representante do 

CONASEMS proferiu a palestra “A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

e as Escolas de Saúde Pública”. 

Em outubro aconteceu a “Reunião da Comissão de Coordenação das Escolas 

Técnicas do Sistema Único de Saúde (RET-SUS) ” para rediscutir o papel dessa Comissão 

e o planejamento de ações da mesma para o efetivo apoio à Rede de Escolas Técnicas 

do Sistema Único de Saúde (RET-SUS). 

Ainda em outubro, foi lançada a “2ª Fase do Projeto ZikaLab” que alcançou os 

estados do Amazonas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia. A proposta é 

capacitar cerca de 5.000 (cinco mil) profissionais da saúde em aproximadamente 200 

(duzentos) municípios brasileiros para a realização de atividades de multiplicação do 

conhecimento em seus municípios, mapeamento de serviços locais, produção de kits de 

estimulação além de orientação sobre a elaboração da linha de cuidado e mapeamento 



 

 

43 

da rede psicossocial para atendimento das famílias com crianças com Síndrome 

Congênita do Zika Vírus - SCZV. 

 

                                                     2ª Fase do Projeto ZikaLab 

No dia 16 de outubro foi realizada, sob a responsabilidade da Assessora Técnica 

Marcia Pinheiro e a Consultora Externa Marema Patrício, a “Reunião de Planejamento 

do Apoio Técnico do CONASEMS à realização das Mostras Estaduais com vistas à 

realização da Mostra Nacional Brasil aqui tem SUS”, com a presença de representantes 

de todos os COSEMS. O presidente do CONASEMS apresentou a iniciativa de apoio, a 

proposta da Mostra para o XXXV Congresso Nacional e a nova coordenação da Mostra. 

Nesse encontro encaminhou-se a proposição de uma agenda de apoio aos COSEMS a 

ser atendida a partir de novembro de 2018. Com base no TRE nº 053/2018, foram 

disponibilizados: uma sala com equipamentos audiovisuais (microfones, computador, 

projetor multimídia, internet); material de apoio (flip chart, lista de presença, papel A4, 

canetas); além de água e café durante todo o período da reunião. Para viabilizar a 

participação dos COSEMS foram emitidas passagens aéreas para trinta pessoas. 
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Reunião de Planejamento do Apoio Técnico do CONASEMS à realização das Mostras Estaduais com vistas 
à realização da Mostra Nacional Brasil aqui tem SUS 

No período em comento, iniciaram-se as reuniões de planejamento da 16ª 

Mostra Nacional Brasil Aqui tem SUS”, com vistas ao apoio aos COSEMS na organização 

das Mostras Estaduais, por meio de consultoria técnica e acadêmica. 

Encerrando o quadrimestre, registre-se a participação em Seminário organizado 

pela OPAS, dividido em dois encontros: “Educação e Prática Interprofissional em Saúde 

no Brasil: Desafios para a sustentabilidade do SUS” e “Acesso e Qualidade a Cuidados e 

Serviços de Saúde: Desafios para a Gestão dos Recursos Humanos em Saúde”. Foram 

apresentadas várias pesquisas de grande relevância, entre as quais destaque-se a que 

tratou do estado da arte da implantação das novas escolas de medicina e suas 

dificuldades, inclusive a grande necessidade de apoio a essas instituições.  

5 Fortalecimento da Atenção Básica 

O CONASEMS vem envidando esforços no sentido de contribuir com a 

qualificação do cuidado em saúde ofertado na Atenção Básica (AB) no Sistema Único de 

Saúde, sob responsabilidade de todos os municípios brasileiros. 



 

 

45 

O conjunto de proposições elaborado para o processo de rediscussão e revisão 

da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) teve subsídio do Grupo Técnico da 

Atenção Básica (GTAB), criado em 2015, com a participação de gestores e técnicos das 

cinco regiões do país, que trouxeram para o debate as diferentes realidades da Atenção 

Básica dos municípios e os desafios frente à gestão dessa política. 

No período em questão, o GTAB continuou suas discussões tanto no âmbito da 

CIT, quanto no âmbito do CONASEMS, em subsídios para a sua Diretoria. Na CIT, a 

agenda de trabalho nos meses de julho a outubro de 2018 deu continuidade na 

elaboração e pactuação de documentos que orientem as diretrizes da nova PNAB, sendo 

discutido e publicado o primeiro deles, que é o Guia de integração da Atenção Básica e 

Vigilância em Saúde. 

Deve-se citar também as discussões de outras demandas e minutas de Portarias 

como: Análise, discussão e publicação do 3º Ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ); início da Análise, revisão e construção de 

proposta PMAQ para 2019; discussão quanto a minutas de Portarias do Componente 

Móvel da Atenção à Saúde Bucal - Unidade Odontológica Móvel (UOM) e das Equipes e 

Gerentes de Atenção Básica. 

Nesse período, o GTAB realizou reuniões em Brasília e em Campinas, e visitou os 

municípios de São Paulo, Jundiaí e Campinas para conhecer iniciativas exitosas e 

inovadoras na gestão da AB em andamento nos municípios brasileiros, bem como a sua 

articulação com a Atenção Especializada. Os serviços visitados foram: Central de 

Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), Hospital Regional de Sumaré “Dr. 

Leandro Francheschinni”, Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) Santa Bárbara 

D’Oeste e AME de Jundiaí. As referidas visitas subsidiaram o GTAB com elementos para 

elaboração de documentos técnicos que servirão de base para o Plano de 

Fortalecimento da AB do CONASEMS, e para o posicionamento da Entidade junto à CIT 

quanto aos desdobramentos da PNAB. 
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Visita ao AME Santa Bárbara D'Oeste 

 

Visita ao Hospital Estadual Sumaré 

 

Visita ao AME Jundiaí 

 

Visita à CROSS 
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Ainda no tocante às atividades do GTAB, o grupo tem dado continuidade no 

desenvolvimento de iniciativas que promovam o fortalecimento da Atenção Básica e a 

integração das demais políticas de saúde visando cumprir seu papel de ordenadora da 

rede e coordenadora do cuidado, articulando iniciativas pedagógicas que aprimorem a 

gestão, quanto ao conjunto de proposições e inovações trazidas pela PNAB. 

Dentre as iniciativas temos a integração da vigilância em saúde e atenção básica 

por meio do Projeto “Aedes na Mira”; e em relação as ações que os municípios devem 

exercer na Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, temos o Projeto “Atenção 

Básica: Capacitação, Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Integração 

das Práticas de Cuidado na Equipe de Saúde”. 

Aconteceu nos dias 11 a 13 de julho de 2018, no Núcleo de Estudos de Políticas 

Públicas da Universidade de Campinas (NEPP/UNICAMP), sob a responsabilidade dos 

Assessores Técnicos Elton Chaves, Kandice Falcão e Alessandro Chagas, reunião com o 

objetivo de definir contribuições focais ao “Plano do CONASEMS de Fortalecimento da 

AB” e ao Núcleo Técnico do Grupo de Trabalho da CIT (GTCIT), no âmbito da agenda para 

produção de documentos técnicos orientativos para a nova PNAB junto à CIT. Nesse 

sentido, foi realizada uma dinâmica de discussões precedidas por uma pequena 

apresentação inicial a respeito do tema, realizada sob responsabilidade de profissionais 

do PESS, que buscaram contextualizar o atual cenário de desenvolvimento do SUS. A 

pauta da Reunião foi: Carteira de Serviços da AB; Plano de Desenvolvimento de 

Profissionais da AB no SUS (EPS); Unidade Básica de Saúde (UBS) como 

organização/Atribuições do Gerente de UBS; Territorialização e novas formas de 

adscrição de clientela; Estratégia Apoiador; e Mecanismos/instrumentos de micro 

gestão do cuidado. A atividade contou com a participação dos onze membros do GTAB, 

e para a participação foram emitidas passagens aéreas e pagas diárias para todos os 

membros (com base no TRE nº 031/2018), sendo que se contou com a estrutura e o 

apoio oferecido pela equipe do PESS/NEPP. 



 

 

48 

No dia 28 de agosto aconteceu, em Brasília/DF, a Reunião do Grupo de Trabalho 

da Atenção Básica (GTAB), sob a responsabilidade do Assessor Técnico Elton Chaves, e 

tendo como objetivo tratar dos desdobramentos do GTAB, com a seguinte pauta: 

Alinhamento dos encaminhamentos da reunião realizada em Campinas/SP; 

Alinhamento dos encaminhamentos do Congresso do CONASEMS; Apresentação dos 

produtos das atividades do Congresso (Matriz SWOT); Apresentação de contribuições 

para a formulação do Plano do CONASEMS de Fortalecimento da AB e de Integração 

com a Vigilância em Saúde (VS); e Definições das Agendas e visitas técnicas. A reunião 

contou com a participação dos nove membros do GTAB e dos Assessores Técnicos Elton 

Chaves, Kandice Falcão e Alessandro Chagas. Para a participação e realização da 

atividade, com base no TRE nº 37/2018, foram emitidas passagens aéreas para 08 (oito) 

pessoas, e disponibilizada seguinte estrutura e logística: uma sala com equipamentos 

multimídias; material de apoio (lista de presença); água e café durante todos os períodos 

e almoço para 12 (doze) pessoas.  

Nova Reunião do GTAB CONASEMS aconteceu no dia 27 de setembro, em 

Brasília/DF, sob a responsabilidade da Assessora Técnica Kandice Falcão, com o objetivo 

de discutir os desdobramentos do GTAB, tendo a seguinte pauta:  Alinhamento dos 

encaminhamentos da última reunião do GTCIT; Acórdão TCU 8.704/2017; Construção 

de proposta para o PMAQ 2019; Revisão da minuta de Portaria das Unidade Móveis 

Odontológicas (UOM). Participaram da atividade dez membros do GTAB, incluindo os 

Assessore Técnicos Elton Chaves, Kandice Falcão e Alessandro Chagas, e como 

convidado o Consultor da Área Técnica de Saúde da Confederação Nacional dos 

Municípios, Sr. Denílson Magalhães. Com base no TRE Nº. 050/2018, para a realização 

da atividade foram disponibilizados os seguintes recursos de estrutura e logística: uma 

sala com computador, internet, projetor, material de apoio (lista de frequência), água e 

café durante todo o período da reunião e almoço para dez pessoas participantes. Não 
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foi necessário emitir passagens aéreas, pois os membros do GTAB já estavam em Brasília 

para participar do CONARES. 

A Assessoria Técnica integra o Grupo Executivo do Projeto “Atenção Básica: 

Capacitação, Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Integração das 

Práticas de Cuidado na Equipe de Saúde”, desenvolvido pelo HAOC no âmbito do 

PROADI-SUS, e que tem como iniciativas prioritárias a realização de 4 (quatro) cursos 

para 18.600 (dezoito mil e seiscentos) profissionais do SUS, na modalidade de Ensino à 

Distância e o apoio à implementação de 600 (seiscentos) a 1.200 (mil e duzentos) 

serviços de cuidado farmacêutico. 

Além da reunião tratada na página 23 deste Relatório, com base no TRE nº 

034/2018, no período de referência, realizaram-se reuniões do Grupo Condutor do 

referido Projeto (em 17 e 18/09 e em 06/10), bem como do Grupo Executivo (em 19/09 

e 04/10). Além disso, foi realizada a 1ª Oficina de Alinhamento Conceitual do Projeto, 

em 23 e 24/10, em Brasília, com participação de representantes do HAOC, do 

CONASEMS, do Departamento de Atenção Básica/Ministério da Saúde (DAB/MS) e de 

três especialistas especialmente convidados para a atividade. 

Na 3ª Reunião do Grupo Executivo, em 25/10/2018, na sede do CONASEMS, foi 

validado o projeto pedagógico do Curso 1, aprovado o edital de chamamento e pactuada 

a agenda. O referido Curso terá início em fevereiro de 2019, ofertando 6.000 (seis mil) 

vagas para capacitação de gestores e profissionais da gestão do cuidado farmacêutico 

dos municípios, com o objetivo de propiciar as condições necessárias para a implantação 

e o desenvolvimento desses serviços na Atenção Básica. 

6 Informação em Saúde 

A Assessoria Técnica exerceu atividades atinentes à representação dos gestores 

municipais do SUS nas instâncias de Governança da Informação do SUS.  
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Nesse contexto, cabe registrar as Reuniões do Comitê Gestor da Estratégia de e-

Saúde em 24/09/18 e em 05/10/18, com debates sobre o Plano de Ação, 

Monitoramento e Avaliação (PAMA) em elaboração via Projeto PROADI-SUS, com o 

HAOC; estudos visando à implantação do Centro Nacional de Terminologias 

(CENTERMS); e levantamento preliminar de comitês com interface à Estratégia e-Saúde. 

Registre-se ainda, participação, no período de 03 a 05/07/18 na Oficina “Systematized 

Nomenclature of Medicine – Clinical Terms (Snomed CT) ”, que é uma terminologia de 

representação de informações clínicas. 

Teve prosseguimento a agenda de reuniões do Grupo de Trabalho de Informação 

e Informática, vinculado à Câmara Técnica da CIT. No período em referência, o 

CONASEMS tomou parte de reuniões nas seguintes datas: 02/08/18, 17/09/18 e 

15/10/18. 

Na pauta, debates sobre a mudança de sistema para o acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família; a implementação no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) das regras visando à implantação de 

Gerentes e Equipe de Atenção Básica; a obrigatoriedade de Instalação do Módulo de 

Identificação de Computadores; a utilização do Sistema CADSUS Web v6; e as 

dificuldades na interoperabilidade entre os sistemas próprios com o Sistema Nacional 

do Programa Nacional de Imunização (SIPNI). 

Ademais, foi efetuada análise de proposições de inclusão do campo CBO e CNAE 

nos sistemas de informação do SUS; do aprimoramento do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN); da integração dos bancos de dados com o Sistema de 

Informações do PNI e e-SUS AB; e da adequação de relatórios dos seguintes sistemas: 

Sistema de Informações do Câncer (SISCAN), Sistema de Informação de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA), e-SUS AB, Sistema do Programa 

Nacional de Controle da Dengue (SisPNCD) e do SINAN. 
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A Assessoria Técnica formulou, ainda, reiteradas solicitações sobre os processos 

de adesão, adequação, instalação e operacionalização do S-Codes (Resolução CIT 20, de 

27/07/17), e sobre a disponibilização do acesso às bases de dados e adequação de 

relatórios: SISCAN, SISAGUA, e-SUS AB, SisPNCD e SINAN e a disponibilização do Sistema 

de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

Ademais, foram iniciados os estudos para viabilizar o estabelecido na Lei nº 

13.685, de 25 de junho de 2018, que trata da notificação compulsória de agravos e 

eventos em saúde relacionados às neoplasias, e o estabelecido na Portaria nº 2.082, de 

6 de julho de 2018, que trata do repasse de recursos para implementação e modelagem 

de Sistema Integrado de Informações para o Monitoramento e a Vigilância do Aedes 

aegypti/Aedes albopictus. 

Por oportuno, cabe citar o trabalho em grupos específicos, com participação de 

representantes de Secretarias Municipais de Saúde, para homologação e continuidade 

de desenvolvimento, com aprimoramentos dos sistemas do Conjunto Mínimo de Dados 

(CMD) e do Módulo de Planejamento do DigiSUS Gestor, do Sistema de Regulação 

(SISREG), e da Base Nacional da Assistência Farmacêutica. 

No mesmo período, foi ampliada as representações do CONASEMS em grupos de 

trabalho relacionados à informação em saúde: Informação e Informática (Of. Nº 718); 

homologação do Portal de Assistência Farmacêutica (Of. Nº 778); Comitê Consultivo 

Permanente SISCAN (Of. Nº 897); Sistema Integrado de Informações para o 

Monitoramento e a Vigilância do Aedes Aegypti/Aedes Albopictus (Of. Nº 898); e para 

compor o Grupo de discussão sobre o SIPNI (Of. Nº 936). 

Como parte da programação do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde, a Assessoria promoveu Painéis de Debates, discutindo o CNES 

como instrumento da gestão de políticas no SUS e a gestão de serviços nos municípios, 

e a Implementação do Conjunto Mínimo de Dados (CMD). 
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Igualmente relevante foi a participação no XVI Congresso Brasileiro de 

Informática em Saúde (CBIS 2018), com representantes dos COSEMS no Programa de 

Governança da Informação CONASEMS, realizado pela Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde (SBIS), no período de 01 a 04 de outubro de 2018, na cidade de 

Fortaleza/CE.  

 

Participação no XVI Congresso Brasileiro de Informática em Saúde 

A participação do CONASEMS no referido evento, oportunizada com base no TRE 

nº 044/2018 (pagamento de inscrição, fornecimento de passagens e custeio de diárias  

para trinta participantes), proporcionou o alinhamento e a atualização técnica dos 

representantes dos COSEMS, com vistas a ampliar a qualidade dos dados do SUS e 

capacitar seus representantes em grupos de trabalho cuja atuação tem por fim viabilizar 

normas pactuadas na CIT. Durante o Congresso foram iniciadas as tratativas buscando a 

cooperação técnica do CONASEMS com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) a 

fim de aprimorar as atividades do Programa de Governança da Informação. 

Registre, ainda, a representação do CONASEMS no painel do CBIS "Estratégia e-

Saúde no Brasil: situação atual e desafios”, no qual foi debatida, com representantes do 

CONASS e do Ministério da Saúde, a visão de Saúde Digital como inovação disruptiva 

para o SUS. 
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Por fim, mas não menos importante, foi ampliada a utilização do fórum 

“Governança da Informação”, hospedado na plataforma web do CONASEMS, para 

debate de questões pautadas em grupos de trabalho, com destaque para o GT de 

Informação e Informática. Também foi ampliado o uso do fórum para esclarecimentos 

de dúvidas operacionais dos sistemas de informação e para a troca de experiências entre 

os representantes do COSEMS. 

7 Regionalização, Governança e Redes de Atenção 

No âmbito do Projeto “Formação da Rede Colaborativa para Fortalecimento da 

Gestão Municipal do SUS”, foram realizadas visitas técnicas aos COSEMS tendo por 

objetivos: conhecer a realidade local; monitorar o alcance dos objetivos geral e 

específicos do Projeto; promover a aproximação com Presidente/Diretoria dos COSEMS 

e a escuta qualificada para acolher sugestões/impressões; incentivar o planejamento;  

trabalhar formas de relacionamentos interpessoais; e ofertar apoio técnico em temas 

conforme demanda. 

Foram realizadas as seguintes Visitas Técnicas: 

● De 07 a 08/08 – COSEMS/RR – Boa Vista/RR 

● De 21 a 22/08 – COSEMS /PR – Curitiba/PR 

● De 28 a 29/08 - COSEMS /SC – Florianópolis/SC 

● De 20 a 21/09 - COSEMS /MS – Campo Grande/MS 

● De 24 a 25/09 - COSEMS/SE – Aracaju/SE 

● De 03 a 04/10 - COSEMS /PI – Teresina/PI 

● De 10 a 11/10 - COSEMS /AC - Rio Branco/AC (om a participação do 

Presidente do CONASEMS, Mauro Junqueira) 

● De 17 a 18/10 – COSEMS TO –Palmas/TO 

● De 31/10 a 01/11 – COSEMS /AP – Macapá/AP 

Os principais resultados e encaminhamentos foram: 
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● Recomendações aos Diretores e Presidentes de COSEMS para o pleno 

desenvolvimento do Projeto, destacando a necessidade de apoio e valorização dos 

apoiadores como eixo estratégico das ações dos COSEMS 

● Objetivos previstos alcançados de forma variável, dependendo da 

característica de cada COSEMS, quanto à estrutura, planejamento, capacidade técnica 

do corpo de funcionários do COSEMS e apoio e entendimento do projeto 

● Realidades evidenciadas e provadoras de reflexão no Grupo Executivo 

● Adaptações e ajustes mediante sugestões para o curso de 

aprimoramento em práticas de apoio à gestão do SUS 

● Trabalhos, ações e monitoramentos desenvolvidos de forma exclusiva 

visando melhoria ou potencialização de características próprias de cada coordenador e 

grupo de apoio 

● Ajustes nos objetivos e metodologia das visitas 

● Indicação de revisão no planejamento das visitas 

Como produtos dessas visitas podem-se destacar: 

● Matriz descritiva das características técnicas, administrativas e 

estruturais dos COSEMS (produto em desenvolvimento); e 

● Relatório sucinto de cada visita. 

As Reuniões do Grupo Executivo do Projeto (GE), por sua vez, têm o propósito 

de acompanhar e avaliar o Projeto; desenvolver o curso de aprimoramento, 

(compreendendo a elaboração do módulo IV da matriz e o desenvolvimento, avaliação 

e monitoramento do conteúdo do curso); acompanhar, monitorar e avaliar a Estrutura 

Analítica do Projeto (EAP); acompanhar, monitorar e avaliar os desligamentos e 

entradas de novos apoiadores no projeto; e elaborar pauta da oficina de coordenadores 

de apoio e o programa de aula do 2º momento presencial do curso de aprimoramento. 

Foram realizadas três reuniões do GE, com financiamento do CONASEMS quanto 

à alimentação dos participantes, equipamentos e espaço físico, e nove reuniões do GE 
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durante as visitas aos COSEMS, com financiamento pelo CONASEMS da participação da 

Assessora Técnica Denise Rinehart em todas as viagens. 

No dia 30 de agosto, na sala de reuniões do Hotel Manhattan Plaza, Brasília/DF, 

foi realizada Oficina do Grupo Executivo do Projeto, sob a responsabilidade da Assessora 

Técnica Denise Rinehart e o colaborador externo (HAOC) Marcelo Machado, com o 

objetivo finalizar a Matriz Pedagógica do I Curso de Aprimoramento em Práticas de 

Apoio para o Fortalecimento da Gestão municipal do SUS. Participaram da Oficina, além 

dos responsáveis pelo evento, os representantes do HAOC e do Ministério da Saúde 

(MS). A partir do TRE nº 041/2018, foram disponibilizados os seguintes recursos: uma 

sala com equipamentos multimídias e audiovisuais; material de apoio (lista de 

presença); um coffee break simples e almoço para dez pessoas. 

Além disso, foi promovida exposição de experiências de trabalho dos Apoiadores 

dos COSEMS durante o XXXIV Congresso do CONASEMS, em Belém/PA, visando 

propiciar espaço de troca de experiências considerando as principais lições aprendidas; 

na ocasião, realizou-se avaliação das apresentações por colaboradores de notório saber 

no SUS. 

 

Abertura da Exposição de experiências de trabalhos dos Apoiadores dos COSEMS - XXXIV Congresso 
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Por fim, registre-se as atividades relacionadas ao I Curso de aprimoramento em 

práticas de apoio para fortalecimento da gestão municipal do SUS: 

● Elaboração do conteúdo das aulas e validação de conteúdos 

apresentados por consultores; 

● Discussão sobre conteúdos e formatação das aulas com consultores e 

professores convidados para atender às expectativas dos alunos; e 

● Avaliação do desempenho dos alunos. 

8 Vigilância em Saúde 

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

no período de referência, em 39 (trinta e nove) reuniões, seminários e eventos diversos.  

Destaque-se a participação nas videoconferências da Sala Nacional de 

Coordenação e Controle do Aedes, em 1º e 2/08, 9/10 e 25/10; na Semana de Vigilância 

Sanitária, entre os dias 7 e 10/08, em Natal/RN; nas Oficinas sobre Terapia Renal 

Substitutiva (TRS), de 14 a 17/08, e sobre Educação Permanente, promovida pela 

Organização Pan-Americana da Saúde em 21 e 22/08. 

Cabe também registrar a participação da Assessoria na Oficina Tripartite sobre 

Mortalidade Materna e Infantil, em 28 e 29/08; no Congresso do COSEMS/PI, de 4 a 

7/09; e nas Audiências Públicas sobre Saúde do Trabalhador, que atuam no combate à 

Dengue, do Ministério do Trabalho, em 12/09, e sobre o Programa Nacional de 

Imunização (PNI) – Redução das Desigualdades Sociais, em 17/09. 

 

Oficina Tripartite sobre 
Mortalidade Materna e Infantil 
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No quadrimestre em tela, teve também o prosseguimento da implementação do 

Projeto Aedes na Mira, executado por meio de convênio com a Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS/MS). As reuniões do Comitê Técnico do Projeto têm como objetivo 

apresentar e discutir sobre a execução do Projeto, a partir das ações implementadas em 

contraposição às ações previstas.  Os Comitês Técnico e Gestor do Projeto se reuniram 

em 05/07, 23/08, 20/09 e 19/10, tendo sido apoiadas a partir do constante nos TRE nº 

033/2018, 040/2018, 047/2018 e 057/2018, respectivamente. Ao todo, foram 

providenciados os seguintes recursos para apoiar a realização das quatro reuniões 

citadas: sala no Hotel Manhattan com recursos multimídia e audiovisuais; material de 

apoio (pastas, programação, blocos de anotação, canetas, listas de presença e modelos 

de relatório de viagens); água e café, almoço e coffee break para 44 (quarenta e quatro) 

pessoas; e emissão de cinco passagens aéreas (coordenador e membros da Diretoria).  

Cabe registrar, ainda, as reuniões ocorridas em 12 e 13/07, para validação de 

conteúdo das ferramentas de educação a distância. 

Em Brasília, ocorreram as duas capacitações semipresenciais em Entomologia 

Prática Aplicada à Saúde Pública, entre os dias 16 e 20/07, e também em 30/07 e 03/08, 

com recursos oriundos do Convênio com a SVS/MS. 

O Curso de Formação de Tutores para EAD – Combate ao Aedes na Perspectiva 

da Integração da Atenção Básica e Vigilância em Saúde, relativo às Regiões Norte e 

Centro-Oeste, igualmente se realizou em Brasília-DF, de 1º a 5/10, tendo sido 

disponibilizados, a partir do TRE nº 046/2018, sala e laboratório de informática (cedidos 

pela FIOCRUZ e UnB), com recursos multimídia e audiovisuais, equipe e material de 

apoio, e água e café e coffee break para 54 (cinquenta e quatro) pessoas, sendo 44 

(quarenta e quatro) tutores/coordenadores. 

Já os tutores e coordenadores da Região Nordeste foram formados em curso 

realizado em Recife/PE, de 22 a 26/10, tendo sido disponibilizados, a partir do TRE nº 

052/2018, sala e laboratório de informática (cedido pela Prefeitura de Recife/PE), com 
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recursos multimídia e audiovisuais, equipe e material de apoio, e água/café e coffee 

break para 100 (cem) pessoas, sendo 80 (oitenta) tutores/coordenadores. As passagens 

e diárias para Recife/PE do Presidente e Vice-Presidente do CONASEMS, Assessores 

Técnicos e representantes da Gerência Geral e da Assessoria de Comunicação Social 

foram pagas com recursos próprios do CONASEMS. 

  

Curso de formação de tutores das regiões 
Centro-Oeste e Norte 

Curso de formação de tutores da região 
Nordeste 

A ferramenta EAD voltada para a capacitação de gestores e profissionais de 

saúde das regiões Norte e Centro-Oeste para o combate ao Aedes na perspectiva da 

integração da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, com a mediação de tutores, foi 

disponibilizada em 29/10 contando com 403 (quatrocentos e três) alunos. 
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Igualmente relevante é o registro da participação da Assessoria Técnica nas 

reuniões agendadas no âmbito dos Grupos de Trabalho Tripartites, como o GT de 

Laboratórios, em 21/08, 12/09 e 10/10; o GT Informação e Informática, em 02/08; o GT 

Conjunto VS e Atenção, em 22/08; o Grupo Técnico de Vigilância em Saúde (GTVS), em 

22/08, 13/09 e 11/10; e o Subgrupo Técnico Tripartite de Vigilância Sanitária (GTVISA), 

em 05/07, 16 e 17/08, 28/09, e 9 e 10/10. 

A Assessoria Técnica de Vigilância em Saúde do CONASEMS acompanhou 

também a agenda de atividades do GTAB, com reuniões em 28/08, 11/09, 27/09 e 

31/10, e participou ainda, em Campinas/SP, nos dias 11, 12 e 13/07, de Oficina de 

Trabalho do GTAB. Em 31/07 e em 02/10, participou de reunião do Grupo de Trabalho 

Permanente (CTP) para a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio. 

V ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

No período de referência, a Assessoria de Comunicação Social do CONASEMS deu 

continuidade à produção dos episódios da 2ª Temporada dos Webdocs da Mostra Brasil 

Aqui Tem SUS, bem como iniciou a produção dos documentários da 3ª Temporada. Os 

Webdocs retratam experiências bem-sucedidas da gestão municipal do SUS, premiadas 

nas edições da Mostra Brasil Aqui Tem SUS. Os documentários são veiculados por meio 

do Canal do CONASEMS no YouTube (https://www.youtube.com/user/canalCONASEMS), além 

de comporem a grade de programação da TV Câmara, na qualidade de interprogramas. 

 

https://www.youtube.com/user/canalCONASEMS
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No mês de julho, foram lançados os episódios retratando as experiências nos 

municípios de Cunha Porã/SC, publicado em 6 de julho de 2018; Bataguassu/MS, 

publicado em 10 de julho de 2018; Marialva/PR, publicado em 13 de julho de 2018; 

Mineiros/GO, publicado em 16 de julho de 2018; Campos de Júlio/MT, publicado em 20 

de julho de 2018; e Ourinhos/SP, publicado em 26 de julho de 2018. 

Em outubro, iniciou-se a 3ª Temporada da série. Foram divulgados os Webdocs 

retratando as experiências de Borba/AM, publicado em 11 de outubro de 2018; Porto 

Velho/RO, publicado em 19 de outubro de 2018; e de Francisco Santos/PI, publicado em 

26 de outubro de 2018. 

 

Borba/AM 

 

Porto Velho/RO 

 

Francisco Santos/PI 
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VI ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica do CONASEMS esteve mobilizada para a realização 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.  

No período de referência, a Assessoria Jurídica participou do monitoramento das 

ações previstas no Cronograma de Adequações a serem feitas pelo CONASEMS e 

implementadas por sua Secretaria Executiva no tocante ao Acórdão TCU nº 1.296/2018, 

que determinou ao Ministério da Saúde a apresentação de plano de ação com vistas a 

sanear os problemas identificados na regulamentação relativa à transferência de 

recursos do Fundo Nacional de Saúde ao CONASS e CONASEMS. 

A Assessoria Jurídica também colaborou, por meio da participação em reuniões 

e videoconferências, com as ações necessárias para o desenvolvimento do 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 

Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (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. 

Também no âmbito do PROADI-SUS, a Assessoria Jurídica colaborou, por meio 

da participação em reuniões, em mais dois projetos que estão em construção, ambos 

com o Hospital Israelita Albert Einstein. O primeiro é também relativo a um Curso de 

Especialização em Direito Sanitário, mas que será realizado na modalidade presencial, 

tendo como público alvo atores do SUS e do Sistema de Justiça que atuam na área, não 
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somente no âmbito municipal, mas também estadual e federal. O segundo trata-se de 

uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que o Hospital possa, a 

partir de expertise que já possui, apoiar o Poder Judiciário no tratamento de questões 

oriundas da Judicialização da saúde.     

Por fim, cumpre relatar as movimentações ocorridas no período dos processos 

em que o CONASEMS participa, enquanto interessado ou parte: 

  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 

CONASEMS 
apresentou 
Manifestação sobre os 
embargos de 
declaração opostos 
pela DEFENSORIA 
PÚBLICA DA UNIÃO – 
DPU em 17.10.2018  

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) 

Sem movimentações 
no período  

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

APELAÇÃO 
Processo no GAB de 
João Batista Moreira  
em 19.10.2018 

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 

Proferido Acórdão em              
12.10.2018 
 

SUSCITANTE: Juiz (a) de Direito 
da 1ª Vara da Comarca de 
Chapadão do Sul 
INTERESSADO: Município de 
Chapadão do Sul 
INTERESSADOS: Elaine Silva de 
Oliveira, Associação dos 
Municípios do MS 
(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 

 
Arquivado 
definitivamente  
Em 06.08.2018 
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VII 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: 

JULHO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

01 02 03 04 05 06 07 

  

Reunião com o 
Controle 
Interno 
09:00 

Reunião 
Biogen – 09:00 
Reunião PMAQ 
10:00 

Reunião IDISA 
14:00 

Reunião DAF 
15:00 

Audiência com 
a SMS Divisa 
Alegre/MG 
16:00 

Reunião 
PROADIS-SUS 
19:00 

Reunião sobre 
Hanseníase   
09:00 

Reunião 
Comitê 
Consultor 
ANVISA    
14:00 
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JULHO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

08 09 10 11 12 13 14 

 

 

 São Paulo 
Reunião com 
Guilherme 
Boulos – 09:30 
Reunião com 
Edson Rogatti 
11:30 
Reunião com 
Ruy Baumer da 
FIESP – 16:00 

Café com 
Presidente 
09:00 
Reunião SESAI 
15:00 
Reunião MPF 
17:00 
 

  

15 16 17 18 19 20 21 

 

Abertura Curso 
Entomologia 
14:00 
 

Reunião da 
Hemobrás 
09:00 
Reunião com o 
Edson Rogatti 
14:00 

Reunião de 
Diretoria 
16:00 
 

Reunião da CIT 
08:30 
Reunião Novo 
Nordisk 
15:00 

  

22 23 24 25 26 27 28 

VI Congresso 
SMS Amazonas 
19:00 

  XXXIV 
Congresso 
CONASEMS 

XXXIV 
Congresso 
CONASEMS 

XXXIV 
Congresso 
CONASEMS 

 

29 30 31 

 
 

 Reunião 
Ministro da 
Saúde e 
CONASS 
14:00 

 
AGOSTO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 

01 02 03 04 
Almoço Marco 
Firemam  
13:00 

Reunião 
DCEBAS/MS 
14:30 

Reunião MS 
 

05 06 07 08 09 10 11 
 

 

Reunião 
Ministro da 
Saúde e 
Autoridades do 
Pará 
09:00 

VII Semana de 
Vigilância 
Sanitária em 
Natal/RN 
09:00 
Reunião 
COSEMS/RN 

Café com o 
Presidente 
15:00 
 

 

 

12 13 14 15 16 17 18 

 

5º Fórum de 
Líderes do 
Setor da Saúde 
em São Paulo 
08:00 

Ação 
Municipalista 
Amapá 
08:00 
Reunião 
COSEMS/AP 
14:00 

Congresso 
Nacional de 
Santas Casas e 
Hospitais 
Filantrópicos 
08:00 
Reunião com 
Nelson Sabra 
Medlevensohn 
14:00 
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AGOSTO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

19 20 21 22 23 24 25 

 

Reunião com 
Danilo de 
Castro em BH 
15:00 
Seminário 
COSEMS/MG 
30 Anos de 
SUS 
19:00 

Seminário 30 
Anos 
Banco Mundial 
e Folha de São 
Paulo 
09:00 
Reunião Dra. 
Lenir Santos, 
Guilherme 
Schettino 
e Renato 
Tanjoni do 
Hospital Albert 
Einstein em 
São Paulo 
13:00 

7º CIMES / 
ABIMO em São 
Paulo 
09:00 

Seminário 
Judicialização 
na Saúde 
Pública em 
Varginha /MG 
09:00 
 

 

 

26 27 28 29 30 31 

 

 

 

Seminário 
SVS/MS 
14:00 
Reunião com 
Catarina e 
Wilma 
17:00 
 Reunião com 
Carmem 
Lavras 
18:00 

Seminário 
SVS/MS 
08:30 
Reunião de 
Diretoria 
14:00 

Reunião da CIT 
08:30 

 

 

 

SETEMBRO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 

 

01 

 

02 03 04 05 06 07 08 
  Audiência na 

Escola de 
Saúde Pública 
(ESP/CE) 
09:00 

VIII Congresso 
Piauí 
0:h30 

VIII Congresso 
Piauí 
0:h30 

 

 

09 10 11 12 13 14 15 

 

 Reunião com 
Representantes 
da Associação 
Laboratórios 
Farmacêuticos 
Oficiais do 
Brasil- ALFOB 
15:00 
Reunião com o 
Secretário SAS 
16:00 
Reunião com 
Marema 
17:00 

Reunião com 
Alexandre 
Fonseca SVS 
11:00 
Reunião com 
Edmar Soares 
17:00 

Seminário da 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde de São 
Paulo 
08:30 

Lançamento da 
Comunidade 
do Projeto 
“Lean nas 
Emergências” 
no Sírio 
Libanês 
09:00 
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SETEMBRO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

16 17 18 19 20 21 22 

 

Audiência 
Pública - 
"Programa 
Nacional de 
Imunização - 
Redução das 
Desigualdades 
Sociais" 
PGR 
09:00 

Reunião com 
Representantes 
da SANOFI 
14:00 
Reunião com 
Representantes 
da SPEYSIDE 
17:00 
 

Seminário 
Regionalização 
e Governança 
no ERJ 
09:00 
Inauguração 
Sede COSEMS 
Goiás 
19:00 

Reunião com  
COREN 
11:00 
 

 

 

23 24 25 26 27 28 29 

 
GT Assistência 
Farmacêutica 
14:00 

Seminário de 
Fortalecimento 
da Assistência 
Farmacêutica 
na Atenção 
Básica 
09:00 
Reunião com a 
LAIS/UFRN 
16:00 

Reunião do 
CONARES 
09:00 

Reunião da CIT 
08:30 

  

30 
 

 
 

OUTUBRO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 
01 02 03 04 05 06 

      

07 08 09 10 11 12 13 
  Visitas 

Técnicas com o 
GTAB em São 
Paulo - 09:00 

Encontro Rede 
Colaborativa 
COSEMS/AC 
08:30 

Reunião com o 
Colégio 
Médico de 
Acupuntura no 
COSEMS/SP 
16:00 

 

 

14 15 16 17 18 19 20 

 

 1ª Reunião de 
Planejamento 
Mostra Brasil 
aqui tem SUS 
2019 - Apoio 
às Mostras 
Estaduais 
09:00 
Reunião Portal 
BI Saúde Brasil 
16:00 

Reunião 
COSEMS/RJ 
Manual do 
Gestor 
10:00 
Reunião 
Assembleia 
Legislativa de 
Minas Gerais 
16:30 

Café com o 
Presidente 
09:00 
Reunião Sr. 
Edmar 
14:00 

Reunião Novo 
Nordisk e 
IPADIS em São 
Paulo 
(Período 
Integral) 
09:00 
 

 

21 22 23 24 25 26 27 

 Reunião 
Câmara 
Legislativa São 
Lourenço/MG 

Reunião 
Alinhamento 
Atenção Básica 
Projeto 
PROADI-SUS 
09:00 

Abertura Curso 
Formação de 
Tutores para o 
Projeto Aedes 
na Mira em 
Recife/PE 
09:00 

Reunião com o 
Secretário SAS 
09:00 
 PDTI/FIOCRUZ 
16:00 
Roche 
17:00 

Lançamento 
Projeto Zikalab 
na Fiocruz Bsb 
09:00 
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OUTUBRO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

28 29 30 31  

 

Reunião com a 
Diretora da 
FIOCRUZ 
A confirmar 

Reunião da 
Diretoria 
09:00 
Reunião com a 
DST/AIDS 
A confirmar               

Reunião da CIT 
08:30 

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 três eventos “Café com o Presidente”, em 

Hotel contratado pelo CONASEMS, em Brasília/DF, apoiados com base no TRE nº 

032/2018 (evento de 12 de julho – Tema: Apresentação e debate sobre a organização 

do XXXIV Congresso do CONASEMS e o 6º Congresso Norte e Nordeste), no TRE nº 

035/2018 (evento de 09 de agosto – Tema: XXXIV Congresso do CONASEMS e o 6º 

Congresso Norte e Nordeste - Lições Aprendidas) e no TRE nº 058/2018 (evento de 18 

de outubro – Tema: Planejamento CONASEMS 2018/2019, a partir da Carta do XXXIV 

Congresso Nacional do CONASEMS, e implementação de novos fluxos de trabalho e de 

atendimento de demandas). Somando-se os três eventos, foi providenciada a locação 
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de três salas de reuniões com equipamentos audiovisuais e internet (wi-fi), além de 

serviços de água, coffee break e almoço para 120 (cento e vinte) pessoas, além de equipe 

e material de apoio.  
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3 Publicações 

 No intuito de cumprir seu papel de divulgador de temas de interesse dos 

Gestores Municipais de Saúde, disseminando informações e promovendo o debate, bem 

como mostrando experiências bem-sucedidas na gestão municipal do SUS, o CONASEMS 

produziu no período as seguintes publicações: 

  
● Edição nº 71 da Revista Conasems 30 Anos 

CONASEMS 

● Publicação em parceria com a CNM: 
“Mudanças no Financiamento da 
Saúde” 

  
● Publicação “SUS que dá certo – Experiências 

Premiadas na Mostra Brasil Aqui Tem SUS 
2017” 

● Publicação “Mostra Brasil aqui tem 
SUS - Catálogo de experiências 
exitosas 2017” 
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4 Reuniões da 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 (CIT). É nesse espaço que os Diretores, junto ao Presidente e 

técnicos do CONASEMS, além de seus representantes no Conselho Nacional de Saúde 

(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 29 de agosto e 24 de outubro, 

tendo, respectivamente, as seguintes pautas: i) Informes Iniciais; ii) informes: 

Confederação Nacional de Municípios (Denilson Magalhães); iii) Planejamento 

CONASEMS; iv) Comunicação CONASEMS – Revista e Produção Audiovisual; v) Informes 

SVS/MS relativos à capacitação do Projeto Aedes na Mira e Vacinas; vi) Diagnóstico 

sobre o teto Média e Alta Complexidade (MAC) nos municípios; vii) Relato referente ao 

Encontro da Terapia Renal Substitutiva (TRS); viii) Linha do Cuidado Oftalmológico 

“Glaucoma”; ix) Apresentação das Habilitações; x) Avaliação da Proposta de 

Incorporação da “TRIMETAZIDINA” no Enfrentamento da Angina Estável em Pacientes 

Diabéticos; xi)  Informes relativos ao Programa Mais Médicos; e xii) Pauta da CIT de 

30/08/2018 / i) Cooperação Rede Nacional de Pesquisa com o CONASEMS (Luiz Ary 

Messina); ii) Observatório Ibero-Americano de Políticas e Sistemas de Saúde - OIAPSS 

(Alexandre Fonseca e Lenir santos); iii) Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2019 (Blenda 

Pereira e Daniel Faleiros); iv) Pauta da CIT de 31/10/2018; e v) Projetos CONASEMS. 

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

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

(deslocamento) e reservada hospedagem com alimentação (café da manhã e jantar) 

para 44 (quarenta e quatro) pessoas; custeados serviços de água, café, chá e almoço,  
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além de dois serviços de coffee break, para 80 (oitenta) participantes; realizadas duas 

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

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

contratados serviços de internet; e providenciados material de apoio (pautas impressas, 

listas de presença, pastas, blocos de anotações e canetas) e equipes de apoio às reuniões 

(recepção dos participantes, elaboração de Ata e suporte às ações da Mesa Diretora e 

Plenária) - TRE nº 42/2018  e TRE nº 054/2018.  

 

 

Reuniões de Diretoria 
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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 30 de agosto e 31 de outubro, na Sede da OPAS em Brasília/DF; 

as pautas dessas reuniões constam do Caderno anexo.  

 

 

Reunião da CIT 

5 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 na Sede do CONASEMS, em Brasília/DF, no dia 17 de julho, para apreciação da 

Prestação de Contas da Entidade referente ao quadrimestre de MAR-JUN/2018. 

Nessa reunião, realizada, portanto, anteriormente à realização da Assembleia 

Geral, que ocorreu no final de julho, durante o XXXIV Congresso do CONASEMS, em 

Belém/PA, foram apresentados os Relatórios de Atividades e Financeiro do período e 

aprovadas por unanimidade as demonstrações da aplicação dos recursos promovida 

pelo CONASEMS. Além disso, foram apresentadas as Prestações de Contas dos COSEMS 

aprovadas junto aos respectivos Conselhos Fiscais, e verificadas exclusivamente a 
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obediência das mesmas em relação ao previsto no Regulamento próprio do CONASEMS, 

aprovado pelo CONARES, em 08/05/2018, por meio da Deliberação nº 002/2018. 

Como a reunião ocorreu na Sede do CONASEMS, com a utilização de sua 

infraestrutura de sala, internet e equipamentos audiovisuais e multimídia, foram 

providenciados apenas os seguintes recursos, com base no TRE nº 026/2018: material 

de apoio, água e café durante a reunião e passagens, hospedagem e almoço para dez 

membros do Conselho Fiscal e dois Diretores do CONASEMS (Administrativo e 

Financeiro). 

6 Reuniões do CONARES e da Assembleia Geral 

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, ocorreram duas reuniões do CONARES, a primeira no dia 25 de 

julho, durante o XXXIV Congresso do CONASEMS, em Belém/PA, quando foi aprovada a 

Prestação de Contas Anual do CONASEMS, previamente à reunião da Assembleia Geral 

da Entidade, e nos dias 25 e 26 de setembro, no Hotel Kubitschek Plaza, em Brasília/DF. 

Em consonância com o disposto no § 1º do Artigo 13 do Estatuto Social do 

CONASEMS, ainda no dia 25 de julho de 2018, durante o Congresso da Entidade na 

cidade de Belém/PA, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Entidade, com a 

participação dos gestores municipais presentes no evento, tendo como pauta: i) 

apresentação do Relatório de Prestação de Contas Anual, aprovado por unanimidade na 

ocasião; ii) Projeto Aedes na Mira; iii) Informes: Plano de Trabalho executado pela 

Assessoria Técnica do CONASEMS; e iv) Informes gerais. 
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A segunda reunião do CONARES no período abordou, no dia 26/09, o tema 

“Governança e Regionalização”, que  teve como itens de Pauta: i) Contexto de discussão 

da Governança (Nilo Bretas, Coordenador da Assessoria Técnica do CONASEMS); ii) 

Governança dos COSEMS - Auto Avaliação (Sylvio Rômulo, Assessor Técnico do 

CONASEMS); iii) Apresentação de resultados da 1ª fase da Pesquisa Nacional das 

Comissões Intergestores Regional – CIR (Assis Mafort Ouverney, Pesquisador da Escola 

Nacional de Saúde Pública da FIOCRUZ - ENSP:); iv) Palestra “Perspectivas da 

Judicialização e a Gestão Municipal da Saúde” (Dr. Clênio Schulze, Juiz Federal de Santa 

Catarina) e Solenidade de Homenagem com a entrega da Moeda Comemorativa dos 30 

Anos do CONASEMS; v) Contextualização do Processo de Regionalização, Governança e 

Planejamento Regional Integrado – PRI (Rodrigo Lacerda, Assessor Técnico do 

CONASEMS); e vi) Apresentação do Planejamento CONASEMS 2018/2019 (Nilo Bretas, 

Coordenador da Assessoria Técnica do CONASEMS). 

 

 

Para a realização da reunião do CONARES Temático, foram emitidas passagens e 

efetuado o pagamento de diárias e de ajuda de custo para oitenta pessoas, custeados 

almoço para duzentas pessoas e coffee break para trezentas pessoas, considerando-se 

os dois dias do evento, além de água e café para os presentes. Foram providenciados: 

uma sala de reunião com equipamentos audiovisuais e multimídia; material de apoio; e 

equipe de apoio à reunião - TRE nº 049/2018. 

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

aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2018. 

Brasília, 12 de novembro de 2018. 


