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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

JULHO A OUTUBRO DE 2019 

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 ...”. 

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

CONASEMS, 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 (MAR a JUN / JUL a OUT / NOV a FEV). 

A Secretaria Executiva do CONASEMS é composta por Unidades relacionadas às 

atividades técnico-finalísticas: Coordenação Técnica, Assessoria de Comunicação Social 

e Assessoria Jurídica, e por Unidades de suporte a essas atividades: Gabinete e Gerência 

Geral, esta última composta pelas Gerências Administrativa, Orçamentária e Financeira 

e de Projetos. 
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A Coordenação Técnica é composta por profissionais de reconhecida 

competência técnica e ou científica, sendo o Coordenador Técnico e um quadro de doze 

Assessores (Assessoria Técnica) vinculados funcionalmente ao Coordenador e 

hierarquicamente ao Secretário Executivo. A Assessoria de Comunicação Social é 

composta por três profissionais de reconhecida capacidade técnica e experiência na 

área e a Assessoria Jurídica dispõe de duas profissionais de reconhecido e comprovado 

saber jurídico, devidamente inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo esses 

cinco profissionais vinculados diretamente ao Secretário Executivo.  

Já o Gabinete e a Gerência Geral como um todo são compostos por profissionais 

com competência e ou experiência nas áreas de atuação, sendo quatro profissionais no 

Gabinete, a Chefe de Gabinete e três funcionários, e treze profissionais na Gerência 

Geral, sendo a Gerente Geral e doze profissionais distribuídos nas três Gerências, além 

de dois estagiários, sendo um no Gabinete e outro na Gerência Orçamentária e 

Financeira. Além disso, um dos profissionais dessa última Gerência desenvolve 

adicionalmente funções relacionadas à área de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC). 

As atividades desenvolvidas no âmbito das Unidades que compõem a Secretaria 

Executiva do CONASEMS, conforme previsto no Art. 3º de seu Estatuto, são previamente 

planejadas e, quando pertinente, o respectivo Termo de Referência de Eventos (TRE1) é 

encaminhado pelo profissional responsável à Gerência Administrativa para as 

providências necessárias à viabilização do evento e à disponibilização de condições para 

a participação de todos os convidados, conforme previsto no respectivo Regulamento 

Interno2. 

O presente Relatório traz as atividades, e quando cabíveis as respectivas 

providências de apoio empreendidas, desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva 

do CONASEMS no período de julho a outubro de 2019. 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.  

                                                 
1 Todos os TRE citados no presente Relatório constam do Caderno anexo 
2  Regulamento Interno sobre o Processo de Viabilização de Eventos Custeados pelo CONASEMS, disponível em: 
https://www.conasems.org.br/administrativo/regulamentos/ 

https://www.conasems.org.br/administrativo/regulamentos/
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II INTRODUÇÃO 

Conforme se verá a seguir, durante o período compreendido entre os meses de 

julho a outubro de 2019, destaca-se a realização do XXXV Congresso Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde, em Brasília/DF, entre os dias 2 e 5 de julho de 2019. 

Durante o evento, além de 48 (quarenta e oito) atividades técnicas, entre Seminários, 

Painéis, Oficinas de Trabalho e Reuniões, foram realizados a 16ª edição da Mostra Brasil 

Aqui tem SUS e o I Encontro Nacional do Projeto Aedes na Mira. 

Com o objetivo de promover o debate em torno de assuntos técnicos relevantes 

e prementes e discutir processos de trabalho atinentes à Coordenação Técnica, foi 

realizada em hotel contratado pelo CONASEMS, no dia 1º de agosto, reunião com o 

Coordenador Técnico, Nilo Bretas, todo o quadro de Assessores Técnicos e os 

integrantes da Assessoria de Comunicação Social e da Assessoria Jurídica, além do 

Consultor Marcos Franco e do Colaborador externo Marcelo Carvalho, totalizando vinte 

pessoas. Para a realização da atividade, com base no TRE nº 055/2019 foram 

disponibilizados: sala com capacidade para o público da reunião e com equipamentos 

multimídia e audiovisuais; internet; e água, café e almoço para os participantes. 

Assim, as atividades da Secretaria Executiva do CONASEMS prosseguiram, 

orientadas, sobretudo, para as ações de representação dos Secretários Municipais de 

Saúde (SMS) em todos os foros de discussão e deliberação instituídos no âmbito da 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), bem como para o acompanhamento sistemático 

das atividades em curso no âmbito do Poder Legislativo federal. 

Nesse contexto, releva apontar a mobilização da Secretaria Executiva para 

discussão da proposta apresentada pelo Ministério da Saúde (MS), visando à 

implementação do novo modelo para financiamento da Atenção Primária, com a 

realização de sessões de debates em vinte e dois Estados, a partir de setembro de 2019. 

Igualmente oportuno registrar, ademais, o prosseguimento dos projetos em 

implementação mediante convênio com o Ministério da Saúde, caso do Projeto Aedes 

na Mira, ou no âmbito de Acordos de Cooperação com a Organização Pan-Americana da 

Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). 
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Não menos relevante foi a participação do CONASEMS durante a 16ª Conferência 

Nacional de Saúde (16ª CNS), em Brasília/DF, de 4 a 7 de agosto de 2019. A Conferência 

Nacional de Saúde é considerada um dos mais importantes espaços de diálogo entre 

governo e sociedade para a construção das políticas públicas da Saúde. O tema do 

evento foi “Democracia e Saúde”, um resgate à memória da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em 1986, o primeiro evento de participação social na Saúde, em âmbito 

nacional, aberto à sociedade. Participaram do evento, representantes de movimentos 

sociais, conselheiros de saúde, usuários, trabalhadores e gestores do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Dentre seus objetivos, destacou-se o debate sobre as possibilidades sociais 

e políticas de barrar os retrocessos no campo dos direitos sociais, em especial os que 

incidem sobre o Setor Saúde, bem como da necessidade da democratização do Estado. 

O relatório final da 16ª CNS vai subsidiar a elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 e 

do Plano Nacional de Saúde. 

Nesse contexto, ressalte-se que, ainda em maio de 2019, o CONASEMS elaborou 

Documento-Base para a Conferência, apresentando o posicionamento político da 

Entidade quanto aos temas a serem debatidos no evento.3 Já no início de agosto, a partir 

da publicação do Documento Orientador de Apoio aos Debates, e do Relatório Nacional 

Consolidado, a Assessoria Técnica do CONASEMS elaborou sinopse, sintetizando o teor 

das 31 (trinta e uma) Diretrizes e 331 (trezentas e trinta e uma) propostas que foram 

consolidadas a partir das etapas estaduais. Durante a Etapa Nacional da 16ª CNS, a 

Assessoria Técnica do CONASEMS acompanhou atividades realizadas nos diversos 

grupos de trabalho e ocupou estande, cedido sem custo pelo CNS, no qual prestou apoio 

à representação dos gestores. 

Participaram da 16ª CNS pelo CONASEMS: Presidente da Entidade (Abertura); 

dez gestores; o Secretário Executivo do CONASEMS; o Coordenador da Assessoria 

Técnica, Nilo Bretas, e os Assessores Técnicos e integrantes da Assessoria de 

Comunicação Social; nove delegados; o representante do CONASEMS no Conselho 

Nacional de Saúde (CNS); seis convidados e, para apoio no estande, representantes da 

Gerência Administrativa. 

                                                 
3 Disponível em https://www.conasems.org.br/orientacoes-ao-gestor/publicacoes/ 

https://www.conasems.org.br/orientacoes-ao-gestor/publicacoes/
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Para a participação do CONASEMS no evento, foram disponibilizados:  

infraestrutura adicional para o estande do CONASEMS, um espaço de 15 m² (quinze 

metros quadrados) que foi devidamente identificado e mobiliado pela Entidade, além 

de equipado com pontos de energia, uma televisão e quatro notebook, incluindo os 

mouses sem fio e modem para acesso à internet; água, café e petit four para 50 

(cinquenta) pessoas por dia de evento. Foram ainda emitidas passagens aéreas e 

disponibilizadas hospedagens para os delegados e convidados, totalizando quinze 

pessoas (TRE nº 053/2019). 

No âmbito da 16ª CNS, foi também realizada, no dia 5 de agosto, reunião com 

SMS Delegados da Conferência, com o objetivo de promover o debate e o alinhamento 

em torno da pauta da Entidade na 16ª CNS. Participaram da reunião, o Presidente e o 

Secretário Executivo do CONASEMS, o Coordenador da Assessoria Técnica, Assessores 

Técnicos e integrantes da Assessoria de Comunicação Social, os nove Delegados 

indicados pelo CONASEMS, assim como os seis convidados da Entidade e demais SMS 

Delegados indicados pelas Conferências Estaduais de Saúde. Para a realização da 

reunião, foram disponibilizados:  uma sala em hotel contratado, com capacidade para 

100 (cem) pessoas e com equipamentos multimídia e audiovisuais; material de apoio 

(publicação CONASEMS 16ª Conferência Nacional de Saúde), bem como café e água 

durante toda a reunião (TRE nº 056/2019). 

  
Reunião Preparatória para a 16ª CNS 

Por fim, destaca-se, dentre as atividades institucionais da Secretaria Executiva 

do CONASEMS, a realização no período da Oficina “Boas Práticas na Prestação de Contas 

dos COSEMS”, uma Reunião Temática do Conselho Nacional de Representantes 

Estaduais do CONASEMS (CONARES) e quatro Reuniões da Diretoria Executiva Nacional 

da Entidade.   
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III XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

Contando com a participação de mais de 6.000 (seis mil) congressistas, em 

quatro dias de evento, o XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 

realizado em Brasília/DF entre os dias 2 e 5 de julho de 2019, se consolidou como o 

maior evento de Saúde Pública do Brasil. Com o tema “Diálogos no Cotidiano do SUS”, 

o Congresso apresentou 48 (quarenta e oito) atividades técnicas na programação.  

Durante o evento, foi realizada a 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS, na qual foram 

apresentadas 500 (quinhentas) experiências bem-sucedidas da gestão municipal do SUS, 

selecionadas anteriormente em Mostras Estaduais. Na 16ª Mostra, foram premiadas 88 

(oitenta e oito) dessas experiências, que obtiveram o reconhecimento e a visibilidade 

merecidos na Sessão de Premiação. 

Também foi realizado, durante o Congresso, o I Encontro Nacional do Projeto 

Aedes na Mira, com a apresentação de 264 (duzentos e sessenta e quatro) projetos de 

intervenção elaborados pelos participantes das atividades promovidas no âmbito do 

referido Projeto. 

O XXXV Congresso trouxe diversas novidades em relação às edições anteriores 

do evento. Além do Café Colaborativo, concebido como ambiente para exposição e 

lançamentos de publicações, como também de encontros e diálogos entre os 

congressistas, o Espaço de Apoio ao Gestor viabilizou o acolhimento, a solução de 

dúvidas e a prestação de orientações aos gestores municipais de saúde e técnicos da 

gestão municipal, que foram atendidos por apoiadores do projeto Rede Colaborativa, 

utilizando ferramentas como o Painel de Apoio à Gestão, disponibilizado pelo 

CONASEMS em seu Portal.4 

  

XXXV Congresso CONASEMS - Espaço Café Colaborativo 

                                                 
4 Disponível em https://www.portalgestaoconasems.net/ 

https://www.portalgestaoconasems.net/
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XXXV Congresso CONASEMS - Espaço Café Colaborativo 

  

XXXV Congresso CONASEMS - Espaço de Apoio ao Gestor 
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Durante a Plenária Final do Congresso, foi aprovada a Carta de Brasília, que, a 

partir dos registros da Relatoria, consolida e sintetiza os principais tópicos debatidos em 

cada uma das atividades. No documento, os Secretários e Secretárias Municipais 

presentes no Congresso reafirmam princípios essenciais para a Saúde Pública no Brasil, 

conforme consta do seu preâmbulo: 

Carta de Brasília - 2019 

As Secretárias e Secretários Municipais de Saúde, reunidos no XXXV Congresso 

Nacional do Conasems na cidade de Brasília (DF), entre os dias 02 a 05 de julho de 2019, 

reafirmam a saúde como direito social e fundamental, defendem a necessidade de 

qualificar o pacto federativo, rediscutir as competências dos entes e o fortalecimento da 

participação da comunidade no SUS.  

Reiteram o compromisso com o fortalecimento do SUS universal, com garantia de 

acesso, integralidade, equidade e qualidade nas ações e serviços públicos de saúde, 

gestão democrática e participativa e financiamento compatível com sua magnitude(...)5 

Na mesma Sessão Plenária, a Diretoria do CONASEMS apresentou as Diretrizes 

para o Plano de Ação da Diretoria da Entidade – 2019/2020, organizadas nos eixos 

Modelo de Atenção; Atenção Básica; Informação em Saúde; Regionalização; Governança 

e Redes de Atenção à Saúde; Judicialização; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; 

Financiamento; e Fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS.6 

Cabe ainda registrar que, no decorrer da Assembleia Geral realizada durante o 

evento, foi escolhido o município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como sede do 

XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a ser realizado no 

período de 8 a 10 de julho de 2020. 

   

Assembleia Geral- Eleição Cidade Sede para o XXXVI Congresso CONASEMS 

                                                 
5 A Carta de Brasília está disponível, na íntegra, em https://www.conasems.org.br/wp-
content/uploads/2019/07/Carta-de-Brasilia-.pdf 
6 Disponível na íntegra em https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Diretrizes-para-o-Plano-de-
A%C3%A7%C3%A3o-da-Diretoria-do-CONASEMS-2019-20.pdf 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Carta-de-Brasilia-.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Carta-de-Brasilia-.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Diretrizes-para-o-Plano-de-A%C3%A7%C3%A3o-da-Diretoria-do-CONASEMS-2019-20.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Diretrizes-para-o-Plano-de-A%C3%A7%C3%A3o-da-Diretoria-do-CONASEMS-2019-20.pdf
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IV ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

Incumbe à Assessoria Técnica o desempenho das seguintes competências: 

subsidiar tecnicamente nas questões nacionais, estaduais e municipais relativas à saúde 

coletiva; propor e participar das discussões, contribuindo para o intercâmbio e a 

divulgação de conhecimentos relacionados; subsidiar tecnicamente a elaboração da 

agenda de ação da Entidade e o planejamento das atividades decorrentes; assessorar 

tecnicamente nas reuniões de Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trabalho, 

CONARES, Assembleias, Seminários e Congressos; apoiar tecnicamente as 

representações do CONASEMS em instâncias decisórias e em atividades de 

relacionamento institucional; acompanhar e monitorar matérias legislativas de 

interesse junto ao Congresso Nacional  - definição de ações estratégicas; apoiar a 

operacionalização das decisões das instâncias deliberativas do CONASEMS e do SUS; 

propor, implementar e acompanhar planos, programas, projetos e respectivos 

encaminhamentos, de forma integrada e articulada com parceiros; e participar de 

projetos e de Grupos Técnicos de Trabalho. 

As atividades da Assessoria Técnica do CONASEMS estão relatadas a seguir, em 

subgrupos temáticos, a saber: 1) Acompanhamento das Atividades do Poder Legislativo; 

2) Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias; 3) Economia da Saúde; 4) Educação 

em Saúde e Gestão do Trabalho; 5) Fortalecimento da Atenção Básica; 6) Fortalecimento 

da Rede CONASEMS/COSEMS; 7) Informação em Saúde; 8) Regionalização, Governança 

e Redes de Atenção; 9) Representação Institucional; e 10) Vigilância em Saúde. 

O registro de todas as atividades realizadas pelos Assessores Técnicos, a partir 

de setembro de 2019, é realizado por meio de formulário eletrônico, no qual são 

inseridas informações como a data, descrição da atividade, objetivos, representações 

presentes e encaminhamentos, além da anexação de documentos relevantes. Todos os 

registros são armazenados em diretório institucional, compartilhado com os demais 

Assessores Técnicos. O presente tópico deste Relatório foi construído a partir das 

informações constantes dos registros feitos pelos Assessores Técnicos, das atividades 

realizadas entre 1º de julho e 31 de outubro de 2019, agrupados por temática, 

sintetizando as atividades da Assessoria Técnica no período de referência. 
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1 Acompanhamento das Atividades do Poder Legislativo 

O acompanhamento sistemático da atividade do Poder Legislativo no Congresso 

Nacional visa viabilizar a defesa dos interesses dos gestores municipais do Sistema Único 

de Saúde em relação a proposições legislativas que são selecionadas segundo seu 

impacto e relevância para a gestão do SUS, tanto nas Comissões Temáticas como a 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), quanto no Plenário de ambas as Casas. 

Na primeira quinzena de julho, merece destaque a Audiência Pública realizada 

no dia 1º/07/2019, a partir de Requerimento n° 17, de autoria do Dep. Ricardo Barros, 

para discutir ações e projetos de informatização e integração de sistemas dos serviços 

de saúde no Brasil.  

O período do recesso parlamentar foi dedicado à análise da peça orçamentária 

PLDO/20, que ainda não havia sido votada na Comissão Mista de Orçamento. Foram 

analisadas mais de mil emendas ao PLDO/20. O destaque para análise foi o artigo 36, da 

Seguridade Social, do Substitutivo da PLDO/20. Foi incluído na PLDO o tema consórcios 

públicos, estabelecendo limites fixados para custeio de unidades de saúde vinculadas a 

consórcios públicos municipais.  

Retomadas as atividades do Congresso Nacional, o mês de agosto foi marcado 

por agendas que evidenciaram quais matérias comporiam a pauta para o segundo 

semestre do ano. A Assessoria Técnica do CONASEMS participou em 19 de agosto de 

reunião geral com técnicos da área parlamentar, para apresentação da equipe da 

assessoria legislativa e diálogo sobre as principais pautas do Governo.  

No dia 20 de agosto, foi realizada a primeira audiência pública sobre a Proposta 

de Emenda à Constituição – PEC nº 45, que trata da Reforma Tributária, tendo como 

convidados o Deputado Federal Baleia Rossi (Autor da PEC nº 45/2019 - Req. 16/19); e 

Bernard Appy, Diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF). A Reforma Tributária é 

também o escopo da PEC 110/2019, igualmente em tramitação à época no Congresso 

Nacional. 

Cabe aqui indicar a tramitação de outras Propostas de Emenda à Constituição 

sob acompanhamento da Assessoria Técnica, no período de referência, como a PEC 438 

– que trata da regulamentação da Regra de Ouro, dentre outras providências; a PEC 48, 
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que propõe alterar o art. 166 da Constituição Federal para autorizar a transferência de 

recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao 

projeto de lei do orçamento anual; e a PEC nº 22, de 2019, que altera o Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, para fixar o valor mínimo a ser aplicado, 

anualmente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em ações e serviços 

públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Em 21 de agosto, o Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro Junqueira, 

acompanhado de Assessores Técnicos, reuniu-se com a Deputada Tereza Nelma. Na 

pauta, apresentação de dados sobre a reconstrução mamária no SUS, visando a 

realização de debates na CSSF, da Câmara dos Deputados.  

Registre-se, ademais, em 21 de agosto, a eleição e instalação da Comissão para 

apreciar a Medida Provisória nº 890, que instituiu o Programa Médicos pelo Brasil. 

Foram eleitos Dep. Ruy Carneiro (PSDB/PB); Relator Senador Confúcio Moura (MDB/RR) 

e Relator Revisor Dep. Antonio Brito (PSD/BA).  

Sete dias depois do evento acima citado, a Assessoria Técnica do CONASEMS 

acompanhou a apresentação do Ministério da Saúde sobre a MP 890, realizada na 

Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados. A apreciação da 

MP 890, objeto do PLV nº25/2019, seguiu sob o acompanhamento da Assessoria do 

CONASEMS durante todo o quadrimestre em referência. 

Ainda em 21 de agosto, a Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o 

requerimento 267/19, de autoria do Deputado Pedro Westphalen (PP/RS), criando o 

grupo de trabalho de Imunização e Cobertura Vacinal, convidando CONASEMS, 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e MS para tratar do calendário 

nacional de imunizações, cobertura vacinal e aquisição e abastecimento de vacinas. 

Também em agosto, no dia 28, merece destaque a reunião da Diretoria do 

CONASEMS com os deputados e senadores que integram a Frente Parlamentar Mista da 

Saúde. Além da apresentação da nova Diretoria, foi acordada a definição de agenda 

estratégica de trabalho conjunto. Naquela ocasião, foi discutida a proposta referente ao 

novo marco legal do saneamento básico e apresentada nota técnica da consultoria da 

Câmara que apontava impactos da proposta na gestão municipal.  
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Em 29 de agosto, foi realizado Seminário sobre a universalização do acesso ao 

saneamento, para debater o panorama do saneamento básico no Brasil e suas 

consequências para o desenvolvimento socioeconômico do país. A proposição 

legislativa do novo Marco Legal do Saneamento Básico permaneceu tramitando, sob o 

acompanhamento da Assessoria Técnica, durante todo o quadrimestre de referência. 

No mesmo dia, ocorreu Audiência Pública sobre a situação da Assistência 

Farmacêutica no Brasil. A Subcomissão Permanente de Saúde, vinculada à CSSF, 

apresentou o Plano de Trabalho para 2019, organizado em 05 eixos temáticos para 

melhor operacionalizar os trabalhos.  

O acompanhamento da tramitação das leis orçamentárias (PLDO e PLOA 2020 e 

PPA 2020-2023) prosseguiu durante todo o período de referência deste Relatório. Em 

setembro, estimava-se que as emendas para PLOA, no relatório preliminar, deveriam 

ocorrer no período de 5 a 7 de novembro. Já a apresentação do relatório setorial da 

saúde estava prevista para ocorrer na Comissão Mista do Orçamento (CMO) até o dia 

22 de novembro.  

Segundo as referidas previsões, o relatório final da PLOA deveria ser apresentado 

na CMO até o dia 10 de dezembro. O Plano Plurianual (PPA) abriria prazo de emendas 

ao relatório preliminar nos dias 16 a 18 de setembro, para permitir a discussão e votação 

na CMO até o dia 24 de setembro. O prazo de emendas seria de 1º de outubro até 21 

de outubro. O relatório final seria apresentado, discutido e votado na CMO, até o dia 12 

de novembro. 

Em 3 de setembro, teve continuidade a agenda de reuniões com a Frente 

Parlamentar Mista da Saúde. Presentes, o Secretário Executivo, Assessores Técnicos e a 

Deputada Carmem Zanotto. Foram discutidas duas proposições sob relatoria da referida 

parlamentar: o PL 2136/19 que torna obrigatória a implantação de Cartão Ponto 

Eletrônico Digital em todas as unidades de saúde; e o PLP 204 que trata do critério de 

rateio (que também é objeto de outra proposição, o PLP 479). Na reunião seguinte, 

realizada em 25 de setembro, com os demais integrantes da Frente, a pauta de 

discussões incluiu o orçamento da saúde, a reforma tributária e a tabela SUS. 
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Em 12 de setembro, merece registro a Audiência Pública sobre Regionalização e 

Consórcios Públicos, realizada na CSSF, ocasião em que foram discutidos instrumentos 

de pactuação regional no SUS e o papel dos consórcios públicos de saúde.  

Em setembro de 2019, outras proposições sob monitoramento da Assessoria 

Técnica incluíam o PL 9226 Ouvidoria do SUS - na pauta da CSSF, o PL 3635/2019 - Parto 

Cesariana, e o PL 0399/2015, que dispõe sobre medicamentos formulados com 

cannabis, além da Modernização da Tabela SUS e do Plano Decenal. 

Em 1º de outubro, a Assessoria acompanhou Audiência Pública sobre Carteira de 

Serviços da Atenção Primária e Financiamento da Atenção Básica, realizada na CSFF a 

Requerimento do Deputado Alexandre Padilha.  

Em 15 de outubro, foram apresentados os Relatórios Setoriais da Saúde, da 

Subcomissão Permanente da Saúde. Foi informado, na ocasião, que o Relatório Geral da 

Subcomissão seria votado na CSSF durante o mês de novembro. Destaque para a 

reformulação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), 

objeto de proposição de autoria do Deputado Hiran Gonçalves. 

Em outubro, a Assessoria Técnica passou a acompanhar a pauta do Ministério da 

Economia na CMO para tratar da Plataforma+Brasil – a plataforma digital que vai reunir 

todos os dados de transferências da União para Estados, Municípios e organizações da 

sociedade civil. Até o final de 2022, a estimativa é que reunirá dados de 29 (vinte e nove) 

modalidades de transferências da União, totalizando cerca de R$ 380 bilhões. 

  
Audiência Pública - Financiamento do SUS - 15/08/2019 Reunião CN Instrumentos de Gestão do SUS – 22/08/2019 

  
Audiência Pública Programa Médicos pelo Brasil - 27/08/2019 

 
 

Reunião da Frente Parlamentar da Saúde – 25/09/2019 
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2 Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias 

A Assessoria Técnica do CONASEMS desempenha as seguintes atividades 

relacionadas à Assistência Farmacêutica e incorporação de novas tecnologias no SUS: 

apoio e assessoramento técnico, nas discussões das pautas referentes à Assistência 

Farmacêutica (AF) e Atenção Básica (AB), à Diretoria Executiva Nacional, Secretaria 

Executiva, Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos Estados (COSEMS), e 

gestores, profissionais e técnicos das Secretarias Municipais de Saúde (SMS); 

acompanhamento técnico nos Grupos de Trabalho (GT) tripartites - GT CeT, GT 

Biológicos,  Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica 

(CICTAF) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Comitê Nacional para Promoção do Uso 

Racional de Medicamentos (CNPRUM); elaboração de notas técnicas e Termos de 

Referência; elaboração de conteúdo e demais documentos relacionados ao 

acompanhamento das pautas; representação do CONASEMS em reuniões, oficinas, 

fóruns, coletivas de imprensa, eventos, audiências públicas etc.; acompanhamento e 

supervisão da pauta da Comissão Intergestores Tripartite (CIT); identificação de 

informações e documentos relacionados à AF e AB que possam compor as agendas das 

Reuniões do CONARES e da Diretoria do CONASEMS, bem como para a orientação da 

realização de cursos, oficinas e seminários e demais atividades de assessoramento aos 

COSEMS e gestores municipais de saúde; análise, revisão técnica e elaboração de 

documentos e artigos para revistas e publicações internas e externas ao CONASEMS; 

organização técnica do Congresso do CONASEMS; e apoio na organização e participação 

técnica nos Congressos regionais dos COSEMS. 

Nesse contexto, durante o quadrimestre em referência, cabe mencionar as 

atividades do Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica (GTTAF), que 

conta com referências técnicas em 21 (vinte e um) COSEMS, além de 26 (vinte e seis) 

colaboradores. O GTTAF se reuniu durante o XXXV Congresso do CONASEMS, em 

Brasília, além de ter realizado webconferências em 15 de agosto e 25 de outubro. 

No período em apreço, cabe registrar a continuidade do Acordo de Cooperação 

Técnica celebrado com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (USP), a colaboração de consultor internacional Luiz Segu 
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Tolsa, da Universidade de Barcelona e a realização do 2º Seminário de Fortalecimento 

da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, durante o XXXV Congresso Nacional do 

CONASEMS com o lançamento das publicações acessíveis pelos seguintes links: 

Levantamento RENAME – Relação municipal de medicamentos 
Levantamento RENAME – Dados por estado  
 

  

Livro: Gestão do Cuidado Farmacêutico na 

Atenção Básica 
DM1 – Práticas educativas de autocuidado 

Igualmente relevante é a rede de pesquisadores, composta por cientistas das 

cinco regiões do País que atuam como colaboradores do CONASEMS, contribuindo com 

a gestão municipal do SUS: IPADS - Alice Aparecida de Olim Brícolan e Orlando Mario 

Soeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Prof. Dr. Mauro Silveira de 

Castro, Prof. Dr. Sotero Serrate Mengue e Andréia Fontanella; Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca (ENSP) - Profa. Dra. Vera Lúcia Luiza; Universidade Federal do 

Ceará (UFC) - Prof. Dr. Paulo Arrais; e Universidade Federal do Pará (UFPA) - Prof. Dr. 

Orenzio Soler. 

O Diagnóstico Nacional da Assistência Farmacêutica Básica - Levantamento 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), realizado pelo CONASEMS, 

mobilizou 4.341 (quatro mil e trezentos e quarenta e um) municípios. Os dados obtidos 

orientaram a produção de materiais, como os folders distribuídos com informações 

sobre a Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica e a situação dos processos de compra pelos municípios. Os resultados 

também podem ser consultados no Portal do CONASEMS7. 

                                                 
7 Disponível em https://www.conasems.org.br/orientacao_ao_gestor/levantamento-rename-dados-por-estado/ 

https://www.conasems.org.br/orientacao_ao_gestor/levantamento-rename-relacao-municipal-de-medicamentos/
https://www.conasems.org.br/orientacao_ao_gestor/levantamento-rename-dados-por-estado/
https://www.conasems.org.br/orientacao_ao_gestor/livro-gestao-do-cuidado-farmaceutico-na-atencao-basica/
https://www.conasems.org.br/orientacao_ao_gestor/livro-gestao-do-cuidado-farmaceutico-na-atencao-basica/
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Glica-Melito_publica%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.conasems.org.br/orientacao_ao_gestor/levantamento-rename-dados-por-estado/
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A Assessoria segue participando das atividades realizadas no âmbito do Projeto 

Glica Melito, uma parceria entre o CONASEMS, o Instituto de Pesquisa e Apoio ao 

Desenvolvimento Social (IPADS) e a Novo Nordisk, que tem por objetivos a 

implementação dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para 

tratamento de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 1; a capacitação das equipes de saúde 

para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1 e o uso das tecnologias disponibilizadas 

no SUS; o aprimoramento das ações da equipe de saúde para educação em diabetes, 

insulinoterapia, automonitorização glicêmica, orientação nutricional e prática de 

atividade física; e a promoção do autocuidado para diabetes tipo 1. Em outubro, os 

cursos  referidos (para profissional médico, equipe multiprofissional e equipe técnica e 

Agentes Comunitários de Saúde8) foram apresentados e lançados na Reunião da 

Diretoria do CONASEMS. 

A Assessoria segue supervisionando as atividades do Projeto Atenção Básica: 

Capacitação e Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Integração das 

Práticas de Cuidado na Equipe de Saúde, desenvolvido pelo Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz (HAOC) no âmbito do PROADI-SUS. O Projeto, que visa a capacitação e a 

qualificação dos serviços farmacêuticos e integração das práticas de cuidado na equipe 

de saúde, tem por metas a capacitação a distância para 18.600 (dezoito mil e seiscentos) 

profissionais do SUS e a prestação de apoio à implementação de 600 a 1.200 (seiscentos 

a mil e duzentos) serviços de cuidado farmacêutico na Atenção Básica.  

O Curso I – Gestão do Cuidado Farmacêutico na AB, que teve a participação de 

5.491 (cinco mil e quatrocentos e noventa e um) alunos de 3.245 (três mil e duzentos e 

quarenta e cinco) municípios, chegou à sua 2ª edição com o início das aulas em 18 de 

setembro de 2019, registrando 1.387 (mil e trezentos e oitenta e sete) alunos inscritos. 

O Curso II – Assistência Farmacêutica na Gestão Municipal: instrumentalização à prática 

nos serviços (nível médio ou técnico), contava com 2.176 (dois mil e cento e setenta e 

seis) inscritos para a 1ª edição, que se iniciou em outubro de 2019. 

  

                                                 
8 Disponível em http://ipads.org.br/glicamelito/ 

http://ipads.org.br/glicamelito/
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Está em fase de elaboração o Edital do Curso III - Assistência Farmacêutica na 

Gestão Municipal: instrumentalização à prática nos serviços (nível superior), com 1.700 

(mil e setecentas) vagas para a 1ª edição. Já para o Curso IV - Cuidado Farmacêutico na 

Atenção Básica: aplicação do método clínico, 1.610 (mil e seiscentos e dez) alunos estão 

cursando as aulas. 

Não menos relevante apontar a participação da Assessoria Técnica, na qualidade 

de primeiro suplente, na representação do CONASEMS na CONITEC. No quadrimestre 

em referência, realizaram-se as seguintes reuniões ordinárias: a 79ª, nos dias 3 e 4/079; 

a 80ª, em 7 e 8 de agosto10; a 81ª, em 4 e 5 de setembro11; e a 82ª, nos dias 9 e 10 de 

outubro12. 

Por fim, em continuidade com a consultoria especializada contratada para 

aprimorar os processos de trabalho da Assessoria Técnica relacionados à área da AF, 

tem-se no período os seguintes produtos (Terceira Contratação: Termo de Referência - 

TR/PJ n° 060/2018): 

i. Documento técnico contendo proposta de instrumentos de coleta de dados 

para o Projeto Diagnósticos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica do 

CONASEMS (julho/2019: Produto 9); 

ii. Documento técnico contendo propostas do Grupo Técnico de Trabalho da 

Assistência Farmacêutica dos COSEMS para subsidiar a elaboração do Guia de 

Integração da AB e AF (agosto/2019: Produto 10); 

iii. Documento técnico contendo avaliação das atividades da Assistência 

Farmacêutica realizadas durante o Congresso do CONASEMS 2019 

(setembro/2019: Produto 11); e 

iv. Documento técnico contendo análise da execução dos Projetos da Assistência 

Farmacêutica do CONASEMS (outubro/2019: Produto 12). 

                                                 
9 Pauta disponível em http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Pauta_79Reuniao.pdf  Ata disponível 
em http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Ata_79-Reunio-Conitec_versaoweb.pdf 
10 Pauta disponível emhttp://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Pauta-80-reunio---07-e--08-de-
agosto.pdf . Ata disponível em http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Ata---80-Conitec_-
versaoweb.pdf 
11 Pauta disponível em http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Pauta_81Reuniao.pdf Ata disponível 
em http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Ata_81_Reuniao.pdf 
12 Pauta disponível em http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Pauta_82Reuniao.pdf Ata disponível 
em http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Ata_82_Reuniao.pdf 

http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Pauta_79Reuniao.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Ata_79-Reunio-Conitec_versaoweb.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Pauta-80-reunio---07-e--08-de-agosto.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Pauta-80-reunio---07-e--08-de-agosto.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Ata---80-Conitec_-versaoweb.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Ata---80-Conitec_-versaoweb.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Pauta_81Reuniao.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Ata_81_Reuniao.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Pauta_82Reuniao.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2019/Ata_82_Reuniao.pdf
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3 Economia da Saúde 

A Assessoria Técnica do CONASEMS desenvolve as seguintes atividades voltadas 

para a Economia da Saúde: acompanhamento da execução e análise das peças 

orçamentárias da União; realização dos Fóruns de Debates “Novo Regime Fiscal: Efeitos 

na Saúde”; realização de análises de propostas de Projetos de Leis relacionados ao tema 

financiamento da saúde; acompanhamento do Projeto Metodologia dos Critérios de 

Rateio, no âmbito do PROADI-SUS; acompanhamento e análise das propostas de 

financiamento da Saúde apresentadas pelo Ministério da Saúde; suporte à Diretoria 

Executiva e ao Gabinete em eventos e apresentações sobre o tema; representação dos 

municípios nas comissões temáticas do SUS, como a Comissão Intersetorial de 

Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde; articulação de parcerias 

com instituições de destaque no cenário Saúde; atendimento a demandas dos COSEMS 

e municípios relacionadas ao tema; elaboração e manutenção do Painel de Apoio a 

Gestão; e elaboração de Notas Técnicas. 

Durante o XXXV Congresso do CONASEMS, a Assessoria se incumbiu do 

planejamento e organização técnica das seguintes atividades relacionadas ao tema 

Economia da Saúde: 

 Espaço de Apoio à Gestão – espaço dedicado ao atendimento dos 

Secretários Municipais de Saúde e seus assessores. O atendimento foi 

realizado pelos apoiadores do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-

COSEMS13 

 Mesa de Financiamento e Sustentabilidade de Sistemas Públicos de Saúde - 

promover o debate sobre o financiamento e sustentabilidade dos sistemas 

universais de saúde do Brasil e do mundo, especialmente soluções, 

resultados e desafios dos países de renda baixa e média do Sudeste 

Asiático14  

                                                 
13 https://www.conasems.org.br/xxxv-congresso-conasems-espaco-apoiador-oferece-servicos-aos-gestores/ 
14 https://www.conasems.org.br/xxxv-congresso-conasems-financiamento-do-sus-e-atencao-basica-sao-discutidos-
em-duas-grandes-mesas/ 

https://www.conasems.org.br/xxxv-congresso-conasems-espaco-apoiador-oferece-servicos-aos-gestores/
https://www.conasems.org.br/xxxv-congresso-conasems-financiamento-do-sus-e-atencao-basica-sao-discutidos-em-duas-grandes-mesas/
https://www.conasems.org.br/xxxv-congresso-conasems-financiamento-do-sus-e-atencao-basica-sao-discutidos-em-duas-grandes-mesas/
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 Seminário Orçamento Público e Transferências Fundo a Fundo - promover o 

debate para fortalecer o conhecimento dos gestores municipais na gestão 

dos recursos financeiros em saúde 

 Reunião Metodologia de Critérios de Rateio no SUS - conhecer a proposta 

do Ministério da Saúde para a metodologia para o critério de rateio dos 

recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados aos seus respectivos 

Municípios, visando à progressiva redução das disparidades regionais; 

promover a discussão entre os representantes do Ministério da Saúde e os 

Secretários Municipais de Saúde e demais convidados sobre o tema15  

Em parceria com o Banco do Brasil, foram iniciadas, em julho de 2019, atividades 

a fim de promover a execução dos saldos financeiros nas contas municipais de saúde, 

provenientes dos repasses Fundo a Fundo da União.  

Após a análise dos dados, foram estabelecidas três etapas para a primeira série 

de atividades que serão realizadas. A primeira etapa diz respeito à realização de uma 

videoconferência com os municípios que têm aplicação em fundos não governamentais 

e ou Certificado de Depósito Bancário (CDB). A segunda etapa será dedicada a promover 

a aplicação de valores acima de R$100,00 (cem reais) que estão parados em conta 

corrente. A terceira etapa buscará a promover o encerramento de contas com saldos 

zerados. 

A partir da execução das iniciativas do CONASEMS junto aos COSEMS para 

execução dos saldos nas contas financeiras dos repasses federais para os municípios 

será apresentado na primeira Reunião da Diretoria de 2020 um comparativo dos valores 

dos saldos entre o início e o final de 2019. 

O Painel de Apoio à Gestão passou por atualização, com informações da nova 

definição de Macrorregiões, conforme resolução da CIT. Sendo assim, o usuário que 

acessar a ferramenta já consegue fazer os levantamentos com base nas 117 (cento e 

dezessete) macrorregiões de saúde definidas pelos Municípios e Estados.16  

                                                 
15 https://www.youtube.com/watch?v=a4ggdIKgUbw&t=8208s 

16 https://www.conasems.org.br/atualizacao-do-painel-de-apoio-a-gestao-permite-consulta-de-dados-por-
macrorregioes/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a4ggdIKgUbw&t=8208s
https://www.conasems.org.br/atualizacao-do-painel-de-apoio-a-gestao-permite-consulta-de-dados-por-macrorregioes/
https://www.conasems.org.br/atualizacao-do-painel-de-apoio-a-gestao-permite-consulta-de-dados-por-macrorregioes/
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Também no quadrimestre em questão, de forma a dar total transparência ao 

processo das mudanças do financiamento da Atenção Básica, o CONASEMS 

disponibilizou no Painel de Apoio à Gestão os resultados das simulações que comparam 

os valores atualmente repassados pelo Ministério da Saúde para o financiamento da 

Atenção Básica dos municípios e os valores resultantes da proposta do novo modelo de 

financiamento da Atenção Primária em Saúde17. 

 

Ainda no mês de julho, foi publicado artigo, produzido pela Assessoria Técnica, 

na Revista de Saúde Pública: Portaria 3992/2017: desafios e avanços para gestão dos 

recursos no Sistema Único de Saúde.18 

Desde 2016 o CONASEMS promove anualmente fóruns de debates com o 

objetivo de ampliar e qualificar o entendimento dos gestores municipais sobre os efeitos 

da Emenda Constitucional – EC 95/2016, sobretudo em relação ao financiamento das 

ações e serviços públicos de saúde. Em agosto de 2019, se iniciaram as atividades de 

preparação para a realização do 4º Fórum de Debates – Novo Regime Fiscal: Efeitos na 

Saúde, o qual se constituirá em Reunião Temática do CONARES, a ser realizada no mês 

de novembro de 2019, em São Pulo/SP. O evento tem por objetivo debater os efeitos 

do novo regime fiscal desde sua promulgação, especialmente nas áreas sociais, bem 

como os efeitos das propostas de Reforma Tributária no Financiamento do SUS. 

O CONASEMS por meio da Assessoria Técnica e da Assessoria Jurídica, 

compareceu a uma série de reuniões, nos dias 9, 16 e 21 de agosto, com representantes 

do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), para 

discussões sobre a Portaria nº 220 de 30/01/2007, que regulamenta a operacionalização 

                                                 
17  https://www.conasems.org.br/21746-2/ 
18 http://www.rsp.fsp.usp.br/artigo/portaria-3992-2017-desafios-e-avancos-para-gestao-dos-recursos-no-sistema-
unico-de-saude/ 

https://www.conasems.org.br/21746-2/
http://www.rsp.fsp.usp.br/artigo/portaria-3992-2017-desafios-e-avancos-para-gestao-dos-recursos-no-sistema-unico-de-saude/
http://www.rsp.fsp.usp.br/artigo/portaria-3992-2017-desafios-e-avancos-para-gestao-dos-recursos-no-sistema-unico-de-saude/
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da cessão de crédito relativa aos recursos da Assistência de Média e Alta Complexidade, 

para pagamento da Contribuição Institucional das Secretarias Estaduais de Saúde ao 

CONASS e das Secretarias Municipais de Saúde ao CONASEMS. 

O Presidente do CONASEMS, Wilames Freire Bezerra, acompanhado do 

Secretário Executivo, Mauro Guimarães Junqueira, e de integrantes da Assessoria 

Técnica, se reuniram com a Deputada Carmem Zanotto, em 14 de agosto, para discutir 

Regionalização da Saúde e o Financiamento do SUS. Foi indicada a possibilidade de 

novos encontros para aprofundamento das discussões sobre vários temas afetos à 

gestão municipal do SUS. 

Em 15 de agosto, a Assessoria Técnica acompanhou apresentação do Programa 

SUS, sistema de informações sobre Média e Alta Complexidade. Na ocasião, foi acordada 

a disponibilização do sistema para visitação por membros do CONASEMS. 

Na mesma data, a Assessoria acompanhou o Presidente e o Secretário Executivo 

do CONASEMS em Audiência Pública na Subcomissão Permanente de Saúde no 

Congresso Nacional. 

Em 22 de agosto, a Assessoria Técnica acompanhou o SUMMIT Saúde Brasil 2019 

- Estadão, realizado em São Paulo/SP, além de apoiar a elaboração da exposição 

realizada pelo Secretário Executivo no evento. 

Em 26 de agosto, a Assessoria participou do I Simpósio de Financiamento dos 

Sistema de Saúde - Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas/SP. 

Dando continuidade à agenda de 12 de agosto, foi promovida, em 27 de agosto, 

reunião sobre o Projeto Metodologia dos Critérios de Rateio, desenvolvido pelo HAOC, 

no âmbito do PROADI-SUS, onde a Assessoria Técnica apresentou suas demandas para 

reformulação do referido projeto, considerando a metodologia estabelecida pelo 

Ministério da Saúde para a Atenção Primária à Saúde. Foi acordada a apresentação de 

proposta de reformulação, pelo HAOC, em setembro de 2019. 

Após tratativas entre o Ministério da Saúde e o HAOC, acompanhadas pelo 

CONASEMS, no mês de outubro de 2019, o HAOC apresentou ao Departamento de 

Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde (DGIP/MS) uma proposta 

de reestruturação do Projeto, que está sendo analisada. 



 

 

24 

A Assessoria Técnica se reuniu com técnicos da Associação Brasileira das 

Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), em 28 de agosto, para troca de 

informações sobre análises realizadas sobre Atenção Básica à Saúde. O Painel de Apoio 

à Gestão do CONASEMS será apresentado na próxima reunião da ABRASF, dando ênfase 

a apresentação dos saldos, de forma a promover a execução dos saldos de recursos 

federais nos municípios. A ABRASF irá aprofundar os estudos e posteriormente 

apresentará os resultados em oportuna reunião. 

Nos meses subsequentes ao XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais, 

no qual o Ministério da Saúde apresentou uma minuta de projeto para mudanças do 

financiamento da Atenção Básica, foram realizadas diversas reuniões com a participação 

dos Assessores dos CONASEMS. Em setembro de 2019, a proposta foi apresentada no 

CONARES e, nos meses seguintes, por meio de uma equipe formada por autoridades, 

técnicos e Assessores do CONASEMS, foi levada a eventos organizados pelos COSEMS 

em 22 (vinte e dois) Estados do Brasil. Paralelamente, os Assessores seguiram 

participando de diversas reuniões com as equipes de CONASS e Ministério da Saúde19. 

 As tratativas entre Banco Mundial e a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) com o objetivo de uma parceria para a implantação de gestão de custos em 

saúde nos municípios, resultou na apresentação pelo CONASEMS de uma proposta 

entregue ao Branco Mundial. Por sua vez, o Banco Mundial iniciou tratativas com a 

Secretaria de Atenção Primária a Saúde do Ministério da Saúde para viabilizar o Projeto 

Gestão de Custos e Curso Ecosaude – UFMG/Banco Mundial. 

Ademais, os técnicos da Economia da Saúde estão acompanhando a realização 

do Projeto de Fortalecimento dos Processos de Governança e Regionalização, executado 

pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) pelo PROADI-SUS, que tem como um dos 

objetivos construir e disponibilizar um referencial metodológico do processo de 

planejamento regional por meio da sistematização dos produtos elaborados em cada 

uma das seis macrorregiões20. 

                                                 
19 https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Conasems_NotaFinanciamentoAB_19nov19-1.pdf 
20https://www.conasems.org.br/oficina-de-alinhamento-do-projeto-da-regionalizacao-orienta-gestores-em-brasilia/ 

 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Conasems_NotaFinanciamentoAB_19nov19-1.pdf
https://www.conasems.org.br/oficina-de-alinhamento-do-projeto-da-regionalizacao-orienta-gestores-em-brasilia/
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4 Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 

Conforme registrado anteriormente neste Relatório, foi realizada, durante o 

XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a 16ª Mostra Brasil aqui 

tem SUS, onde foram inscritas 500 (quinhentas) experiências, sendo 478 (quatrocentas 

e setenta e oito) delas apresentadas, vindas de todas as partes do Brasil, além da 

realização, no mesmo evento, do Seminário de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde.  

  
XXXV Congresso Nacional – Premiação 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS 

Também aconteceu nesse mês a 1ª Oficina de Trabalho para a discussão de 

diretrizes curriculares para o curso técnico para agentes comunitários de saúde e agente 

de controle de endemias. 

No pós-XXXV Congresso, foi promovida Reunião da Comissão Organizadora da 

16ª Mostra Brasil aqui tem SUS, para avaliação da atividade e dos processos envolvidos. 

Ainda em julho, a Assessoria Técnica acompanhou a Reunião Ordinária da 

Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho (CIRHRT), que 

assessora o Conselho Nacional de Saúde nos temas afetos à Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde para os trabalhadores do SUS. 

A formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Endemias também esteve na pauta em agosto, em reuniões com a Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS) e também com 

o Grupo Técnico de Trabalho da Atenção Básica (GTAB/CONASEMS).  

No mesmo mês de agosto, a Assessoria esteve presente em Oficina de 

Alinhamento sobre atuação frente a “escalpelamentos” de mulheres e meninas, 

provocados por motores de barcos na região norte do País. 
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Em agosto, foram definidos, em conjunto com a equipe da Assessoria de 

Comunicação Social, quais serão os produtos da 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS a serem 

produzidos (Catálogo, Revista, Livro Técnico, Webdocs). No mesmo período, a 

necessidade de ajustes no sistema de informação da Mostra foi avaliada com a equipe 

de tecnologia da informação. 

Registre-se, ademais, a participação da Assessoria Técnica, no mês de agosto, 

na Oficina de Metodologia de Análise do Prêmio APS Forte, organizada pela Organização 

Pan-americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), para início das 

avaliações das experiências. A metodologia de avaliação foi apresentada em Reunião de 

Avaliação do prêmio APS Forte, em 04 de setembro, quando se deu o encaminhamento 

de experiências para avaliação. 

Ainda no mês de agosto, vale apontar a participação da Assessoria no Seminário 

Intergeracional Graduação-Mestrado Profissional da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília (UnB). 

Em 2 de setembro, foi promovido Seminário de Boas Práticas em Gestão de 

Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul, com participação 

de representantes dos países integrantes do Bloco e convidados. O CONASEMS esteve 

presente no evento, no qual foram apresentadas iniciativas dos diferentes países no 

enfrentamento das dificuldades para o provimento de profissionais de saúde em regiões 

remotas e também discutir o reconhecimento de diplomas nos países do Mercosul. 

Em setembro, durante o 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas 

em Saúde, promovido em João Pessoa/PB pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), o CONASEMS realizou Oficina de Trabalho para discutir proposições para a 

Mostra de Experiências da Entidade e Roda de Conversa para proporcionar um 

momento de troca entre os participantes e convidados. A Oficina de Trabalho, 

denominada “As Mostras de Experiências exitosas como dispositivo de transformação 

da prática no SUS”, ocorrida no dia 26 de setembro,  teve como objetivo, a partir de uma 

reflexão sobre a importância de mostras de experiências, explorar esse potencial e 

apresentar propostas para que a Mostra Brasil aqui tem SUS, realizada anualmente pelo 

CONASEMS em seu Congresso Nacional, tenha maior repercussão e se constitua como 
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um processo permanente de troca, articulação e aprendizado entre municípios, 

profissionais de saúde e a sociedade de uma maneira geral. Já a Roda de Conversa 

“Experiências premiadas na 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS, CONASEMS-2019”, ocorrida 

no dia 28 de setembro, foi uma iniciativa visando dar visibilidade e fortalecer o processo 

de aprendizagem em ato e um reforço ao fortalecimento do SUS e do trabalho na 

saúde”. Para essas atividades, coordenadas pelos Assessores Técnicos do CONASEMS 

Flávio Álvares e Marcia Pinheiro, e pela integrante da Assessoria de Comunicação Social, 

Talita de Carvalho, foram convidadas 16 (dezesseis) pessoas para representar o 

CONASEMS, as quais tiveram passagens aéreas emitidas e o custeio de diárias e ajuda 

de custo. Com base no TRE nº 078/2019, foram confeccionados e disponibilizados, para 

a realização desses eventos, 02 (dois) banners informativos, bem como providenciado 

material de apoio (pauta/programação impressa, listas de presença, modelos de 

Relatório de Viagem e certificados de presença). 

Nos dias 3 e 4 de outubro, em Brasília/DF, a Assessoria Técnica promoveu Oficina 

de Trabalho de Avaliação da 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS e de Planejamento da 17ª 

Mostra, sob a coordenação da Comissão Organizadora da 16ª Mostra. A oficina teve 

como objetivo realizar a avaliação dos processos de apoio e construção da 16ª Mostra; 

a revisão do Regulamento da Mostra Brasil aqui tem SUS; e a proposição de 

planejamento da 17ª Mostra/2020. Participaram da atividade os 12 (doze) membros da 

Comissão Organizadora; as 27 (vinte sete) pessoas de referências dos COSEMS e os 12 

(doze) avaliadores e comentaristas da Mostra. Para a realização da oficina foram 

emitidas passagens aéreas e disponibilizadas hospedagens com jantar para 31 (trinta e 

um) convidados, e disponibilizados os seguintes recursos: sala em hotel contratado com 

capacidade para 60 (sessenta) pessoas; 02 (duas) salas com capacidade para 20 (vinte) 

pessoas, ambas com equipamentos audiovisual e multimídias; material de apoio; água 

e café durante toda a reunião; e coffee break e almoço para 60 (sessenta pessoas). 

  

Oficina de Avaliação da 

16ª Mostra Brasil aqui 

tem SUS 

Outubro de 2019 
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Em 7 de outubro, o CONASEMS, por meio da Assessoria Técnica, participou do 

"Lançamento da iniciativa Safer - prevenção e redução das mortes e incapacidades por 

uso de bebidas alcoólicas", iniciativa da OPAS/OMS. O evento contou com a presença 

de representantes do CONASS e dos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Cidadania. 

Em 15 e 16 de outubro, foi realizado o I Seminário da PNEPS - Promoção da Saúde 

no âmbito do Projeto "Em Frente Brasil/MJ", com a participação de representantes dos 

governos dos municípios de Cariacica/ES, Ananindeua/PA, Paulista/PE, Goiânia/GO e 

São José dos Pinhais/PR, equipe técnica do Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde (DEGES/MS), CONASEMS e Ministério da Justiça. O evento serviu para 

apresentação do Projeto e do papel da área de saúde na iniciativa, além da assinatura 

de Declaração de Intenção por todos os municípios presentes. 

No dia 23 de outubro, em reunião com a equipe de saúde da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), foi apresentado Prêmio Municiências, além de 

compartilhadas experiências do CONASEMS na organização da Mostra Brasil aqui tem 

SUS. Na ocasião, foi acordado o compartilhamento da plataforma da CNM para as 

publicações da Mostra. 

Em 25 de outubro, foi discutida, em reunião com equipe do Governo do Distrito 

Federal (GDF), a participação do Distrito Federal na Mostra Brasil aqui tem SUS. 

Em 29 e 30 de outubro, a Assessoria participou de Oficina de Sistematização de 

Práticas do IdeiaSUS, com a presença de autores de experiências premiadas 

regionalmente no ano de 2018, da equipe do IdeiaSUS, e de um especialista convidado. 

A atividade é parte do processo de acompanhamento e monitoramento das 

experiências premiadas regionalmente em 2018 pela equipe do IdeiaSUS e discussão da 

prática de sistematização de experiências, para elaboração de Planos de Trabalho junto 

aos municípios. 

Em 31 de outubro, realizou-se reunião sobre o Mestrado Profissional ENSP-

CONASEMS, com foco na Regionalização, com a participação da Assessoria Técnica e da 

equipe da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo cruz 

(ENSP/FIOCRUZ), para discutir o formato da oferta do Mestrado Profissional com foco 

na Regionalização, uma parceria ENSP e CONASEMS. 
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5 Fortalecimento da Atenção Básica 

O Fortalecimento da Atenção Básica é uma das mais importantes linhas de 

trabalho do CONASEMS. As atividades da Assessoria Técnica enfocaram, principalmente, 

apoio e desenvolvimento de ações do Grupo Técnico da Atenção Básica (GTAB); 

orientações e estratégias para execução do Plano de Fortalecimento da Atenção Básica; 

participação efetiva nas agendas da Comissão Intergestores Tripartite, com foco na 

proposta de novo modelo de financiamento da Atenção Básica junto ao Ministério da 

Saúde, bem como participação nos seminários estaduais para discussão do modelo; e 

apoio aos COSEMS nas estratégias de implementação das pactuações. 

Em agosto, a Assessoria Técnica realizou oficina para discussão ampliada da nova 

proposta de Financiamento da Atenção Básica e também da Medida Provisória 890, que 

trata do Programa Médicos pelo Brasil, proposta de provimento desse profissional para 

a Atenção Básica nos municípios brasileiros. 

Diante da necessidade de ampliação e aprofundamento das análises e discussões 

sobre a proposta de novo modelo de Financiamento da Atenção Primária à Saúde, 

apresentada pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Representantes 

Estaduais do CONASEMS (CONARES), reunido em 16 e 17 de setembro, deliberou pela 

realização de eventos em todos os Estados do País, nos quais o Ministério da Saúde 

apresentaria e debateria a proposta, sempre com participação de representantes da 

Diretoria Executiva e da Assessoria Técnica do CONASEMS. 

Como se verá, a realização dos eventos em tela mobilizou o quadro de Assessores 

Técnicos como um todo. A tabela a seguir apresenta informações detalhadas sobre os 

eventos realizados no mês de outubro de 2019: 

COSEMS DATA 
REPRESENTANTE 

CONASEMS 
ASSESSOR TÉCNICO 

CONASEMS 
REPRESENTANTE SAPS/MS 

RS 08/10/2019  Diogo Demarchi 
Larissa Ramos (membro da Coordenação-
Geral de Financiamento da Atenção Primária) 

PE 08/10/2019 
Hisham Mohamad 

Hamida 
Rodrigo Lacerda 

Caroline Martins (Diretora de Programas da 
SAPS/MS e Secretária Substituta) 

PB 09/10/2019 
Hisham Mohamad 

Hamida 
Rodrigo Lacerda 

Daniela Ribeiro (Coordenadora-Geral de 
Financiamento da APS) 

BA 14/10/2019 
Mauro Guimarães 

Junqueira 
Diogo Demarchi 

RN 16/10/2019 
Cristiane Martins 

Pantaleão 
Daniel Faleiros 

Olívia Medeiros (Assessora da Direção do 
Departamento de Saúde da Família) 

PI 18/10/2019 
Mauro Guimarães 

Junqueira 
Elton Chaves Larissa Ramos 
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COSEMS DATA 
REPRESENTANTE 

CONASEMS 
ASSESSOR TÉCNICO 

CONASEMS 
REPRESENTANTE SAPS/MS 

RJ 18/10/2019 
Hisham Mohamad 

Hamida 
Nilo Bretas 

Erno Harzheim (Secretário de Atenção 
Primária à Saúde) e Carlo Cunha 
(Assessor/Consultor do Gabinete da Secretaria 
de Atenção Primária à Saúde) 

SP 21/10/2019 
Mauro Guimarães 

Junqueira 
Diogo Demarchi Erno Harzheim e Olivia Medeiros 

AP 21/10/2019 
Hisham Mohamad 

Hamida 
Elton Chaves 

Otávio D’Avila (Diretor do Departamento de 
Saúde da Família)  

AM 22/10/2019 
Hisham Mohamad 

Hamida 
Daniel Faleiros Daniela Ribeiro 

SC 22/10/2019 
Wilames Freire 

Bezerra 
Diogo Demarchi Carlo Cunha e Larissa Ramos 

RO 23/10/2019 
Hisham Mohamad 

Hamida 
Rodrigo Lacerda 

Dirceu Klitzke (Coordenador Adjunto da 
Coordenação-Geral de Financiamento da APS) 

MG 24/10/2019 
Hisham Mohamad 

Hamida 
Diogo Demarchi Erno Harzheim 

ES 24/10/2019 
Cristiane Martins 

Pantaleão 
Daniel Faleiros Olívia Medeiros 

GO 29/10/2019 
Wilames F. Bezerra 
Mauro G. Junqueira 
Hisham M. Hamida 

Rodrigo Lacerda Caroline Martins 

     

A Assessoria Técnica do CONASEMS participa das atividades do 

GTAB/CONASEMS, que prosseguiram com intensa agenda de trabalho no quadrimestre 

em tela, realizando as seguintes reuniões, sob a responsabilidade dos Assessores 

Técnicos da Entidade Elton Chaves, Kandice Falcão e Alessandro Chagas: 

 Reunião do GTAB, no dia 23 de julho, na Sede do CONASEMS em Brasília/DF, 

tendo como objetivo a realização de avaliação das atividades de Atenção Básica no 

Congresso do CONASEMS; discussão dos assuntos colocados pela SAPS/MS: extensão da 

carga horária; novo formato de Provimento Médico; novo financiamento da Atenção 

Primária à Saúde (APS); fluxo de credenciamento (Portaria); avaliação da Atenção Básica 

e organização da agenda do GTAB: participação nos fóruns políticos existentes; e 

projetos operacionais do Plano do CONASEMS para fortalecimento da Atenção Básica. 

Participaram da reunião 06 (seis) membros do GTAB e os três Assessores Técnicos do 

CONASEMS, sendo que, para a reunião foram disponibilizados: uma sala com 

capacidade para o público participante; equipamentos multimídia e audiovisuais; água 

e café durante toda a reunião e vouchers para almoço dos participantes. Foram também 

emitidas cinco passagens aéreas para os membros do GTAB (TRE nº 052/2019); 
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 Reunião técnica tripartite do GTAB, em Brasília/DF, no dia 15 de agosto, com 

representantes da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Mistério da Saúde 

(SAPS/MS), CONASS e Secretaria Técnica da Tripartite, sendo que participaram da 

atividade representando o CONASEMS os 06 (seis) membros do GTAB. Para tanto, foram 

emitidas passagens aéreas, disponibilizadas hospedagens e efetuado o pagamento de 

ajuda de custo aos membros do GTAB (TRE nº 060/2019); 

 Reunião do GTAB, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, no Núcleo de Estudos 

de Políticas Públicas da Universidade de Campinas (NEPP/Unicamp), em Campinas/SP, 

com a participação de 07 (sete) membros do grupo técnico, como o objetivo de discutir 

a seguinte pauta: Análise da nova proposta de financiamento federal da APS 

apresentada pela SAPS/MS, com foco nos quatro componentes propostos e nos 

indicadores a serem utilizados para cálculo do componente desempenho; Discussão 

sobre flexibilização de carga horaria da APS; Discussão a respeito da classificação de 

municípios utilizada pela SAPS/MS com vistas à inserção no “Programa Médicos pelo 

Brasil”; e Formulação e detalhamento da Agenda GTAB 2019. A estrutura para a reunião 

foi cedida pelo NEPP/Unicamp, tendo sido disponibilizadas passagens aéreas e diárias 

aos participantes (TRE nº 061/2019); 

 Reunião técnica tripartite do GTAB, na SAPS/MS, em Brasília/DF, no dia 18 de 

setembro, com representantes da SAPS/MS, do CONASS e da Secretaria Técnica da 

Tripartite, para discutir pauta referente à Atenção Básica. Participaram da atividade 

representando o CONASEMS, 07 (sete) membros do GTAB e um gestor convidado, para 

os quais foram disponibilizadas passagens aéreas, hospedagem, alimentação e ajuda de 

custo (TRE nº 076/2019); 

 Reunião do GTAB, no dia 27 de setembro, no NEPP/Unicamp, em 

Campinas/SP, que teve como objetivo tratar da seguinte pauta: Discussão sobre 

financiamento da AB a partir do documento oficial a ser enviado pelo Ministério da 

Saúde ou pela apresentação do Ministério da Saúde no CONARES; e encaminhamentos 

operacionais do Plano do CONASEMS de Fortalecimento da AB. Para a realização da 

atividade foram disponibilizadas passagens aéreas e diárias para os participantes, sendo 

que a estrutura foi cedida pelo NEPP/Unicamp (TRE nº 080/2019); 



 

 

32 

 Reunião técnica tripartite do GTAB, na SAPS/MS, em Brasília/DF, no dia 17 de 

outubro, com representantes da SAPS/MS, do CONASS e da Secretaria Técnica da 

Tripartite, para discutir pauta referente à Atenção Básica. Participaram da atividade 

representando o CONASEMS, quatro membros do GTAB e um gestor convidado, para os 

quais foram disponibilizadas passagens aéreas, hospedagem, alimentação e ajuda de 

custo (TRE nº 086/2019); 

 Reunião de trabalho do GTAB e Assessoria Técnica do CONASEMS, no dia 31 

de outubro, na Sede do CONASEMS, em Brasília/DF, sendo o Assessor Técnico do 

CONASEMS Diogo Demarchi o responsável pela atividade, que teve como objetivo 

debater para subsidiar a Diretoria da Entidade acerca da proposta do Ministério da 

Saúde referente aos indicadores de desempenho vinculados ao novo financiamento da 

Atenção Básica para o País.  Com base no TRE nº 093/2019, foram disponibilizadas 

passagens aéreas, hospedagem, ajuda de custo e alimentação para os quatro membros 

do GTAB participantes da reunião. 

Parte dos técnicos da Assessoria do CONASEMS e parte dos membros do GTAB, 

além de gestores e técnicos de Secretarias Municipais de Saúde, participam de Mestrado 

Especial em Saúde Coletiva, iniciativa do CONASEMS e da Faculdade São Leopoldo 

Mandic, que visa o aprimoramento das capacidades de discussão, formulação e 

implementação das políticas públicas em saúde. O programa do curso prevê atividades 

presenciais bimestrais até 2021, no campus da referida instituição de ensino e as 

atividades da turma se iniciaram entre 9 e 13 de setembro com o evento “Plano de 

Fortalecimento da Atenção Básica do CONASEMS”. O evento foi realizado na própria 

Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas/SP, sob a responsabilidade da integrante 

da Assessoria Jurídica Joselisses Ferreira e dos Assessores Técnicos Alessandro Chagas, 

Diogo Demarchi, Kandice Falcão e Sylvio Andrade. O evento teve como objetivo a 

participação no referido curso de Mestrado Profissional para aprimoramento dos 

colaboradores do CONASEMS na discussão de formulação e implementação das políticas 

públicas de saúde, e como tema: Atenção Básica e Vigilância em Saúde, com ênfase em 

duas das principais políticas públicas de saúde do SUS - Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB) e Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), destacando como de 
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suma importância manter o caráter inclusivo dessas políticas públicas. Para a 

participação no evento foram disponibilizadas passagens aéreas, hospedagem, 

alimentação e ajuda de custo aos participantes (TRE nº 069/2019). 

O Projeto Cidadania Jovem é uma parceria entre o Instituto de Pesquisa e Apoio 

ao Desenvolvimento Social (IPADS) e a Bayer, com o apoio do CONASEMS, 

implementando ações nos municípios de Rio Pedro da Eva (Amazonas), Demerval Lobão 

(Piauí), Goianésia (Goiás), Pedreira (SP) e Cascavel (PR). 

Promovendo formação de agentes educacionais para atuar em processos de 

formação integral de adolescentes, o escopo enfoca ainda a sistematização de 

metodologia que possa ser utilizada através de outras iniciativas. Além disso, o Projeto 

Cidadania viabiliza o desenvolvimento de atividades com adolescentes em municípios 

selecionados e representativos de todas as macrorregiões do pais. 

Estão previstas ainda a produção de Documento Orientador sobre promoção da 

saúde de adolescentes como contribuição à Atenção Primária à Saúde (APS) do SUS, 

numa perspectiva intersetorial; a produção de Manual Técnico sobre saúde do 

adolescente que oriente a oferta de cuidado a pessoas dessa faixa etária nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) do SUS; e a produção de Material de Apoio (vídeos e aplicativos) 

para uso dos adolescentes, de suas famílias e de profissionais de saúde. 
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6 Fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS 

Pauta constante desde a fundação do CONASEMS, cabe registrar iniciativas 

estruturadas recentemente, todas voltadas para o fortalecimento da Rede 

CONASEMS/COSEMS, iniciando com um breve resgate histórico acerca do tema. 

Em 2015, o Grupo Condutor do Fortalecimento dos COSEMS estruturou suas 

iniciativas em 5 (cinco) dimensões: Sede; Estatuto; Reuniões; Assessoria; e Organização. 

A partir de 2017, visando consolidar a Rede Colaborativa por meio da estratégia 

Apoiador, o Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do 

SUS (HAOC/PROADI-SUS) vem promovendo formação teórico-prática dos profissionais 

que integram a rede de apoiadores que atuam nos 26 (vinte e seis) COSEMS. 

Ainda em 2017, foi celebrada a Carta Acordo “Governança Estratégica e 

Participativa do SUS”, com a OPAS/OMS, com o objetivo geral de fortalecer o modelo de 

governança estratégica e participativa do SUS, passando por objetivos específicos como 

o alinhamento institucional; o desenvolvimento de um modelo de governança, baseado 

na metodologia do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização do 

Governo Federal (Gespública); e a prestação de apoio aos COSEMS. 

Em 2019, durante o XXXV Congresso, os gestores municipais, reunidos em 

Assembleia Geral, incluíram o fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS como uma 

das 9 (nove) diretrizes formuladas para a Diretoria Executiva elaborar o Plano de 

Trabalho da Gestão 2019/2020. 

Ainda em 2019, o modelo de governança desenvolvido no âmbito do Gespública, 

voltado para o desenvolvimento da gestão em órgãos públicos, foi adaptado para a 

realidade da Rede CONASEMS/COSEMS, em Oficina de Trabalho com a participação de 

toda a Assessoria Técnica e do Consultor externo Marcos Franco, em 23 de agosto, 

contemplando 7 (sete) Dimensões: Liderança; Planejamento; Relação do COSEMS com 

os gestores municipais de saúde no seu Estado; Transparência e integridade; Informação 

e conhecimento para a tomada de decisões; Pessoas; e Processos organizacionais. Para 

a realização dessa atividade foram disponibilizados: uma sala de reunião com notebook, 

projetor e capacidade para 30 (trinta) pessoas, mais três salas de trabalho, com 

notebook, projetor e capacidade para 07 (sete) pessoas cada, todas em hotel 
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contratado; café e água durante a Oficina, bem como almoço para 30 (tinta) pessoas 

(TRE nº 063/2019). 

Em reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais da Entidade 

(CONARES), em Brasília/DF, nos dias 16 e 17 de setembro, foi decidida a realização de 

atividade específica com a participação de todos os COSEMS, para validação final do 

Modelo de Governança. 

Assim, foi realizada nos dias 10 e 11 de outubro, durante a 76ª Reunião Geral de 

Prefeitos e Prefeitas da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Salvador/BA, a Oficina 

de Trabalho “Fortalecimento da Governança dos Conselhos de Secretarias Municipais 

de Saúde nos Estados (COSEMS) ”, na qual Presidentes e Secretários Executivos de 23 

(vinte e três) COSEMS avaliaram e validaram a Matriz de Governança, o Instrumento de 

Autoavaliação da Gestão (IAG 150 pontos) e o Guia de Aplicação do IAG, para utilização 

em toda Rede CONASEMS/COSEMS, como parte do escopo do Projeto “Construção de 

Posicionamento Institucional e Discussão de Responsabilidades Interfederativas no 

Âmbito do SUS sob a Ótica da Governança” (Carta Acordo nº SCON2017-02723, 

celebrada entre o CONASEMS e a OPAS/OMS). 

Além dos Presidentes e Secretários Executivos dos COSEMS, participaram da 

reunião pelo CONASEMS, o Presidente, os Vice-Presidentes, os Diretores Administrativo 

e Financeiro, o Secretário Executivo, a Gerente Geral, o Coordenador Técnico, os 

Assessores Técnicos, os integrantes da Assessoria de Comunicação Social e da Assessoria 

Jurídica, os Consultores externos Marcos Franco e Marizélia Moreira, e uma convidada 

do COSEMS/PR, totalizando 80 (oitenta) pessoas. 

O evento contou com a parceria da FNP no que concerne à disponibilização de 

um espaço com cadeiras, audiovisual, café e água, e foi viabilizado pelo CONASEMS, no 

tocante ao provimento de infraestrutura adicional, notebooks com mouse sem fio, 

impressora com insumos, internet, sistema de som com microfones sem fio, operação 

de áudio, equipe de apoio e coffee break para os participantes. O CONASEMS também 

disponibilizou passagens aéreas, diárias e ajuda de custo aos participantes, com exceção 

daqueles do COSEMS/BA (TRE nº 075/2019). 
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No quadrimestre em referência, atividades relacionadas à implementação do 

Projeto Formação da Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do 

SUS prosseguiram intensamente. 

Na semana de 8 a 12 de julho, foram realizadas análise e contribuições nas aulas 

2 e 3 do Curso 2 de Aprimoramento em Práticas de Apoio, com o encaminhamento do 

material comentado à escola do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.  

Além disso, durante reunião sobre a Matriz das Visitas em 2019 aos COSEMS, 

após avaliação e análise das informações coletadas nas visitas, foram feitos ajustes nas 

colunas e nas informações a serem coletadas e proposição de estratégia de 

apresentação para a Diretoria, considerando o cenário técnico e institucional do 

CONASEMS.   

Também entre os dias 8 e 12 de julho, foram elaborados briefing e roteiro do 

vídeo da colaboração do Secretário Executivo Mauro Junqueira para a Aula 2 do Módulo 

1, do Curso 2 de Aprimoramento em Práticas de Apoio; além de outras contribuições 

aos textos das Aulas 1 e 2 do mesmo Módulo/Curso, possibilitando a entrega dos textos 

desenvolvidos para essas aulas. 

Na terceira semana de julho (entre os dias 15 e 19) realizou-se a discussão para 

a Aula 3, Módulo 1, do Curso 2 de Aprimoramento em Práticas de Apoio, permitindo 

alinhamentos sobre a ementa, competência e objetivos esperados para a aula e entrega 

das principais contribuições ao texto proposto para a aula. Além disso, foi realizada a 

gravação dos vídeos com as participações de Mauro Junqueira e Nilo Bretas para a Aula 

2, Módulo 1, do Curso 2 de Aprimoramento em Práticas de Apoio. 

No mesmo período, em visita do Grupo Executivo (GE) do Projeto ao 

COSEMS/AM, a agenda incluiu reunião com o grupo de apoio, equipe técnica, 

coordenação do Projeto, Diretoria e Presidência, visando acompanhar a experiência do 

apoio no Estado, destacando o processo histórico, avaliações realizadas e percepções 

do grupo sobre o Projeto no âmbito do Rede Colaborativa. Além disso, foi possível 

receber sugestões para o curso de aprimoramento e proposições de encaminhamentos 

sobre discussão de sustentabilidade.  
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Inicialmente, a reunião contou com a participação do Vice-Presidente do 

COSEMS, Secretaria-Executiva e assessoria, para análise do Planejamento e avaliação da 

Diretoria sobre o desempenho dos apoiadores e Coordenadora; análise de 

compatibilidade de agenda de dedicação às ações do Projeto, considerando a jornada 

de trabalho nos municípios. Foi proposta a realização de discussão e organização do 

Planejamento de forma regional, considerando a dificuldade de atender pedidos 

individuais. 

Entre os dias 22 e 26 de julho, durante Reunião do GE em São Paulo/SP, foram 

realizados discussão, alinhamentos e encaminhamentos da proposta de avaliação a ser 

realizada pelo HAOC, bem como discussão sobre o Curso 2 de Aprimoramento – 

encaminhamentos voltados às aulas, autores, matriz e prazos do curso. 

Na mesma semana, cabe registrar as contribuições na proposta de atividade de 

bolsa para o grupo do apoio vinculado aos Apoiadores e Coordenadores, discussão e 

alinhamento da integração da área de Governança da Informação e a Rede Colaborativa 

CONASEMS/COSEMS.  

Nos dias 1º e 2 de agosto, a Assessoria participou de reunião de alinhamento e 

articulação da estratégia de apoio em resposta rápida à sífilis nas ações de apoio da Rede 

Colaborativa CONASEMS/COSEMS, com o objetivo de promover o reconhecimento e 

articulação das estratégias de apoio desenvolvidas em territórios prioritários ao 

enfrentamento à sífilis. 

Em Reunião do Grupo Executivo, foi abordada a Tutoria para o Curso 2 de 

Aprimoramento em Práticas de Apoio, resultando em revisão do processo de trabalho e 

do perfil proposto para tutoria, visando interação e acompanhamento dos alunos, bem 

como auxílio ao GE na construção do curso e atividades. 

Na segunda semana de agosto, em visita do GE ao COSEMS/MT, realizou-se 

reunião com o Presidente, coordenação, grupo de apoio e equipe técnica do COSEMS, 

para abordagem da experiência do apoio no Estado, destacando o processo histórico, 

avaliações realizadas e percepções do grupo sobre o Projeto no âmbito da Rede 

Colaborativa, além da escuta sobre sugestões para o curso de aprimoramento e 

encaminhamentos sobre discussão de sustentabilidade do Apoio. 
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Ainda entre os dias 5 e 9 de agosto, foram efetuados ajustes e acompanhamento 

da elaboração de videoaula para a Aula 2 - Cenário Político Institucional do SUS: 

Ministério da Saúde - a Comissão Intergestores Tripartite e sua agenda, do Curso 2 de 

Aprimoramento em Práticas de Apoio. Além disso, foram realizadas últimas sugestões à 

equipe de Comunicação do CONASEMS para a adaptação e edição no vídeo “Ônibus para 

Felicidade”. 

Na semana seguinte, de 12 a 16 de agosto, foi realizada visita do Grupo Executivo 

ao COSEMS/MA. A visita contou com a Direção do Departamento de Gestão 

Interfederativa e Participativa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

(DGIP/SE/MS) e a coordenação da Coordenação-Geral de Cooperação à Gestão 

Interfederativa (CGCI/DGIP/SE/MS), conhecedores do território. No programa, reunião 

do GE com a coordenação, grupo de apoio e Vice-Presidente do COSEMS. 

A pauta foi conduzida visando a aproximação e o alinhamento das agendas 

desses atores, o que permitiu identificar a necessidade de realização de ajustes, 

aprofundamento e discussão no modo de operação do Apoio, apontando assim para a 

realização de uma segunda visita, ainda em 2019. 

Foi realizada a abordagem da experiência do Apoio COSEMS no Estado, 

destacando o modo e processo de realização dessa atividade. Os apoiadores abordaram 

o impacto da estratégia nos âmbitos da governança, planejamento em saúde e 

indicadores das mais diversas áreas, como por exemplo na Vigilância em Saúde. Foi 

realizada escuta sobre sugestões para o curso de aprimoramento e encaminhamentos 

sobre discussão de sustentabilidade a partir da importância do Apoio e da dificuldade 

da instituição em garantir a contrapartida necessária para desenvolvimento das ações 

de apoio. O GE realizou a aproximação com a coordenação de apoio, sugerindo 

fortalecimento do planejamento desenvolvido pela equipe de apoio. O GE também 

participou da reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), para, ao final do evento, 

fazer apresentação do Projeto e relatar a visita realizada.  

Entre os dias 19 e 23 de agosto, foram realizadas visita do Grupo Executivo ao 

COSEMS/AL e ao COSEMS/MG.  
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Em Alagoas, a visita tinha como previsão inicial a participação do GE na reunião 

da CIB, visando apresentação da estratégia de apoio e dos objetivos da visita, o que, no 

entanto, não ocorreu. A agenda prosseguiu com a realização de reunião inicial, com a 

participação de Secretários Municipais de Saúde e membros da Diretoria da Entidade 

local. No período da tarde, a coordenação e grupo de apoiadores iniciaram a abordagem 

e contextualização do apoio no território. O grupo de apoio abordou o modo de atuação 

no território, destacando o impacto positivo na agenda. Ficou evidenciada a fragilidade 

na discussão do grupo de apoio com a Diretoria do COSEMS, bem como a dificuldade da 

instituição para a contrapartida visando melhoria nos deslocamentos e garantia de 

diárias e passagens.  

No segundo dia, o GE aprofundou as discussões com a coordenação de apoio e 

com o grupo de apoiadores.  Ao final, foi solicitado ao membro fiscal presente que 

levasse à Diretoria discussões para ampliação da contrapartida e a melhoria de 

comunicação entre Diretoria e o grupo de apoio, visando alinhamento do planejamento 

da instituição.  

Na visita do GE ao COSEMS/MG, realizou-se apresentação da Estratégia Apoio e 

dos objetivos da visita aos integrantes da equipe técnica da Entidade local e à sua 

Diretoria.  O Presidente do COSEMS/MG apresentou a Estratégia Apoio de Minas Gerais 

e seu histórico. Foi apontada ao Presidente a necessidade de se alinhar a duplicidade de 

condução da coordenação do apoio no Estado. 

Fechando o mês de agosto, entre os dias 26 e 30, foi realizada reunião do grupo 

de autoria do Curso 2 de Aprimoramento de Práticas de Apoio (Assessora Técnica Denise 

Hinehart, Consultor externo Marcos Franco, Marcelo Pereira pelo HAOC e Márcia 

Mecone em audioconferência). Durante esse período, foram acordados estratégias e 

alinhamentos, visando a construção e elaboração das aulas 2, 3, 4, 5 e 6: ajustes na 

Matriz de Conteúdos do Curso 2; definição de estratégias para aproximação com os 

autores; revisão dos textos pensados para as aulas; contribuições ao texto introdutório 

da Aula 2 Cenário Político Institucional do SUS: Ministério da Saúde - a Comissão 

Intergestores Tripartite e sua agenda (Curso 2). 
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Por fim, em videoconferência do GE, além da aprovação das atas anteriores 

(solicitação de validação das Atas), foram definidas agendas das próximas reuniões do 

GE (09 e 10 de setembro, em São Paulo/SP – discussão sobre o encontro presencial em 

outubro, tutoria e continuidade da Estratégia Apoio). 

Iniciando-se o mês de setembro, entre os dias 2 e 06, em visita do GE ao 

COSEMS/GO foi promovida reunião com a coordenação e equipe de apoio para 

aproximação com as atividades de apoio a partir da visão do grupo. Após apresentação 

dos territórios, fluxos e governança, realização de reuniões de Comissão Intergestores 

Regional (CIR), presença dos Secretários, principais temas e questões de cada região de 

saúde, foram recebidas sugestões para o curso de aprimoramento. 

Com a coordenação de apoio, foi realizada avaliação da agenda com o grupo de 

apoio no dia anterior. Destaque para o olhar estratégico da coordenadora, frente aos 

desafios políticos da instituição, experiência que deve ser compartilhada com os demais 

coordenadores. Destaque para essa ação estratégica envolvendo os Vices regionais. Foi 

solicitado o compartilhamento da matriz de responsabilidade desenvolvida no Estado. 

Em reunião com a Presidente, Diretoria, coordenação e grupo de apoio do 

COSEMS/GO, foi abordada a experiência do Apoio COSEMS no Estado, destacando o 

processo histórico, avaliações realizadas e percepções do grupo sobre o Projeto no 

âmbito do Rede Colaborativa.  

Após encaminhamentos sobre discussão de sustentabilidade a partir da 

importância de temas, é imperioso destacar que a agenda promoveu uma integração 

entre a Presidência, Diretoria e grupo de apoio, como um dos primeiros movimentos de 

reunião com apoiadores da atual Diretoria. 

Na semana de 9 a 13 de setembro, a Assessoria participou da Reunião do Grupo 

Executivo em São Paulo/SP. Na pauta, a contratação de consultoria/tutoria no Curso 2 

de Aprimoramento de Práticas de Apoio; II Encontro Presencial 2019; Publicação de 

Experiências 2018; Pesquisa de Avaliação e Revisão da Súmula Orientativa. 

Em visita do GE ao COSEMS/RS, ocorreu reunião entre o Presidente, 

coordenação, equipe de apoio e Secretário Executivo para abordagem da experiência 

do Apoio no Estado, destacando o processo histórico, avaliações realizadas e percepções 
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do grupo sobre o Projeto no âmbito do Rede Colaborativa. Registrou-se que, na visão da 

Diretoria, fica demonstrado o crescimento do Apoio e sua importância no 

fortalecimento da Entidade.  

Em reunião com o grupo do apoio, foi feito anúncio da saída da Coordenadora 

de Apoio para um novo projeto, por parte da Secretaria Executiva do COSEMS. Nesse 

momento o grupo também foi informado de que o Secretário Executivo fará o comando 

da equipe, temporariamente. Na apresentação das principais ações no território, feita 

por um dos apoiadores, merecem destaque as ações de Educação Permanente 

realizadas, enfocando temáticas como Instrumentos de Gestão, com atenção para os 

indicadores de saúde e governança regional.  

Tendo em vista a saída da Coordenadora do Apoio, o GE, em encontro com 

Secretário Executivo da Entidade, expôs o perfil esperado da coordenação, bem como 

os desafios inerentes à sua função. 

Entre 7 e 11 de outubro, registre-se a participação da Assessoria em reunião de 

Câmara Técnica pré-CIB, bem como reunião subsequente da Comissão Intergestores 

Bipartite do Estado de Rondônia. No mesmo período, realizou-se reunião de 

alinhamento e articulação da Estratégia entre apoiadores e Presidência do COSEMS/RO  

Na mesma semana, houve reunião do GE por videoconferência tendo por pauta 

principal, o II Encontro Presencial do Projeto Rede Colaborativa em São Paulo/SP; 

acolhimento e apresentação da nova consultora temática Debora Bertussi; participação 

da moderadora responsável pela condução da oficina de coordenadores do dia 16/10; 

apresentação e adequação da proposta de pauta e forma de condução da oficina; 

discussão e fechamento da programação proposta para o Encontro nos dias 16 e 17/10. 

Entre os dias 14 e 18 de outubro, ocorreu reunião do Grupo Executivo para 

conferência dos principais pontos do evento, visando a previsão de recursos de apoio e 

fechamento da programação. O papel da moderadora foi apresentado e finalizado e foi 

feita a revisão da participação dos convidados e do alinhamento de estratégias, bem 

como o papel de cada integrante do GE. 

No mesmo período, registre-se a realização da Oficina de Coordenadores de 

Apoio. Com o tema “O Papel Estratégico da Coordenação de Apoio na Rede Colaborativa 
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CONASEMS/COSEMS”. O evento contou com 100% (cem por cento) de presença de 

coordenadores e apoiadores, com discussões sobre temas como Atenção Básica e 

Regionalização. 

A referida Oficina foi avaliada em reunião do GE, na qual foi também apresentada 

a pauta proposta para a oficina de sustentabilidade do Projeto, além da discussão e 

fechamento de agendas e pautas para os próximos meses. 
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Entre os dias 21 e 25 de outubro, foi realizada visita do GE ao COSEMS/TO, 

visando a retomada dos objetivos do Projeto junto à nova Diretoria, recém-empossada, 

e novo coordenador; além da avaliação do papel do coordenador e integração entre 

conjuntos de apoiadores - HAOC e OPAS, equipe técnica do COSEMS e Diretoria. 

Encaminhamentos discutidos e dirigidos à Coordenação do Apoio: 

a) Elaborar proposta de perfil do Apoio e Coordenação; 

b) Revisar o papel e as atribuições do Apoio e do Coordenador considerando 

expectativas da Diretoria; 

c) Concluir e aplicar formulário de avaliação de apoiadores e gestores; 

d) Levantar demais vínculos dos apoiadores HAOC e OPAS; 

e) Rever estratégia no período de transição pós-finalização de Carta Acordo 

OPAS e retomada da participação dos apoiadores após ausência; 

f) Construir viabilidade para participação dos apoiadores em reunião de 

Diretoria; 

g) Solicitar agenda fixa periódica com Presidente de COSEMS para feedback e 

escuta (Coordenação); 

h) Verificar o aproveitamento dos apoiadores no espaço da CIR cedido pela 

Secretaria Estadual de Saúde (SES) ES para mobilização dos gestores; e 

i) Assegurar o papel preponderante dos apoiadores na comunicação entre 

gestores e COSEMS, bem como com demais integrantes da Rede Colaborativa 

CONASEMS/COSEMS. 

Ainda na 4ª semana de outubro, em reunião com Secretário Executivo do 

CONASEMS, realizou-se apresentação dos principais pontos sobre o encontro 

presencial, avaliação do momento do evento e seus desdobramentos. 

  



 

 

44 

7 Informação em Saúde 

As atividades da Assessoria Técnica, durante o quadrimestre iniciado em julho 

de 2019, contemplaram o acompanhamento de 14 (catorze) grupos de homologação de 

sistemas em andamento; o início da participação para implementação da Rede Nacional 

de Dados em Saúde (RNDS); o início da participação para implementação do Piloto da 

Informatização no Estado de Alagoas; e o apoio técnico/operacional aos COSEMS e 

municípios para esclarecimentos acerca das demandas de execução dos sistemas de 

informação existentes. 

Envolvendo Comitês e Grupos de Trabalho compostos por técnicos dos COSEMS, 

a Rede de Governança da Informação busca apoiar a gestão da informação pela gestão 

municipal do SUS. Mediante Acordo celebrado com a Rede Universitária de 

Telemedicina (RUTE), da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), viabiliza acesso à 

plataforma de webconferências, na qual são realizadas sessões mensais abordando 

temas voltados para o aprimoramento profissional dos participantes. 

Utilizando ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CONASEMS, voltada para a 

interação e troca de informações entre profissionais, o Fórum Nacional reúne técnicos 

e gestores de todo o Brasil, que acessam orientações técnicas, analisam as rotinas 

operacionais, debatem aprimoramento dos sistemas, e monitoram a qualidade dos 

dados gerados pela gestão municipal, em especial relacionadas aos compromissos 

pactuados e objetos de normativos SUS. 

O CONASEMS estimula que os COSEMS utilizem a sua plataforma tecnológica e 

dá apoio à instalação de Fóruns nos COSEMS, como já foi feito nos estados do Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí e Tocantins. 

  

A Assessoria participou, em 2 de setembro, de webconferência sobre 

Governança da Informação - Vigilância em Saúde na Atenção Básica, enfocando o 

escopo da Vigilância em Saúde integrada com AB no que concerne à informação em 

Saúde. 
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Em 4 de setembro, foi realizada webconferência sobre homologação do padrão 

REST (Representational State Transfer), para envio de dados da Base Nacional 

de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (BNAFAR), com 

participação do MS e dos municípios homologadores, na qual foi acordada metodologia 

de homologação do padrão REST para envio de dados via web service para BNAFAR. 

Em Reunião sobre a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), Projeto 

Consentimento, no dia 5 de setembro, técnicos da Assessoria do CONASEMS e do MS 

discutiram as necessidades de marco legal para o piloto da RNDS, com base no fluxo de 

informações e casos de uso, encaminhando para a realização de estudo de modelos de 

consentimento com base no fluxo de informações e casos de uso da RNDS, a partir de 

relatório com a proposta para análise (a ser fornecido pelo MS). 

O Grupo Consultivo Permanente do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) 

reuniu-se em 6 de setembro. Participaram representantes do Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS/MS), do Departamento de Atenção Especializada e 

Temática (DAET/MS), Instituto Nacional de Câncer (INCA) e CONASS. Discutir Painel de 

Oncologia e aspectos relacionados do SISCAN. Acordou-se o prazo de 1 mês para o Inca 

concluir homologação do webservice do sistema. Ademais, o Inca incumbiu-se de dar 

encaminhamento aos pontos levantados por CONASEMS, em articulação com o MS. 

No dia 18 de setembro, em reunião no DATASUS, foi abordada a estruturação da 

Coordenação de Suporte ao Usuário, para alinhamento sobre a necessidade de 

fomentar o suporte aos municípios, no que tange aos sistemas de informação. Em 20 de 

setembro, a Assessoria acompanhou apresentação do projeto Big Data, implementado 

pelo Hospital Israelita Albert Einstein, no âmbito do PROADI/SUS. 

No dia 23 de setembro, a Assessoria promoveu webconferência sobre Cadastros 

na AB, prestando esclarecimentos aos COSEMS.  

O Grupo de Trabalho para homologação do Sistema de Regulação (SISREG), 

reuniu-se em 24 de setembro, com participação da Assessoria do CONASEMS, de 

homologadores e do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas 

(DRAC/MS), para discutir a nova versão do sistema SISREG e validar o termo de aceite.  
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Em 22 de outubro, nova reunião, dessa vez para debate acerca da homologação 

da versão 4.0 do referido sistema. 

A Assessoria Técnica acompanhou reunião com o Presidente da Sociedade 

Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), dia 25 de setembro, na qual foram 

apresentadas as demandas da referida instituição. O Grupo de Trabalho Tripartite de 

Informação & Informática prosseguiu com sua agenda de trabalho, com reunião em 27 

de setembro,  

Ainda em 27 de setembro, ocorreu encontro tripartite para alinhamento sobre o 

Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) e e-SUS Atenção 

Básica (e-SUS AB), após a publicação da Portaria que alterou a forma de registro, na qual 

o MS se incumbiu a elaborar Nota Técnica para orientar os gestores. Nova reunião sobre 

e-SUS AB foi realizada em 16 de outubro, para verificar as atualizações do sistema e se 

as demandas do CONASEMS estão contempladas. 

Em 1º de outubro, a Assessoria se reuniu com técnicos da Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde (SAPS/MS) para alinhamento acerca do acesso aos painéis do Sistema 

de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) aos COSEMS e CONASEMS, que 

formalizou pedido de acesso. 

A Assessoria promoveu videoconferências com o grupo de homologação do 

Sistema de Informações da Assistência Farmacêutica (e-SUS AF), nos dias 4 e 18 de 

outubro, tratando da rotina de homologação do referido sistema, que é a nova versão 

do Sistema Hórus. 

Em 9 de outubro, realizou-se reunião no DATASUS sobre o Módulo Planejamento 

do digiSUS, para relatar e solicitar respostas a problemas encontrados na 

operacionalização do citado módulo. 

 

- Confira a lista de municípios que ainda 

não solicitaram adesão ao programa 

“Informatiza APS” 

 

- Credenciamento de Equipes de Atenção 

Primária está disponível no e-Gestor AB 

 

https://www.conasems.org.br/confira-a-lista-de-municipios-que-ainda-nao-solicitaram-adesao-ao-programa-informatiza-aps/
https://www.conasems.org.br/confira-a-lista-de-municipios-que-ainda-nao-solicitaram-adesao-ao-programa-informatiza-aps/
https://www.conasems.org.br/confira-a-lista-de-municipios-que-ainda-nao-solicitaram-adesao-ao-programa-informatiza-aps/
https://www.conasems.org.br/credenciamento-de-equipes-de-atencao-primaria-eap-esta-liberado-no-e-gestor-ab/
https://www.conasems.org.br/credenciamento-de-equipes-de-atencao-primaria-eap-esta-liberado-no-e-gestor-ab/
https://www.conasems.org.br/video-tutorial-parasabermais-saiba-como-aderir-ao-informatiza-aps/
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8 Regionalização, Governança e Redes de Atenção 

No dia 04 de julho, durante o Congresso do CONASEMS, foi realizado Seminário 

sobre Governança, Planejamento Regional Integrado (PRI) e Rede de Atenção à Saúde 

(RAS), com o objetivo de debater junto aos gestores municipais de saúde a importância 

da Governança no processo de regionalização da Saúde. 

Sob a coordenação da Secretária Stela dos Santos Souza, Diretora de 

Descentralização e Regionalização do CONASEMS, foram palestrantes Marcos Franco, 

Consultor do CONASEMS; Carlos Augusto de Melo, Secretário de Controle Externo do 

Tribunal de Contas da União (TCU); Lourdes Almeida, Assessora Técnica do CONASS; 

Magda Lucio, Professora de gestão de políticas públicas da Universidade de Brasília 

(UnB); Victor Borges, da Rede Nacional de Consórcios Públicos; e Gregory Carvalho, do 

Ministério da Saúde. 

No dia 05 de julho, ainda durante o XXXV Congresso do CONASEMS, a Assessoria 

Técnica da Entidade coordenou o Seminário sobre digiSUS Gestor - Módulo 

Planejamento, visando promover o debate sobre a importância desse sistema/módulo 

como uma ferramenta importante para o fortalecimento do planejamento municipal. 

No dia 15 de julho, em videoconferência sobre atenção à oncologia, 

representantes da Diretoria do CONASEMS, Assessores Técnicos e representantes dos 

COSEMS de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, se reuniram para debater as dificuldades 

em efetivar a Rede de Atenção em Oncologia. Na ocasião, foi elaborado documento com 

posicionamento técnico sobre as prioridades a serem trabalhadas sobre a Rede de 

Atenção em Oncologia. 

Nos dias 16 a 19 de julho, realizaram-se 4 oficinas sobre a estratégia da 

ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do SUS. Os 

representantes dos Estados e dos COSEMS foram divididos por região do País, sendo 

que, no último dia, participaram juntos a Região Sul e Centro-Oeste.  

O objetivo foi conhecer as necessidades, fragilidades, demandas e experiências 

dos Estados no que diz respeito ao acesso e realização de procedimentos cirúrgicos 

eletivos. Com a participação de representantes de 23 (vinte e três) Estados e COSEMS, 
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as discussões contribuíram para o posicionamento político da Diretoria do CONASEMS 

em relação ao processo de regionalização e, em especial, das cirurgias eletivas. 

A Assessoria Técnica participou, no dia 23 de julho, de reunião do Grupo de 

Trabalho de Regionalização do CONASEMS. Presentes, Soraya Galdino de Araújo Lucena 

– Itabaiana/PB; Stela dos Santos Souza – Itaparica/BA; Fernando Ritter - Porto Alegre/RS; 

Eliana Pasini - Porto Velho/RO; Wandilson Aparecido Bicego - São Sebastião do 

Paraíso/MG; Daniel Resende Faleiros, Diogo Demarchi Silva e Rodrigo Cesar Faleiro de 

Lacerda – Assessores Técnicos do CONASEMS; Marcelo Machado de Carvalho -  

Colaborador do CONASEMS; Marcos da Silveira Franco – Consultor externo do 

CONASEMS; e Marina Sidneia Ricardo Martins – Consultora temática do COSEMS/PR.  

Na pauta: Apresentação do Projeto “Fortalecimento dos Processos de 

Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde”, desenvolvido pelo 

HAOC, no âmbito do PROADI-SUS; Apresentação e discussão sobre política de 

Oncologia; Proposta em tramitação no Congresso Nacional; e Apresentação e discussão 

sobre a política de oftalmologia. Na referida reunião, foi possível construir uma 

proposta, a ser apresentada na reunião da Diretoria do CONASEMS, sobre a revisão da 

Portaria que trata dos encaminhamentos sobre oncologia. Para a realização da atividade 

foram disponibilizados: uma sala de reunião em hotel contratado, com capacidade para 

20 (vinte) pessoas, com equipamentos audiovisuais e de multimídia; café e água durante 

toda a reunião, almoço e coffee break para 20 (vinte) pessoas; assim como 06 (seis) 

passagens aéreas para os Diretores, Gestores e Consultor presentes na Oficina (TRE nº 

050/2019).   

Na reunião da Diretoria do CONASEMS, no dia 24 de julho, os temas tratados nas 

atividades anteriores foram apresentados pela Assessoria Técnica. Na ocasião, foi 

validada a proposta encaminhada pelo GT de Regionalização sobre a revisão da Portaria 

que organiza a Rede de Oncologia e foram aprovados os critérios e encaminhamentos 

sobre a execução do citado Projeto desenvolvido pelo HAOC no PROADI-SUS. 

No dia 05 de agosto, em Brasília/DF, ocorreu reunião do Grupo Técnico de 

acompanhamento do Projeto Fortalecimento dos Processos de Governança, 

Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde (Regionalização: PROADI-SUS), 
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com o objetivo de reunir o Grupo de Planejamento e Ações Estratégicas do Projeto. 

Participaram da reunião 07 (sete) gestores membros do Grupo Técnico, além de 

Assessores Técnicos e o Consultor do CONASEMS Marcos Franco. Para a realização da 

reunião foram disponibilizados: uma sala de reunião com equipamentos audiovisuais e 

capacidade para receber os participantes; café e água durante a reunião, assim como 

coffee break e almoço para 12 (doze) pessoas (TRE nº 058/2019).   

Nos dias 16 a 18 de setembro, foi promovida reunião temática do Conselho 

Nacional de Representantes Estaduais (CONARES), em Brasília/DF. A pauta enfocava os 

temas “Regionalização” e “ Fortalecimento da Governança dos COSEMS”. Na referida 

reunião, representantes de todos os Estados do País puderam também discutir o novo 

modelo para financiamento da Atenção Primária à Saúde, apresentado pelo Ministério 

da Saúde21. 

No escopo da implementação do referido Projeto “Fortalecimento dos Processos 

de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde”, desenvolvido 

pelo HAOC, no âmbito do PROADI-SUS, são previstos investimentos da ordem de R$ 6,5 

milhões (seis milhões e meio de reais) com atividades como prestação de assessoria aos 

municípios em seis macrorregiões de saúde para construção do planejamento regional 

da RAS; desenvolvimento de Painel de indicadores e descritores, visando dotar a gestão 

municipal de instrumentos que promovam a qualificação da capacidade governativa da 

macrorregião; e a elaboração de documento de referência metodológica para 

planejamento regional da RAS. 

Além de representantes da Diretoria do CONASEMS, a Assessoria participou, nos 

dias 19 e 20 de setembro, da 1ª Oficina de Trabalho para “Alinhamento Conceitual do 

Projeto Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da 

Rede de Atenção à Saúde – Regionalização”. 

Dando prosseguimento à agenda de implementação do Projeto, foram 

programados e realizados seis encontros macrorregionais: Juazeiro/BA, no dia 10 de 

setembro; Canoas/RS, em 23 de setembro; Rio Verde/GO, em 1º de outubro; Poços de 

                                                 
21 https://www.conasems.org.br/conares-debate-governanca-regionalizacao-e-novo-modelo-de-financiamento-da-
atencao-primaria/ 

https://www.conasems.org.br/conares-debate-governanca-regionalizacao-e-novo-modelo-de-financiamento-da-atencao-primaria/
https://www.conasems.org.br/conares-debate-governanca-regionalizacao-e-novo-modelo-de-financiamento-da-atencao-primaria/
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Caldas/MG, em 4 de outubro; Porto Velho/RO, em 8 de outubro; e Crato/CE, em 15 de 

outubro. 

No dia 4 de outubro, o Secretário Executivo e o Coordenador Técnico do 

CONASEMS participaram da solenidade de adesão dos 153 (cento e cinquenta e três) 

municípios e do Estado à Macrorregião Sul de Minas no município de Poços de 

Caldas/MG. 

   

 

 

 

 
 

 
Oficina de Adesão no Projeto 

Regionalização na Macrorregião Sul de Minas - Poços de Caldas/MG 

4 de outubro de 2019 
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9 Representação Institucional 

A Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) é um órgão, de caráter permanente e 

consultivo, de participação institucionalizada da sociedade na Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), que tem por finalidade auxiliar a Diretoria Colegiada nas suas 

discussões. 

Compete à Câmara de Saúde Suplementar: acompanhar a elaboração de 

políticas no âmbito da Saúde Suplementar; discutir, analisar e sugerir medidas que 

possam melhorar as relações entre os diversos segmentos que compõem o setor; 

colaborar para as discussões e para os resultados das câmaras técnicas; auxiliar a 

Diretoria Colegiada a aperfeiçoar o mercado de saúde suplementar, proporcionando à 

ANS condições de exercer, com maior eficiência, sua função de regular as atividades que 

garantam a assistência suplementar à Saúde no País; e indicar representantes para 

compor grupos técnicos temáticos, sugeridos pela Diretoria Colegiada. 

O CONASEMS representa os gestores municipais de saúde na CAMSS, que tem 

seu quadro composto por entidades representantes dos protagonistas do setor e por 

órgãos de governo cujos assentos são definidos por Lei. 

Em 10 de setembro, foi realizada a 99ª reunião da Câmara de Saúde 

Suplementar, no Rio de Janeiro/RJ. Na ocasião, a pauta enfocava o II Fórum ANS sobre 

Qualidade da Atenção na Saúde Suplementar; Programa de Atenção Primária à Saúde: 

Projetos-piloto; Metodologia IDSS-TISS (uso do padrão de troca de Informações na 

Saúde Suplementar- TISS como fonte de dados para o processamento dos indicadores 

do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS); Modelos de Remuneração 

Baseados em Valor; Medida Provisória nº 881, de 2019 - Liberdade Econômica 

(Ministério da Economia); e Mutualismo (Associação Mútua de Benefícios - AMB).22 

  
99ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar 

Fonte: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/5143-ans-realiza-99-edicao-da-camara-de-saude-suplementar 

                                                 
22 Ata disponível em http://www.ans.gov.br/images/stories/Interecoes_com_ANS/Atas_CSS/css-ata-99.pdf 

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/5143-ans-realiza-99-edicao-da-camara-de-saude-suplementar
http://www.ans.gov.br/images/stories/Interecoes_com_ANS/Atas_CSS/css-ata-99.pdf
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10 Vigilância em Saúde 

No quadrimestre em apreço, a Assessoria Técnica na área da Vigilância em Saúde 

prosseguiu com a agenda de representação dos gestores municipais de saúde em 

diversos foros técnicos. As atividades contemplam apoio e assessoramento técnico, nas 

discussões das pautas referentes à Vigilância em Saúde (VS) e Atenção Básica (AB), à 

Diretoria e ao Secretário Executivo do CONASEMS, e aos COSEMS, gestores, profissionais 

e técnicos das SMS; acompanhamento técnico aos GTs tripartites (GTVS, GTVisa, 

GTLabotatório) e à Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde (CIVS) do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS); elaboração de notas técnicas e de Termos de Referência; 

elaboração de conteúdo e demais documentos relacionados ao acompanhamento das 

pautas;  representação do CONASEMS em reuniões, oficinas, fóruns, coletivas de 

imprensa, eventos, audiências públicas etc.; acompanhamento e supervisão da pauta da 

CIT; identificação de informações e documentos relacionados à VS e AB que possam 

compor as agendas das Reuniões do CONARES e da Diretoria do CONASEMS, bem como 

para a orientação da realização de cursos, oficinas e seminários e demais atividades de 

assessoramento aos COSEMS e gestores municipais de saúde; contribuição com os 

informes para o Boletim semanal do CONASEMS e com artigos para revistas do 

CONASEMS; além da organização técnica do Congresso do CONASEMS e apoio na 

organização e participação técnica nos Congressos regionais dos COSEMS. 

Além disso, devem ser ressaltadas as atividades relacionadas ao Projeto Aedes 

na Mira, desenvolvido pelo CONASEMS mediante convênio com a Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), cujo objeto é implementar 

estratégia de apoio integrado a gestores e profissionais de saúde dos municípios no 

fortalecimento das ações de combate ao mosquito Aedes e suas consequências. 

Durante o período do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde, entre os dias 2 e 5 de julho, merece especial destaque a realização do I Encontro 

Nacional do Projeto Aedes na Mira, no qual foram apresentados 264 (duzentos e 

sessenta e quatro) projetos de intervenção desenvolvidos pelos alunos das atividades 

desenvolvidas no âmbito do referido Projeto. 
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Ainda em relação ao Projeto Aedes na Mira, foram realizadas no período, duas 

reuniões dos Comitês Técnico e Gestor do Projeto, ambas em Brasília/DF, sendo a 

primeira no dia 19 de julho e a segunda no dia 30 de agosto. As reuniões tiveram o 

objetivo de realizar o monitoramento das ações e a discussão sobre a execução do 

Projeto Aedes na Mira, a partir das ações implementadas em contraposição às ações 

previstas. Participaram ao todo das duas reuniões, 44 (quarenta e quatro) pessoas, entre 

membros da Diretoria e técnicos do CONASEMS, representantes da Associação 

Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo (ProEpi); representantes da Gran 

Prime Desenvolvimento e Educação LTDA (PRIME EDUC); técnicos do IPADS (por 

videoconferência); e representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 

da Saúde (SVS/MS). Com base nos TRE nº 049/2019 e nº 066/2019, foram 

disponibilizados: uma sala em hotel contratado, com equipamentos multimídia e 

audiovisuais, para cada uma das atividades; água e café durante as atividades; almoço e 

coffee break para 21 (vinte e uma) pessoas distribuídas entre as duas reuniões. Também 

considerando as duas reuniões, para os membros da Diretoria do CONASEMS foram 

emitidas três passagens aéreas e disponibilizada hospedagem. 

Em 2 de julho, registre-se a participação da Assessoria Técnica do CONASEMS na 

reunião sobre sífilis, com a presença de representantes do CONASS, SVS/MS, ONGs, 

Universidades, assim como em reunião sobre o Programa Nacional de Imunizações, 

novamente com presença de prepostos do CONASS e da SVS. 

A Assessoria Técnica esteve no Congresso Nacional, em reunião do Grupo de 

Trabalho de Imunização e Cobertura Vacinal, na Comissão de Seguridade Social e 

Família, da Câmara dos Deputados, nos dias 3 de julho e 27 de agosto, debatendo sobre 

a atualização e o aprimoramento do calendário nacional de imunizações e das vacinas 

oferecidas, objetivando aumento de cobertura vacina com representantes do Programa 

Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS); CONITEC/MS e CONASS. 

A Assessoria Técnica do CONASEMS mantém interlocução permanente com a 

SVS e a com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), registrando-se o 

encontro de trabalho entre o CONASEMS e ANVISA, em 26 de julho, e reuniões entre 

CONASEMS e SVS em 16 e 20 de agosto. 
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O CONASEMS esteve presente, por meio de sua Assessoria Técnica, na Semana 

da Vigilância Sanitária, em Natal/RN, nos dias 5 e 6 de agosto, juntamente com enviados 

do COSEMS, da ANVISA e da Secretaria Municipal de Saúde. O tema do enfrentamento 

à sífilis novamente foi pauta de reunião de trabalho, na referida capital, em 6 de agosto, 

com representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

No mesmo período, ocorreu na SVS/MS, em Brasília/DF, reunião sobre o Plano 

Ampliado de Desenvolvimento da Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único 

de Saúde (PADEpiSUS), com o objetivo de fortalecer a capacidade de enfrentamento aos 

problemas relacionados às ações de Vigilância em Saúde. Para a participação na 

atividade, o CONASEMS disponibilizou passagens aéreas e hospedagem para a Diretora 

Andreia Passamani (TRE nº 054/2019) 

Diante do aumento dos casos notificados de sarampo, o Comitê Operativo de 

Emergência em Saúde (COE) foi colocado em operação em 5 de agosto de 2019, com 

representantes da Vigilância em Saúde, Imunização, Atenção Básica, Assistência 

Farmacêutica, além da Assistência Hospitalar, com o cumprimento de intensa agenda 

no quadrimestre. A Assessoria Técnica do CONASEMS participou de atividades do COE -

Sarampo em 2, 4, 23 e 30 de setembro. 

Entre os dias 7 e 9 de agosto, registre-se a participação da Assessoria Técnica no 

Congresso do COSEMS/PB, em atividades que envolveram, além do anfitrião e do 

CONASEMS, representantes do MS e da Secretaria de Estado da Saúde. 

O Grupo Técnico de Vigilância em Saúde (GTVS) reuniu-se em 18 de julho, 14 de 

agosto e 21 de agosto e o Grupo de Trabalho da Vigilância Sanitária (GTVisa), reuniu-se 

em 14 de agosto, todas essas reuniões contando com a participação da Assessoria 

Técnica do CONASEMS. 

A reunião do GTVisa, do dia 14 de agosto, em Brasília/DF, teve como objetivo 

reunir o grupo tripartite para tratar a pauta de Vigilância Sanitária. Participou da reunião 

representando o CONASEMS, além de membros do GTVisa, o gestor Fabiano Geraldo 

Pimenta Júnior, para o qual foram emitidas passagens aéreas e disponibilizada 

hospedagem (TRE nº 062/2019). 



 

 

55 

Nos dias 21 de agosto, 18 de setembro e 17 de outubro, na SVS/MS, em 

Brasília/DF, ocorreram reuniões do Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde (GTVS), 

com o objetivo de reunir o GTVS Tripartite em torno da pauta de VS. Participaram das 

reuniões os gestores membros do grupo, Nilo Cézar do Vale Baracho e Artur Belarmino 

de Amorim, sendo que para essas participações foram disponibilizadas passagens 

aéreas, hospedagens e ajuda de custo (TRE nº 059/2019, nº 077/2019 e nº 087/2019). 

Novamente em relação ao PADEpiSUS, aconteceram reuniões nos dias 03 e 04 

de setembro, nos dias 1º e 2 de outubro e nos dias 23 e 24 de outubro, no Hospital Sírio 

Libanês (HSL), em São Paulo/SP, com o objetivo de fortalecer a capacidade de 

enfrentamento aos problemas relacionados às ações de Vigilância em Saúde. Participou 

nas reuniões como representante do CONASEMS a Diretora Andreia Passamani, a qual 

teve passagens aéreas e diárias custeadas para participar das atividades (TRE nº 

070/2019, nº 083/2019 e nº 085/2019). 

Técnicos do CONASEMS tomaram parte, em 5 de setembro, de Reunião de 

Reestruturação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), com 

representantes da SVS, CONASS e também do Departamento de Regulação, Avaliação e 

Controle de Sistemas (DRAC/MS). O propósito foi discutir a Resolução do CNS nº 

603/2018 e revisar a minuta de Portaria de reorganização da Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST). 

A Assessoria participou, entre os dias 18 a 20 de setembro, do V Prêmio Brasil de 

Queijo Artesanal, iniciativa que pretende aprimorar a visão da vigilância sanitária 

municipal frente aos produtos artesanais para consumo humano, envolvendo 

CONASEMS, ANVISA e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), dentre outras entidades.  

No Estado de Goiás, a Assessoria Técnica participou do I Seminário Estadual de 

Vigilância em Saúde do Trabalhador Rural, nos dias 03 e 04 de outubro, para discutir a 

saúde do trabalhador rural no SUS, visando aprimorar as equipes da atenção básica 

rural, com o apoio do Estado de Goiás. O evento contou com a presença de profissionais 

do COSEMS/GO, Secretaria Estadual de Saúde, Universidade Federal de Goiás, 
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associações de representação da agricultura familiar, representação de assentamentos, 

de trabalhadores rurais e do Ministério Público. 

Para fomentar o planejamento integrado entre Vigilância em Saúde e Atenção 

Básica nas ações municipais de combate às arboviroses e promover alinhamento e 

diálogo qualificado no apoio à implementação dos projetos de intervenção oriundos da 

Capacitação de Combate ao Aedes na perspectiva da Integração VS/AB e da Capacitação 

semipresencial de Entomologia Prática Aplicada à Saúde Pública, foram realizadas 

Oficinas regionais de Implementação dos Projetos de Intervenção do Projeto Aedes na 

Mira, que reuniram, além dos técnicos do CONASEMS, alunos que tiveram seus projetos 

selecionados e apresentados no I Encontro Nacional do referido Projeto, gestores 

municipais, tutores, IPADS e Comissão Organizadora do Projeto, conforme segue: 

 Regiões Norte e Centro-Oeste, no período de 30 de setembro, 01 e 02 de 

outubro de 2019, em Brasília/DF. Participaram no dia 30 de setembro vinte pessoas, 

sendo: três técnicos do CONASEMS; um representante da ProEpi; seis técnicos do 

IPADS; dez representantes da SVS/MS. Nos dias 1º e 2 de outubro, participaram da 

oficina 117 (cento e dezessete) pessoas, sendo: seis técnicos do CONASEMS; três 

membros da Diretoria do CONASEMS; dois representantes da ProEpi; seis técnicos do 

IPADS; doze representantes da SVS/MS; quarenta alunos do Projeto Aedes na Mira das 

regiões Norte e Centro-Oeste; quarenta Secretários Municipais de Saúde e oito Tutores 

do Projeto, também dessas regiões; 

 Região Sudeste, em Campinas/SP, no período de 14 a 18 de outubro, sendo a 

Turma 1 nos dias 15 a 16 de outubro e a Turma 2 nos dias 17 a 18 de outubro. 

Participaram da Oficina no dia 14 de outubro, trinta pessoas, sendo: três técnicos do 

CONASEMS; um representante da ProEpi; seis técnicos do IPADS; dez representantes 

da SVS/MS; e dez Tutores. Nos dias 15 e 17 de outubro, participaram da Oficina 131 

(cento e trinta e um) pessoas, sendo: seis técnicos do CONASEMS; três membros da 

Diretoria do CONASEMS; dois representantes da ProEpi; seis técnicos do IPADS; doze 

representantes da SVS/MS; quarenta e seis alunos do Projeto Aedes na Mira da região 

Sudeste; quarenta e seis Secretários Municipais de Saúde e dez Tutores do Projeto, 

também dessa região. Por fim, nos dias 16 a 18 de outubro, participaram 126 (cento e 
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vinte e seis) pessoas, sendo as mesmas dos dias 15 e 17, com exceção de dois membros 

da Diretoria do CONASEMS, um representante da ProEpi e dois representantes da 

SVS/MS; 

 Região Nordeste, em Recife/PE, no período de 21 a 25 de outubro de 2019, 

sendo a Turma 1 nos dias 22 a 23 de outubro e a Turma 2 nos dias 24 a 25 de outubro. 

Participaram da Oficina no dia 21 de outubro, trinta pessoas, sendo: três técnicos do 

CONASEMS; um representante da ProEpi; seis técnicos do IPADS; dez representantes 

da SVS/MS; e dez Tutores. Nos dias 22 e 24 de outubro, 131 (cento e trinta e um) 

pessoas, e nos dias 23 e 25 de outubro, 126 (cento e vinte e seis) pessoas, nas mesmas 

conformações e quantidades da Oficina da Região Nordeste. 

As Oficinas retromencionadas foram apoiadas a partir dos TRE nª 064/2019, nº 

071/2019 e nº 072/2019, respectivamente, tendo sido disponibilizada toda a 

infraestrutura necessária: salas com equipamentos multimídia e audiovisuais; 

notebooks com mouse sem fio; acesso à internet; equipamentos de som e microfones; 

material de apoio, incluindo pincéis atômicos, flipcharts com cavalete, papel A4 e fitas 

crepe; equipe de apoio, incluindo, além de representantes da Gerência de Projetos do 

CONASEMS, um operador de audiovisual e três recepcionistas; água e café durante a 

atividade; e coffee break para os participantes, considerando, para as Regiões Norte e 

Centro-Oeste, vinte pessoas no dia 30 de setembro e 117 (cento e dezessete) pessoas 

nos dias 1º e 2 de outubro; para a região Sudeste, trinta pessoas no dia 14 de outubro, 

131 (cento e trinta e um) pessoas nos dias 15 e 17 de outubro, e 126 (cento e vinte e 

seis) pessoas nos dias 16 e 18 de outubro; e para a região Nordeste, trinta pessoas no 

dia 21 de outubro, 131 (cento e trinta e um) pessoas nos dias 22 e 24 de outubro, e 126 

(cento e vinte e seis) pessoas nos dias 23 e 25 de outubro.  Foram emitidas passagens e 

realizado o pagamento de diárias para os membros da Diretoria do CONASEMS, alunos, 

Secretários Municipais de Saúde e Tutores. 

Também no âmbito do Projeto Aedes na Mira, foi realizada a Capacitação 

Semipresencial de Entomologia Prática Aplicada à Saúde Pública, no período de 28 de 

outubro a 01 de novembro, no Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), em 

Brasília/DF, com carga horária de 40h (quarenta horas) de forma presencial, para os 
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alunos que foram selecionados pela ProEpi para concluírem uma das fases da 

Capacitação, que possui carga horária total de 120h (cento e vinte horas), sendo 

quarenta horas em Ensino a Distância (EAD), quarenta horas presenciais e quarenta 

horas em atividades de campo. Essa fase da Capacitação tem o objetivo de propiciar aos 

alunos noções básicas e intermediárias sobre biologia de insetos e vetores, identificação 

taxonômica de mosquitos (com ênfase em Aedes), Vigilância em Saúde, noções básicas 

e intermediarias de biossegurança, tanto de laboratório quanto de campo, além de 

orientações a respeito das diretrizes e competências da Coordenação Geral do Programa 

de Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes do Ministério da Saúde 

(CGPNCMD/MS), com foco em vigilância entomológica e controle dos vetores, assim 

como conhecer e compreender as principais estruturas morfológicas utilizadas no 

diagnóstico específico dos vetores de importância médica, e saber montar, examinar e 

acondicionar as espécies vetoras oriundas do campo e aquelas que são enviadas por 

vigilância passiva para os órgãos de Saúde. Participaram da capacitação 40 (quarenta) 

alunos selecionados pela ProEpi e três professores. Para a realização da atividade foram 

disponibilizados impressora, material de apoio, equipe de apoio (representante das 

Gerências de Projetos e Administrativa), além de terem sido emitidas passagens e 

realizado o pagamento de diárias para quarenta e três pessoas (TRE nº 090/2019). 

Ao final do quadrimestre em comento, o Projeto Aedes na Mira já havia 

capacitado mais de 10.600 (dez mil e seiscentos) alunos: em Entomologia Prática 

Aplicada à Saúde Pública (semipresencial), 52 (cinquenta e dois) alunos capacitados; em 

Entomologia Aplicada à Saúde Pública (EAD autoinstrucional), 2102 (dois mil e cento e 

dois) alunos; em Vigilância em Saúde (EAD autoinstrucional), 1567 (mil e quinhentos e 

sessenta e sete) capacitados; em Integração Vigilância em Saúde e Atenção Básica, com 

foco no enfrentamento de arboviroses (EAD com Tutoria), 2.927 (dois mil e novecentos 

e vinte e sete) alunos capacitados no 1º Ciclo, e 4.031 (quatro mil e trinta e um) 

capacitados no 2º Ciclo, sendo que mais 2.574 (dois mil e quinhentos e setenta e quatro) 

alunos estão cursando o 3ºCiclo. 
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Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção do Projeto Aedes na Mira 

Regiões Norte e Centro-Oeste 
Fotos do dia 1º de outubro de 2019 

  

Encontro Presencial – Entomologia Prática Aplicada à Saúde Pública 
Fotos de 29 de outubro de 2019 
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Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção do Projeto Aedes na Mira 

Região Sudeste - Fotos do dia 17 de outubro de 2019 

  

  
Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção do Projeto Aedes na Mira 

Região Nordeste - Fotos do dia 24 de outubro de 2019 
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V ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Nos meses de julho a outubro, a produção da Assessoria de Comunicação Social 

foi concentrada no atendimento à imprensa, na produção audiovisual e em publicações 

no Portal do CONASEMS, cujos dados gerais de acesso seguem: 

 

 

As dez publicações mais acessadas no Portal do CONASEMS, no período de julho 

a outubro de 2019, encontram-se dispostas a seguir: 
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Os acessos ao Portal do CONASEMS, por Estado da Federação, entre julho e 

outubro de 2019, encontram-se detalhados no quadro a seguir: 
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No que se refere à produção de conteúdos audiovisuais, cabe destacar o canal 

do CONASEMS no YouTube, que conta com mais de 4.000 (quatro mil) usuários inscritos. 

Nesse contexto, dentre outros conteúdos, têm relevo a Série de WebDocs Brasil, aqui 

tem SUS. 

A partir de agosto de 2019, até o término do quadrimestre em apreço, a equipe 

da Assessoria de Comunicação Social se deslocou para os Estados da Bahia (13 a 16/08), 

Minas Gerais e São Paulo (20 a 28/08), Alagoas (1º a 4/09), Acre (11 a 14/10) e Goiás (29 

e 30/10), em atividades de produção dos WebDocs da 4ª Temporada da Série Brasil, 

aqui tem SUS, visitando localidades cujas experiências foram premiadas durante a 16ª 

Mostra Brasil aqui tem SUS. 

Ao longo de quatro temporadas, os 55 (cinquenta e cinco) WebDocs fazem parte 

da programação nacional da TV Câmara e do Canal Saúde, e somam mais de 70.000 

(setenta mil) visualizações no canal do CONASEMS no YouTube. A seguir, a relação de 

conteúdos publicados no período de julho a outubro, como parte da 4ª Temporada: 

 WebDoc Brasil, aqui tem SUS - Santa Bárbara/BA (publicado em 30/08/2019) 

“...Entre os meses de setembro e dezembro de 2018, foram registrados 13 tentativas de 

suicídio e quatro suicídios de jovens entre 14 e 21 anos em Santa Bárbara/BA, o que assustou 

não apenas os moradores, mas as equipes de saúde locais.  

O episódio “Escuta Sensível - prevenção do suicídio em jovens” conta como a Secretaria 

Municipal de Saúde reorganizou a Atenção Básica local para realizar ações de promoção, 

prevenção e combate ao suicídio. Além de terapia em grupo nas escolas, o projeto aproximou o 

CAPS da população e criou uma rede de cuidado e atenção coletiva no município...” 

 WebDoc Brasil aqui tem SUS – Santana do Ipanema/AL (publicado em 

18/09/2019) 

“...O projeto Cine Teen Sertanejo foi criado em 2017 pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Santana do Ipanema/AL para atender a alta demanda de pacientes jovens com transtorno 

mental. A partir da exibição de filmes, os profissionais do NASF promovem rodas de conversa 

sobre saúde mental, relações familiares, sexualidade entre outros assuntos com os adolescentes. 

O projeto também prevê o acompanhamento individual dos jovens e de suas famílias...”23 

                                                 
23 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=gs6HWdTK_zI&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=gs6HWdTK_zI&t=1s
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 WebDoc Brasil aqui tem SUS - Porto Firme/MG (publicado em: 26/09/2019) 

“...O trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Firme/MG visa diminuir as 

internações de pacientes psiquiátricos a partir de visitas domiciliares nas zonas urbana e rural 

do município. Cerca de 50 usuários recebem visitas quinzenais da equipe multidisciplinar e de 

estagiários de medicina da Universidade Federal de Viçosa/MG...”24 

 WebDoc Brasil aqui tem SUS – São Paulo/SP (publicado em: 31/10/2019) 

“...A partir da implantação da política de saúde integral LGBT na região central de São 

Paulo, o município oferece, para mais de 700 transexuais e travestis, hormonioterapia com 

acompanhamento médico e psicológico, além de intervenções cirúrgicas, como a mastectomia 

para homens trans. Também foi incorporado ao serviço o trabalho do Consultório na Rua, que 

hoje conta com 16 Agentes Sociais trans e travestis levando atendimento até pessoas que não 

acessam as unidades de saúde...”. 

 

 

                                                 
24 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GnoPwqhy5X0&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=GnoPwqhy5X0&t=2s
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VI ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica do CONASEMS empreendeu as seguintes atividades, 

relacionadas ao tema do Direito Sanitário: realização de estudos, elaboração de 

pareceres e respostas às consultas encaminhadas ao setor no período; participação em 

reuniões, videoconferências, grupos técnicos de trabalho e comissões organizadoras, 

tais como: Comitê Executivo do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 

SUS Legis 2; Grupo de Trabalho de Direito Sanitário do CONASEMS; Grupo de 

Acompanhamento de Pesquisa realizada pela OPAS e Ministério da Saúde sobre 

Organizações Sociais em Saúde (OSS) e Serviço Social Autônomo (SSA); Comissão 

Organizadora  do Seminário “Saúde – Transparência e Controle nas Parcerias com 

Organizações Sociais” juntamente com o Tribunal de Contas da União (TCU), 

Controladoria-Geral da União (CGU), Procuradoria Geral da República (PGR), Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Instituto Brasileiro de Organizações Sociais 

de Saúde (IBROSS); Comissão Organizadora da Mostra Brasil aqui tem SUS e Comissão 

de Avaliação do 2º Prêmio “Atenção Primária Forte: Caminho para a Saúde Universal”,  

concedido na 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS.   

No período de referência, a Assessoria Jurídica deu continuidade ao 

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 e Acórdão nº 4.021/2019, por meio de encaminhamento ao TCU das 

minutas atualizadas dos Termos de Cessão de Crédito relativos ao desconto destinado 

ao pagamento da contribuição institucional das Secretarias Municipais de Saúde ao 

CONASEMS, da participação em reuniões sobre a Portaria nº 220, de 30/01/2007, e, 

ainda, do apoio às atividades desenvolvidas e monitoramento dos serviços prestados 

pela empresa de Consultoria Hage, Navarro, Fonseca, Suzart e Prudêncio Consultoria em 

Compliance. 

A Assessoria Jurídica também deu continuidade ao apoio prestado ao Projeto 

“Curso de Especialização em Direito Sanitário com ênfase em Judicialização da Saúde”, 

ofertado pelo Hospital do Coração (HCor), no âmbito do PROADI-SUS. O apoio consistiu 

no monitoramento da implementação do curso. 
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No mês de julho, durante o XXXV Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, 

a Assessoria Jurídica se ocupou da condução da Assembleia Geral Ordinária da Entidade 

e do Processo Eleitoral para escolha da nova Diretoria Executiva do CONASEMS para o 

biênio 2019-2021, da execução do Seminário “Judicialização da Saúde em Debate”, 

realizado em parceria com o CONASS. Também como atividade do XXXV Congresso, a 

Assessoria Jurídica participou da 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS, enquanto membro da 

Comissão Organizadora e também como membro da Comissão de Avaliação do 2º 

Prêmio “Atenção Primária Forte: Caminho para a Saúde Universal”. 

 

Seminário “Judicialização da Saúde em 
Debate” 

4 e 5 de julho de 2019 
XXXV Congresso CONASEMS 

Acerca do acompanhamento de processos judiciais, cumpre relatar que durante 

os meses de julho e outubro de 2019, foram acompanhados pela Assessoria Jurídica do 

CONASEMS os processos a seguir listados, dos quais o Conselho participa enquanto 

interessado ou parte: 

  PARTES Nº DO PROCESSO ÓRGÃO JULGADOR CLASSE JUDICIAL 

POLO ATIVO: Federação Nacional 
de Agentes comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate às Endemias 
(FENASCE) 
POLO PASSIVO: União, CONASEMS 
e CONASS 
OUTROS INTERESSADOS: MPF 

1009668 -02.2017.4.01.3400 
2ª VARA FEDERAL CÍVEL - JFDF 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POLO ATIVO: Ministério Público 
Federal (MPF) 
POLO PASSIVO: CONASEMS e 
CONASS 

0002076 -71.2016.4.01.4300 

1ª VARA FEDERAL DE PALMAS 
JFTO 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

TRF 1ª REGIÃO - 6ª TURMA APELAÇÃO 

SUSCITANTE: MPF 
INTERESSADOS: Conselho Regional 
de Enfermagem de Santa Catarina 
(COREN/SC), Estado de Santa 
Catarina, Município de São 
Lourenço do Oeste/SC, União -
Advocacia Geral da União (AGU) 
AMICUS CURIAE: Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN) e 
Conasems 

5045252-93.2017.4.04.0000 
RS 

TRF 4ª REGIÃO 

INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS 
REPETITIVAS (IRDR) 

1828993 
SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA (STJ) 
RECURSO ESPECIAL 
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VII ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

1 Agenda do Presidente 

O Presidente do CONASEMS cumpre uma extensa agenda na sede da Entidade, 

ou fora dela, recebendo e visitando autoridades, parlamentares e representantes do 

CONASS e do Ministério da Saúde, dentre outros importantes atores do SUS, além de 

reunir-se com os membros da Diretoria da Entidade e os colaboradores da Secretaria 

Executiva do Conselho, acompanhando e deliberando sobre as questões postas. 

Cumpre registrar o importante papel desempenhado pelo Presidente da 

Entidade na defesa e na promoção do SUS e fortalecimento e aprimoramento da gestão 

municipal do Sistema, à medida que participa de discussões cruciais e enfrenta embates 

necessários à pactuação qualificada com os gestores nacionais e estaduais do SUS. 

Seguem-se as agendas cumpridas no período pelo Presidente e representantes: 

JULHO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 01 02 03 04 05 06 

  

XXXV Congresso 
CONASEMS 
08:00 

XXXV Congresso 
CONASEMS 
08:00 

XXXV Congresso 
CONASEMS 
08:00 

XXXV Congresso 
CONASEMS 
08:00 

 

07 08 09 10 11 12 13 

 

Reunião com 
o Ministro de 
Estado da 
Saúde 
17:00 

Reunião c/Dep. Alexandre 
09:00 
Audiência Carmen Zanotto 
10:00 
Reunião MS, CONASS e 
CONASEMS 
16:30 

 

14 15 16 17 18 19 20 

 

Reunião com 
a equipe 
CONASEMS 
16:00 

Videoaula Projeto 
Apoiador 
10:00 
Reunião MS, CONASS e 
CONASEMS 
16:30 

Reunião 
Especial 
Cobertura 
Vacinal no 
Brasil 
10:00 

 

21 22 23 24 25 26 27 
 VII Congresso Estadual de 

Secretários Municipais de 
Saúde do Estado da Bahia 
Seminário de Governança, 
Regionalização e 
Financiamento 
18:00 

Reunião da 
Diretoria 
09:00 

Reunião CIT 
09:00 

Reunião TCU 
(Seminário OSS) 
em Bsb 
10:00 

 

28 29 30 31    
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AGOSTO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 

01 02 03 
13ª Convenção 
Brasileira de 
Hospitais em 
Salvador 
09:00 

Lançamento do 
Documento “Pela 
Garantia do Direito 
Universal à Saúde 
no Brasil” pela 
ABRASCO e OPAS 
09:00 

 

04 05 06 07 08 09 10 
Solenidade 
de Abertura 
da 16ª 
Conferência 
Nacional de 
Saúde 
18:00 

Reuniões 
internas 

Reunião 
COSEMS/MS 
09:00 
Reunião com o 
MS, CONASS, 
CONASEMS 
16:30  

Mesa de Abertura 
III Congresso de 
SMS da Paraíba 
09:00 
Lançamento de 
Livro 
18:00  
  

Palestra no III 
Seminário de 
SMS da Paraíba 
(SE: Dr. Mauro) 
09:00 
Reunião 
Temática APS 
na CD - 14:00 
(Dr. Hisham)  

 

 

11 12 13 14 15 16 17 

 

 Reunião com o 
Ouvidor do SUS 
11:00 
Reunião com 
Ana Paula do 
HAOC 
14:30 
Reunião com o 
MS, CONASS, 
CONASEMS 
16:30 
29° Congresso 
Nacional de 
Santas Casas e 
Hospitais 
Filantrópicos 
CMB 
(SE: Dr. Mauro) 
16:30 

Reunião com 
Deputadas 
Adriana Ventura e 
Carmem Zanotto 
14:00 
Reunião com a 
Consultoria de 
Compliance 
14:30 
Encontro com 
Ouvidores do SUS 
17:00 

Café com o 
Presidente 
09:00 
Audiência 
Pública da 
Comissão de 
Seguridade 
Social e Família 
da CD 
14:00 
Reunião com o 
Fundo das 
Nações Unidas 
(UNFPA) 
17:00  

COSEMS/SP 
09:30 
Visita ao HAOC 
13:00 

 

18 19 20 21 22 23 24 

 

Reunião 
CONASS 
CONASEMS 
Regionalização 
14:00 
Reunião DGIP 
16:30 
Reunião na CD 
18:00  

Reunião com a 
Vertex 
11:00 
Reunião com o 
MS, CONASS, 
CONASEMS 
16:00 

Reunião com o 
Instituto de Saúde 
Pública do Brasil 
(PHI-Brasil) 
09:00 
Reunião com o 
Instituto 
Medtronic 
16:30  

Inauguração do 
Centro 
Internacional 
de Pesquisa do 
HAOC em SP 
09:00 
SUMMIT Saúde 
Brasil 2019/SP 
(SE: Dr. Mauro) 
14:00 

 

 

25 26 27 28 29 30 31 

 

Reunião com a 
Amgem 
Biotecnologia 
16:00 
Reunião com o 
Presidente da 
Gilead Sciences 
Brasil 
17:00 

Reunião Técnica 
Calendário 
Vacinal na CD 
10:00 
Audiência 
Pública na CD 
MP 890/2019 
14:30 
Reunião com o 
MS, CONASS, 
CONASEMS 
16:30 

Atividades na CD 
08:00 
Programa 
Médicos para o 
Brasil - Erno 
Harzheim 
09:30 
Assembleia 
CONASS 
09:30 
Reunião Diretoria 
14:00 

Reunião CIT 
09:00 
Reunião 
FIOCRUZ –Bsb 
13:00 às 18:00 
               

Reunião em 
Itanhandú 
(Horário a definir) 
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SETEMBRO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

01 02 03 04 05 06 07 

 

SES/MG 
15:00 

Boas Práticas 
Mercosul em 
RH 
09:00 
Reunião com a 
Deputada 
Federal 
Carmem 
Zanotto 
13:30 
(A confirmar) 
Reunião 
c/Marcus 
Peixinho -  
COGE/SAPS/MS 
15:00 
Reunião 
CONASEMS, 
CONASS, MS 
16:00 

Reunião com 
Gilberto Perre - FNP 
10:00 
Reunião com a SAPS 
e COSEMS/SP sobre 
Provimento 
12:30 
Reunião sobre 
Saúde Suplementar 
Equipe CONASEMS 
14:00 
Agenda Institucional 
no CFO 
16:00 

Café da Manhã 
na UNFPA 
08:30 
Reunião com a 
SAPS sobre 
Financiamento 
14:00 
 

 

08 09 10 11 12 13 14 
 Reunião com a 

Secretária da 
SESAI 
15:00 

1ª Reunião 
Macrorregional 
Projeto de 
Regionalização 
PEBA 
09:00  

Seminário de 
Atenção Primária à 
Saúde em 
Santarém/PA 
18:00 

Seminário de 
Atenção 
Primária à 
Saúde em 
Santarém/PA 
09:00 

 

15 16 17 18 19 20 21 

 

CONARES 
TEMÁTICO 
Regionalização 
e Governança 
09:00 

CONARES 
TEMÁTICO 
Regionalização 
e Governança 
09:00 
Oficina de Boas 
Práticas 
Prestação de 
Contas COSEMS 
09:00 
Reunião 
Pré-Tripartite  
16:30  

Oficina de Boas 
Práticas Prestação 
de Contas COSEMS 
09:00 
Reunião com a 
Diretoria da Vertex 
15:30 
  

1ª Oficina de 
Alinhamento    
Conceitual 
Regionalização 
CONASEMS/ 
HAOC em Bsb 
08:00 
Inauguração da 
Nova Sede do 
COSEMS/PR 
15:30 

Fórum 
Healthcare 
Business 
2019 - Debate 
Atenção 
Primária em 
Guarujá /São 
Paulo 
  
  
  

 

22 23 24 25 26 27 28 

 

Reunião 
Conselho 
Deliberativo 
FIOCRUZ 
Manguinhos 
09:00 
1ª Reunião 
Macrorregional 
Projeto de 
Regionalização 
Canoas/RS 
14:00 

Reunião com o 
SMS de São 
Paulo 
14:00 
Reunião 
Pré-Tripartite  
16:30 
  

Reunião Diretoria 
com Membros da 
CIT 
16:00 

Reunião CIT 
09:00 
Reunião com a 
Novartis 
16:00 
Reunião com a 
SESAI/MS 
17:00 

 

29 30  
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OUTUBRO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 

01 02 03 04 05 
Oficina Implementação 
Projetos de Intervenção 
Projeto Aedes na Mira 
(SE: Dr. Mauro) - 09:00 
1ª Reunião 
Macrorregional Projeto 
Regionalização Rio 
Verde/Goiás-Dr. Hisham 
09:00 
Audiência Pública 
“Carteira de Serviços de 
APS” na CD - 14:00 
Sol. Posse CFM - 20:00 

Agenda 
Institucional 
com o 
Presidente da 
ANVISA 
15:00 
  
  

Oficina de 
Avaliação da 
16ª Mostra 
Brasil Aqui tem 
SUS 
08:30 
Reunião com 
Simone da 
Novo Nordisk 
11:00 
  
  
  

1ª Reunião 
Macrorregional 
Projeto de 
Regionalização 
Poços de Caldas/MG 
09:00 
Reunião com Karen 
Costa e Luis Segu 
09:00 
Atenção Primária em 
Saúde no Paraná 
(Dr. Hisham) 
09:00 

 

06 07 08 09 10 11 12 
 Oficina Proj. 

Assistência 
Farmacêutica 
HAOC em SP 
(SE Mauro) 
09:00  
Reunião com 
Carmem 
Lavras (HAOC 
SP) - 11:00 

1ª Reunião 
Macrorregional Projeto 
Regionalização Rondônia 
(Pres. Wilames e SE 
Mauro) 
09:00 
Atenção Primária em 
Saúde em Pernambuco 
(Diretor Dr. Hisham) 
09:00           

76ª Reunião 
Geral da FNP 
Salvador 
(Pres. Wilames 
e SE Mauro) 
09:00 
APS na Paraíba 
(Diretor Dr. 
Hisham) 
09:00 

Oficinas FNP 
Salvador 

Oficinas FNP 
Salvador 

 

13 14 15 16 17 18 19 

 

Atenção 
Primária em 
Saúde na 
Bahia 
(SE Dr. 
Mauro) 
09:00 

Oficina Implementação 
Projetos de Intervenção 
Projeto Aedes na Mira 
Campinas/SP 
(SE Dr. Mauro) - 09:00 
1ª Reunião 
Macrorregional Projeto 
de Regionalização no 
Cariri/Ceará - 09:00 
CONEXS 2019 - SP 
(SE Dr. Mauro) - 14:00 
Reunião Pré-Tripartite 
16:30 

Reunião Rede 
Colaborativa 
SP - 08:30 
Gerência Geral 
10:00 
Eri Medeiros 
11:00 
IEPS - 15:00 
DENASUS-16:30 
Dep. Rodrigo 
Castro - 17:30 
APS RN - 09:00 
(VP D. Cristiane 
Pantaleão)  

Oficina 
Implementação 
Projetos de 
Intervenção 
Proj. Aedes na 
Mira Campinas/ 
SP - 09:00 
Reunião do 
Vice-Presidente 
do CONASEMS 
com a equipe 
de Assessores 
(VP Dr. 
Charles)   

Atenção Primária em 
Saúde no Piauí 
(SE Dr. Mauro) 
09:00 

 

20 21 22 23 24 25 26 

 

Atenção 
Primária em 
Saúde em São 
Paulo 
(SE Dr. 
Mauro) 
09:00 

Atenção Primária em 
Saúde em Santa Catarina 
09:00 

APS Rondônia 
09:00 
Oficina Proj. 
Aedes na Mira 
Recife/PE-09:00 
5º Fórum 
DCNTs às 08:00 
na Solenidade 
de Abertura e 
14:30 participar 
em GTs - SP 
(SE Dr. Mauro) 

Fórum Estadão 
Think – 10 Anos 
PROADI-SUS 
APS ES - 09:00 
APS MG - 09:00 
Oficina Projeto 
Aedes na Mira 
Recife/PE-09:00 
Seminário 
Internacional 
APS Fiocruz/RJ 
09:00  

Seminário “Política 
Pública de Saúde no 
Brasil” FIOCRUZ no 
Ministério Público do 
Paraná 
13:30 
(Pres. Wilames e SE 
Mauro) 

 

27 28 29 30 31  

 

APS em Goiás - 09:00 
Cerimônia de Entrega do 
Prêmio APS Forte para o 
SUS na OPAS/OMS 
(SE Dr. Mauro) -09:00 
Reunião Pré-Tripartite 
16:30 

Reunião da 
Diretoria 
09:00 
(Projeto Glica 
pela manhã e 
parte técnica à 
tarde) 
  

CIT - 09:00 
Entomologia no 
UNICEUB-13:30 
Reunião com a 
Pesquisadora 
Escola Joaquim 
Venâncio-15:00 
Reunião com a 
Novartis-16:00 
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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 da Entidade e os integrantes das diversas áreas que compõem a Secretaria 

Executiva do CONASEMS. 

Para esse evento, são convidados todos os colaboradores do Escritório da 

Entidade, além do seu Presidente. Em algumas delas, comparecem também os Vice-

Presidentes e os Diretores Administrativo e Financeiro do Conselho. 

No quadrimestre, no dia 15 de agosto, foi realizado um evento “Café com o 

Presidente”, em Brasília/DF, apoiado com base no TRE nº 067/2019, cujo Tema Principal 

foi: Perspectivas e Diretrizes 2019-2021 e Avaliação do XXXV Congresso Nacional do 

CONASEMS. 

Participaram da reunião 38 (trinta e oito) pessoas do CONASEMS, sendo: o 

Presidente; o Secretário Executivo e todos os funcionários da Secretaria Executiva da 

Entidade, incluindo o Colaborador externo Marcelo Carvalho. 

Para a realização da atividade foram disponibilizados: uma sala com 

equipamentos multimídia e audiovisuais; um notebook com webcam, mouse e teclado 

sem fio; três microfones sem fio; acesso à internet e água durante toda a reunião, assim 

como café da manhã e almoço para 38 (trinta e oito) pessoas. Foram emitidas quatro 

passagens aéreas e disponibilizadas as respectivas hospedagens para o período da 

atividade. 
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3 Oficina de Boas Práticas – Prestação de Contas dos COSEMS 

Com os propósitos de debater e aprovar melhorias ao Regulamento Interno da 

Apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS referente aos 

recursos da Contribuição de Representação Institucional, de debater melhorias e 

padrões aos Relatórios de Atividades dos COSEMS, de apresentar o “Programa de 

Integridade do CONASEMS” e de promover a capacitação em “Contabilidade e 

Auditoria”, foi realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2019, em Brasília/DF, a Oficina 

de Boas Práticas – Prestação de Contas dos COSEMS. 

Essa oficina, a terceira nos últimos anos, contou com a participação de 45 

(quarenta e cinco) pessoas no primeiro dia, sendo: o Presidente, Diretores 

Administrativo e Financeiro, e Secretário Executivo do CONASEMS (Abertura), nove 

membros do Conselho Fiscal da Entidade, 26 (vinte e seis) convidados indicados pelos 

COSEMS (contador ou técnico responsável pela Prestação de Contas) e cinco integrantes 

da Gerência Geral do CONASEMS. Nesse primeiro dia, o evento ocorreu em sala em 

hotel contratado, equipada com cadeiras e mesa Diretora; projetor com tela para 

projeção; notebooks com webcam, mouse e teclado sem fio; impressora com insumos; 

sistema de som com caixas de som amplificada; microfones sem fio; acesso à internet e 

sinal wi-fi; material e equipe de apoio; e água, café, coffee break e almoço para os 

participantes (TRE nº 068/2019). 

No segundo dia, o evento ocorreu na parte da manhã e contou com a 

participação adicional dos 26 (vinte e seis) Presidentes dos COSEMS, duas Assessoras 

Jurídicas do CONASEMS e quatro convidados da Hage, Navarro, Fonseca, Suzart & 

Prudêncio Consultoria em Compliance e da MRP Auditoria e Consultoria S/S, totalizando 

77 (setenta e sete) pessoas. A atividade foi realizada em espaço cedido pelo Banco do 

Brasil S/A, já contendo mesas, cadeiras e equipamentos multimídia e audiovisual, tendo 

sido providenciado adicionalmente pelo CONASEMS, com base no mesmo TRE, 

notebooks com webcam, mouse e teclado sem fio; impressora com insumos; sistema de 

som com caixas de som amplificada; microfones sem fio; acesso à internet; material e 

equipe de apoio; e água e café para os participantes. 
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Para viabilizar a participação dos convidados nos dois dias de evento, foram 

também emitidas passagens aéreas e realizado o pagamento de diárias aos participantes 

não residentes em Brasília (membros do Conselho Fiscal, e Presidentes e técnicos dos 

COSEMS). 

 

 

  

 
 

Oficina de Boas Práticas – Prestação de Contas dos COSEMS 

17 e 18 de setembro de 2019 
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4 Reunião do CONARES 

Anualmente, o CONASEMS promove 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, foi realizada uma reunião Temática do CONARES - Governança 

dos COSEMS e Regionalização (Planejamento Regional Integrado), nos dias 16 e 17 de 

setembro, em espaço cedido pelo Banco do Brasil S/A, em Brasília/DF, para debater e 

construir propostas junto aos gestores municipais com o propósito de fortalecer os 

processos de governança e regionalização nos Estados. Participaram da reunião no dia 

16 de setembro em torno de 150 (cento e cinquenta) pessoas, sendo: membros do 

CONARES; Secretário Executivo do CONASEMS; nove membros do Conselho Fiscal da 

Entidade; membros do Grupo Técnico de Trabalho de Regionalização; Coordenador da 

Assessoria Técnica; vinte e seis funcionários do CONASEMS e Colaborador externo 

Marcelo Carvalho. No dia 17 de setembro participaram os mesmos convidados do dia 

16, com a retirada dos membros do Conselho Fiscal e de cinco integrantes da Gerência 

Geral, e com a inclusão, durante a atividade no período vespertino, de vinte e nove 

pessoas, sendo: Secretário de Atenção Primária à Saúde/MS (Erno Harzheim), Secretário 

Executivo do CONASS (Jurandi Frutuoso) e vinte e sete membros da Câmara Técnica de 

APS (Secretarias Estaduais de Saúde), totalizando cerca de 164 (cento e sessenta e 

quatro) pessoas.  Para a realização do evento foram disponibilizados pelo Banco do 

Brasil, auditório com cadeiras, mesa Diretoria e equipamentos multimídia e 

audiovisuais. Com base no TRE nº 068/2019, foram disponibilizados pelo CONASEMS: 

notebooks com webcam, mouse e teclado sem fio; impressora com insumos; sistema de 

som com caixas de som amplificada; microfones sem fio; acesso à internet; sistema de 

gravação com operador; além de café, água e coffee break para todos os participantes. 

Foram emitidas passagens aéreas e realizado o pagamento de diárias (alimentação e 

hospedagem) para todos os membros do CONARES. 
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CONARES - Temático 

Fotos do dia 16 de setembro de 2019 
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CONARES - Temático 

Fotos do dia 17 de setembro de 2019 
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5 Reuniões da Diretoria 

As Reuniões da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS possuem calendário 

e agenda pré-definidos e são realizadas anteriormente às reuniões da 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. 

No quadrimestre em questão, as reuniões aconteceram nos dias 24 de julho, 28 

de agosto, 25 de setembro e 30 de outubro, com as seguintes Pautas: 

 24/07/2019 - Reunião da Diretoria (TRE nº 051/2019): i) Abertura e Informes; 

ii) Ratificação da indicação do Secretário Executivo do CONASEMS; iii) Pauta da CIT de 

25/07/2019; iv) Procedimentos Eletivos; v) Informe sobre SCNES; vi) Emendas 

Parlamentares; vii) Proposta de Financiamento da APS – SAPS/MS; viii) Regionalização: 

Relato GT Regionalização e Projeto PROADI-SUS; ix) Nota do TCU sobre Portaria 233 STN; 

x) NT do MS sobre PDP’s; xi) Acórdão TCU sobre Portaria 220/2007; xii) Relatório 

Quadrimestral de Prestação de Contas do MS; xiii) PLDO 2020; e xiv) Encerramento. 

 28/08/2019 - Reunião da Diretoria (TRE nº 065/2019): i) Informes; ii) 

Planejamento CONASEMS; iii) Comunicação CONASEMS – Revista e Produção 

Audiovisual; iv) Informes SVS/MS relativos ao Curso Aedes na Mira e Vacinas; v) 

Diagnóstico sobre o teto MAC nos Municípios; vi) Relato referente ao Encontro da 

terapia Renal Substitutiva (TRS); vii) Linha do Cuidado Oftalmológico “Glaucoma”; viii) 

Apresentação das Habilitações; ix) Avaliação da Proposta de Incorporação da 

“TRIMETAZIDINA” no enfrentamento de Angina estável em pacientes diabéticos; x) 

Informes relativos ao Programa Mais Médicos; e xi) Pauta da CIT de 29/08/2019. 

 25/09/2019: Reunião da Diretoria com os membros da CIT (TRE nº 081/2019): 

i) Abertura e Informes; ii) Minuta de Portaria relativa ao novo financiamento para a 

Vigilância em Saúde, o Dia “D” da Campanha de Vacinação do Sarampo e a Estratégia 

Nacional para o Enfrentamento da Hanseníase – Wanderson Kleber (SVS/MS); iii) Pauta 
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da CIT de 26/09/2019; iv) Apresentação do Regulamento Interno de Compras e 

Contratações de Bens, Obras e Serviços; v)  Apresentação do Regulamento Interno de 

Apresentação ao CONASEMS das Prestações de Contas dos COSEMS referente à 

Contribuição de Representação Institucional; e vi)  Nova versão do Termo de Cessão de 

Crédito – Ajustes TCU. 

 30/10/2019: Reunião da Diretoria (TRE nº 088/2019): i) Apresentação do 

Diagnóstico sobre a atuação das Centrais de Regulação do SUS – TCU/DENASUS: Cláudio 

Azevedo Costa, Diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS); ii) 

Aprovação dos Regulamentos Internos de Compras e Contratações de Bens, Obras e 

Serviços e de Apresentação ao CONASEMS das Prestações de Contas dos COSEMS 

referente à Contribuição de Representação Institucional: Catarina Moreira, Gerente 

Geral do CONASEMS; iii) Apresentação dos resultados do Projeto Glica Melito: Orlando 

Mário Soeiro, Presidente do IPADS; e iv) Pauta da CIT de 31/10/2019. 

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

foco, com base em cada um dos TRE, foram emitidas passagens aéreas e realizado o 

pagamento de ajuda de custo (deslocamento) e reservada hospedagem com 

alimentação (café da manhã e jantar) para 96 (noventa e seis) pessoas; custeados 

serviços de água, café, chá e almoço, além de três serviços de coffee break, para 175 

(cento e setenta e cinco) participantes; realizadas quatro locações de sala, com 

equipamentos audiovisuais, impressora com insumos e sistema de som (caixas 

acústicas, microfones sem fio e serviços de gravação); contratados serviços de internet; 

providenciado material de apoio; e disponibilizadas equipes de apoio às reuniões 

(recepção dos participantes, elaboração de Ata e suporte às ações da Mesa Diretora e 

Plenária).  

Cabe registrar que membros da Diretoria e técnicos do CONASEMS participam 

juntamente com o Presidente e o Secretário Executivo da Entidade das reuniões da CIT, 

que nesse período aconteceram nos dias 25 de julho, 29 de agosto, 26 de setembro e 

31 de outubro, na Sede da OPAS em Brasília/DF; as pautas dessas reuniões constam do 

Caderno anexo. 
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Reunião da Diretoria 
24 de julho de 2019 
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Reunião da Diretoria 
31 de outubro de 2019 

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

ao período de julho a outubro de 2019. 

Brasília, 31 de outubro de 2019. 


