
 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE – CONASEMS 

PROGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES - 2021 

 I - INTRODUÇÃO 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS foi criado em 

1988 com a finalidade de congregar a direção municipal do Sistema Único de Saúde - 

SUS, que, em razão do seu modelo político-administrativo, se assenta nos conceitos de 

descentralização e de organização de rede regionalizada e hierarquizada de ações e 

serviços de saúde, conforme preceitua o artigo 198 da Constituição Federal do Brasil. 

Tal modelo exige a cooperação e a articulação permanente de seus dirigentes, de forma 

que as decisões das três esferas de governo sejam tomadas com fundamento no 

conhecimento amplo da realidade de cada um e operacionalizadas em função da 

heterogeneidade de realidades locais e regionais.  

O CONASEMS, além de ser declarado de utilidade pública e de relevante função social, 

é reconhecido pela Lei nº 8.080, de 1990, como entidade representativa dos entes 

municipais para tratar de matérias referentes à saúde, participando dos foros de 

negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS, como 

a Comissão Intergestores Tripartite. Além disso, é representante institucional das 

Secretarias Municipais de Saúde no Conselho Nacional de Saúde, na forma da Lei nº 

8.142, de 1990, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da 

Política Nacional de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

O CONASEMS defende a descentralização das ações e serviços de saúde e a autonomia 

dos municípios para planejar as suas ações e serviços, aprovar o seu Plano de Saúde, de 

acordo com a sua realidade local, com o apoio técnico e financeiro da União e dos 

Estados, na forma da Lei. 

As atividades do CONASEMS compreendem reuniões, estudos, pesquisas, prestação de 

serviços, capacitação de pessoal, informações, participação em órgãos colegiados 

públicos e privados, apoio técnico e cooperação interinstitucional com órgãos e 



 

entidades governamentais e não governamentais que atuam na área da saúde ou em 

áreas correlatas, com ou sem fins lucrativos, nacionais e internacionais. 

II - APRESENTAÇÃO 

O presente Programa Anual de Atividades contém as ações e metas propostas para o 

ano de 2021, visando atender às finalidades precípuas do CONASEMS, e sua elaboração 

e apresentação à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde está prevista no art. 259, 

I, da Portaria de Consolidação n.º 6, de 28 de setembro de 2017, que regulamenta as 

normas para execução do estabelecido no §1º do artigo 14-B da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, acrescido pela Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 2011, verbis: 

Art. 259. São obrigações do Conass e Conasems: (Origem: PRT MS/GM 

1752/2017, Art. 6º)  

I - elaborar e apresentar Programa Anual de Atividades à Secretaria-

Executiva do Ministério da Saúde, até 30 de junho de cada ano referente ao 

ano subsequente; (Origem: PRT MS/GM 1752/2017, Art. 6º, I). 

Este Programa de Atividades configura-se em ações que foram construídas com base 

nas finalidades consolidadas no Estatuto do CONASEMS, tendo também como base as 

atividades realizadas nos anos anteriores, bem como as ações e os projetos 

estabelecidos para o exercício de 2021, visando manter a excelência no alcance dos seus 

objetivos.  

Nesse contexto, como previsto no Estatuto Social da Entidade, são realizadas reuniões 

mensais da Diretoria da Entidade ou do Conselho Nacional de Representantes Estaduais 

– CONARES, dentre outras atividades correlatas, como forma de se obter a cooperação 

e a articulação permanente dos dirigentes municipais do SUS no sentido das melhores e 

mais adequadas decisões no âmbito do SUS. 

Para o cumprimento das Finalidades previstas neste Programa Anual de Atividades, os 

recursos repassados serão utilizados na aquisição de bilhetes de passagens e no 



 

pagamento de diárias, no pagamento de despesas com pessoal, na contratação de 

serviço de terceiros pessoa jurídica, e também de despesas com material de consumo. 

As ações serão executadas e seus resultados monitorados e avaliados por meio de 

metas.  

III - ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

 

 

 

A - FINALIDADES 

1. Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgão equivalente para 

atuarem em prol do desenvolvimento da Saúde Pública, da universalidade e 

igualdade do acesso da população às ações e serviços de saúde, bem como 

atuação junto aos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS para 

o fortalecimento e o protagonismo das entidades representativas da gestão 

municipal na atuação no âmbito dos Estados e nas agendas em defesa do SUS. 



 

2. Discutir e aprovar políticas de saúde e o seu financiamento, defendendo 

a descentralização das ações e serviços de saúde e a autonomia dos municípios 

para planejar as suas ações e serviços, aprovar o seu Plano de Saúde, de acordo 

com a sua realidade local, com o apoio técnico e financeiro da União e dos 

Estados, na forma da Lei. 

  



 

 

B - AÇÕES E METAS 

FINALIDADE 1 - Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgão equivalente para 

atuarem em prol do desenvolvimento da Saúde Pública, da universalidade e igualdade 

do acesso da população às ações e serviços de saúde, bem como atuação junto aos 

Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS visando o fortalecimento e o 

protagonismo das entidades representativas da gestão municipal na atuação no âmbito 

dos estados e nas agendas em defesa do SUS.  

1.1. Apoiar e instruir tecnicamente os gestores e equipes municipais de saúde, 

diretamente ou por meio dos COSEMS. 

 

1.2. Promover o intercâmbio de informações, divulgando conhecimentos, 

capacitando pessoal e apoiando ações de educação permanente e continuada 

no âmbito do SUS, bem como promover e manter intercâmbio com associações 

e sociedades congêneres, nacionais e internacionais. 

 

FINALIDADE 2 - Discutir e aprovar políticas de saúde e o seu financiamento, defendendo 

a descentralização das ações e serviços de saúde e a autonomia dos municípios para 

planejar as suas ações e serviços, aprovar o seu Plano de Saúde, de acordo com a sua 

realidade local, com o apoio técnico e financeiro da União e dos Estados, na forma da 

Lei. 

Ações  
Meta 
2021 

Produção, divulgação e publicação no Portal da Entidade de artigos, Notas Técnicas 
e Informativos 25 

Realização de reuniões de Grupos Técnicos de Trabalho do CONASEMS 5 

Atividades Meta 2021 

Desenvolvimento, edição e divulgação de publicações de cunho informativo de 
interesse do SUS 3 

Realização de seminários, encontros e eventos 2 



 

2.1. Representar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes nos 

fóruns de negociação e deliberação da gestão do SUS, discutindo e deliberando 

sobre as políticas de saúde. 

Fóruns Meta 2021 

Representação / Deliberação 100% 

Discussão / Deliberação (Reuniões de Diretoria e do CONARES) 100% 
 

2.2. Representar as Secretarias Municipais de Saúde em atividades de interesse da 

saúde publica, bem como em comissões nacionais deliberativas e consultivas. 

Fóruns de representação  Meta 2021 

Grupos de Trabalho Tripartite - GTs 100% 
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