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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

NOVEMBRO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020 

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 novembro de 2019 a fevereiro de 2020. 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/


 

 

5 

II INTRODUÇÃO 

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

novembro de 2019 a fevereiro de 2020, destacam-se atividades como a Oficina de 

Trabalho para redesenho dos processos de trabalho do escritório do CONASEMS, 

realizada em 1º de novembro, em Brasília/DF; a 1ª Oficina da Rede CONASEMS/COSEMS 

de Comunicadores, também em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de novembro; o encontro 

entre CONASEMS, presidentes de Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos 

Estados (COSEMS), coordenadores de apoio e Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), 

para debate sobre as perspectivas de continuidade da estratégia apoio aos COSEMS 

após 2020, em São Paulo/SP, no dia 21 de novembro; o IV Fórum de Debates Novo 

Regime Fiscal: Efeitos na Saúde, também promovido em São Paulo/SP, em 22 de 

novembro; as Oficinas de Autoavaliação da Governança dos COSEMS de Minas Gerais e 

de Santa Catarina, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020; a instalação do Comitê 

Operativo de Emergência em Saúde para enfrentamento da pandemia da Covid-19 

(COE) em Brasília/DF, no dia 23 de janeiro; a Abertura do Curso de Especialização em 

Informática em Saúde, no dia 29 de janeiro de 2020, em Brasília/DF; a II Oficina do Grupo 

de Trabalho sobre Direito Sanitário, em Brasília/DF, nos dias 30 e 31 de janeiro; a Oficina 

Nacional para Implantação do Novo Modelos de Financiamento da Atenção Primária à 

Saúde (APS), em Brasília/DF, no dia 12 de fevereiro; e a reunião do Grupo de Trabalho 

sobre Regionalização, no dia 17 de fevereiro. Foi também realizada, nos dias 03 e 04 de 

fevereiro, a Reunião de Planejamento da Assessoria Técnica para 2020, que contou com 

a participação de toda a equipe de assessores, incluindo as assessoras jurídicas e a 

equipe de Comunicação Social, com um total de dezoito pessoas (TRE nº 004/2020). 

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.  Igualmente oportuno 

registrar, ademais, o prosseguimento dos projetos em implementação mediante 

convênio com o Ministério da Saúde (Projeto Aedes na Mira), ou no âmbito do Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). 
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III 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, para 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 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 novembro de 2019 e 29 de fevereiro de 2020, 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. 

Com o objetivo de acompanhar a dinâmica política no Senado Federal, a 

assessoria acompanhou sessão no Senado Federal em 5 de novembro, com a presença 

do Ministro Paulo Guedes e o Presidente da República Jair Bolsonaro, para entrega das 

três Propostas de Emendas à Constituição Federal (PEC) que compõem o pacto 

federativo. 

Esse pacote, dentre outras medidas propostas, cria o Conselho Fiscal da 

República, busca uniformizar interpretação de Tribunais de Contas de Estados e 

Municípios, extinguirá o Plano Plurianual (PPA), instituindo orçamento de longo prazo. 

Os benefícios tributários serão avaliados a cada 4 (quatro) anos. Também está prevista 

no pacote a integração da Lei de Responsabilidade Fiscal, regra de ouro e teto de gastos, 

além da desvinculação dos fundos para abater dívida. 

Em 6 de novembro, com o objetivo de acompanhar as suas pautas, a assessoria 

esteve presente a reunião na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Merecem destaque 

as PEC’s que alteram regras orçamentárias: 

a) PEC 438/2018, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da 

Câmara dos Deputados, com requerimento de realização de audiência pública (a 

proposta prevê, dentre outras medidas, que Lei Complementar vai regulamentar o 

modo de cumprimento da Regra de Ouro); 

b) PEC 48/2019, cuja análise de mérito está a cargo de Comissão Especial, 

instalada na Câmara, na qual foi designado como Relator o Deputado Aécio Neves, que 

apresentou requerimento para realização de Seminário para debates sobre a proposição 

(a proposta permite enviar recursos de emendas individuais como doação); 
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c) PEC 152/2019, originada da PEC 98, à época na CCJ para análise da sua 

constitucionalidade (a proposta estipula que a União, descontada a despesa decorrente 

da revisão do contrato de cessão onerosa, transferirá 15% dos valores arrecadados com 

os leilões dos excedentes das áreas do pré-sal aos Estados e ao DF e 15% aos municípios, 

para investimentos e aportes a fundos previdenciários de servidores públicos dos 

respectivos entes, e 3% aos Estados onde estejam localizadas as jazidas de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos, vedada a destinação para pagamentos de 

pessoal. Além disso, também suspende a eficácia, por quatro exercícios financeiros, do 

§ 1º do art. 167 da CF, que prevê que nenhum investimento cuja execução ultrapasse 

um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual 

(PPA), ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade); 

d) PEC 51/2019, que, após a aprovação na CCJ, foi ao Plenário do Senado, que 

aprovou emenda, razão pela qual retornou à CCJ para parecer (a proposta eleva de 

21,5% para 26% a transferência de Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para os Estados, por meio do Fundo de Participação dos Estados); 

e) PEC 40/2019 que se encontra na CCJ do Senado, na qual é aguardada a 

apresentação de relatório pelo seu Relator, o Senador Veneziano Vital do Rêgo (a 

proposta retira do Teto de Gastos os investimentos públicos).  

A assessoria esteve em Audiência Pública no dia 6 de novembro, na qual o 

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falaria sobre a situação do vazamento de 

óleo na região Nordeste. 

No mesmo dia, acompanhou reunião da Bancada da Saúde. O tema de destaque 

na reunião foi o Programa Médicos pelo Brasil. O Dep. Alexandre Padilha, ressaltou a 

preocupação com a tramitação da já citada MP 890 (PLV 25) que pode “caducar” por 

falta de acordo. 

A assessoria acompanhou ainda a reunião do Colégio de Líderes, em 19 de 

novembro, na qual foi definida a pauta prioritária da semana de 19 a 21 de novembro. 

Foram priorizados os seguintes projetos: PL 5082/2016, que estabelece procedimentos 

de governança para modernização do futebol e PL 1615/2019 que classifica a visão 

monocular como deficiência sensorial. 
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Além disso, foi acordada a realização da votação do mérito da já citada PEC 

48/2019. Houve pedido do Partido Progressista (PP), para pautar o PL 4067/19, que 

institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por 

Universidades Estrangeiras (Revalida). Na ocasião, não houve acordo para votação da 

MP 890 (Médicos pelo Brasil). 

No dia 20 de novembro, a assessoria do CONASEMS acompanhou a Primeira 

Reunião de Trabalho da Frente Parlamentar sobre Assistência Farmacêutica. Várias 

proposições legislativas foram destacadas para análise e discussões, como: PL 1774/19; 

PL 900/19; PL 8617/17; PL 10135/18; PL 8990/17; PL 9482/18; PL 3360/12; PLS 372/17; 

PLS 3589/19.  

A assessoria do CONASEMS, juntamente com outros assessores parlamentares 

(partidários e área parlamentar dos Ministérios), participou de Reunião Técnica em 9 de 

dezembro, para previsão da semana de 9 a 13 de dezembro no Legislativo, na qual o 

plenário do Congresso poderia apreciar vetos apostos à lei dos partidos políticos e 

matérias de crédito orçamentário. Além disso, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

(CPMI) das “Fake News” promoveria a oitava audiência pública. 

Na Câmara dos Deputados, o Plenário poderia apreciar a proposta que disciplina 

a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, além da 

medida que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para o 

Banco Central e o projeto que versa sobre o Marco Legal do Saneamento Básico, dentre 

outras. 

No âmbito das comissões, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), 

poderia apreciar a proposta que versa sobre a Reforma Sindical. No Senado Federal, 

esperava-se que o Plenário apreciasse projeto que extingue a pena de prisão disciplinar 

para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios 

e do Distrito Federal, e a proposta que permite a transferência de emendas 

parlamentares sem a necessidade de convênio. 
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Ainda no âmbito das comissões, previa-se que a CCJ apreciasse o projeto que 

trata da prisão em segunda instância. No Poder Judiciário, era aguardado o julgamento 

do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tipicidade da conduta de não pagamento do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) próprio declarado ao Fisco. 

No Cenário Socioeconômico, o Banco Central anunciaria a prévia do Produto Interno 

Bruto (PIB) referente ao mês de outubro. 

Em 4 de dezembro, constava da pauta deliberativa da Comissão de Seguridade 

Social e Família (CSSF) o PL 3842/19, que prevê pena de detenção de um mês a um ano 

para quem deixar de vacinar criança ou adolescente. 

No dia 10 de dezembro, foi promovida Reunião técnica legislativa, com a 

presença da assessoria do CONASEMS, assessores técnicos legislativos e assessores do 

Ministério da Economia, que abordaram a proposta de reforma tributária, que é 

organizada em três pilares: o primeiro trata da unificação da base do Programa de 

Integração Social PIS), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); o segundo aborda o 

Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF), que teria ampliação da faixa de isenção e 

revisão de todas as deduções, e o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja 

alíquota teria queda nominal ao longo dos anos; por fim, o terceiro pilar se refere à 

redução da carga excessiva sobre salários. 

Em 17 de dezembro, a assessora parlamentar proferiu palestra sobre Emendas 

Parlamentares, durante o XV Congresso do COSEMS do Rio Grande do Norte. 

Entre os dias 23 de dezembro e 1º de fevereiro, o Congresso Nacional esteve em 

recesso, período no qual, a despeito da suspensão das atividades parlamentares, a 

assessoria seguiu acompanhando a movimentação política para o ano de 2020. 

Durante o mês de fevereiro de 2020, a assessora responsável pelo 

acompanhamento das atividades do poder legislativo esteve de férias. 
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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, COSEMS, e gestores, profissionais e técnicos das Secretarias Municipais de 

Saúde (SMS); acompanhamento técnico nos Grupos de Trabalho (GT) tripartites - GT 

CeT,  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 

CIT; identificação de informações e documentos relacionados à AF e AB que possam 

compor as agendas das Reuniões do Conselho Nacional de Representantes Estaduais do 

CONASEMS (CONARES) e da Diretoria da Entidade, 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 23 (vinte e três) COSEMS, além de 26 (vinte e seis) 

colaboradores. O GTTAF se reuniu por webconferências em 26 de novembro e em 06 de 

dezembro em 2019, já retomando dias 14 de janeiro e 28 de fevereiro em 2020. 

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). 
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No âmbito desse Acordo de Cooperação, a partir de novembro de 2019, iniciou-

se tratativas de aprimorar a colaboração de consultor internacional Luiz Segu Tolsa, da 

Universidade de Barcelona, resultando na consultoria especializada com a empresa 

Kune, que tem como objetivo prestar apoio ao desenvolvimento das capacidades 

operativas do CONASEMS para o desenvolvimento da carteira de serviços farmacêuticos 

da Atenção Primária/Básica e a avaliação de tecnologias sanitárias (objeto do Termo de 

Referência Pessoa Jurídica - TR/PJ nº 02/2020), sendo o primeiro produto documento 

técnico contendo detalhamento do plano de trabalho com descrição das fases, 

atividades e cronograma, referente ao componente Apoio do Desenvolvimento da 

Capacidade Operativa do CONASEMS nos Serviços Farmacêuticos da Atenção Básica. 

Ainda no apoio ao CONASEMS, com foco na AF e ao GTTAF, continuou-se com 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: pelo 

Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS) - Alice Aparecida de 

Olim Brícolan e Orlando Mario Soeiro; pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) - Prof. Dr. Mauro Silveira de Castro, Prof. Dr. Sotero Serrate Mengue e Andréia 

Fontanella; pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) - Profa. Dra. 

Vera Lúcia Luiza; pela Universidade Federal do Ceará (UFC) - Prof. Dr. Paulo Arrais; e pela 

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, 

possibilitou uma articulação com o Departamento de Assistência Farmacêutica e 

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DAF/MS) e a Organização Pan-Americana 

da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), resultando na Cooperação por 

meio de Carta Acordo SCON2019-00482, firmada entre o CONASEMS e a OPAS/OMS em 

novembro de 2019, através do Projeto “Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica do CONASEMS: análise da relação municipal de medicamentos do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica e processos de aquisição praticados 

pelos municípios brasileiros”, que visa o alcance dos seguintes objetivos: 
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 Geral: Promover a disseminação dos resultados do Levantamento nacional 

da Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica com vistas à subsidiar a discussão da assistência 

farmacêutica básica junto aos diferentes atores governamentais 

responsáveis pela formulação das Políticas Farmacêuticas 

 Específicos:     

1. Realizar análise e caracterização dos municípios participantes do 

Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal de Medicamentos do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica, explorando questões 

sociodemográficas, econômicas e de saúde que possam ser base para a 

discussão dos resultados encontrados pelo referido levantamento 

2. Elaborar documentos técnicos contendo resultados referentes aos itens 

presentes nas Relações Municipais de Medicamentos Essenciais 

(REMUME), às modalidades de aquisição de medicamentos e preços 

praticados pelos municípios brasileiros, conforme dados do 

Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal de Medicamentos do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica e do Banco de Preços 

3. Construir documento orientativo voltado aos gestores municipais de 

saúde contendo sugestões para melhoria da eficiência do uso dos 

recursos de assistência farmacêutica, pautada nos dados levantados pelo 

Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal de Medicamentos do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

4. Elaborar indicadores de monitoramento das listas municipais de 

medicamentos essenciais (REMUME) e das modalidades de compra 

destes itens, bem como propor estratégias para seu cumprimento 

Já entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020 foram realizados os processos 

seletivos e contratações de empresas especializadas para realização das atividades 

previstas no Projeto, sendo os primeiros produtos os seguintes: 
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 Termo de Referência TR/PJ nº 038/2019 

PRODUTO 1: Documento técnico contendo diretrizes e requisitos para a 

organização das equipes de trabalho nos seguintes grupos: executivo, 

condutor, técnico e consultivo 

PRODUTO 2: Documento técnico contendo a proposta do plano de trabalho 

contendo o detalhamento das atividades previstas, descrição das 

metodologias a serem adotadas, responsáveis pelas entregas e cronograma 

de execução e proposta de metodologia e fluxo para análise de dados 

relacionados ao Projeto “Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica” entre os grupos da equipe de trabalho 

 Termo de Referência TR/PJ nº 039/2019 

PRODUTO 1: Documento técnico contendo proposta de oficinas para 

elaboração dos indicadores para monitoramento das listas municipais de 

medicamentos e sua aquisição 

PRODUTO 2: Documento técnico contendo apresentação do cenário das 

relações municipais de medicamentos dos municípios respondentes ao 

primeiro Levantamento Nacional dos Medicamentos do Componente Básico 

da RENAME 

A Assessoria segue acompanhando o Projeto Glica Melito, uma parceria entre o 

CONASEMS, o IPADS e a Novo Nordisk, que tem por objetivos: 

a) A implementação dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) 

para tratamento de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 1; 

b) A capacitação das equipes de saúde para o tratamento de Diabetes Mellitus 

tipo 1 e o uso das tecnologias disponibilizadas no SUS; 

c) O aprimoramento das ações da equipe de saúde para educação em diabetes, 

insulinoterapia, automonitorização glicêmica, orientação nutricional e prática de 

atividade física; e 

d) A promoção do autocuidado para diabetes tipo 1. Em novembro de 2019, foi 

apresentado o Relatório Final do Projeto. 
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Até fevereiro, a assessoria seguiu acompanhando o acesso ao hotsite do Projeto 

Glica Melito, os profissionais inscritos e que realizam os cursos disponibilizados.  

Ademais, 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, continuou com sua 2ª edição.  

Já o Curso II – Assistência Farmacêutica na Gestão Municipal: instrumentalização 

à prática nos serviços (nível médio ou técnico), continuou com a 1ª edição, sendo 

também iniciadas as inscrições para 2ª edição em janeiro de 2020. 

O Curso III - Assistência Farmacêutica na Gestão Municipal: instrumentalização à 

prática nos serviços (nível superior), iniciou suas atividades para a 1ª edição. 

E o Curso IV - Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica: aplicação do método 

clínico, finalizou em dezembro de 2019. 

A fase de Apoio à Implantação do método clínico foi lançada em fevereiro de 

2020 para aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) farmacêuticos que cumpriram 

as exigências do edital (município ter feito o curso 1 e farmacêutico ter realizado 

satisfatoriamente o curso 4). 

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

de primeiro suplente, na representação do CONASEMS na Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). 

No quadrimestre em referência, realizaram-se as seguintes reuniões ordinárias 

da CONITEC: a 83ª, nos dias 6 e 7 de novembro; a 84ª, em 4 e 5 de dezembro; e a 85ª, 

em 4 e 5 de fevereiro. 
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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 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 à 

Gestão; e elaboração de Notas Técnicas. 

No período entre novembro de 20219 e fevereiro de 2020 merecem destaques 

as seguintes atividades: 

 Apoio nas negociações e pactuações reproduzidas pelas Portarias do 

Ministério da Saúde dedicadas as ações e serviços públicos de saúde da Atenção 

Primária. Viagens a estados levando informações aos gestores sobre as novas regras 

sobre o financiamento da Atenção Primária. Produção de materiais de apoio, 

proveniente das dúvidas coletadas nessas viagens, inclusive informativo conjunto com 

a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS).  Apoio e 

participação no evento Previne Brasil: oficina de apoio à implantação no financiamento 

federal da Atenção Primária.  

 Acompanhamento das proposições legislativas, especialmente do PLP 

232/2019 que dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros, 

provenientes de repasses federais, nos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

 Participação e apoio nas ações e atividades realizadas no âmbito do Projeto 

de “Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de 

Atenção à Saúde”, projeto executado pelo HAOC, no âmbito do PROADI-SUS, com 

acompanhamento e participação pelo CONASEMS e Ministério da Saúde. 
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 Idealização, planejamento e execução do IV Fórum de Debates – Novo 

Regime Fiscal: Efeitos na Saúde. Promovido desde 2016 pelo CONASEMS, o evento 

contou com palestra de abertura do ex-presidente do Banco Central do Brasil, Armínio 

Fraga, tendo como debatedor o economista sênior do Banco Mundial, Edson Araújo, e 

com a participação de nomes de destaque da economia nacional: Alexandre Guilherme 

Guimarães de Andrade – Consultor tributário  da Barral MJorge; Vilma da Conceição 

Pinto – Economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV);  José Roberto Afonso - 

Economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Alexandre Manoel Angelo 

da Silva -  Secretário de Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia; 

Marcio Holland de Brito -economista da FGV;  Áquilas Mendes - Professor de Economia 

Política em Saúde da Universidade de São Paulo (USP);  Alberto Beltrame – Presidente 

do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS); José Eduardo Fogolin – 

Presidente do  COSEMS/SP;  Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes – Economista 

da FGV.  O IV Fórum, que aconteceu no dia 22 de novembro de 2019, no Edifício Sede 

do Banco do Brasil (BB), localizado na Torre Matarazzo em São Paulo/SP, foi apoiado a 

partir do TRE nº 100/2019, tendo o BB disponibilizado estrutura física constituindo de 

uma sala com capacidade para 200 (duzentas) pessoas com equipamentos multimídia, 

e o CONASEMS disponibilizado a programação do evento, pastas, blocos de anotações 

e canetas, água e café durante todo o período do evento, além de coffee break no 

intervalo vespertino. Aos membros do CONARES, o CONASEMS também viabilizou 

passagens aéreas, diárias, ajuda de custo e estrutura com notebook, internet com link 

dedicado, impressora com insumos e modelo de relatório de viagem para facilitar a 

elaboração e entrega das prestações de contas da referida viagem. O evento contou 

com o apoio de representantes da equipe da Gerência Administrativa e do Gabinete do 

CONASEMS.  

  

IV Fórum de Debates – Novo Regime Fiscal: Efeitos na Saúde - 22 de dezembro de 2019 
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IV Fórum de Debates – Novo Regime Fiscal: Efeitos na Saúde 

22 de dezembro de 2019 

 Participação em debates e reuniões para possível Cooperação técnica 

FIOCRUZ – CONASEMS envolvendo temas ligados à Economia da Saúde. 

 Parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da USP, 

que possibilitou a participação de gestores no curso “Economic evaluation and decision 

modelling for health”. 

 Participação em reunião do Secretário Executivo com grupo “Global Health 

Econometric”, tendo como pauta a avaliação de estudos realizados sobre impactos da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) nos processos de trabalho, cobertura e custo 

efetividade. 
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4 Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 

No dia 1º de novembro, a assessoria participou da Oficina Regional de 

Monitoramento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

promovida para discussão da proposta de monitoramento, com a presença de 

representantes do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), e 

COSEMS da Região Sudeste do País. A participação do CONASEMS nas Oficinas Regionais 

prosseguiu na Região Nordeste, nos dias 5 e 6 de dezembro. 

Visando discutir e apoiar o corpo técnico dos COSEMS para o processo de 

aproximação e incentivo aos trabalhadores dos municípios para desenvolverem o habito 

de escreverem sobre seu trabalho e experiências no município, com vistas a Mostra 

Brasil aqui tem SUS, o CONASEMS promoveu Oficinas de Apoio à Escrita e Mobilização 

para a realização de Mostras Estaduais. 

Nos dias 4 e 5 de novembro a assessoria participou da Oficina no COSEMS/MT, 

juntamente com apoiadores e convidados do referido COSEMS, bem como com o Prof. 

Alcindo Ferla, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 12 de 

novembro, foi a vez do COSEMS/GO, com a participação dos apoiadores daquela 

Unidade da Federação. Em 27 de novembro, a Oficina foi realizada no COSEMS/PE, e no 

dia 12 de dezembro no COSEMS/SE. Essas Oficinas foram apoiadas a partir dos TRE nº 

097, 098 e 107, de 2019, tendo o CONASEMS viabilizado passagens aéreas, diárias e 

ajuda de custo ao Prof. Alcindo Ferla e aos assessores técnicos envolvidos. As Oficinas 

prosseguiram em janeiro, com o COSEMS/PI, no dia 13, o COSEMS/ES no dia 16, e o 

COSEMS/SP no dia 20. Durante o mês seguinte, realizaram-se as Oficinas nos 

COSEMS/CE, nos dias 17 e 18 de fevereiro, e COSEMS/MS, de 19 a 20 de fevereiro.  

A Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho 

(CIRHRT) assessora o Conselho Nacional de Saúde (CNS) nos temas referentes à (PNEPS) 

para os (as) trabalhadores (as) do SUS. Suas atribuições estão previstas na Lei nº 

8.080/1990; dentre elas, a CIRHRT elabora pareceres de processos de autorização, 

reconhecimento e renovação de cursos de graduação da área da saúde, pautados nas 

necessidades sociais em saúde. A Comissão é composta por representantes das 

associações de ensino, conselhos federais, federações profissionais e executivas 
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estudantis da área da saúde, gestores do MS e Ministério da Educação, docentes, 

trabalhadores, conselheiros de saúde, dentre outros. A Comissão também possui uma 

Câmara Técnica que trata especificamente dos temas ligados à formação em Saúde. 

Em 19 de novembro, foi realizada a 203ª Reunião Ordinária da CIRHRT, a primeira 

reunião após o processo de recomposição das Comissões Intersetoriais do CNS para o 

triênio 2019-2022. Na pauta, o planejamento das ações e organização do plano de 

trabalho da Comissão à luz das deliberações  da 16ª Conferência Nacional de Saúde. 

A assessoria técnica participou da reunião com a Rede Unida e Missão Brasil & 

Itália, no dia 26 de novembro. Na ocasião, Tulio Franco, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), representando a Rede Unida, e participantes da Missão Italiana, 

apresentaram as ações da parceria no Laboratório ítalo-brasiliano.   

O CONASEMS contribui, por meio da sua assessoria técnica, com o Laboratório 

de Inovação em Enfermagem (LI Enfermagem). A iniciativa, promovida pelo Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) e pela OPAS/OMS no Brasil, busca mapear, 

sistematizar e divulgar experiências inovadoras produzidas pela Enfermagem 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares) no âmbito do SUS, na área da gestão de serviços, 

da atenção à saúde da população, da educação e formação profissional. No dia 29 de 

novembro, a assessoria participou de Oficina de trabalho com os avaliadores do LI 

Enfermagem para discutir o processo de avaliação dos trabalhos inscritos. 

O fechamento da primeira etapa das inciativas educacionais do projeto de 

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

(DGPSUS), implementado pelo HSL (PROADI-SUS), ocorreu em 20 de dezembro, com a 

presença de todos os participantes do projeto, além do CONASEMS, CONASS e MS, que 

acompanharam a apresentação do desenvolvimento da primeira etapa do projeto. 

O I Seminário de Residências em Saúde foi promovido pela FIOCRUZ, nos dias 5 

e 6 de dezembro, trazendo na pauta debates sobre os desafios atuais e perspectivas da 

formação para o SUS, com participação de representantes da FIOCRUZ, do Ministério da 

Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS), além da assessoria técnica do CONASEMS. 

Em 18 de dezembro, a assessoria contribuiu em reunião entre o Secretário 

Executivo do CONASEMS, Mauro Junqueira, e o então Secretário da SAPS/MS, Erno 

Harzheim, na qual foram discutidas as perspectivas para os Programa Médicos pelo 

Brasil e Mais Médicos. 
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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. 

Durante o quadrimestre em tela, a assessoria técnica prosseguiu mobilizada para 

apoiar e orientar os gestores municipais acerca do novo modelo de financiamento da 

Atenção Primária à Saúde (APS), que foi pactuado no âmbito da CIT no dia 1º de 

novembro de 2019.  

Em 6 de novembro, foi promovida reunião com a Secretaria Municipal de Saúde 

de Campinas/SP. Na ocasião, foi possível esclarecer aspectos do referido modelo. 

Após pactuação na Comissão Intergestores Tripartite, o Programa Previne Brasil, 

que estabelece o novo modelo de financiamento da APS, foi instituído por meio da 

Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. 

 

Lançamento do Programa “Previne Brasil” 

12  de novembro de 2019 
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No dia seguinte, 13 de novembro, foi promovido Seminário Internacional sobre 

Financiamento da Atenção Primária à Saúde, com debates acerca das diferentes 

propostas de Financiamento dos Sistemas de Saúde de outros países, com foco na 

Atenção Básica. 

Na mesa de abertura, o presidente do CONASEMS, Wilames Freire, ressaltou a 

importância do novo modelo de financiamento proposto pelo Ministério da Saúde 

“principalmente pelo fato de ter um olhar diferenciado para a população mais 

vulnerável. São 30 milhões de pessoas que dependem dos serviços públicos para terem 

acesso à saúde e que, até então, não estão cadastradas pelas equipes de Estratégia 

Saúde da Família. Assistir essas pessoas é responsabilidade dos gestores de todos os 

5.570 municípios brasileiros”.  

A assessoria técnica participou de reuniões sobre a matéria no Mato Grosso do 

Sul, em 18 de novembro, e realizou reunião de alinhamento com todos os assessores 

técnicos do CONASEMS em 25 de novembro. Essa última reunião foi apoiada a partir do 

TRE nº 105/2019, tendo sido disponibilizado aos participantes, estrutura de uma sala 

equipada com projetor multimídia e tela de projeção, sonorização com técnico, 

notebook com mouse sem fio e internet com link dedicado, além de café e água durante 

todo o evento, almoço e coffee break. 

No dia seguinte, 26 de novembro, foi realizada webconferência aberta a todos 

os 26 (vinte e seis) COSEMS, visando tirar dúvidas sobre a referida Portaria e o 

financiamento da APS. 

Com o objetivo de iniciar o debate sobre as funcionalidades essenciais em 

sistemas de prontuários eletrônicos para a APS, trazendo experiências nacionais e 

internacionais que produzam reflexões e apontem caminhos possíveis para a sua 

evolução, a SAPS/MS, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (FMUSP), promoveram, nos dias 18 e 19 de novembro de 2019, na USP, em São 

Paulo/SP, o Seminário Nacional de Prontuário Eletrônico para a Atenção Primária à 

Saúde, que teve como público alvo profissionais de saúde que atuam no atendimento 

clínico e estudiosos e interessados no tema de prontuários eletrônicos para a APS. 
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Foram convidados para participar do referido evento, a Vice-Presidente do 

CONASEMS, Cristiane Martins Pantaleão, o Enfermeiro Valdeni Alexandre Ciconello 

Neto e o Assessor Técnico do CONASEMS Diogo Demarchi Silva. A partir do TRE nº 

103/2019, foram viabilizadas pelo CONASEMS passagens aéreas, diárias e ajuda de custo 

para a participação dos referidos convidados. 

Em 29 de novembro, MS, CONASEMS e diferentes representantes de 

movimentos sociais, Secretarias Estaduais de Saúde e academia participaram de 

Workshop para priorização de problemas na temática da saúde mental, com os 

seguintes objetivos: 

a) Promover uma discussão estruturada centrada na coleta de evidências 

coloquiais de atores sociais, a fim de esclarecer e caracterizar problemas em saúde 

mental, no sentido de contribuir para futura implementação de ações e estratégias 

efetivas na área de saúde mental; 

b) Engajar os tomadores de decisão a fim de desenvolver um entendimento 

comum sobre as principais questões relacionadas ao tema, em obediência à diversidade 

de ideias dos participantes; e 

c) Definir critérios e pesos para aplicação de método de priorização de 

problemas específicos em saúde mental para posterior ranqueamento. 

Em 5 de dezembro, foi realizada, no Edifício Sede do Ministério da Saúde, em 

Brasília/DF, reunião ordinária do Grupo Técnico de Trabalho da APS, instituído no 

âmbito da CIT, para tratar de assuntos afetos à Atenção Primária brasileira, tendo como 

pauta o desdobramento da Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, que instituiu 

o Programa Previne Brasil. 

Além da assessoria, participaram a Vice-Presidente Cristiane Martins Pantaleão, 

a 2ª Vice-Presidente Regional, Leopoldina Cipriano Feitosa, e a Secretária Municipal de 

Saúde de Curitiba/PR, Márcia Huçulak, além de representantes da Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS) e do CONASS. Para viabilizar a 

participação dos seus representantes residentes fora de Brasília/DF, o CONASEMS 

custeou passagens aéreas, ajudas de custo, hospedagens e alimentação (TRE nº 

106/2019). 
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A assessoria técnica prosseguiu apoiando os gestores acerca do Programa 

Previne Brasil, de forma presencial nos COSEMS do Rio de Janeiro, em 3 de dezembro, 

Ceará, em 12 de dezembro, Alagoas, em 13 de dezembro e Maranhão, em 17 de 

dezembro. A assessoria ainda participou de sessões de debates e esclarecimentos, por 

meio de webconferência, com o COSEMS do Rio Grande do Sul, em 19 de dezembro, e 

de São Paulo, em 20 de dezembro. 

O Grupo Técnico de Trabalho da APS, que representa a Entidade junto à SAPS/MS 

em reunião tripartite, reuniu-se ainda em 23 de janeiro de 2020, na SAPS/MS. O 

CONASEMS esteve representado pelos membros da APS CONASEMS a saber: Cristiane 

Martins Pantaleão, Leopoldina Cipriano Feitosa e Márcia Cecíia Huçulak, bem como 

pelos Assessores Técnicos do CONASEMS Elton da Silva Chaves, Kandice de Melo Falcão, 

Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas e Diogo Demarchi Silva. Para garantir a participação 

dos membros, o CONASEMS viabilizou passagens aéreas, ajuda de custo, hospedagem e 

alimentação (TRE nº 002/2020). 

Em 5 de fevereiro, a assessoria participou, juntamente com representantes do 

MS e do HAOC, de reunião de capacitação de facilitadores da SAPS responsáveis pela 

condução dos trabalhos em grupo durante Oficina de apoiadores voltada à capacitação 

sobre o novo modelo de financiamento proposto pela SAPS.  

A Oficina Nacional de Apoio à Implantação do Novo Financiamento Federal da 

Atenção Primária à Saúde “Previne Brasil” reuniu 412 (quatrocentos e doze) 

profissionais do SUS, em Brasília/DF, nos dias 10 e 11 de fevereiro. Dentre outros 

participantes, estiveram presentes apoiadores e coordenadores da Rede Colaborativa, 

secretários municipais de saúde, e representantes e presidentes de COSEMS. O objetivo 

da oficina, realizada pela SAPS/MS, foi promover o alinhamento da estratégia de 

implementação do novo modelo de financiamento da APS. 

A mesa de abertura contou com a presença do presidente do CONASEMS, 

Wilames Freire, Jurandi Frutuoso, do CONASS, Caroline Martins, da SAPS, e Renato 

Tasca, da Organização Pan-Americana da Saúde. Wilames falou sobre “O papel do 

apoiador da Rede Colaborativa do CONASEMS, em face da mudança no financiamento 

federal da APS”. 
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O Presidente Wilames também orientou os apoiadores sobre estratégias de 

trabalho: “Devemos fortalecer os municípios mais fragilizados, monitorar e avaliar como 

as políticas estão sendo aplicadas na ponta e trazer a escuta do território para os 

COSEMS e CONASEMS a fim de nos auxiliar nas decisões e pactuações a nível nacional”; 

e completou: “O novo financiamento da APS não é uma cartilha com modelos e padrões 

a serem seguidos, é uma política que dá autonomia ao gestor e temos liberdade para 

aperfeiçoá-la”. 

  

 

Oficina Nacional de Apoio à Implantação do Novo Financiamento Federal da Atenção Primária à Saúde 

“Previne Brasil” 

10 e 11 de fevereiro de 2020 

Registre-se a participação da assessoria em reunião com a coordenação de 

financiamento da SAPS, no dia 14 de fevereiro, para discutir questões financeiras de 

repasses da APS, a visualização dos pagamentos na página do sistema e-Gestor, 

organização do site por temas específicos, cálculo do percentual de cobertura, 

credenciamento das Equipes de Atenção Primária à Saúde (EAP) e as solicitações de 

credenciamentos de Equipes de Saúde da Família represadas. 

  



 

 

26 

Igualmente oportuno mencionar a participação da assessoria em: 

a) Reunião sobre o novo modelo de financiamento da APS no COSEMS do 

Amazonas, em 18 de fevereiro; 

b) Reunião com a SAPS sobre Sistemas de Informação, em 20 de fevereiro, para 

discutir: 

i.  Os envios de informações da APS; 

ii. A Portaria 99, sobre nomenclaturas do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES); 

iii. Informações do Sistema de Informações do Programa Nacional de 

Imunizações (SIPNI); e 

iv. Versão 4.1 do e-SUS. 

Cabe citar ainda a reunião com representantes da SAPS para elaboração do 

cronograma do Fórum Nacional da Atenção Básica, em 28 de fevereiro. 

Por fim, cumpre relatar que 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. 

No âmbito do Escritório do CONASEMS, participam do curso, Joselisses Ferreira, 

pela Assessoria Jurídica, e os Assessores Técnicos Alessandro Chagas, Diogo Demarchi, 

Kandice Falcão e Sylvio Andrade. 

No quadrimestre em referência, o curso teve continuidade com atividades 

presenciais no Campus da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas/SP, entre os 

dias 4 e 8 de novembro de 2019, bem como entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2020. 

A partir do TRE nº 089/2019, o CONASEMS viabilizou passagens aéreas, 

hospedagens, alimentações e ajudas de custo aos participantes do Escritório no referido 

curso. 
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6 Fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS 

No quadrimestre em referência, foi iniciada a implementação do Modelo de 

Governança dos COSEMS, que contempla 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. 

Nos dias 11 e 12 de novembro, foram realizadas reuniões de trabalho para 

orientar o COSEMS de Pernambuco acerca da aplicação da Matriz de Governança, bem 

como para a realização da autoavaliação da gestão e elaboração do Plano de Melhoria 

da Gestão do referido Conselho. O COSEMS de Minas Gerais realizou a Oficina de 

Autoavaliação da Gestão nos dias 2 e 3 de dezembro, com a presença da sua Diretoria, 

equipe técnica e dos coordenadores regionais, além da assessoria técnica do 

CONASEMS. O COSEMS de Santa Catarina, igualmente, iniciou o ciclo de melhoria da 

gestão, promovendo a autoavaliação da gestão, com o apoio da assessoria técnica do 

CONASEMS, em Oficina de Trabalho realizada em janeiro de 2020. 

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. 

No quadrimestre em referência, atividades relacionadas à implementação do 

Projeto Formação da Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do 

SUS prosseguiram intensamente. 

O Grupo Executivo (GE) do Projeto Rede Colaborativa, envolvendo 

representantes do CONASEMS, MS e HAOC, se reuniu entre os dias 5 e 7 de novembro, 

para revisão da matriz do Curso II; alinhamentos com equipe do Innovativ – Laboratório 

de Educação Conectada do HAOC para qualificação do processo de produção das aulas; 

análise da Estrutura Analítica do Projeto; apresentação de proposta e preparação da 

oficina de continuidade do Projeto no dia 21/11, em São Paulo/SP. A reunião foi apoiada 

a partir do TRE nº 095/2019, com a disponibilização pelo CONASEMS de estrutura física 

e logística, contemplando uma sala, no Manhattan Plaza Hotel, em Brasília/DF, com 

capacidade para 15 (quinze) pessoas; equipamentos audiovisuais e multimídias tais 
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como: notebook, impressora e internet; material de apoio: blocos e canetas; água e café 

durante todo o período, bem como almoço e coffee break para os participantes.  

Novo encontro do GE foi promovido no dia 10 de dezembro, para definir o teor 

das próximas aulas, com apontamento de convidados, considerando a aprovação em CIT 

das portarias que versam sobre o novo modelo de financiamento da APS. Além disso, a 

ocasião serviu para revisar a Matriz de conteúdos Curso II, retomar agenda de visita aos 

COSEMS em 2020, discutir formulário de Avaliação de apoio e realizar balanço das 

atividades e avaliação de 2019. 

A primeira reunião do GE em 2020 ocorreu nos dias 28 e 29 de janeiro. Na pauta, 

além de informes, foram abordados o Curso; as visitas de acompanhamento e Oficina 

com a SAPS/MS, além do planejamento de atividades para o ano de 2020; 

estabelecimento de metas de visitas aos COSEMS; apresentação dos aprovados na lista 

de mediadores; e discussão sobre conteúdo e autores de aulas. Foram definidas as datas 

para visitas e forma de encaminhamentos dos convites, e fechados os conteúdos das 

aulas. 

A última webconferencia do GE no período em referência ocorreu em 27 de 

fevereiro para alinhamento da proposta B de metodologia para a oficina dos 

Mediadores de março de 2020. 

O GE e representantes do Innovativ ainda realizaram webconferência no mesmo 

dia para iniciar discussões sobre a proposta de programação do encontro presencial dos 

apoiadores, previsto para abril/2020, além de discutir e preparar a oficina virtual de 

capacitação dos mediadores do curso de Aprimoramento em práticas de apoio. 

Foi realizada gravação de videoaula com SAPS/MS, em 12 de novembro, visando 

preparar material a ser divulgado por meio de videoaula sobre Programa Previne Brasil. 

Webconferência sobre a Matriz do Curso II de Aprimoramento ocorreu em 14 de 

novembro. Foi possível rever e definir conteúdos propostos para o curso de 

aprimoramento em práticas de apoio, rever centralidade do tema sobre APS, adiar a 

entrada do tema Regionalização e reconstruir parte da Matriz. 

Em 21 de novembro, foi promovida Oficina de continuidade do projeto Rede 

Colaborativa, com participação do HAOC, MS E CONASEMS. O objetivo da atividade foi 

discutir com coordenadores de apoio, presidentes de COSEMS e Diretoria do CONASEMS 

estratégias de continuidade do Projeto após término do triênio. Foi decidida a 
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construção de documento com propostas e diretrizes para continuidade, apontando 

estratégias de busca de apoio dos parceiros. 

  

Oficina do Projeto Rede Colaborativa – 21 de novembro d 2019 

A assessoria participou do "Encontro de Gestores Municipais de Saúde do 

COSEMS/ES - encerramento do ano de 2019”, em 5 de dezembro, para proferir a 

palestra: "Desafios da Gestão: a construção de agendas pala além do município". 

Estiveram presentes gestores municipais do SUS do Estado. O evento serviu para 

promover uma aproximação e sensibilização dos gestores sobre temas como: gestão e 

planejamento do SUS e seus respectivos instrumentos, apresentando aos gestores a 

importância de seu protagonismo e proatividade nos espaços de pactuação regional e 

bipartite, com destaque à sua responsabilidade sanitária nos territórios. 

A assessoria contribuiu com o planejamento estratégico do COSEMS da Bahia, 

entre os dias 9 e 11 de janeiro, enfocando atividades específicas relativas à atenção 

básica e regionalização, tendo produzido relatório sobre a atividade.  

Durante reunião em 5 de fevereiro, representantes da SAPS/MS, assessores 

técnicos do CONASEMS e representantes do HAOC realizaram capacitação dos 

facilitadores da SAPS responsáveis pela condução dos trabalhos em grupo durante 

Oficina de apoiadores voltada à capacitação sobre o novo modelo de Financiamento 

Federal da Atenção Primária à Saúde “Previne Brasil”. 

Nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020, como já citado na página 23 do presente 

Relatório, o CONASEMS em parceria com a SAPS/MS realizou no auditório do MS a " 

Oficina de Apoio à Implantação do Novo Financiamento - Previne Brasil”, com o objetivo 

de apresentar as principais mudanças previstas na Portaria nº 2979 e suas portarias 

complementares, bem como os desafios diante do novo cenário e; promover a 

integração entre os participantes, reforçando seus papéis de apoio e construção de 

caminhos para a implementação do novo modelo de financiamento da Atenção Primária 
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à Saúde.  Reuniram-se cerca de quatrocentas pessoas, dentre elas: duzentos e dez 

apoiadores, vinte e seis coordenadores de apoio, esses com custeio de passagens e 

diárias viabilizadas pela SAPS/MS; e vinte e seis Presidentes dos COSEMS e sete 

integrantes do GTAB, com passagens, hospedagens e ajuda de custo viabilizadas pelo 

CONASEMS, objeto dos TRE 005 e 007 de 2020. 

Em webconferência com a coordenação de apoio do COSEMS de Santa Catarina, 

em 25 de fevereiro, assessores do CONASEMS e a coordenação de apoio do referido 

COSEMS alinharam e construíram a metodologia do curso sobre Instrumentos de 

Planejamento e Orçamento, a ser realizado no Congresso do COSEMS/SC. 

Em reunião por webconferência, em 28 de fevereiro, representantes do 

CONASEMS e do HAOC trataram da organização do processo de capacitação de 

mediadores, visando finalizar processo de seleção capacitação à distância dos 

mediadores do curso de aprimoramento em práticas de apoio. Foi fechado roteiro de 

entrevistas e encaminhado para os demais integrantes do GE.  

Ainda no mesmo dia 28 de fevereiro, a assessoria participou, por 

webconferência, do Congresso do COSEMS de Santa Catarina, juntamente com 

representantes do HAOC e da Coordenação do apoio do COSEMS/SC. Foi possível 

conhecer as expectativas do COSEMS/SC para com o CONASEMS e definir o teor da mesa 

do Congresso sobre instrumentos de gestão. Além disso, foi pactuada a forma e o 

conteúdo a serem apresentados pelos apoiadores em palestra partilhada, e solicitada a 

presença de todos os apoiadores na atividade como oportunidade de capacitação. 

Por fim, registre-se a participação da assessoria no processo seletivo para 

mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas de Apoio, entre 6 de janeiro e 7 

de fevereiro.  Representantes do HAOC e do CONASEMS selecionaram, dentre os 20 

(vinte) classificados, os 4 (quatro) destinados a ocupar as vagas e mais 4 (quatro) como 

reserva. Foi decidido que o HAOC finalizaria a somatória das notas de avaliação 

atribuídas aos candidatos durante o processo seletivo, em seguida, após definição dos 

8 (oito) nomes, se encarregaria da comunicação aos aprovados para manifestação de 

interesse e início dos trâmites para contratação. O CONASEMS, por sua vez, se 

encarregaria da definição do quantitativo de Estados e apoiadores a serem 

acompanhados por mediador. 
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7 Informação em Saúde 

As atividades da Assessoria Técnica, durante o quadrimestre iniciado em 

novembro de 2019, evidenciam a continuidade dos esforços  para homologação de 

sistemas em andamento; a implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde 

(RNDS); a 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 Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital promoveu reuniões ordinárias 

em 1º de novembro e 13 de dezembro. A assessoria técnica do CONASEMS participou 

em ambas ocasiões, contribuindo na discussão e deliberação de suas pautas, 

notadamente no que se refere a iniciativas como o Programa Conecte SUS. 

O grupo de homologação do sistema e-SUS Assistência Farmacêutica (e-SUS AF) 

deu continuidade às suas atividades, realizando webconferência com a participação de 

representantes do CONASEMS no dia 1º de novembro. 

A assessoria  esteve presente na reunião do Grupo de Trabalho de Informação e 

Informática da CIT no dia 11 de novembro. Em 6 de dezembro, nova reunião do GT 

contou com a presença de representantes do CONASS, da SAPS/MS e do Departamento 

de Informática do SUS do Ministério da Saúde (DATASUS/MS), que, juntamente com a 

assessoria técnica do CONASEMS, debateram acerca de sistemas de informação em 
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Saúde. Os sistemas de informação da Vigilância em Saúde foram a pauta de reunião do 

GT Conjunto de Informação e Informática e Vigilância em Saúde, no dia 18 de dezembro, 

com representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde do MS (SVS/MS), além da 

SAPS/MS e CONASEMS. 

O Programa Conecte SUS, desenvolvido pelo DATASUS, é composto pela Rede 

Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e pela Informatização da Atenção à Saúde. O 

Conecte SUS, desde novembro de 2019, foi iniciado com o projeto-piloto em Alagoas. 

A RNDS é uma plataforma que permitirá aos sistemas de Prontuário Eletrônico de 

Saúde e ou aplicativos se conectarem e trocar informações, em formato digital, de 

saúde de um indivíduo (após sua aprovação) ou de uma determinada população, 

objetivando o aprimoramento na promoção do cuidado integrado da Saúde.  

A implementação do Conecte SUS foi iniciada em novembro do ano passado no 

Estado de Alagoas, escolhido para o projeto-piloto do programa, por representar as 

diversas especificidades que o Brasil tem. Os postos de saúde foram informatizados e 

as equipes capacitadas para registrar as informações na RNDS. Em janeiro, a Rede 

começou a ser alimentada com os dados dos usuários do SUS, com informações da 

trajetória do paciente na rede pública. 

A assessoria técnica do CONASEMS tem acompanhado e contribuído com o 

desenvolvimento do Projeto. Em 12 de novembro, registre-se a realização de Encontro 

do Programa Conecte SUS em Alagoas, no qual foi cumprida agenda de trabalho voltada 

para a implantação do piloto de informatização da Atenção Básica. No mesmo dia, a 

assessoria participou de reunião de trabalho com a equipe do COSEMS de Alagoas. Na 

ocasião foi debatido o Plano de Informatização para o Estado de Alagoas. 

Em 19 de novembro, a assessoria acompanhou reunião do Presidente e 

Secretário   Executivo do CONASEMS com a Exponetiel Health para aproximação e 

alinhamento sobre possibilidades de parcerias na área da tecnologia. 

Oportuno registrar a reunião sobre Sistema de Regulação (SISREG 3), em 29 de 

novembro, com a participação de representantes do CONASS e do Diretor do DATASUS, 

além da assessoria técnica do CONASEMS. Na pauta, prestação de esclarecimentos 

acerca das instabilidades existentes no referido sistema de informações. 

Em 17 de janeiro, a assessoria tomou parte do Painel de Gestores Públicos: 

Desafios e Oportunidades, promovido pelo Hospital Sírio Libanês no âmbito do Curso de 
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Pós-Graduação Latu Sensu em Informática em Saúde, em nível de Especialização, 

desenvolvido pelo referido hospital de excelência, no âmbito do PROADI-SUS.  

A abertura do curso, que formará 34 (trinta e quatro) alunos selecionados, 

dentre profissionais de COSEMS e de Secretarias Municipais de Saúde de diversos 

Estados do país, ocorreu no dia 29 de janeiro. 

 

 

Abertura do Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Informática em Saúde 

29 de janeiro de 2020 

O curso é destinado aos trabalhadores e gestores do Sistema Único de Saúde, 

preferencialmente com formação nas áreas de Saúde, Gestão ou Tecnologias de 

informação e Comunicação, que já atuam ou pretendem atuar na área de Saúde Digital. 

Os profissionais selecionados para o curso passam a integrar o Programa de Governança 

da Informação da rede CONASEMS/COSEMS, cuja atuação busca qualificar as 

informações do Sistema Único de Saúde. A especialização tratará de diversos temas 

relacionados aos eixos de saúde, gestão, tecnologias da informação e da comunicação 

em saúde. As competências a serem desenvolvidas estimulam a adoção de boas práticas 

a fim de possibilitar decisões mais assertivas, equidade no sistema e continuidade do 

cuidado. 
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8 Regionalização, Governança e Redes de Atenção 

A assessoria acompanhou, juntamente com representantes do COSEMS de Goiás 

e do Ministério da Saúde, reunião com o Ministério Público daquela Unidade da 

Federação no dia 1º de novembro. A pauta proporcionou debate e troca de experiências 

acerca das rotinas afetas à regulação do acesso em saúde, bem como planejamento 

conjunto sobre ações na área. 

No dia 11 de novembro, foi promovida reunião para alinhamento com a equipe 

do projeto “Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da 

Rede de Atenção à Saúde”, desenvolvido pelo HAOC no âmbito do PROADI-SUS, tendo 

em vista a oficina de regionalização na região do Sul de Minas. Além do HAOC, 

participaram representantes da Secretaria de Estado da Saúde e do COSEMS/MG. Foi 

discutido o formato, metodologia e melhor data para realização da oficina na cidade de 

Alfenas/MG. Foi definido que o tema principal a ser trabalhado será: “Como cooperar”, 

com foco no financiamento, consórcio e governança, e o período proposto para a 

realização da oficina foi 17 e 18 de dezembro. 

A assessoria participou de reunião do Grupo de Trabalho constituído para tratar 

de Gestão de Consórcios Públicos em Saúde, no dia 13 de novembro. O GT conta com 

representantes do MS, CONASS e CONASEMS. A pauta contemplava a retomada da 

agenda de trabalho, alinhamento às diretrizes do SUS, sinergia com a política de saúde, 

ferramenta estratégica para o processo da gestão e organização do SUS e  

regionalização. 

Em 25 de novembro, foi realizado Seminário Internacional sobre Cuidados 

Continuados e Integrados. Estiveram presentes representantes da Diretoria do CONASS, 

gestores e técnicos estaduais, e Diretores do CONASEMS, acompanhados da assessoria 

técnica. O objetivo do evento foi elaborar e pactuar uma política de cuidados paliativos 

no Brasil. 

Em 29 de novembro, realizou-se nova reunião para alinhamento com a equipe 

do projeto sobre Regionalização, no âmbito do PROADI-SUS. A pauta foi a organização 

da oficina de regionalização na região de PEBA (divisa entre os estados de Pernambuco 

e Bahia). 
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 Participaram representantes dos COSEMS de ambos os Estados, além da 

assessoria técnica do CONASEMS e equipe do HAOC. Na ocasião, foram definidos o 

formato, data e metodologia da oficina a ser realizada na referida região. O município 

de Petrolina/PE sediou a segunda oficina do Projeto na macrorregião PEBA, nos dias 23 

e 24 de janeiro de 2020, contando com a participação de mais de 100 (cem) profissionais 

que trabalham na gestão do SUS, dentre eles, técnicos, Secretários Municipais de Saúde 

e vice-prefeitos. A Oficina foi realizada  

  

 

  

Oficina Regionalização – Macrorregião PEBA 

23 e 24 de janeiro de 2020 
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Oficina Regionalização – Macrorregião PEBA 

23 e 24 de janeiro de 2020 

No dia 2 de dezembro, foi promovida a 1ª Oficina Territorial - Discussão e 

Validação da Análise Situacional de Saúde da Macrorregião I de Rondônia. Participaram 

representantes das secretarias municipais de saúde da macrorregião de Porto Velho, da 

Diretoria do COSEMS/RO, do HAOC e da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia. 

Foi elaborado o diagnóstico da situação de saúde dos municípios, com vistas à 

construção de propostas para fortalecimento da regionalização, além disso foi 

construído um documento com propostas de atividades a serem desenvolvidas 

conjuntamente pelos representantes locais a fim de fortalecer o processo de 

regionalização na citada macrorregião de saúde. 

No mesmo dia, a assessoria participou da 1ª Oficina de monitoramento e 

avaliação PROADI-SUS, voltada para os projetos em execução no ano de 2018. Técnicos 

do Ministério da Saúde, CONASEMS, CONASS e dos hospitais de excelência realizaram a 

avaliação parcial dos projetos de apoio e da prestação de serviços ambulatoriais e 

hospitalares no âmbito do PROADI-SUS que tiveram pelo menos 6 (seis) meses de 

execução no ano de 2018.  
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No dia 4 de dezembro, a assessoria participou da Oficina Rede Cegonha, 

juntamente com representantes do MS, CONASS, OPAS e Universidades. Foi debatido o 

futuro da Rede Cegonha e monitoramento das implementações da rede temática. 

Instituído no âmbito da CIT, o GT de Atenção Especializada em Saúde se reuniu 

em 5 de dezembro, com representantes do CONASS e Secretaria de Atenção 

Especializada em Saúde, do MS. Na pauta, debate sobre a pauta de oncologia e cirurgias 

eletivas. 

No mesmo dia, ocorreu a 14ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica CIT. 

Participaram técnicos da Secretaria Executiva da CIT, CONASEMS e CONASS para 

apreciação dos encaminhamentos da 10ª Reunião Ordinária da 2019 e da pauta da 11ª 

Reunião Ordinária da CIT. 

Ainda em 5 de dezembro, a assessoria participou de reunião do GT de Gestão da 

CIT. Técnicos do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/MS), 

CONASEMS E CONASS discutiram os temas de cirurgia eletiva e oncologia, acordando a 

inclusão dos temas “Oncologia e Cirurgia Eletiva” na pauta da CIT do mês de dezembro.  

O COSEMS/GO promoveu, em 6 de dezembro, encontro em comemoração dos 

30 (trinta) anos de fundação. Gestores municipais de saúde, técnicos dos municípios e 

do COSEMS, e CONASEMS participaram de solenidade de comemoração dos 30 anos do 

COSEMS, apresentação do balanço, e proposta de organização da nova Diretoria. 

O GT de Gestão da CIT voltou a se reunir em 13 de dezembro. A assessoria 

acompanhou o Secretário Executivo do CONASEMS que, juntamente com 

representantes do MS e do CONASS, discutiu a política de atuação dos consórcios no 

SUS. Na ocasião, foi encaminhada elaboração de portaria que regulamentará critérios a 

serem cumpridos para que os consórcios possam receber recursos do SUS.  

Em reunião do GE do Projeto sobre Regionalização, desenvolvido pelo HAOC no 

âmbito do PROADI-SUS, no dia 15 de dezembro, técnicos do HAOC, Ministério da Saúde 

e do CONASEMS avaliaram o desempenho técnico e financeiro do Projeto. Foram 

acordadas as datas das próximas reuniões do grupo, encaminhado as dificuldades na 

implementação de algumas atividades do Projeto.  
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Em 17 de dezembro, foi promovida a 1ª oficina do Projeto PROADI-SUS 

Regionalização na macrorregião Sul de Minas Gerais, com a participação de gestores e 

técnicos municipais da macrorregião, técnicos do COSEMS, CONASEMS e HAOC. 

Foram definidas as atividades durante a dispersão do grupo de facilitadores, bem 

como o formato e método das próximas reuniões. A equipe do Projeto voltou a se reunir 

com técnicos do CONASEMS em 5 de fevereiro de 2020, ocasião na qual foram debatidos 

os passos seguintes da implementação do Projeto. O Grupo de Trabalho instituído pelo 

CONASEMS para tratar da Regionalização da Saúde se reuniu em 17 de fevereiro. 

A fim de debater junto aos gestores sobre o tema da Regionalização, Governança 

e Planejamento Regional Integrado (PRI), bem como construir uma agenda do Grupo de 

Trabalho de Regionalização do CONASEMS (GT Regionalização), definindo prioridades 

para o ano de 2020, foi realizado, em 17 de fevereiro de 2020, o Encontro do GT 

Regionalização, que teve a participação de seis membros do referido GT, coordenado 

pela Diretora do CONASEMS Stela dos Santos Souza; do Consultor Externo Marcos da 

Silveira Franco; do colaborador externo Marcelo Machado de Carvalho; do Coordenador 

da Assessoria Técnica do CONASEMS, Nilo Bretas Junior; e dos Assessores Blenda leite 

Saturnino Pereira, Daniel Resende Faleiros, Denise Rinehart, Diogo Demarchi Silva e 

Rodrigo Casar Faleiro de Lacerda. 

Para a viabilização do referido evento, o CONASEMS disponibilizou aos 

participantes sala equipada com aparelhos de sonorização e projeção tais como 

notebook com mouse, projetor, internet com link dedicado, microfones com operador 

de áudio, bem como café e água durante todo o período da reunião, e almoço e coffee 

break aos participantes. Aos referidos membros do GT também viabilizou passagens 

aéreas, hospedagens e ajuda de custo (TRE nº 006/2020). 
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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 25 de novembro, foi realizada a 100ª reunião da Câmara de Saúde 

Suplementar, no Rio de Janeiro/RJ. Na ocasião, a pauta, além dos informes, abordava os 

seguintes tópicos: (1) Diálogos Colaborativos de Saúde Suplementar: iniciativa da 

cooperação técnica entre o Serviço Social da Indústria (SESI) e ANS (Confederação 

Nacional da Indústria (CNI); (2) Falsa Coletivização – Avanços na Regulamentação 

(Associação Nacional das Administradoras de Benefícios - ANAB); (3) Proposta de criação 

de uma Câmara Técnica específica para a Odontologia Suplementar, para 

aprimoramento da regulação dos planos odontológicos, em uma perspectiva de um 

novo modelo assistencial e de inovação na forma de remuneração, baseados em valor 

(Conselho Federal de Odontologia - CFO); e (4) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(Casa Civil da Presidência da República).3 

  

                                                
3 Ata disponível em 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Interecoes_com_ANS/Atas_CSS/Ata_da_100_Reuniao_da_Camara_de_Saude_Suplementa
r_assinada.pdf 
 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Interecoes_com_ANS/Atas_CSS/Ata_da_100_Reuniao_da_Camara_de_Saude_Suplementar_assinada.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Interecoes_com_ANS/Atas_CSS/Ata_da_100_Reuniao_da_Camara_de_Saude_Suplementar_assinada.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 GT 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. 

Entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, foi realizada Capacitação 

Semipresencial de Entomologia Aplicada à Saúde Pública. – Turma 1, atividade 

promovida pelo CONASEMS e pela Associação Brasileira de Profissionais de 

Epidemiologia de Campo (ProEpi), no contexto da implementação do Projeto Aedes na 

Mira. A Turma 2 foi capacitada entre os dias 25 e 29 de novembro. 
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O curso teve carga horária total de 120 (cento e vinte) horas divididas em três 

etapas, sendo 40 (quarenta) horas em Ensino a Distância (EAD), 40 (quarenta) horas de 

forma presencial e 40 (quarenta) horas utilizadas com atividades de campo. Para a 

referida capacitação, a ProEpi realizou um processo seletivo onde foram selecionados 

80 (oitenta) alunos que foram divididos em duas turmas com 40 (quarenta) alunos por 

turma.  

Para realização da fase presencial, a Entidade contou com o apoio do Centro 

Universitário de Brasília (UNICEUB), localizado em Brasília/DF, que cedeu o laboratório, 

e, em complemento à estrutura cedida, o CONASEMS viabilizou a locação de 01 (uma) 

impressora, disponibilizou material de apoio, bem como o apoio de duas pessoas, sendo 

um representante da Gerência de Projetos e um da Gerência Administrativa. Foram 

ainda custeadas passagens aéreas e diárias para participação dos alunos e professores 

(TRE nº 090 e 091 de 2019). 

No dia 1º de novembro, assessores do CONASEMS contribuíram na reunião entre 

CONASEMS, CONASS e SVS/MS, que teve como pauta as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) e AIDS.  

Ainda no contexto do Projeto Aedes na Mira, de 11 a 13 de novembro, em 

Curitiba/PR, ocorreu a Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção – Região 

Sul, organizada pelo CONASEMS e pelo Instituto de Pesquisa e Apoio ao 

Desenvolvimento Social (IPADS). A Oficina reuniu além dos técnicos do CONASEMS, 

alunos que tiveram seus projetos selecionados e apresentados no I Encontro Nacional 

do referido Projeto, gestores municipais, tutores, representantes do IPADS e a Comissão 

Organizadora do Projeto. 

O apoio à realização da Oficina foi orientado pelo TRE 073/2019, 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. Foram emitidas passagens 

e realizado o pagamento de diárias para os membros da Diretoria do CONASEMS, 

alunos, Secretários Municipais de Saúde e Tutores.  
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Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção – Região Sul 

11 a 13 de novembro de 2019 

Os Comitês Técnico e Gestor do referido Projeto se reuniram em 19 de novembro 

de 2019 e 7 de fevereiro de2020, com a presença de representantes do CONASEMS, 

IPADS, ProEpi e MS.  

Para a realização das referidas reuniões, o CONASEMS viabilizou aos 

participantes uma sala equipada com projetor multimídia, notebook com webcam 

(participação de parceiros por videoconferência) mouse e teclado sem fio, sonorização, 

café e água, almoço e coffee break. Aos membros da Diretoria do CONASEMS foram 

viabilizadas também passagens aéreas, ajuda de custo e hospedagem (TRE nº 

101/2019). No dia seguinte, a assessoria técnica se reuniu com representantes da 

SVS/MS para discutir o andamento do Projeto e, no dia 10 de dezembro, a assessoria se 

reuniu com representantes do IPADS para avaliação do Projeto em tela. 

Em 12 e 13 de novembro, em São Paulo/SP, registre-se a participação do 

CONASEMS em reuniu para acompanhamento do “Plano Ampliado de Desenvolvimento 

da Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS” (PADEPI SUS) implantado pelo Hospital 

Sírio Libanês (HSL), no contexto do PROADI-SUS. 
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O CONASEMS foi representado pela Diretora Andreia Passamani Barbosa 

Corteletti e pelo Assessor Técnico Alessandro Aldrin Pinheiros Chagas. Por meio de 

recursos próprios, o CONASEMS custeou a aquisição de passagens aéreas e o pagamento 

de diárias e de ajuda de custo aos referidos representantes (TRE nº 099/2019). Também 

estiveram presentes representantes do CONASS, SVS/MS, além do HSL. 

Ademais, releva mencionar as atividades dos grupos de trabalho tripartites. O 

Grupo Técnico de Vigilância em Saúde (GTVS) se reuniu nos dias 18 de novembro, 5 de 

dezembro e 23 de janeiro. O GT Laboratórios se reuniu em 5 de dezembro. O Grupo de 

Trabalho da Vigilância Sanitária (GTVISA) realizou encontro de trabalho em 9 e 10 de 

dezembro. Todas as atividades acima contaram com a presença da assessoria do 

CONASEMS e de técnicos do CONASS e do MS, e da ANVISA, no último caso. 

Em 19 e 20 de novembro, a assessoria tomou parte na reunião da Comissão 

Intersetorial de Vigilância em Saúde (CIVS), instituída no âmbito do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS). Também se fizeram presentes representações do CONASS, MS e CNS. 

Cabe apontar também a realização de Oficina de Alinhamento: Atenção Primária 

À Saúde, no dia 25 de novembro, envolvendo toda a assessoria técnica do CONASEMS. 

Entre 24 e 27 de novembro, cabe apontar a realização no 8º Simpósio Brasileiro 

de Vigilância Sanitária (SIMBRAVISA). Representantes do CONASEMS, CONASS, 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), MS, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte participaram 

do evento naquela Capital. O CONASEMS custeou a participação dos membros do Grupo 

Técnico Tripartite de Vigilância Sanitária (GTVISA) no referido evento, viabilizando 

passagens aéreas, diárias e ajudas de custo (TRE nº 089/2019). 

Nos dias 2 e 3 de dezembro, a assessoria prestou apoio técnico em reunião de 

dirigentes de Vigilância em Saúde, com a presença de representações do CONASEMS, 

CONASS e MS. 

No período de 2 a 6 de dezembro, registre-se a contribuição da assessoria técnica 

durante a 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-sucedidas em Epidemiologia, 

Prevenção e Controle de Doenças (EXPOEPI). Durante a programação do dia 5, o 

presidente do CONASEMS, Wilames Freire, coordenou o painel temático “Vigilância, 

prevenção e controle das arboviroses: um desafio global” com a participação de 

representantes da SVS/MS, OPAS, FIOCRUZ/BA e FIOCRUZ/MG. 
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16ª EXPOEPI 

02 a 06 de dezembro de 2019 

A assessoria prestou apoio técnico em reuniões e oficinas promovidas pelo 

Grupo Técnico da Atenção Básica (GTAB), instituído pelo CONASEMS, nos dias 3 e 4 de 

dezembro, contando também com a presença de técnicos do IPADS. Registre-se, ainda, 
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reunião do GTAB realizada em 10 de fevereiro, com a presença do Secretário Executivo 

e do Presidente do CONASEMS. 

Em 10 de dezembro, a assessoria prestou apoio técnico em reunião sobre 

Vigilância em Saúde, entre o CONASEMS e o Governo do Distrito Federal (GDF). No 

mesmo dia, a assessoria prestou apoio técnico em reunião sobre Vigilância em Saúde, 

entre o CONASEMS e o Governo do Distrito Federal (GDF). 

Cabe mencionar a participação da assessoria, nos dias 16 e 18 de dezembro, em 

Oficina de Avaliação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e na 

3ª Jornada Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, eventos promovidos 

pela SVS/MS, que contaram com a presença de representantes de COSEMS, CONASS, 

MS e CNS. 

Em 23 de janeiro, o MS instituiu Comitê Operativo de Emergência em Saúde 

(COE), para organizar as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19; as reuniões 

contaram com a participação de técnicos do CONASEMS, MS, CONASS, Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Polícia Federal (DPF), Ministério da 

Educação (MEC), Ministério da Defesa (MD), Casa Civil da Presidência da República, 

Ministério do Turismo (MTUR) e Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), dentre outros 

órgãos. Durante o quadrimestre em referência, o COE realizou reuniões de trabalho nos 

dias 29 de janeiro, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 27 e 28 de fevereiro. 

Em 11 de fevereiro, a assessoria participou de reunião com o Secretário da 

SVS/MS. 

No período entre os dias 11 e 13 de fevereiro, a assessoria participou de 

Seminário do Projeto ArboAlvo, liderado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/FIOCRUZ) e 

pelo Programa de Computação Científica da FIOCRUZ (PROCC). A iniciativa busca o 

desenvolvimento de uma metodologia para estratificação do território em áreas de risco 

de transmissão dos vírus dengue, zika e chikungunya, com base em parâmetros 

epidemiológicos, entomológicos, ambientais e sociodemográficos em cidades 

endêmicas para essas arboviroses. No mesmo período, a assessoria do CONASEMS 

participou de reunião de monitoramento entomológico com técnicos do MS. 

Por fim, registre-se a participação da assessoria técnica, acompanhando 

Coletivas de Imprensa sobre o Coronavírus, no Ministério da Saúde. 
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IV ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

No período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020 a Assessoria de 

Comunicação Social do CONASEMS trabalhou em dois principais eixos - produção de 

conteúdo e qualificação da Rede CONASEMS/COSEMS de Comunicadores (grupos das 

Assessorias de Comunicação dos COSEMS). 

Também faz parte das rotinas o atendimento à imprensa, o apoio técnico ao 

Presidente, Secretário Executivo e Assessoria Técnica. Além disso, a Comunicação do 

CONASEMS ampliou e fortaleceu o contato com a rede de comunicadores dos COSEMS, 

promovendo diálogos, troca de experiências, de conteúdos e capacitações.  

No quesito produção de conteúdo destaca-se a alimentação do Portal 

CONASEMS como centralizador de informações, com centenas de publicações no 

período, acessadas facilmente por meio do link https://www.conasems.org.br/relatorio-

postagens/, no qual constam, no quadrimestre em apreço, 76 (setenta e seis) publicações 

m novembro de 2019, 52 (cinquenta e duas) em dezembro de 2019, 83 (oitenta e três) 

em janeiro de 2020, e 65 (sessenta e cinco) em fevereiro de 2020, totalizando 276 

(duzentas e setenta e seis) publicações no período. 

O Portal contabilizou o expressivo número de 752.380 páginas visualizadas 

(conforme gráfico abaixo): 

 

É sempre priorizado conteúdo multimídia no Portal CONASEMS, com bastante 

enfoque na atualidade da informação para qualificação da gestão e dos trabalhadores 

do SUS. O gráfico a seguir mostra as páginas mais acessadas durante o período citado: 

https://www.conasems.org.br/relatorio-postagens/
https://www.conasems.org.br/relatorio-postagens/
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Esse número de visualizações é a expressão de acessos de usuários de todos os 

Estados do país, dado importante de representatividade para uma entidade nacional. O 

gráfico abaixo mostra os usuários por estado da federação: 
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Destaca-se também a disseminação de conteúdo pelas redes sociais da Entidade, 

que têm tido um aumento relevante de seguidores e interações, configurando-se como 

fortes canais de diálogo com os municípios. As redes Youtube, Instagram e Twitter são 

as que tiveram maior adesão durante o período. 

O Youtube configurou-se como um dos principais meios de comunicação da 

Entidade, dado principalmente ao sucesso da websérie “Brasil, aqui tem SUS’. Foram 

produzidos e gravados no período 12 (doze) episódios da quarta temporada, mais a 

gravação da série especial para o projeto Aedes na Mira. 

Os webdocs são hoje importante instrumento de divulgação do SUS e ferramenta 

multiplicadora de práticas exitosas. Esse reconhecimento passou a ser feito pelo 

plenário da CIT, sendo a reunião mensal momento de estreias relativas a assuntos da 

Saúde no mês. Assim, foram no mês de novembro - Saúde do Homem, e no mês de 

dezembro - Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Hepatites Virais. 
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Foram lançados no período os seguintes episódios: 

Sena Madureira – Acre 

5º Episódio - 4ª Temporada - O Programa Saúde do Homem e o Esporte, da 

Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira/AC, realiza campeonatos de futebol 

em comunidades de difícil acesso para reunir os homens a fim de promover o acesso à 

Saúde. Durante o dia do jogo são realizados testes rápidos de Sífilis, HIV, Hepatites, 

vacinação, atendimento médico e odontológico. 

Silvânia - Goiás  

6º Episódio - 4ª Temporada - A Secretaria Municipal de Saúde de Silvânia/GO 

desenvolveu processo de organização da Atenção  Básica a partir da Planificação da 

Atenção Primária à Saúde  (PAS), iniciando novos fluxos nas unidades e nos territórios 

de cobertura dos agentes comunitários. Também foi implantada a informatização e a 

marcação de consultas por telefone, trazendo resultados positivos para a população. 

Jucurutu - RN 

7º Episódio - 4ª Temporada - “Informar, testar e tratar” são as três etapas do 

trabalho realizado desde 2017 em Jucurutu/RN e, recentemente, implantado em 

Natal/RN. A equipe promove palestras dinâmicas sobre sexualidade, doenças e formas 

de prevenção além de levar testes rápidos para detecção de ISTs 

Mafra - Santa Catarina 

8º Episódio - 4ª Temporada - Para ofertar cuidado integral, a Secretaria Municipal 

de Saúde de Mafra/SC iniciou visitas domiciliares compartilhadas entre profissionais da 

Atenção Básica e da Saúde Mental à pacientes com transtornos que necessitam de 

atendimento especializado. 

Canaã dos Carajás - Pará 

9º Episódio - 4ª Temporada - O município de Canaã dos Carajás/PA reorganizou 

toda a rede de atenção básica a partir da implantação do Prontuário Eletrônico do 

Cidadão (PEC). Com a rede informatizada, a população foi recadastrada e os 

profissionais traçaram novas formas de atuação. 

Teresina - Piauí 

10º episódio - 4º temporada 

Tão importante quanto cuidar da saúde física é dar atenção à saúde mental. 



 

 

50 

A equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) que trabalha na UBS 

de referência do bairro Poti Velho, em Teresina/PI, criou um projeto voltado para a 

ativação da memória dos idosos na região. A partir da contação de lendas em espaços 

públicos, os participantes resgatam personagens folclóricos e reativam a cultura local. 

Aliança - Pernambuco 

11º episódio - 4º temporada 

O projeto Saúde Ativa surgiu com a proposta de levar qualidade de vida para a 

população idosa de Aliança, município pernambucano da Zona da Mata. A prática 

regular de atividades físicas, aliada ao acompanhamento multiprofissional e reeducação 

alimentar, reduziu níveis de obesidade e melhorou os níveis de dor dos participantes. 

Projeto Aedes na Mira - Episódio Recife/PE 

A capital pernambucana enfrenta, desde 2015, a circulação dos vírus da dengue, 

zika e chikungunya. Desde a epidemia tríplice naquele ano, o município construiu uma 

rede de trabalho que envolve diversas Secretarias, o que resulta em ações mais efetivas 

no território. Recife tem um portfólio grande de iniciativas inovadoras como 

informatização dos agentes de endemias, colocação de ovitrampas em 45 (quarenta e 

cinco) bairros e o uso de estações disseminadoras. 

Ainda aguardam lançamento, mas já produzidos e finalizados no período os 

seguintes Webdocs: Paraíba - Barra de Santana; Ceará – Itarema; Amapá – Macapá; 

Amazonas - Nova Olinda; e os Aedesdocs: São Paulo – Campinas; e Mato Grosso do Sul 

– Amambaí. 

É destaque do período a formulação e execução da nova série de tutoriais 

#parasabermais. A série é voltada a dar explicações de como usar os principais sistemas 

do cotidiano da gestão do SUS, e tem tido bastante êxito, como mostram os gráficos a 

seguir: 
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No período de 18 a 20 de novembro de 2019, a Faculdade de Ciências da Saúde 

da Universidade de Brasília (FS/UnB) sediou o VI Encontro Internacional em 

Comunicação em Saúde (VI ComSaúde), cujo tema foi “Dez anos do agir na Comunicação 

em Saúde”. Dentre as entidades parceiras, esteve o CONASEMS, onde no bojo das 

diversas atividades oferecidas no referido Encontro, realizou a 1ª Oficina Nacional da 

Rede CONASEMS/COSEMS de Comunicadores, ocupando dois períodos: a tarde do dia 

18 e a manhã do dia 19. A Oficina teve como objetivo aprimorar o trabalho das 

Assessorias de Comunicação da Rede CONASEMS/COSEMS, a partir da participação no 

referido Encontro, onde abordou-se a metodologia dos dois eixos centrais, a Política de 

Comunicação e a Capacitação em ferramentas digitais de produção e disseminação de 

conteúdo. Foi feita uma análise situacional das assessorias de comunicação dos 

COSEMS, bem como um alinhamento teórico de temas inerentes à Comunicação em 

Saúde no SUS. Além disso, contou com capacitação dos comunicadores para utilização 

de estratégias de comunicação para mídias sociais. As discussões foram realizadas em 

formato de Word Café, contando com diálogos reflexivos sobre as potencialidades e 

desafios inerentes ao trabalho dos assessores. Assim, destacaram-se nos diálogos os 

principais desafios encontrados nas atividades de Asessoria de Comunicação e 

possibilidades de intervenção para superação dos desafios.  

Participaram da referida Oficina trinta e seis pessoas, sendo elas as Diretoras de 

Comunicação Social e de Comunicação Social Adjunta do CONASEMS; o Coordenador da 

Assessoria Técnica do CONASEMS; vinte e seis representantes das Assessorias de 

Comunicação dos COSEMS; Assessora Técnica do Apoio Institucional; o Consultor 

Marcos Franco; os Colaboradores Externos Ana Valéria Mendonça e Marcelo Carvalho; 

e os três integrantes da Assessoria de Comunicação Social do CONASEMS. 
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Para a realização da referida Oficina, o CONASEMS viabilizou estrutura 

complementar contendo projetor multimídia, tela para projeção, notebook com 

webcam integrada, mouse, teclado sem fio, impressora com insumos, sistema de som 

com caixas de som amplificada, microfones sem fio, operador de áudio; aos 

representantes dos COSEMS o CONASEMS viabilizou: modelos de relatório de viagem, 

passagens aéreas, hospedagem, ajuda de custo e jantar; e aos participantes da Oficina 

disponibilizou: lista de presença, coffee break, água e café durante o evento, pastas 

contendo: programação impressa, caneta e bloco de anotação. Um representante da 

Gerência Administrativa recepcionou e prestou apoio aos participantes do evento (TRE 

nº 074/2019). 

  

  

1ª Oficina Nacional da Rede CONASEMS/COSEMS de Comunicadores 

18 e 19 de novembro de 2019 

A Plataforma de Comunicação da Rede CONASEMS/COSEMS também tem se 

consolidado como ferramenta importante de diálogo a nível nacional. Destaca-se no 

período as discussões elaboradas no Fórum Novo financiamento da AB, dado ao novo 

regramento do programa Previne Brasil. Diversos COSEMS e grupos de trabalho têm se  

utilizado da ferramenta. Dentre eles destacam-se os GT’s da Assistência Farmacêutica e 

da Governança da Informação. 
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V ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica realizou 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. 

Com o objetivo de disseminar ações, avaliações e práticas relacionadas com o 

processo de contratação de Organizações Sociais (OS) para a prestação de serviços de 

saúde, foi realizado Seminário abordando o tema “Transparência e Controle nas 

Parcerias com Organizações Sociais”, ocorrido nos dias 04 e 05 de novembro de 2019, 

no Auditório Ministro Pereira Lira, localizado na sede do Tribunal de Contas da União 

(TCU), em Brasília/DF. O TCU ofereceu infraestrutura necessária à realização do referido 

evento, que contou com a participação de 250 (duzentas e cinquenta) pessoas, dentre 

elas técnicos do TCU, Controladoria Geral da União e Procuradoria Geral da República, 

Conselheiros e Técnicos dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, representantes 

dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, Secretários Estaduais e Municipais, técnicos 

envolvidos com a área de Organizações Sociais, Dirigentes de OS e de Unidades 

administradas por OS, membros da Academia, consultores e técnicos de Organismos 

Internacionais, além das Assessoras Jurídicas do CONASEMS, Fernanda Vargas Terrazas 

e Joselisses Abel Ferreira. Em complemento à estrutura viabilizada pelo TCU, o 

CONASEMS participou com o custeio da alimentação, oferecendo serviço de lanche 

durante todo o período do evento. Para a participação do representante do CONASEMS 

na Mesa Transparência na Parceria com Entidades do Terceiro Setor, o Sr. Pablo 

Delannoy Stürmer, o CONASEMS viabilizou passagens aéreas, ajuda de custo, 

hospedagens e alimentação (TRE nº 092/2019). 

No mês de janeiro de 2020 foi realizada a 2ª Oficina do Grupo de Trabalho do 

Direito Sanitário (GTDS) que se reuniu em Brasília, nos dias 30 e 31 de janeiro, com o 

objetivo de construir o plano de atuação do CONASEMS e dos COSEMS para apoiar os 

municípios no tocante à judicialização da Saúde, além de definir temas prioritários do 
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Direito Sanitário visando elaborar uma proposta de intervenção por parte da Rede 

CONASEMS/COSEMS. 

A referida oficina teve a participação de cinquenta pessoas, sendo elas:  cinco 

palestrantes, dez convidados e trinta e cinco membros do GTDS, das quais duas 

Assessoras Jurídicas do CONASEMS, Fernanda Vargas Terrazas e Joselisses Abel Ferreira. 

Para a realização da atividade, foi disponibilizada aos participantes sala equipada com 

aparelho multimídias e áudio visuais tais como: projetor com tela de projeção, notebook 

com webcam integrada, mouse sem fio, impressora, microfones sem fio, internet, lista 

de presença, relatório de viagem e o livreto da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Aos 

cinco palestrantes, dez convidados e trinta e cinco membros do GTDS, com exceção das 

Assessoras Jurídicas do CONASEMS, foram viabilizadas passagens aéreas, ajuda de custo 

e hospedagem com café da amanhã e jantar (TRE nº 003/2020).   

O GTDS é formado por Secretários Municipais de Saúde, assessores jurídicos e 

assessores técnicos dos COSEMS, assessores jurídicos e técnicos de Secretarias 

Municipais de Saúde, além de Procuradores de Município. Criado em 2016, o grupo tem 

discutido as principais questões jurídicas vivenciadas pelos municípios no âmbito da 

Saúde, dentro os quais se destaca a judicialização. A pluralidade de profissionais é 

importante para dar início à construção do Plano de Atuação do CONASEMS e COSEMS 

para apoiar os municípios no tocante à judicialização da saúde. 

Para a recomposição do grupo em 2020, foram indicados 60 (sessenta) nomes 

dentre: i) Secretários Municipais de Saúde; ii) assessores jurídicos e assessores técnicos 

dos COSEMS; iii) assessores jurídicos e técnicos de Secretarias Municipais de Saúde; iv) 

Procuradores dos municípios (capitais e outros).  

Para participação na Oficina realizada nos dias 30 e 31 de janeiro foram indicados 

mais de mais de 50 (cinquenta) profissionais, contando com representantes de 24 (vinte 

e quatro) Estados, 19 (dezenove) COSEMS e 12 (doze) capitais, que indicaram 

representantes entre assessores jurídicos, Procuradores e técnicos (farmacêuticos e 

médico). Estiveram presentes 16 (dezesseis) assessores jurídicos de COSEMS, 13 (treze) 

assessores jurídicos de municípios, 4 (quatro) Procuradores municipais e 6 (eis) 

Secretários Municipais de Saúde.  
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2ª Oficina do Grupo de Trabalho do Direito Sanitário (GTDS) 

30 e 31 de janeiro de 2020 

Ainda em janeiro foi dado início ao Projeto "Judicialização da Saúde nos 

municípios: como responder e prevenir", que contará com o apoio do consultor externo 

Daniel Wang, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A Assessoria 

Jurídica do CONASEMS é responsável, juntamente com o consultor, pela formulação do 

Projeto, assim como atuará no desenvolvimento e avaliação dos seus produtos.  Serão 

produzidos materiais para apoiar os municípios na tomada de decisão, dentre 

publicações, aplicativo e vídeos que permitirão, por exemplo, o registro das iniciativas 

inovadoras existentes nos municípios no tocante à judicialização da Saúde.  

No período de referência, a Assessoria Jurídica também prosseguiu com o apoio 

às atividades desenvolvidas e monitoramento dos serviços prestados pela consultoria 

Hage, Navarro, Fonseca, Suzart e Prudêncio Consultoria em Compliance, que desenvolve 

o Programa de Integridade do CONASEMS, com destaque para a implementação do 

Código de Ética e Conduta da Entidade aprovado em 30/10/2019.  

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 e também na discussão do formato e 

conteúdo dos Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento em Direito Sanitário que serão 
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ofertados pelo referido hospital de excelência ainda no ano de 2020 ao público indicado 

pelo CONASEMS. 

Acerca do acompanhamento de processos judiciais, cumpre relatar que durante 

os meses de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, 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: 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 

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: COREN/SC, 

Estado de Santa Catarina, 

Município de São Lourenço do 

Oeste e União - Advocacia 

Geral da União 

Amicus Curiae: COFEN e 

CONASEMS 

5045252-

93.2017.4.04.0000/

RS 

TRF 4ª REGIÃO  

INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS 

REPETITIVAS (IRDR)  

 

1828993 

 

STJ RECURSO ESPECIAL 

Polo Ativo: Ministério Público 

Federal 

Polo Passivo: União 

Outros Interessados: Estado 

do Rio Grande do Sul 

Convidados a atuar como 

Amicus Curiae: CONASEMS e 

CONASS 

5056343-

55.2019.4.04.7100 

5ª VARA FEDERAL 

DE PORTO ALEGRE – 

JFRS 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
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VI 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, o Secretário Executivo e os 

colaboradores do Escritório do Conselho, acompanhando e deliberando sobre as 

questões postas. 

Cumpre registrar o importante papel desempenhado pelo Presidente da 

Entidade na defesa e 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: 

NOVEMBRO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 01 02 
 03 04 05 06 07 08 09 

 

Seminário 
Saúde 
Transparência e 
Controle nas 
Parcerias com 
Organizações 
Sociais 
09:00 
Brasília 

Seminário Saúde 
Transparência e Controle 
nas Parcerias com 
Organizações Sociais 
08:30 
VI Seminário de DCNTs da 
SVS - 09:00 
Reunião com o Presidente 
do COFEN - 15:00 
Reunião Tripartite Pré 
16:30 

Reunião Dep. Federal 
Leonardo ACS – 10:00 
Reunião com 
representante da 
Boehringer Ingelheim do 
Brasil -  11:00 
Reunião com Navarro 
sobre Compliance-14:30 
Reunião com 
Representantes da 
Nutricia - 17:00 

APS - Alagoas 
09:00 
Congresso 
SMS/Santa 
Catarina 
19:00 

Reunião no 
Hospital 
das Clínicas 
de Itajubá 
14:00 
 
 

 

10 11 12 13 14 15 16 

 

Seminário Piauí 
Judicialização 
da Saúde 
08:30 

Oficina Aedes na Mira - 
Curitiba/PR - 09:00 
APS em Tocantins - 09:00 
Tripartite Pré - 16:30 

“Seminário Internacional 
sobre o Financiamento 
da Atenção Primária à 
Saúde” (APS) - 09:00 

 

17 18 19 20 21 22 23 
 APS – MS 14:00 

APS – MT 14:00 
1ª Oficina Rede 
CONASEMS/ 
COSEMS de 
Comunicadores 
18:00 

Reunião com 
Representante do 
SAMU/MG – 11:00 
Exponetiel Health - 14:00 
Tripartite Pré - 16:30 
 
 

Reunião com a 
Danone/Nutricia - 11:00 
Reunião com o Conselho 
Nacional do Ministério 
Público - 17:00 
Prêmio INOVASUS  
19:00 

Oficina Rede 
Colaborativa 
SP – 09:00  
Reunião 
ABIMO -11:30 
Reunião SMS 
SP – 14:00 

CONARES 
Fórum de 
Debates EC 
95 em SP 
09:00 

 

24 25 26 27 28 29 30 

 Solenidade de 
Comemoração dos 30 
Anos da FNP - 11:00 
Tripartite Pré - 16:30 

Seminário Internacional 
« Cuidados Continuados 
e Integrados: Um 
Desafio para o Presente” 
(CONASS) - 09:00 
Reunião de Diretoria 
Membros da CIT 14:00 

CIT 
09:00 
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DEZEMBRO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

01 02 03 04 05 06 07 

 

Reunião 
COSEMS/RJ 
10:00 

Reunião HCOR - 10:00 
Dep. Fed. Juscelino, 
Relator da PLP Saldos 
14:00 
Reunião - entrevistas 
do mapeamento de 
processos de trabalho 
CONASEMS – 15:00 
Abertura da16ª 
EXPOEPI – 19:00 

Apresentação 
CONASEMS 16ª 
EXPOEPI - 10:30 
Reunião Prof.ª 
Valeria UNB - 14:00 
Reunião CFFA 16:00 
Evento relativo ao 
Encerramento da 
Atividades do 
COSEMS/ES 18:00 

Solenidade 30 
Anos COSEMS/GO 
08:00 

 

08 09 10 11 12 13 14 
 Abertura II Sem. 

Planificação da 
Atenção à Saúde 
(CONASS) – 08:30 
Abertura do VII 
Congresso Bras. 
Uso Racional de 
Medicamentos 
09:00 
SES GDF 14:00 
Schipper - 16:00 

Reunião de Diretoria 
09:00 
 
 
 

Reunião de CIT 
09:00 
Reunião com o 
HAOC – 15:00 

Confraternização 
do CONASEMS 
09:00 
 
 

 

15 16 17 18 19 20 21 

 

Inauguração 
São Lourenço 
(Manhã) 
Reunião em 
Itanhandú 
(Tarde) 

Evento 
Financiamento da 
APS no Maranhão 
09:00 
XV Congresso de 
SMS/RN – 19:00  

Reunião c/Erno 08:30 
Lançamento da 
Carteira de Serviços 
10:00 
Reunião DENASUS 
16:00 

Oficina HAOC 
08:30 

 

22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31  
  

JANEIRO DE 2020 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 01 02 03 04 

 05 06 07 08 09 10 11 
 Oficina Planejamento COSEMS Bahia  

12 13 14 15 16 17 18 

 

Reunião 
COSEMS/RS 
09:00   
 
 

Reunião sobre o 
Financiamento da APS 
COSEMS/RR 

Reunião HCOR - 10:30 
Reunião c/Marcela 
COSEMS/GO 13:30 
Gilberto Pucca – 16:30 
DGIP/SE/MS - 17:00 
Secretário SAPS  18:30 

 

19 20 21 22 23 24 25 

 

IX Seminário de 
Atividade Física 
na Atenção à 
Saúde - Foz do 
Iguaçu-Cristiane 
SMS Campinas 
12:00 
Carmem Lavras 
16:00 

Reunião s/a 27ª 
Feira Hospitalar 
São Paulo Expo 
14:00 
 

Inauguração 
COSEMS/MT 
10:00 

Reunião com a ABHH 
14:00 
Reunião c/Boehringer 
16:00 
 

Reunião em 
Cruzeiro/SP 
13:00 

 

26 27 28 29 30 31  

 

Welcome 2020 
SP – 09:00 
UNFPA - 14:00 
Reunião c/a 
Presidente do 
Cons. Federal 
Fonoaudiologia 
16:30 
 
 

Abertura do Curso de 
Esp. Informática em 
Saúde – 08:00 
Reunião c/a 
Medtronic e a SMS de 
Goiânia - 14:00 
Reunião c/Eri 
Medeiros – 16:00  

Abertura do Seminário 
de Judicialização 
CONASEMS 
09:00 
 
 
 
 

1º Seminário de 
Urgência e 
Emergência das 
Assembleias 
Gerais do 
CICSUL/SAMU 
13:00 
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FEVEREIRO DE 2020 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 
01 

 

02 03 04 05 06 07 08 
 Oficina de Planejamento da Assessoria 

Técnica do CONASEMS 
09:00 

Reunião de 
Alinhamento da 
Oficina Nacional 
da APS – 08:00 
 
Reunião sobre 
Consórcios no MS 
09:00 
 
Reunião de 
Diretoria  - 13:30 

Reunião da CIT 
09:00 

 

09 10 11 12 13 14 15 

 

Oficina Nacional 
da APS – 09:00 
 
Reunião com 
Ministro de 
Estado da Saúde 
15:00 

Oficina Nacional 
da APS – 09:00 
 
Reunião com o 
DAI/SE- 14:00 
 
Simone da Novo 
Nordisk - 14:00 
 
Novartis - 16:00 

Reunião de 
Pactuação- Polo A 
e B - HAOC SP 
14:00 
 

Cerimonia do 
Lançamento do 
Livro Apoio 
Regional em Belo 
Horizonte 
13:30 
 

 

16 17 18 19 20 21 22 

 

Medical Fair Brasil 
em SP – 15:00 

Reunião com a 
Sra. Helena da CD 
09:00 
 
Reunião com a 
MSD Projetos 
11:00 
 
Reunião com 
representante da 
Pref. de 
Campinas/SP 
16:00 
 
Reunião com a 
Dep. Carmem 
Zanotto 
17:00 
 

Reunião com 
CONASS e MS 
sobre CNMR 
09:00 
 
Reunião com o 
DENASUS 
14:00 
 

 

23 24 25 26 27 28 29 
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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 o Secretário Executivo com 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 14 de dezembro, foi realizado um evento “Café com o 

Presidente”, em Brasília/DF, apoiado com base no TRE nº 104/2019, com o objetivo 

específico de acolher a equipe de colaboradores, atualizar informações e realizar uma 

Roda de Conversa para propiciar a escuta da equipe, além de oportunizar uma avaliação 

conjunta das ações empreendidas no ano de 2019. 

Participaram da reunião quarenta e duas pessoas, sendo elas o Presidente, o 

Secretário Executivo e todos os funcionários da Secretaria Executiva do CONASEMS, 

incluindo o colaborador externo Marcelo Carvalho. 

Para a realização da atividade foram disponibilizados: uma sala com 

equipamentos multimídia e audiovisuais, como projetor, notebook, mouse e teclado 

sem fio; coffee break durante todo o período do evento e almoço no encerramento. 

Também foram emitidas passagens aéreas e disponibilizadas as respectivas 

hospedagens para o Presidente e o Secretário Executivo. 

3 Oficina – Mapeamento e Redesenho de Processos de Trabalho 

Com os propósitos de promover o mapeamento, a discussão e o redesenho dos 

processos de trabalho do CONASEMS, visando a racionalização de procedimentos 

(reduzindo o retrabalho) e a automatização de processos de trabalho selecionados, 
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quando necessário, foi realizada no dia 1º de novembro de 2019, em Brasília/DF, a 

Oficina – Mapeamento e Redesenho de Processos de Trabalho do CONASEMS. 

Na oportunidade, a empresa contratada pela Entidade para desenvolvimento de 

tecnologias de informação e comunicação aplicou metodologia de design de serviços, 

visando permitir a visualização, redesenho e, eventualmente, posterior automatização 

de processos de trabalho selecionados pela equipe do Escritório. 

Essa oficina, a terceira para tratar desse assunto nos últimos dois anos, foi a 

primeira a contar com a participação de toda a equipe da Secretaria Executiva do 

CONASEMS (quarenta pessoas).  

O evento ocorreu em sala em hotel contratado, equipada com cadeiras e mesas; 

projetor com tela para projeção; notebooks, mouses e teclado sem fio; impressora com 

insumos; sistema de som com caixas de som amplificada; microfones sem fio; acesso à 

internet; material de apoio; e água, café, coffee break e almoço para os participantes 

(TRE nº 094/2019). 

4 Reunião do Conselho Fiscal 

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

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

Executiva Nacional e encaminhar os respectivos relatórios e pareceres para apreciação 

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

No quadrimestre em pauta, a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do 

CONASEMS, foi realizada no dia 21 de novembro, na sala José Ênio Servilha Duarte, 

localizada na Sede da Entidade, e teve o objetivo de apreciar a Prestação de Contas do 

CONASEMS do período de junho a outubro de 2019 e de verificar, em relação à 

obediência ao previsto no Regulamento próprio, as Prestações de Contas dos COSEMS 

aos seus respectivo Conselhos fiscais, relativas ao período de maio a agosto de 2019. 

Foram responsáveis pela reunião a Gerência Geral, por meio das Gerências 

Administrativa, Orçamentária e Financeira e de Projetos.  

Participaram da referida reunião dezoito pessoas, sendo elas: o Presidente, o 

Secretário Executivo, o Diretor Financeiro, o Diretor Administrativo, os nove membros 

do Conselho Fiscal, um Assessor Técnico do CONASEMS e quatro integrantes da 

Gerência Geral do CONASEMS a saber: a Gerente Administrativa, o Gerente 
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Orçamentário e Financeiro, o Gerente de Projetos e a Gerente Geral. Aos participantes 

foi disponibilizada sala com equipamentos multimídia e audiovisuais, material de apoio 

contendo pastas com programação impressa, caneta, bloco de anotação e lista de 

presença; e aos Membros da Diretoria e aos Conselheiros Fiscais foram viabilizados 

também passagens áreas, ajudas de custo, hospedagens, alimentação e modelos de 

relatório de viagem para prestação de contas (TRE nº102/2019). 

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, Secretário Executivo 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 27 de novembro 

de 2019, 11 de dezembro de 2019 e 05 de fevereiro de 2020, com as seguintes Pautas: 

 27/11/2019 – Reunião da Diretoria; Local: Hotel Manhattan Plaza, Asa Norte, 

Brasília/DF, Sala Queens (Cobertura); Pauta: i) 16:00h – 16:30h: Abertura e assinatura 

do Termo de Cooperação Técnica entre o CONASEMS e Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa - Nelson Simões, Diretor Geral da RNP; ii) 16:30h – 17:00h: Apresentação da 

situação do Sarampo – André Luiz de Abreu, Diretor do Departamento de Vigilância das 

Doenças Transmissíveis da SVS/MS; iii) 17:00h – 17:30h: Programa Mais Médicos – 

Denilson Campello dos Santos, Diretor do Departamento de Planejamento e Regulação 

da Provisão de Profissionais da Saúde da SGTES/MS; e iv) 17:30h – 20:00h: Pauta da CIT 

de 28/11/2019. 

 11/12/2019 – Reunião da Diretoria com os membros da CIT (TRE nº 

108/2019); Local: Hotel Manhattan Plaza, Asa Norte, Brasília/DF, Sala Broadway 

(Cobertura); Pauta: i) 09:00h -13:00h (exclusivo aos Membros da Diretoria): 

Apresentação Equipe CONASEMS; ii) 14:00h -14:30h: Trabalho complementar no 
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combate ao Mosquito Aedes - Carlos Peçanha da FEPRAG; iii) 14:30h – 15:00h: 

Recomposição da Diretoria; iv) 15:00h – 17:00h: Pauta da CIT de 12/12/2019; e v) 

20:00h: Confraternização. 

 05/02/2020: Reunião da Diretoria; Local: Hotel Manhattan Plaza, Asa Norte, 

Brasília/DF, Sala Broadway (Cobertura); Pauta: i) 13:30h – 14:00h:   Abertura e informes 

COSEMS Tocantins; ii) 14:00h – 14:15h: Parceria Província Emilia Romagna 

(Ressignificação HPP); iii) 14:15h -  15:15h: Imunização e Escala de Distribuição do 

Malathion e Pyriproxyfen; iv) 15:15h -  15:45h: Financiamento da Atenção Primária à 

Saúde e Orçamento 2020; v) 15:45h – 16:15h: Programa de Integridade (Compliance) e 

Desempenho do Curso de Especialização em Direito Sanitário; vi) 16:15h – 16:45h: Curso 

de Especialização em Informática e Saúde; e vii) 16:45h – 18:00h : Novo Coronavírus 

(Pauta da CIT de 06/02/2020, com a participação do Ministério da Saúde). 

Ao todo, para a realização das três Reuniões da Diretoria do quadrimestre em 

foco, com base no referido TRE e nas Convocatórias expedidas pelo Gabinete, foram 

emitidas passagens aéreas e realizado o pagamento de ajuda de custo (deslocamento) 

e reservada hospedagem com alimentação (café da manhã e jantar) para cerca de 55 

(cinquenta e cinco) pessoas; custeados serviços de água, café, chá e almoço, além de 

três serviços de coffee break, para cerca  de 120 (cento e vinte) participantes; realizadas 

três 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 aos 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 28 de novembro e 12 de dezembro de2019, e 

no dia 06 de fevereiro de 2020, na Sede da OPAS em Brasília/DF; as pautas dessas 

reuniões constam do Caderno anexo. 
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Reunião da Diretoria - 05 de fevereiro de 2020 

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

ao período de novembro a dezembro de 2019 e janeiro a fevereiro de 2020. 

Brasília, 29 de fevereiro de 2020. 


