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1 - Introdução 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas é uma 

associação civil, pessoa jurídica de direito privado, registrada 

primitivamente sob nº 6.284 no livro A nº 43 em 20/10/93, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de 

duração por prazo indeterminado, com sede e foro em Manaus, Amazonas, 

regendo-se pelo presente estatuto e normas complementares. Entre nossas 

principais atribuições, destacamos: 

 

1) Funcionar como órgão permanente de intercâmbio de experiências e 

informações de seus associados; promover o fortalecimento da 

política de saúde das Secretarias Municipais nas esferas municipal, 

estadual e federal; 

 

2) Diligenciar no sentido de que as Secretarias Municipais de Saúde 

participem das decisões tomadas pelos órgãos municipais, estaduais e 

federais, que lhes interessem diretamente; 

 

3) Encaminhar aos órgãos competentes propostas para equacionar os 

problemas da área da saúde; promover estudos e propor soluções aos 

problemas relativos ao desenvolvimento da área da saúde; 

 

4) Orientar e promover a realização de congressos, conferências, 

seminários e outros eventos de interesse do setor saúde; 

 

5) Garantir representação das Secretarias Municipais de Saúde em toda 

e qualquer comissão da esfera estadual constituída para tratar de 

assuntos de interesse do setor saúde, dentre outras citadas no estatuto 

da entidade. 

 

 



Este relatório traz um resumo das Ações do COSEMS-AM durante o 

quadrimestre de Maio a Agosto de 2020. 

 

2 – Objetivos  

 

1 - Fortalecer a gestão municipal de saúde 

 

1.1) Realizar eventos de interesse da gestão municipal de saúde; 

 

1.2) Monitorar a elaboração dos Instrumentos de Gestão; 

 

1.3) Apoiar s organização das Conferências Municipais de Saúde; 

 

1.4) Fortalecer as regiões de saúde dentro do processo da EPS; 

 

1.5) Elaborar instrumentos informativos sobre assuntos pertinentes aos 

gestores; 

 

1.6) Tratar politicamente assuntos de importância para a saúde municipal. 

 

 

2: Executar o Programa “Apoiador” no Amazonas 

 

2.1) Atuar nos espaços regionais do SUS; 

 

2.2) Apoiar os gestores municipais para serem protagonista nos espaços de 

discursão do SUS; 

 

2.3) Fortalecer o processo da Educação Permanente dentro da gestão; 

 

2.4)Participar dos curso de aprimoramento desenvolvido pela Rede 

Colaborativa. 

 

3: Fomentar pauta positiva para saúde municipal na mídia, realizando 

a defesa política da mesma. 

 



3.1) Divulgar notícias, informações e reportagens sobre desafios e avanços 

no âmbito municipal na internet e jornais; 

 

3.2) Estimular os gestores a mostrar alternativas inovadoras e socialmente 

inclusivas que visam ações de promoção da saúde;  

 

3.3) Uso do site da SMS disponibilizada dentro da plataforma do 

COSEMS/AM; 

 

3.4) Divulgação em mídias digitais das notícias e fatos do cotidiano do 

COSEMS/AM. 

 

3 – Desenvolvimento das Ações nos meses de Maio a Agosto de 

2020. 

 

MAIO  

 

04 a 08 de MAIO – Continuação de atendimentos online devido a pandemia 

do Covid-19 e organização do Evento Web referente à Covid-19, Influenza 

e Meningite Meningocócica, realizado em 07 de Maio, com a participação 

de gestores municipais de saúde, membros do Ministério Público do Estado 

do Amazonas, da deputada estadual Mayara Pinheiro e de um representante 

da Associação Amazonense dos Municípios (AAM). A pauta central da 

reunião virtual foi o avanço da pandemia da COVID-19 no interior do estado. 

 

11 a 15 de MAIO – Elaboração da Convocação para a Reunião Ampliada 

da Diretoria Executiva do Cosems-AM e Reunião da CIB. Realização de 

pesquisa online com os municípios sobre a dificuldade de aquisição de 

medicamentos e EPIs para enfrentamento do covid-19. Levantamento do 

numero de casos de Covid-19 nos Municípios do interior e participação do 

Presidente Januário Neto em matéria no Jornal Nacional referente ao 

enfrentamento do Covid-19 no Estado do Amazonas.  



18 a 22 de MAIO – Divulgação do boletim diário de casos de Covid-19 

disponibilizado pelo Estado e levantamento de números nos munícipios com 

informações diretas dos gestores. Elaboração do Observatório Cosems-AM 

referente aos temas:  

1º Portaria Nº 397/SAES/MS, de 29 de abril de 2020 - Avaliação Clínica 

para Diagnóstico de Doenças Raras - EIXO I: 1-anomalias congênitas ou de 

manifestação tardia; 2º Formalização do aceite do Termo de Adesão e 

Compromisso no Programa Mais Médicos para a reincorporação de médicos 

oriundos da cooperação internacional em determinados municípios; 3º 

Portaria Nº 1.339, de 19 de maio de 2020 – Que habilita o Estado, Município 

ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde; 4º 

Portaria Nº 441, de 15 de maio de 2020 – Que altera atributo de medicamento 

pertencente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF), na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e 

Materiais Especiais do SUS; 5º Abertura das Inscrições  para participar do 

Programa Educacional em Saúde Digital; 6º Edital Nº 10, de 19 de maio de 

2020 - Projeto Mais Médicos Para o Brasil; 7º Portaria Nº 1.367, de 19 de 

maio de 2020 – Que habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a 

receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes para estabelecimentos de saúde; 8º Portaria Nº 801, de 14 de 

abril de 2020 -Códigos das Identificações Nacionais de Equipe - INE 

certificados no 3º ciclo de PMAQ e credenciados como equipe de Atenção 

Primária – eAP; 9º Portaria Nº 1.249, de 18 de maio de 2020 - Incorporar à 

Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF), o componente profissional 

acrescido à equipe, de acordo ao Anexo XXII da Portaria de Consolidação 

nº 2 de 28 de setembro de 2017; 10º Portaria Nº 1.299, de 18 de maio de 

2020 – Que homologa adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) e 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) ao Programa Saúde na Hora para o 

formato de funcionamento de 60 (sessenta) horas semanais Simplificado; 11º 

Portaria Nº 1.302, de 18 de maio de 2020 - Credencia Municípios a 

receberem incentivos financeiros referentes às Unidades Básicas de Saúde 

Fluvial (UBSF); 12º Portaria Nº 1.310, de 18 de maio de 2020; 13º Portaria 

Nº 1.319, de 18 de maio de 2020 - Credencia municípios a receberem 

incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

às Equipes de Saúde da Família (eSF) e às equipes de Saúde Bucal (eSB); 

14º Portaria Nº 1.393, de 21 de maio de 2020 – Que dispõe sobre o auxílio 



financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins 

lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de 

Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de 

forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19; 15º 

Portaria Nº 802, de 14 de abril de 2020 - Republicado por ter saído no Diário 

Oficial da União n° 72, de 15 de abril de 2020, Seção 1, página 84 e 85, com 

incorreção no original. 

25 a 29 de MAIO – Realização de atendimentos aos gestores via whatsapp 

e ligações telefônicas. Levantamento do numero de casos de Covid-19 nos 

Municípios do interior do Estado. Convocação e participação na Reunião 

Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite. Participação na Reunião 

Virtual da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do 

Estado do Amazonas. Elaboração do Observatório Cosems-Am referentes 

aos seguintes temas:  

1º Portaria nº 1.210, de 18 de maio de 2020 – Que habilita municípios a 

receberem recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e 

Nutricional por meio da compra de equipamentos antropométricos 

adequados; 2º Portaria nº 1.012, de 18 de maio de 2020 – Que estabelece, no 

ano de 2020, incentivo de custeio para a estruturação e implementação de 

ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias de Saúde dos Municípios 

que possuem população entre 30.000 e 149.999 habitantes com base na 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN; 3º Portaria nº 1.326, 

de 18 de maio de 2020 - Exclui propostas dos anexos das Portarias GM/MS: 

nº 1.663/2015; nº 2.130/2018; nº 3.130/2019; nº 67/2020 e nº 68/2020; 4º 

Portaria nº 1.279, de 18 de maio de 2020 - Estabelece a suspensão temporária 

da transferência a Estados e Municípios, de recursos incluídos no Bloco de 

Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de 

Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes 

Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor em Casa); 5º Portaria nº 

1.328, de 18 de maio de 2020 - Suspende a transferência de recursos do 

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde incorporado ao 

Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar 

- MAC do Município de Manaus (AM); 6º Portaria nº 2.531, de 26 de maio 

de 2020 -MS/FUNASA - Dispõe sobre medidas administrativas 

excepcionais para a garantia de continuidade dos instrumentos de repasse, 

decorrente do estado de calamidade pública pelo Coronavírus (COVID-19), 



previsto no Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.2020 e de acordo com a 

Portaria nº 134, de 30 de março de 2020 e Decreto nº 10.315, de 6 de abril 

de 2020; 7º Portaria nº 32, de 26 de maio de 2020 - Define e homologa os 

códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes 

de Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema 

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES; 8º Portaria 

nº 1.405, de 25 de maio de 2020 - Aprova o repasse dos recursos financeiros 

de custeio referentes ao primeiro ciclo de 2020 a Municípios habilitados ao 

Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência 

Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) nos anos de 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 

e 2019; 9º Portaria nº 1.429, de 27 de maio de 2020 - Habilita 

estabelecimento de saúde ao recebimento do Incentivo para a Atenção 

Especializada aos Povos Indígenas - IAE-PI e estabelece recurso do Bloco 

de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção 

Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta 

Complexidade - MAC do Estado do Amazonas e Municípios; 10º O 

COSEMS-AM informa que a indicação de emenda parlamentar de 

ENFRENTAMENTO AO CORNONAVÍRUS – COVID 19, encontra-se 

disponível no sistema do FNS; 11º Portaria nº 1.061, de 18 de maio de 2020 

- Revoga a Portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, e altera a Portaria de 

Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir a doença 

de Chagas crônica, na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos 

e privados em todo o território nacional; 12º Portaria nº 1.434, de 28 de maio 

de 2020 - Institui o Programa Conecte SUS e altera a Portaria de 

Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para instituir a Rede 

Nacional de Dados em Saúde e dispor sobre a adoção de padrões de 

interoperabilidade em saúde; 13º Portaria nº 36, de 28 de maio de 2020 - 

Altera o Anexo da Portaria nº 49/SGTES/MS, de 3 de abril de 2019, que 

divulga a lista dos nomes e respectivos registros únicos de médicos 

intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil; 14º 

Portaria nº 37, de 28 de maio de 2020 - Altera o Anexo da Portaria nº 

49/SGTES/MS, de 3 de abril de 2019, que divulga a lista dos nomes e 

respectivos registros únicos de médicos intercambistas participantes do 

Projeto Mais Médicos para o Brasil.  

 



JUNHO 

01 a 05 de JUNHO – Contato com os gestores através de ligações 

telefônicas e mensagens no whatsapp. Levantamento diário do número de 

casos de Covid-19 com informações passadas diretamente pelos Secretários 

de Saúde Municipais e pelo Secretaria do Estado. Participação no debate 

virtual sobre a iniciativa APS Forte no combate à pandemia Covid-19 

promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil e 

pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. 

Elaboração e divulgação do Observatório Cosems-AM referentes aos 

seguintes temas:  

1º Portaria nº 1.454, de 1º de junho de 2020 - Habilita Municípios a 

receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção 

Básica (PAB); 2º Portaria nº 1.448, de 29 de maio de 2020 - Dispõe sobre a 

transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas 

casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 

13.995, de 5 de maio de 2020, e do art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 

21 de maio de 2020; 3º Prorrogação das inscrições para o segundo Edital de 

Seleção de Municípios para participação no Programa de Apoio à Gestão 

Pública (AGP), edição “Municípios contra o Coronavírus”; 4º Edital 

SAPS/MS Nº 5, de 11 de março de 2020 - relação dos municípios com vagas 

disponíveis para escolha dos médicos na 5ª chamada. 

8 a 12 de JUNHO – Reunião virtual com o Presidente do Cosems-AM para 

tratar sobre a volta do trabalho na sede. Ficou acordado que o Cosems-AM 

adotará um novo horário de funcionamento na sede, mas que o expediente se 

estende das 13h até as 17h de forma online e que reabrirá as portas no inicio 

do mês de Julho, obedecendo as normas de prevenção, disponibilizando 

álcool em gel, mascaras e delimitação dos apoiadores divididos em 2 salas, 

mantendo o distanciamento social indicado. Além das demandas diárias 

recebidas dos secretários, houve a elaboração e divulgação do Observatório 

Cosems-AM referentes aos seguintes temas: 

1º Portaria nº 1.484, de 3 de junho de 2020 - Revoga o parágrafo único do 

art. 82 do Anexo LXXXVI à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 

de setembro de 2017; 2º Portaria nº 494, de 2 de junho de 2020 - Altera 

atributo de medicamento pertencente ao Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF), na Tabela de Procedimentos, 



Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS; 3º Portaria 

nº 1.537, de 12 de junho de 2020 - Altera a Portaria de Consolidação nº 5, de 

28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a 

Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 

6, de 28 de setembro de 2017, para incluir os medicamentos do Programa 

Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente 

Estratégico da Assistência Farmacêutica; 4º Portaria nº 237, de 18 de março 

de 2020 - inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do (SUS), para 

atendimento exclusivo de pacientes com diagnóstico clínico de COVID-19; 

5º Portaria nº 18, de 12 de junho de 2020 - torna pública a decisão de excluir 

a rifampicina para quimioprofilaxia de contatos de pacientes com 

hanseníase, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 6º Portaria nº 19, 

de 12 de junho de 2020 - Torna pública a decisão de incorporar a rifapentina 

+ isoniazida para o tratamento da infecção latente pelo Micobacterium 

tuberculosis (ILTB), no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

 

15 a 19 de JUNHO – Participação na Live Conasems sobre Centros de 

Atendimento e Comunitário de enfrentamento à Covid-19. Participação na 

Live de Comunicadores Populares e o novo corona vírus, com transmissão 

ao vivo pelo canal Fiocruz Brasília, continuação dos atendimentos nas 

demandas recebidas pelos municípios, elaboração e divulgação do 

Observatório Cosems-AM referentes aos seguintes temas: 

1º Portaria nº 1.514, de 15 de junho de 2020 - Define os critérios técnicos 

para a implantação de Unidade de Saúde Temporária para assistência 

hospitalar - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19; 2º Portaria nº 1.521, 

de 15 de junho de 2020 - autoriza a habilitação de leitos de Suporte 

Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-

19; 3º Portaria nº 510, de 16 de junho de 2020 - Inclui leito e habilitação de 

Suporte Ventilatório Pulmonar no CNES e procedimento de diária na Tabela 

de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

do SUS, para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19; 4º Portaria 

nº 1.565, de 18 de junho de 2020 - Orientações gerais visando à prevenção, 

ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19; 5º Portaria nº 1.571, 

de 19 de junho de 2020 - Homologa adesão das equipes de Saúde da Família 

informatizadas ao Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos 



Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS); 6º Portaria nº 1.579, 

de 19 de junho de 2020 - credencia temporariamente municípios a receberem 

incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para 

Enfrentamento da Covid-19; 7ºPortaria nº 39, de 19 de junho de 2020 - 

Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de 

Equipe - INE das equipes de Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas 

e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação; 8º Portaria nº 38, de 19 de 

junho de 2020 - Define e homologa os códigos referentes às Identificações 

Nacionais de Equipe - INE das equipes de Atenção Primária à Saúde - APS 

credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos 

incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação; 

9º Portaria nº 1.569, de 19 de junho de 2020 - Homologa adesão das 

Unidades de Saúde da Família (USF) ao Programa Saúde na Hora. 

 

22 a 30 de JUNHO – Participação da Reunião da Comissão Intergestores 

Bipartite. Continuidade nos trabalhos e nas demandas recebidas, além de 

elaboração e divulgação do Observatório Cosems-AM, com os seguintes 

temas: 

1º Informe - Link Médico CRM Brasil Ou Intercambista Participante do 

Projeto Mais Médicos-Competência Novembro De 2020 – Aberto até o dia 

30 de Junho para preenchimento de formulário - A ausência do 

preenchimento acarretar na suspensão do pagamento da bolsa formação do 

medico; 2º Portaria nº 1.622, de 24 de junho de 2020 - Habilita Municípios 

a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da 

Atenção Básica (PAB); 3º Portaria nº 1.623, de 24 de junho de 2020 - 

Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento 

temporário do Piso da Atenção Básica (PAB); 4º Portaria nº 1.645, de 26 de 

junho de 2020 - Altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017; 5º Portaria nº 40, de 26 de junho de 2020 - Divulga a lista 

dos médicos com alocação homologada no Projeto Mais Médicos para o 

Brasil na seleção do Edital SAPS/MS nº 5 de 11 de março de 2020; 6ºPortaria 

nº 41, de 26 de junho de 2020 - Divulga a lista dos nomes e respectivos 

registros únicos de médicos cubanos reincorporados ao Projeto Mais 



Médicos para o Brasil; 7º Informe - O Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

informa que o Sistema de Gerenciamento de Objetos e Propostas se encontra 

aberto para análise dos planos de trabalho, complementação, reanálises e 

pareceres conclusivos de propostas viabilizadas com recursos de emendas 

parlamentares individuais até o dia 15 de setembro de 2020. 

 

JULHO 

01 a 10 de JULHO – Volta das atividades na sede com novo horário de 

funcionamento, obedecendo as normas de prevenção, disponibilizando 

álcool em gel, mascaras e delimitação dos apoiadores divididos em 2 salas, 

mantendo o distanciamento social indicado. Inicio das inscrições do I 

Congresso Virtual do Conasems, com o tema “Diálogos para o encerramento 

da gestão”, com duração de 4 meses, totalmente online e gratuito e de suas 

atividades.  

 

1º Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020 - Dispõe sobre a transferência de 

recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da Coronavírus - COVID 19; 2º Portaria nº 1.696, de 3 de julho 

de 2020 - Dispõe sobre a alteração do prazo para alcance da meta de cadastro 

dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Sistema de Informação 

em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), previsto no art. 4º da Portaria nº 

3.263/GM/MS, de 11 de dezembro de 2019, que estabelece o incentivo 

financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações 

de cadastramento dos usuários do Sistema Único de Saúde, no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde; 3º Portaria 1.700, de 6 de julho de 2020 - Exclui 

propostas dos anexos das Portarias GM/MS nº 2.130/2018; nº 3.130/2019; 

nº 67/2020 e nº 68/2020, que publicou listas de propostas dos componentes: 

Ampliação, Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde, e 

Construção do Polo de Academia da Saúde, desabilitadas no âmbito do 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde e do Programa 

Academia da Saúde; 4º Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020 - Dispõe sobre 

medidas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da 

Covid-19 nos territórios indígenas; cria o Plano Emergencial para 

Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas; estipula medidas de 



apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais 

povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e altera 

a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de assegurar aporte de 

recursos adicionais nas situações emergenciais e de calamidade pública. 

 

13 a 17 de JULHO – Convocação da Reunião Ampliada da Diretoria 

Executivo do Cosems-AM e Convocação da Reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite. Lançamento da I Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS 

e inicio da etapa de inscrições para a primeira seleção. Participação nas Lives 

do I Congresso Virtual do Conasems. Inicio das inscrições para o curso 

online “Infâncias em tempos de Covid-19”. Atendimento das demandas dos 

secretários, elaboração e divulgação do Observatório Cosems-AM, com os 

temas: 

1ºPortaria nº 1.738, de 10 de julho de 2020 - Habilita Municípios a receberem 

recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica 

(PAB); 2º Informe - O banco Itaú realizou uma doação de oxímetros aos 

municípios, onde Conass e Conasems em parceria, os orientou quanto a 

distribuição de acordo com o número de equipes de Atenção domiciliar, 

Equipes Saúde da Família, Equipes de Atenção Primária, Consultório na 

Rua, Equipes Fluviais, NASF, Academias da Saúde, Equipes Prisionais, 

UBS tradicionais e Equipes de Pronto Atendimento; 3º Portaria nº 1.742, de 

13 de julho de 2020 - Credencia temporariamente municípios a receberem 

incentivo financeiro referente aos Centros Comunitários de Referência para 

Enfrentamento da Covid-19 e incentivo financeiro federal adicional per 

capita, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário 

emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19); 4º Portaria nº 1.740, de 10 de julho 

de 2020 - Estabelece o pagamento por desempenho do Programa Previne 

Brasil considerando o resultado potencial de 100% (cem por cento) do 

alcance dos indicadores por equipe do Distrito Federal e municípios 

constantes no Anexo da Portaria nº 172/GM/MS, de 31 de janeiro de 2020, 

diante do contexto da emergência de saúde pública de importância nacional 

e internacional decorrente do coronavírus (Covid-19); 5º Portaria nº 1.741, 

de 13 de julho de 2020 - Prorroga o prazo para adequação do cadastro de 

equipes, referente à Portaria nº 3.566/GM/MS, de 19 de dezembro de 2019, 

que fixa o quantitativo de equipes de Saúde de Família e equipe Saúde Bucal 



composta por profissionais com carga horária individual de 40 horas 

semanais e estabelece regra transitória para às equipes de Saúde da Família 

com as tipologias I, II, III, IV e V (Transitória), considerando o contexto da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

novo Coronavírus (Covid-19);  6º Portaria nº 1.754, de 14 de julho de 2020 

- Revoga a Portaria nº 1.325/GM/MS, de 18 de maio de 2020; 7º Portaria 

GM/MS n. 1.666 de 01 de julho de 2020 - De acordo com o Conasems o 

FNS  já iniciou os repasses referente a Portaria 1.666/2020; 8º Portaria nº 

1.783, de 16 de julho de 2020 - Habilita Municípios a receberem recursos 

referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB); 

9ºPortaria nº 1.777, de 15 de julho de 2020 -Bloqueia a transferência de 

recursos financeiros do Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PF-Visa) ou do 

Piso Variável de Vigilância Sanitária (PV-visa), do Bloco de Manutenção 

das Ações e Serviços Públicos de Saúde para os municípios irregulares 

quanto ao cadastro dos serviços de vigilância sanitária no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), relativos aos 

repasses do segundo semestre do ano de 2020 e desbloqueia a transferência 

dos recursos financeiros do PF-Visa para os municípios constantes da 

Portaria Nº 1.143/GM/MS, de 18 de maio de 2020, que regularizaram a 

situação junto ao SCNES; 10º Portaria nº 43, de 16 de julho de 2020 - Define 

e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - 

INE das equipes de Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e 

cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

- SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação; 11º Portaria nº 42, de 16 de 

julho de 2020 - Prorroga o prazo da Portaria nº 29/SAPS/MS, de 16 de abril 

de 2020, para dispor sobre o prazo da etapa de transição da capitação 

ponderada do Programa Previne Brasil. 

 

20 a 24 de JULHO – Reunião interna da equipe do Cosems-AM. 

Participação nas Lives do I Congresso Virtual do Conasems. Divisão das 

demandas e atendimento por telefone, grupos e e-mails. Elaboração e 

divulgação do Observatório Cosems-AM referente aos seguintes temas: 

1º Portaria nº 1.792, de 17 de julho de 2020 - Altera a Portaria nº 

356/GM/MS, de 11 de março de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade 

de notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes 



diagnóstico para SARS-CoV-2 realizados por laboratórios da rede pública, 

rede privada, universitários e quaisquer outros, em todo território nacional; 

2º Portaria nº 1.797, de 21 de julho de 2020 - Credencia temporariamente 

Municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de 

Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e 

temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de 

importância nacional e internacional decorrente do coronavírus e com 

periodicidade mensal de transferência, caso não exista nenhuma 

irregularidade que motive a suspensão, conforme Portaria nº 1.445/GM/MS, 

de 29 de maio de 2020. 

 

27 a 31 de JULHO – Fim da primeira etapa das inscrições I Mostra Virtual 

Brasil, aqui tem SUS. Reunião para avaliação dos trabalhos e seleção dos 

melhores para ser enviados ao Conasems. Reunião do Conselho Fiscal,  

Reunião da Diretoria Executiva do Cosems- AM e Reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite. Participação da transmissão ao vivo sobre projetos 

de Conectividade das Unidades Básicas de Saúde e tirar dúvidas sobre a 

Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Participação nas Lives do I 

Congresso Virtual do Conasems. Continuidade nos atendimentos, 

elaboração e divulgação do Observatório Cosems-AM referente aos temas: 

1º Portaria nº 1.851, de 27 de julho de 2020 - Aprova o repasse dos recursos 

financeiros de custeio referentes ao segundo ciclo de 2020 a Municípios 

habilitados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da 

Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) nos anos de 2012, 2013, 2014, 

2017, 2018 e 2019; 2º Portaria nº 1.841, de 28 de julho de 2020 - Autoriza o 

repasse dos valores de recursos federais aos Fundos de Saúde dos Estados e 

do Distrito Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 

de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde para o 

fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos Laboratórios Centrais de 

Saúde Pública (LACEN); 3º Portaria nº 1.857, de 28 de julho de 2020 - 

Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao 

Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica 

de ensino; 4º Nota Técnica sobre mudança dos parâmetros para UBS 

receberem o incentivo financeiro - O Conasems pleiteou junto ao Ministério 



da Saúde a revisão dos parâmetros assistenciais do programa Saúde na Hora 

Emergencial; 5ºPortaria nº 1.859, de 28 de julho de 2020 - Altera a Portaria 

nº 1.521/GM/MS, de 15 de junho de 2020, que autoriza a habilitação de leitos 

de Suporte Ventilatório Pulmonar, para atendimento exclusivo dos pacientes 

da COVID-19; 6º Portaria nº 1.858, de 28 de julho de 2020 - Institui o projeto 

piloto do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (SIMAPES), para 

viabilizar a coleta, análise e disponibilização de informações pertinentes à 

educação em saúde no Brasil; 7º Informe sobre portaria que institui o projeto 

piloto do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (SIMAPES), para 

viabilizar a coleta, análise e disponibilização de informações pertinentes à 

educação em saúde no Brasil; 8º Portaria 1.862, de 29 de julho de 2020 - 

Altera a Portaria nº 1.521/GM/MS, de 15 de junho de 2020, que autoriza a 

habilitação de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar, para atendimento 

exclusivo dos pacientes da COVID-19; 9º Portaria nº 1.867, de 29 de julho 

de 2020 - Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos 

referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de 

Média e Alta Complexidade (MAC); 10º Retificação do Cronograma de 

Eventos – Médicos - Edital Saps/Ms Nº 9, De 26 De Março De 2020- 20º 

Ciclo Projeto Mais Médicos Para O Brasil Ministério Da Saúde; 11º 

Retificação do Cronograma de Eventos – Médicos - Municípios/Distrito 

Federal Edital Nº 8, De 26 De Março De 2020 - 20º Ciclo Projeto Mais 

Médicos Para O Brasil; 12º Reincorporação de Médicos Intercambistas 

Oriundos Da Cooperação Internacional - Art. 23- A Da Lei Nº 12.871/2013 

- O Ministério da Saúde publicou nessa quinta-feira (30), retificação do 

cronograma do Edital nº 8 para renovação da adesão e confirmação das vagas 

no programa Mais Médicos para o Brasil. 

 

 

AGOSTO 

03 a 07 de AGOSTO – Participação nas atividades do I Congresso Virtual 

do Conasems. Convocação para a Reunião Ampliada da Diretoria Executiva 

do Cosems-AM e da Comissão Intergestores Bipartite. Reunião estratégica 

para alinhar a produção dos informes e observatórios durante o mês de 

Agosto. Elaboração e divulgação do Observatórios com os seguintes temas:  



1º Informe - Novos Direcionamentos da Coordenação Nacional do Projeto 

Mais Médicos para O Brasil e o Processo De Trabalho da Referência 

Descentralizada Junto ao Estado do Amazonas; 2º Informe - Projeto de 

Conectividade para Unidades Básicas de Saúde; 3º Portaria nº 1.945, de 3 de 

agosto de 2020 - Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber 

recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes 

para estabelecimentos de saúde; 4º Portaria nº 1.949, de 4 de agosto de 2020 

- Altera a Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, 

para instituir o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão - 

Genomas Brasil e o Conselho Deliberativo do Programa Genomas Brasil; 5º 

Portaria nº 1.954, de 3 de agosto de 2020 - Habilita o Estado, Município ou 

Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde; 6º Informe - 

INFORMATIZA  APS, ação estratégica prioritária dentro do Previne Brasil; 

7º Portaria nº 1.975, de 6 de agosto de 2020 - Credencia temporariamente 

municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de 

Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e 

temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de 

importância nacional e internacional decorrente do Coronavírus; 8º Portaria 

nº 1.984, de 6 de agosto de 2020 - Estabelece recursos do Programa Nacional 

de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), 

destinados aos Hospitais Universitários Federais; 9º Portaria nº 1.986, de 6 

de agosto de 2020 - Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a 

receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes para estabelecimentos de saúde; 10º Portaria nº 1.994, de 6 de 

agosto de 2020 - Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos 

Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados 

à COVID 19; 11º Portaria nº 2.001, de 6 de agosto de 2020 - Habilita o 

Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao 

incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta 

Complexidade (MAC); 12º Portaria nº 2.005, de 6 de agosto de 2020 - 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos 

de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID 

19; 13º Portaria nº 2.009, de 6 de agosto de 2020 - Estabelece recursos do 

Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem 



disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao 

custeio de ações e serviços relacionados à COVID 19. 

 

 

10 a 14 de AGOSTO –  Continuação dos atendimentos aos secretários e 

técnicos dos Municípios. Participação I Congresso Virtual do Conasems. 

Elaboração e Divulgação do Observatório Cosems-AM com os temas a 

seguir: 

1º Portaria nº 2.032, de 7 de agosto de 2020 - Prorroga as habilitações de 

leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e 

estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado 

aos Estados de Alagoas e Amazonas; 2º Portaria nº 2.065, de 11 de agosto 

de 2020 - Credencia Municípios a receberem incentivos financeiros 

referentes às Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR); 3º Portaria nº 

2.067, de 11 de agosto de 2020 - Credencia temporariamente municípios a 

receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento 

para Enfrentamento da COVID-19, em caráter excepcional e temporário, 

considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância 

nacional e internacional decorrente do coronavírus; 4º Portaria nº 

2.068/gm/ms, de 11 de agosto de 2020 - Habilita municípios a receberem 

incentivo financeiro de custeio adicional mensal para equipes de saúde 

integradas a programas de formação profissional no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde; 5º Portaria nº 2.071, de 11 de agosto de 2020 - Credencia 

temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes 

aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19, em caráter 

excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde 

pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus; 

6º Portaria nº 2.074, de 11 de agosto de 2020 - Altera o tipo de Equipe de 

Saúde da Família (ESF) para o tipo Equipe de Saúde da Família Ribeirinha 

(ESFR) conforme as regras instituídas pela Seção III do Capítulo II do Anexo 

XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; 

7º Portaria nº 2.088, de 11 de agosto de 2020 - Habilita o Estado, Município 

ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde;  



8ºPortaria nº 2.090, de 11 de agosto de 2020 - Habilita o Estado, Município 

ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde; 9º 

Portaria nº 2.095, de 10 de agosto de 2020 - Habilita Municípios a receberem 

recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica 

(PAB); 10º Portaria nº 2.073, de 11 de agosto de 2020 -Estabelece recursos 

do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem 

disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao 

custeio de ações e serviços relacionados à COVID 19; 11º Portaria nº 2.098, 

de 11 de agosto de 2020 - Credencia Municípios a receberem incentivos 

financeiros referentes às Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF). 

 

 

 

 

17 a 21 de AGOSTO – Participação no I Congresso Virtual do Conasems e 

na primeira Live de apresentação da Mostra Virtual Brasil. Seguimento nas 

atividades de apoio aos Municípios, elaboração e divulgação do 

Observatório Cosems-AM, com os seguintes temas:  

1º Portaria nº 2.142, de 14 de agosto de 2020 - Suspende a transferência de 

incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Equipes de 

Consultório na Rua (eCR), Equipe de Saúde da Família Fluvial/Unidade 

Básica de Saúde da Família Fluvial (ESFF/UBSF), Equipes de Saúde no 

Sistema Prisional (ESP) e Unidade Odontológica Móvel (UOM), com 

ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção 

Básica (SISAB); 2º Portaria nº 2.143, de 14 de agosto de 2020 - Suspende a 

transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde da 

Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes 

de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com 

irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); 3º Portaria nº 2.144, de 14 de 

agosto de 2020 - Suspende a transferência de incentivos financeiros 



referentes as Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da 

Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), com irregularidades no cadastro de 

profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES); 4º Portaria nº 2.157, de 14 de agosto de 2020 - Exclui o art. 

3º da Portaria 2.329/GM/MS, de 2 de agosto de 2018, que suspende o 

incentivo de custeio e qualificação as Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA 24h) de Municípios; 5º Portaria nº 2.141, de 14 de agosto de 2020 - 

Habilita Municípios e Distrito Federal ao recebimento do incentivo 

financeiro para implementação das ações do Programa Saúde na Escola no 

segundo ano do ciclo 2019/2020 e destina recursos financeiros para os 

municípios e Distrito Federal aderidos ao Programa Crescer Saudável que 

alcançaram as metas do Programa; 6ºPortaria nº 2.164, de 17 de agosto de 

2020 - Altera os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 

alocados no Grupo de Vigilância em Saúde do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde do Estado do Amazonas e de seus 

municípios; 7º Portaria nº 2.140, de 14 de agosto de 2020 - Suspende a 

transferência de incentivos financeiros referentes a Unidade Odontológica 

Móvel (UOM), na competência financeira janeiro de 2020, com ausência de 

alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica -

SISAB (e-SUS AB) por três competências consecutivas, dos municípios 

anexo a Portaria; 8º Portaria conjunta nº 13, de 13 de agosto de 2020 - Aprova 

o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Lateral 

Amiotrófica; 9º Portaria nº 766, de 18 de agosto de 2020 - Inclui atributo a 

procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do SUS; 10º Resolução-re nº 3.089, de 18 de 

agosto de 2020 - Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, 

Importação, Manipulação, Propaganda, Uso do cloridrato de ranitidina,11º 

Portaria nº 2.181, de 19 de agosto de 2020 - Dispõe sobre o registro 

obrigatório de internações hospitalares nos estabelecimentos de saúde 

públicos e privados, em todo o território nacional, durante a emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19; 12º 

Portaria nº 43, de 16 de julho de 2020 - Define e homologa os códigos 

referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes de 

Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da 

transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, 



monitoramento e avaliação; 13º Portaria nº 44, de 19 de agosto de 2020 - 

Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de 

Equipe - INE das equipes de Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas 

e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação; 14º Portaria nº 46, de 20 de 

agosto de 2020; 15º Portaria nº 45, de 19 de agosto de 2020 - Define e 

homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE 

das equipes de Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas 

no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES 

para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

 

 

 

24 a 31 de AGOSTO - Reunião Ampliada da Diretoria Executiva do 

Cosems-AM e da Comissão Intergestores Bipartite. Envio de pesquisa do 

CONASEMS para serem respondidas até o dia de hoje, 31/08/2020 para 

avaliação do trabalho do Apoiador da sua Região e sugestões para a Rede 

Colaborativa. Envio da Pesquisa sobre Gestão Orçamentária e Financeira do 

SUS do CONASEMS para serem respondidas até o dia de hoje, 31/08/2020. 

Atendimento aos gestores e técnicos das secretarias, elaboração e divulgação 

do Observatório Cosems-AM com os temas a seguir: 

1º Portaria nº 2.192/gm/ms, de 21 de agosto de 2020 - Habilita leitos de 

Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes do 

COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser 

disponibilizado ao Estado do Amazonas e Municípios; 2º Projeto 

Conectividade UBS - Informamos que nesse momento é necessário que os 

municípios contemplados  com o projeto que levará internet às 16.202 UBS, 

preencham o questionário on-line no endereço: 

https://bit.ly/ContatoConectividadeUSF; 3º Portaria nº 2.217/gm/ms, de 24 

de agosto de 2020 - Acresce o art. 5A à Portaria nº 1.802/GM/MS, de 20 de 

julho de 2020, que autoriza a habilitação de novos leitos de Unidade de 

Terapia Intensiva - UTI Adulto COVID-19, para atendimento exclusivo dos 



pacientes SRAG/COVID-19; 4º Portaria nº 2.222/gm/ms, de 25 de agosto de 

2020 - Art. 2º Ficam instituídas Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, 

Pré-Natal e Puerpério, para o enfrentamento  da Emergência  em Saúde 

Pública decorrente da pandemia de coronavírus; 5º Atualização do sistema 

e-sus ab para a versão 3.2.31 - Todos os municípios do país devem atualizar 

o sistema e-SUS AB para a versão 3.2.31 visando atender a renovação do 

certificado de segurança do centralizador nacional; 6º Portaria nº 1.797, de 

21 de julho de 2020 - Credencia temporariamente Municípios a receberem 

incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para 

Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, 

considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância 

nacional e internacional decorrente do Coronavírus; 7º Portaria nº 1.579, de 

19 de junho de 2020 - Credencia temporariamente municípios a receberem 

incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para 

Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, 

considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19); 8º Portaria nº 1.975, de 

6 de agosto de 2020 - Credencia temporariamente Municípios a receberem 

incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para 

Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, 

considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância 

nacional e internacional decorrente do Coronavírus; 9º Portaria nº 2.067, de 

11 de agosto de 2020 -  Credencia temporariamente municípios a receberem 

incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para 

Enfrentamento da COVID-19, em caráter excepcional e temporário, 

considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância 

nacional e internacional decorrente do Coronavírus; 10º Portaria nº 2.234, de 

26 de agosto de 2020 - Credencia temporariamente municípios a receberem 

incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para 

Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, 

considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância 

nacional e internacional decorrente do Coronavírus; 11º Portaria nº 2.236, de 

26 de agosto de 2020 - Credencia temporariamente municípios a receberem 

incentivo financeiro referente aos Centros Comunitários de Referência para 

Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, 

considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância 

nacional e internacional decorrente do Coronavírus; 12º Portaria nº 2.297, de 



27 de agosto de 2020 - Estabelece a suspensão temporária da transferência 

de recurso ao Estado do Amazonas, incluído no Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, 

destinado ao custeio de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto 

e Pediátrico; 13º Portaria nº 2.282, de 27 de agosto de 2020 - Dispõe sobre o 

Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos 

casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS; 14º 

Informe - O Ministério da Saúde, publicou a Portaria nº 1.696, de 3 de julho 

de 2020, onde altera o art. 4º da Portaria nº 3.263/GM/MS, de 2019, referente 

ao prazo para alcance da meta de cadastro dos usuários do SUS no Sistema 

de Informação em Saúde para a Atenção Básica; 15º Portaria nº 2.298, de 27 

de agosto de 2020 - Institui, para o ano de 2020, o repasse financeiro 

referente ao Piso Variável de Vigilância Sanitária (PV-Visa) para o 

fortalecimento e execução das ações de Vigilância Sanitária voltadas ao 

enfrentamento do coronavírus - Sars-CoV-2; 16º Portaria nº 2.305, de 28 de 

agosto de 2020 - Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017, para reajustar os valores dos incentivos financeiros de 

custeio das Equipes de Saúde Bucal, nas modalidades 1 e 2, segundo critérios 

estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Básica; 17ºPortaria nº 

2.306, de 28 de agosto de 2020 - Altera a Portaria nº 1.857/GM/MS, de 28 

de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros 

federais aos Municípios e ao Distrito Federal, em caráter excepcional e 

temporário, considerando ações de saúde nas escolas da rede básica de 

ensino no enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 

nacional e internacional em decorrência do coronavírus; 18º Portaria nº 47, 

de 28 de agosto de 2020 - Prorroga o prazo da etapa de transição da capitação 

ponderada do Programa Previne Brasil, referente à Portaria nº 

2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019, para as equipes de Saúde da 

Família e equipes de Atenção Primária do Distrito Federal e municípios 

constantes no Anexo da Portaria nº 172/GM/MS, de 31 de janeiro de 2020, 

considerando o contexto da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus (covid-19); 19º Portaria nº 

300, de 5 de outubro de 2017 - Altera a Portaria n° 30/SGTES/MS, de 12 de 

fevereiro de 2014, para reajustar de valores do fornecimento de moradia e 

alimentação e dá outras providências. 

 



4 – Considerações finais 

 

 

Em meio a situação atual onde o novo Coronavírus (COVID-19) vem se 

alastrando em nosso Estado, o Cosems-AM continuou fazendo seu papel de 

orientação, informação e apoio aos gestores que enfrentam na ponta a 

doença, tivemos algumas visitas técnicas, cumprindo as orientações de 

segurança. Seguimos sendo a equipe que chega com as informações e 

estratégias de soluções para que os problemas enfrentados pelos gestores 

sejam resolvidos da melhor forma possível.  

 

                                           

Januário Carneiro da Cunha Neto 

Presidente do Cosems-AM 

 

 

 











Ofício nº 0520/2020 – CONASEMS 

Brasília, 25/11/2020. 

A Sua Senhoria o Senhor 

Franmartony Oliveira Firmo 

Presidente do COSEMS/AM 

Rua Quinto Cúrcio, casa nº 56 - Conjunto Vila Municipal - Adrianópolis. 

Manaus/AM 

CEP: 69057-740 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0055/2020. 

Ilustríssimo Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0055/2020 de 

25/11/2020, que dispõe sobre a apreciação da documentação encaminhada ao 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse 

conselho, conforme orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS 

das Prestações de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de 

Representação Institucional. 

Atenciosamente, 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 






	Anexo III - RPC - Planilha Complementar - MAIO A AGO 2020.pdf
	Vencimentos e Vantagens Fixas
	Encargos Sociais
	Diárias e Ajuda de Custos
	Impostos e Taxas
	Tarifas Bancárias
	Materiais de Consumo
	Combustiveis e Lubrificantes
	Passagens e Locomoção
	Serv de Terc Pessoa Física
	Serv de Terc Pessoa Jurídica
	Outros


