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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 
EXERCÍCIO 2021 

I Fundamento Legal e Normativo 

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que (verbis): 

“... a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação... ”  

Por seu turno, a Lei Orgânica da Saúde - nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que regula, nos termos do seu art. 1º, “...em todo o território nacional, as 

ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 

privado...”, dispõe, no artigo 14-B, que (verbis): 

“Art. 14-B.  O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades 
representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de 
matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e 
de relevante função social, na forma do regulamento 
§ 1o O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento 
geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para 
auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo 
ainda celebrar convênios com a União 
§ 2o Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 
(COSEMS) são reconhecidos como entidades que representam 
os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias 
referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao 
CONASEMS, na forma que dispuserem seus estatutos... ”. 

Ademais, a Seção XV do Capítulo I da Portaria de Consolidação nº 6, de 
2017, do Ministério da Saúde, regulamenta a operacionalização da cessão de 
crédito, relativo aos recursos da assistência de Média e Alta Complexidade, para 
pagamento da Contribuição de Representação Institucional das Secretarias 
Estaduais de Saúde ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 
e das Secretarias Municipais de Saúde ao Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS). 

Os recursos recebidos por este CONASEMS a título de representação 
institucional são em grande parte repassados aos Conselhos de Secretarias 
Municipais de Saúde nos Estados (COSEMS), entidades que, no modelo de 
governança do Sistema Único de Saúde (SUS), representam os entes 
municipais nas Comissões Intergestores Bipartites (CIB). 
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Vê-se, portanto, que o CONASEMS, que detém a titularidade da 
representação dos entes municipais para tratar de matérias referentes à saúde 
na esfera federal, atuando, entre outros, na Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT), além de receber recursos em decorrência da celebração de convênios 
com o Ministério da Saúde (MS) e de acordos de cooperação com organismos 
internacionais, recebe recursos das Secretarias Municipais de Saúde, a título de 
contribuição institucional, e do Orçamento Geral da União (OGU), por meio do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS), para “auxiliar no custeio de suas atividades 
institucionais”. 

Com efeito, a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
do MS, ao regulamentar as normas para execução do estabelecido no §1º do 
artigo 14-B da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre regras de 
transferência de recursos do OGU ao CONASEMS, atribuindo à Entidade, nos 
termos do inciso III, do art. 259, a obrigação de apresentar Relatório Anual de 
Gestão (verbis): 

“Art. 259. São obrigações do Conass e Conasems: 
(...) 
III. prestar Contas dos recursos recebidos à Secretaria Executiva 
do Ministério da Saúde por meio de Relatório Anual de Gestão, 
previamente submetido às instâncias previstas no estatuto de 
cada Conselho, até 01 de março do ano subsequente à 
execução do Programa Anual de Atividades... ” 

A elaboração do Relatório Anual de Gestão pelo CONASEMS tem 
previsão também no artigo 40 do Estatuto da Entidade, dentre as 
responsabilidades da sua Secretaria Executiva (verbis): 

 “...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 ...”. 

Ressalte-se aqui que, a prestação de contas do CONASEMS dos 
recursos provenientes da celebração de convênios com o MS e de acordos de 
cooperação com organismos internacionais, é feita diretamente às entidades 
concedentes/parceiras, mediante procedimentos e instrumentos atinentes a 
cada caso. 

Assim, a elaboração do presente Relatório Anual de Gestão se dá em 
observância aos marcos normativos anteriormente expostos, e a sua 
apresentação ao Ministério da Saúde tem a finalidade de prestar contas dos 
recursos do Orçamento Geral da União executados por esta Entidade durante o 
exercício de 2020, decorrentes de transferências realizadas nos termos do art. 
14-B, da Lei nº 8.080/1990, conforme regulamentado na referida Portaria de 
Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017. 
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II O CONASEMS 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde é uma 
associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com 
duração indeterminada. A Entidade é representante institucional dos gestores 
municipais de saúde nos órgãos deliberativos e consultivos da direção nacional 
do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo reconhecida sua legitimidade nos 
termos da já citada Lei Orgânica da Saúde.  

O CONASEMS visa ao fortalecimento e ao protagonismo da gestão 
municipal, na defesa dos princípios da universalidade de acesso, da equidade e 
da integralidade de assistência, apoiando a descentralização das ações e 
serviços de saúde e a autonomia dos municípios para planejar as suas ações e 
serviços e aprovar seus respectivos planos de saúde, de acordo com a sua 
realidade local. 

Conforme disposto no art. 3º do Estatuto da Entidade, as atividades do 
CONASEMS (verbis): 

“...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. ” 

A Entidade, cuja Diretoria é eleita entre os Secretários Municipais de 
Saúde (SMS) para mandatos de dois anos, atua em rede com 26 (vinte e seis) 
Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), sediados nos 
Estados da Federação, exercendo também a representação dos gestores 
municipais na formulação e na pactuação de políticas públicas intersetoriais e de 
saúde, orientando suas ações de acordo com os seguintes princípios: 

I. Incentivo à participação de todas as Secretarias Municipais de 
Saúde ou órgãos equivalentes, representadas pelos seus Secretários de 
Saúde, nas atividades do CONASEMS, visando à atuação conjunta e 
uniforme; 
II. Defesa da regionalização e a hierarquização de serviços e 
integração do Município numa rede de serviços regionalizada e 
hierarquizada, com financiamento tripartite, fortalecendo a autonomia dos 
municípios na direção do SUS. 

Da mesma forma, a rede CONASEMS/COSEMS exerce a representação 
dos gestores municipais junto ao Poder Legislativo, federal e estaduais, 
acompanhando a tramitação de matérias legislativas, bem como na defesa 
judicial e extrajudicial das entidades, podendo propor ações coletivas na defesa 
dos gestores municipais de saúde. 
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Ademais, a Entidade presta orientação técnica e capacitação aos 
gestores municipais e profissionais de saúde, apoiando ações de educação 
permanente e continuada, promovendo estudos e pesquisas sobre modelos de 
gestão e atenção à saúde e divulgando experiências municipais bem-sucedidas 
no âmbito da saúde pública. 

O CONASEMS adota os seguintes objetivos no seu processo de 
trabalho: 

I. Atuar junto à instância federal do SUS e apoiar os COSEMS em 
sua atuação no âmbito estadual, representando os Secretários Municipais 
de Saúde, na realização de atividades de interesse da saúde pública; 
II. Representar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos 

equivalentes nos fóruns de negociação e deliberação sobre saúde 
pública, em especial nas comissões nacionais deliberativas e consultivas; 
III. Atuar junto ao Conselho Nacional de Saúde e apoiar os COSEMS 
em sua atuação junto aos conselhos estaduais, discutindo e deliberando 
sobre a política nacional, estadual e municipal de saúde; 
IV. Promover junto aos COSEMS nos Estados uma atuação 
harmoniosa no tocante às políticas de saúde, podendo apoiá-los técnica 
e financeiramente, visando ao fortalecimento e ao protagonismo das 
entidades representativas da gestão municipal na atuação no âmbito dos 
Estados e nas agendas em defesa do SUS; 
V. Promover o intercâmbio de informações, divulgando 
conhecimentos, capacitando pessoal e apoiando ações de educação 
permanente e continuada no âmbito do SUS;  
VI. Promover estudos e pesquisas sobre modelos de gestão e de 
atenção à saúde, promovendo e divulgando experiências municipais que 
visem à melhoria da saúde pública; 

VII. Manter intercâmbio com associações e sociedades congêneres, 
nacionais e internacionais; 

VIII. Adotar estratégias de comunicação e informação que fortaleçam a 
gestão municipal do SUS, podendo promover ou patrocinar reuniões 
técnicas, oficinas, seminários, congressos e conferências, bem como 
desenvolver sistemas de informação, portal na internet, editar e adquirir 
boletins, jornais, revistas, livros e demais publicações de interesse para a 
saúde pública; 
IX. Celebrar acordos, contratos e convênios, com órgãos ou entidades 
públicas ou privadas. 

Além dos marcos legais e estatutários expostos mais acima, o 
Planejamento da Entidade foi desenvolvido para os exercícios 2019/2020 tendo 
em vista as diretrizes constantes da “Carta de Brasília”, documento que compila 
um conjunto de 32 (trinta e duas) propostas resultantes dos painéis temáticos, 
debates e outras atividades realizadas durante o XXXV Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde, que foram aprovadas pelos gestores 
municipais na plenária final do referido evento, realizado na capital federal, em 
julho de 2019. 
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As diretrizes da “Carta de Brasília” expressam os temas prioritários da 
gestão municipal do SUS e foram organizados sob os eixos (1) Modelo de 
Atenção; (2) Atenção Básica; (3) Informação em Saúde; (4) Regionalização, 
Governança e Rede de Atenção à Saúde; (5) Judicialização; (6) Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde; (7) Financiamento; e (8) Fortalecimento da 
Rede CONASEMS-COSEMS. 

Assim, todas as ações, iniciativas, projetos e processos de trabalho do 
CONASEMS devem se orientar não apenas em relação aos marcos legais e 
constitutivos da Entidade, mas devem articular-se conforme às referidas 
diretrizes, com vistas à promoção de resultados que promovam impacto positivo 
nos tópicos constantes da Carta de Brasília. 

III Resultados Obtidos 

Conforme será apresentado a seguir, no período de referência deste 
relatório os processos de trabalho foram adaptados, orientando as atividades da 
assessoria técnica para apoio aos gestores municipais de saúde no 
enfrentamento à Covid-19, num contexto no qual todos os funcionários em 
situação de risco, ou que residissem com pessoas em situação de risco mais 
elevado para infecção por Covid-19, foram transferidos para o trabalho remoto. 

Foram organizadas escalas de revezamento para os funcionários do 
Escritório; a primeira delas, de 23 de março a 17 de abril, previu turmas que se 
alternavam a cada semana, trabalhando na Assessoria Técnica, na Assessoria 
Jurídica, na Assessoria de Comunicação Social, no Gabinete e nas unidades da 
Gerência Geral (Gerência Administrativa, Gerência Orçamentária e Financeira e 
Gerência de Projetos). Àquela altura, cerca de dois terços das equipes da 
Secretaria Executiva desempenhavam suas atividades remotamente, a partir de 
suas residências. 

Os processos de trabalho de todos os integrantes da equipe foram 
adaptados para as novas circunstâncias, com o uso intensivo de ferramentas de 
tecnologia da informação para a realização de reuniões por meio de 
webconferências, que se multiplicaram ao longo do período. 

É imperioso registrar que as facilidades trazidas pela realização de 
webconferências redundaram num aumento expressivo da intensidade das 
agendas dos Assessores Técnicos, como também dos demais componentes das 
equipes do Escritório. Sem a necessidade de deslocamentos para reuniões 
presenciais, multiplicaram-se as reuniões remotas, que mobilizaram todos os 
integrantes da Assessoria Técnica, sejam aqueles em trabalho remoto ou ainda 
os Assessores e demais funcionários em regime presencial de trabalho no 
Escritório. 

Nesse quadro, se intensificaram as atividades da Secretaria Executiva do 
CONASEMS, orientadas, sobretudo para o apoio aos gestores no enfrentamento 
da pandemia. 
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Iniciativas como a realização de “lives” para esclarecimentos aos gestores 
sobre temas relacionados ao enfrentamento da pandemia, emissão de notas 
técnicas e publicação de conteúdos de orientação aos gestores materializam 
alguns dos instrumentos concebidos pela Assessoria Técnica para apoio aos 
gestores durante o período. 

Com efeito, o CONASEMS, no enfrentamento da pandemia, igualmente 
intensificou 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 no acompanhamento 
sistemático das atividades em curso no âmbito do Poder Legislativo federal. 

No exercício de 2020, foi registrado o maior número de acessos ao Portal 
CONASEMS desde a sua criação, com mais de 3 (três) milhões de visualizações 
de páginas. No canal do CONASEMS no YouTube, registrou-se 17.361 
(dezessete mil e trezentos e sessenta e um) seguidores inscritos, dos quais mais 
de 8.000 (oito mil) são novos seguidores (inscritos entre 1º/01/2020 e 
31/12/2020), com mais de 331 (trezentas e trinta e uma) mil visualizações dos 
conteúdos produzidos pela Entidade. 

Os resultados apresentados a seguir, obtidos a partir das ações, 
iniciativas e projetos em execução, bem como daqueles implementados em 
2020, encontram-se organizados conforme os seguintes grupos temáticos, 
segundo os quais se organizam as atividades da Assessoria Técnica do 
CONASEMS: Fortalecimento da Atenção Básica; Assistência Farmacêutica e 
Novas Tecnologias; Economia da Saúde; Educação em Saúde e Gestão do 
Trabalho; Informação em Saúde; Regionalização, Governança e Rede de 
Atenção à Saúde; Vigilância em Saúde; e Fortalecimento da Rede CONASEMS-
COSEMS.  

Além disso, encontram-se igualmente relatados resultados relacionados 
a processos de trabalho transversais, como o assessoramento jurídico, a 
Comunicação Social, a Representação Institucional da Entidade/ 
Acompanhamento Legislativo e o Desenvolvimento Institucional, e ainda, ao 
campo das atividades administrativo-financeiras da Secretaria Executiva do 
CONASEMS. 

Nesse contexto, é imperioso registrar a realização do 1º Congresso Virtual 
do CONASEMS. Nascido da impossibilidade de realização do Congresso 
presencial, cuja 36ª (trigésima sexta) edição ocorreria no mês de julho de 2020, 
em Campo Grande/MS, o referido evento virtual mobilizou a equipe do Escritório 
para a promoção de atividades que se desdobraram numa programação que se 
estendeu por 4 (quatro) meses, destacando a realização de 20 (vinte) 
transmissões ao vivo. 

O 1º Congresso Virtual do CONASEMS ofereceu uma programação que 
enfocou, em especial, os desafios enfrentados pelos gestores no encerramento 
da gestão à frente das Secretarias Municipais de Saúde. 
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O Congresso Virtual teve 7.485 (sete mil e quatrocentos e oitenta e cinco) 
inscritos, e os conteúdos já foram visualizados mais de 37 (trinta e sete) mil vezes 
no Canal da Entidade no YouTube. Destaque para a Mostra Virtual Brasil Aqui 
tem SUS, com mais de 800 (oitocentos) trabalhos trazidos de todo o País, dos 
quais 645 (seiscentos e quarenta e cinco) foram selecionados para exibição. 

Nesse período, também merece destaque a articulação técnica entre o 
CONASEMS e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 
materializada no lançamento, em 6 de maio, da 1ª edição do Guia Orientador 
para Enfrentamento à Pandemia do Covid – 19 na Rede de Atenção à Saúde, e 
nas Oficinas de Implementação do Guia. 

As articulações em nível estadual ocorreram em oficinas organizadas 
pelos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos Estados (COSEMS) e 
Secretarias Estaduais de Saúde (SES), com participação dos apoiadores e 
coordenadores de apoio do Projeto Rede Colaborativa de Apoio à Gestão.  

Cerca de um mês após o lançamento do Guia, os COSEMS Espírito 
Santo, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul traçaram 
ações conjuntas com as SES e definiram os próximos passos e agendas de 
implementação. Até o final de 2020, já haviam sido editadas a 2ª e a 3ª edições 
do Guia, que foram referência para iniciativas de organização da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS) no enfrentamento à pandemia implementadas em mais 
de 14 (quatorze) Estados. 

Nessa terceira edição foram acrescentados itens relativos à Segurança 
do Paciente e sobre a Reabilitação pós Covid-19. Foram elaborados materiais 
mais robustos para apoiar as ações dos Agentes Comunitários de Saúde no 
enfrentamento da pandemia (Anexo VIII) e sobre Telemedicina/Teleassistência 
(Anexo VI). Foi introduzido também o Checklist da Rede Materno Infantil (Anexo 
V), novas Portarias do Ministério da Saúde e atualizações técnicas. 

Avaliação de riscos e orientações para uso de medidas de distanciamento 
social são os principais temas abordados pelo documento Estratégia de Gestão 
– Instrumento para apoio à tomada de decisão na resposta à pandemia da Covid-
19 na esfera local, desenvolvido em conjunto com representantes do 
CONASEMS, CONASS e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), 
e lançado em 25 de junho de 2020. 

Diante da emergência por doença respiratória, causada pelo novo 
coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19), o instrumento apresenta uma proposta 
que visa apoiar os gestores na adoção de medidas de saúde pública, no sentido 
de reduzir a velocidade de propagação da doença e evitar o esgotamento dos 
serviços de saúde, especialmente de terapia intensiva.  

O documento traz orientações considerando os cenários locais, além de 
nortear o planejamento de ações na gestão do SUS. Destaca-se que a estratégia 
a ser adotada em cada território seja adaptada a sua realidade, considerando as 
informações disponíveis. O documento não inviabiliza a adoção e aplicação de 
instrumentos estratégicos elaborados pela gestão local, não possuindo, portanto, 
caráter obrigatório de sua utilização.  
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Igualmente oportuno registrar, ainda, o envolvimento das equipes do 
CONASEMS com o prosseguimento dos projetos em implementação mediante 
convênio com o Ministério da Saúde, caso do Projeto Aedes na Mira, ou no 
âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde (PROADI-SUS). Mesmo que não financiados diretamente com 
recursos do Orçamento Geral da União, tais recursos foram importantes à 
medida em que suportaram a manutenção das equipes de trabalho da Entidade 
envolvidas com esses projetos. 

É relevante concluir destacando que, durante o exercício em apreço, o 
CONASEMS desencadeou uma série de ações voltadas para o apoio e para a 
capacitação de gestores municipais e profissionais de saúde dos municípios, 
priorizando a implementação de iniciativas no ambiente virtual. 

Para capturar os novos comportamentos de interação com as mídias 
digitais, o foco do CONASEMS é disponibilizar conteúdos para acesso em 
qualquer ponto de atenção em saúde, em qualquer tela e em todo o momento, 
nos 5.570 (cinco mil e quinhentos e setenta) municípios, incluindo o Distrito 
Federal. 

Diante disso, iniciou-se, em 2020, a implementação de uma rede 
corporativa com capacidade tecnológica de produção de conteúdos digitais e de 
Educação a Distância (EAD), visando a implementação de um ambiente que 
permita acessos aos conteúdos educacionais em múltiplas plataformas, 
combinando formatos como EAD e radiodifusão (TV). 

Inserem-se nesse contexto os investimentos realizados para a aquisição 
de uma ferramenta potente de gerenciamento de ensino à distância, com o 
fornecimento dos respectivos códigos-fonte, para prover o acesso simultâneo de 
milhares de alunos em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA); a aquisição 
de uma Plataforma de Publicação de Conteúdos, com capacidade de publicação 
simultânea para diversos destinos e de grande volume de acessos, para 
integração de Sites-Cliente e aplicações específicas; e a integração dos 
sistemas utilizados na implantação e na customização do AVA do CONASEMS. 

a) Fortalecimento da Atenção Básica 

O Fortalecimento da Atenção Básica (AB) é uma das mais importantes 
linhas de trabalho do CONASEMS. No exercício de 2020, as atividades 
enfocaram, principalmente, apoio aos gestores municipais tendo em vista o novo 
modelo de financiamento instituído pelo Programa Previne Brasil, nos termos da 
Portaria MS nº 2.979, de 12 de novembro de 2019.  

As ações se desenvolveram a partir de instâncias como o Grupo Técnico 
de Trabalho da Atenção Básica (GTAB), se desdobrando na produção de 
orientações e estratégias para execução do Plano de Fortalecimento da AB; e 
na participação efetiva nas agendas da CIT, além da participação nos seminários 
estaduais para discussão e o apoio aos COSEMS nas estratégias de 
implementação das pactuações. 
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Os principais resultados apurados evidenciam um acréscimo no valor 
financeiro aos municípios de 2,3 bilhões (dois bilhões e trezentos milhões) a mais 
em 2020 (considerando a execução janeiro a outubro, e a projeção novembro e 
dezembro). Cabe, ademais citar o fim do desconto em equipes com provimento 
médico; a individualização do registro, propiciando melhor acompanhamento na 
AB; o reconhecimento de equipes com carga horária diferenciada; o 
reconhecimento dos municípios que atendem populações limítrofes; e a 
implementação de indicadores globais de avaliação da qualidade assistencial e 
experiência do paciente. 

Dentre outros dados apurados em novembro de 2020, registra-se 48.642 
Equipes da Estratégia Saúde da Família credenciadas; 46.616 Equipes da 
Estratégia Saúde da Família homologadas, sendo 16.609 Mais Médicos; 3.191 
Equipes de Atenção Primária – EAP credenciadas; 2.167 Equipes de Atenção 
Primária – EAP homologadas; 26.899 Equipes de Estratégia de Saúde Bucal; 
286.607 Agentes Comunitários de Saúde; 5.357 Equipes dos Núcleos Ampliado 
de Saúde da Família/AB – NASF em 4.127 municípios; 1.967 Laboratórios 
Regionais de Próteses Dentárias; 595 Equipes de Atenção Básica da Saúde 
Prisional; 192  Equipes de Atenção Básica do Consultório na Rua; 148 Equipes 
de Saúde Bucal das Unidades Odontológicas Móveis – UOM; 214 ESF para 
populações Ribeirinhas; e 15 ESF em UBS Fluviais. 

Técnicos da Assessoria do CONASEMS, 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 dos alunos de discussão, formulação e 
implementação das políticas públicas.  

Em 2020, as atividades da turma se iniciaram entre os dias 27 e 31 de 
janeiro, e prosseguiram no modo presencial na semana de 9 a 13 de março. A 
partir de então, as atividades do curso seguiram com sessões de aulas a 
distância entre os dias 27 e 31 de julho, e também entre os dias 14 e 18 de 
setembro. As últimas aulas de 2020 foram realizadas igualmente a distância, 
entre os dias 16 e 20 de novembro. 

b) Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias 

A Assessoria Técnica do CONASEMS, no tocante à Assistência 
Farmacêutica (AF) e incorporação de novas tecnologias no SUS, desempenha 
várias atividades, dentre elas o apoio e assessoramento técnico nas discussões 
das pautas referentes à AF e AB, na Diretoria Executiva Nacional e na Secretaria 
Executiva, bem como com os COSEMS, os gestores, e com os profissionais e 
técnicos das Secretarias Municipais de Saúde (SMS). 

Além disso, presta acompanhamento técnico nos Grupos de Trabalho 
(GT) tripartites como o GT Ciência e Tecnologia, GT Biológicos, na Comissão 
Intersetorial de Ciência Tecnologia e Assistência Farmacêutica (Cictaf) do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), e no Comitê Nacional para Promoção do 
Uso Racional de Medicamentos (CNPRUM). Não menos relevante é a 
representação do CONASEMS na Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (CONITEC).  
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A atuação igualmente se materializa na representação do CONASEMS 
em reuniões, oficinas, fóruns, coletivas de imprensa, eventos, audiências 
públicas etc.; acompanhamento e supervisão da pauta da CIT, além da 
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 Executiva da Entidade. 

Oportuno apontar que a Assessoria participou e deu suporte aos 
dirigentes em atividades no Centro de Operações Emergenciais (COE) para a 
COVID-19, sendo as demandas trabalhadas em paralelo com o Grupo Técnico 
de Trabalho em Assistência Farmacêutica (GTTAF) do CONASEMS. 

Nesse contexto, durante o exercício em referência, cabe mencionar as 
demais atividades do Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica 
(GTTAF), que conta com referências técnicas em 21 (vinte e um) COSEMS, além 
de 26 (vinte e seis) colaboradores. Realizando reuniões semanais, e se 
desdobrando em subgrupos de trabalho para discussão e elaboração de 
documentos como as listas sugestivas de medicamentos e produtos para saúde, 
o GTTAFF supervisionou os trabalhos de monitoramento dos estudos e 
evidencias sobre tratamentos no âmbito da COVID-19 e monitoramento de 
desabastecimento de medicamentos. 

Não menos relevantes são as atividades desenvolvidas para a realização 
de cursos, oficinas e seminários e demais atividades de assessoramento aos 
COSEMS e gestores municipais de saúde, além da análise, revisão técnica e 
elaboração de documentos e artigos para revistas e publicações internas e 
externas ao CONASEMS. Destacam-se também a organização técnica do 
Congresso do CONASEMS e o apoio na organização e participação técnica nos 
Congressos regionais dos COSEMS. 

Destaque-se, ademais, as atividades de apoio ao projeto “Atenção Básica: 
Capacitação, Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e 
Integração das Práticas de Cuidado na Atenção Básica”, desenvolvido pelo 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), no âmbito do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (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.  

No período em apreço, foram verificados impactos da pandemia da 
COVID-19 no cronograma e ações do Projeto, sendo necessário suspender 
algumas atividades, que foram retomadas ainda em maio de 2020. Foi 
deliberada ainda a criação da Plataforma de apoio à Assistência Farmacêutica 
na Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde (AB/APS) no enfrentamento ao 
Coronavírus (COVID-19).  
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A Plataforma tem o objetivo de contribuir para a melhor organização dos 
serviços farmacêuticos, fornecendo informações confiáveis e com respaldo 
cientifico, além de oportunizar o diálogo entre os gestores e profissionais que 
atuam na Assistência Farmacêutica. 

 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), e da consultoria 
especializada com a 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 (TRPJ nº 002/2020). 

Ainda no apoio ao CONASEMS, com foco na AF e ao GTTAF, 
prosseguem os trabalhos da rede de pesquisadores composta por cientistas das 
cinco regiões do País que atuam como colaboradores do CONASEMS. 
Contribuindo com a gestão municipal do SUS: Instituto de Pesquisa e Apoio ao 
Desenvolvimento Social (IPADS) - Orlando Mario Soeiro; Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Prof. Dr. Mauro Silveira de Castro, Prof. Dr. 
Sotero Serrate Mengue e Andréia Fontanella; Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca (ENSP) - Profa. Dra. Vera Lúcia Luiza; Universidade Federal do 
Ceará (UFC) - Prof. Dr. Paulo Arrais; e Universidade Federal do Pará (UFPA) - 
Prof. Dr. Orenzio Soler. 

A Cooperação por meio de Carta Acordo SCON2019-00482, firmada entre 
o CONASEMS e a Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial 
de Saúde (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”, 
seguiu em continuidade em 2020. 

O Diagnóstico Nacional da Assistência Farmacêutica Básica 
(Levantamento RENAME), realizado pelo CONASEMS, mobilizou 4.341 (quatro 
mil e trezentos e quarenta e um) municípios. Os dados obtidos orientaram a 
produção de materiais como os folders distribuídos com informações sobre a 
Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica e a situação dos processos de compra pelos municípios. Os 
resultados também podem ser consultados no Portal do CONASEMS1. 

A Assessoria seguiu participando das atividades realizadas no âmbito do 
Projeto GLica, uma parceria entre o CONASEMS, IPADS e Novo Nordisk, que 
tem por objetivos a implementação do Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) para tratamento de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 1; 
a capacitação das equipes de saúde para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 
1 e o uso das tecnologias disponibilizadas no SUS; o aprimoramento das ações 
da equipe de saúde para educação em diabetes, insulinoterapia, 
automonitorização glicêmica, orientação nutricional e prática de atividade física; 
e a promoção do autocuidado para diabetes tipo 1. 

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

https://www.conasems.org.br/orientacao_ao_gestor/levantamento-rename-dados-por-estado/
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c) 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 exercício de 2020, na área da Economia da Saúde, merecem 
destaques as seguintes atividades: 

- Apoio nas negociações e pactuações reproduzidas pelas Portarias do 
Ministério da Saúde, dedicadas às ações e aos serviços públicos de saúde. 
Participação em videoconferências levando informações aos gestores acerca 
das regras sobre o financiamento, notadamente sobre 21C0 - 
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, com a 
produção de materiais de apoio, proveniente das dúvidas coletadas nessas 
videoconferências.   

- Acompanhamento das proposições legislativas, com elaboração de 
análises e pareceres técnicos, além do acompanhamento e análise das peças 
orçamentárias federais para 2021, no âmbito da Saúde. Nesse contexto, merece 
destaque o trabalho desenvolvido durante a tramitação 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 até a sanção da Lei Complementar nº 172, em 
15 de abril de 2020.   

Registre-se, ainda, a participação e apoio nas ações e atividades 
realizadas no âmbito do Projeto de Fortalecimento dos Processos de 
Governança e Regionalização, projeto executado pelo Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz (HAOC) pelo PROADI-SUS, com acompanhamento e participação pelo 
CONASEMS e Ministério da Saúde, bem como a análise e acompanhamento 
dos valores de saldos remanescentes dos recursos repassados pelo Fundo 
Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde, com a produção 
de notas técnicas e apoio na implementação da Lei Complementar 172/2020.  

Por fim, mas não menos importante, devem ser mencionadas a 
participação nas discussões sobre orçamento da Saúde no âmbito da Comissão 
de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, bem como a 
Organização e planejamento da Pesquisa Gestão Orçamentária do SUS em 
articulação com pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, Universidade de 
Zurick, Universidade da California e London School Economics. 
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d) Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 

No que se refere à educação em saúde e gestão do trabalho, o 
CONASEMS reforçou sua atuação em parceria com entidades públicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras. Nesse contexto, destacam-se as ações 
desenvolvidas no âmbito do Inova SUS, em conjunto com o Ministério da Saúde; 
APS Forte e Laboratórios de Inovação, com a Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS); e Ideia SUS, com a Fundação Oswaldo Cruz. 

No período de referência, a Assessoria Técnica procedeu à revisão de 
todas as notas técnicas referentes ao COVID-19 da APS, Vigilância e Gestão. 
Além disso, o grupo se incumbiu de revisar e acompanhar todos os materiais 
(protocolos, fluxos) publicados pelo MS sobre o COVID-19. 

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 Organização 
Pan-Americana da Saúde no Brasil (OPAS/OMS), 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. 

Merece destaque a Oficina de capacitação dos integrantes do projeto 
Rede Colaborativa, sobre LC 172. Realizada em maio, com participação de 
apoiadores, representantes do Grupo Executivo do projeto Rede Colaborativa, 
além de facilitadores e coordenadores dos COSEMS do AM, AC, AP, MT, MS, 
SE, MA, RR, TO e RO, foram capacitados 60 (sessenta) pessoas, dentre 
apoiadores e coordenadores do apoio. 

A Assessoria Técnica representou o CONASEMS na Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho (CIRHRT). A 
referida Comissão Intersetorial assessora o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
nos temas referentes à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS) para os (as) trabalhadores (as) do SUS. Suas atribuições estão 
previstas na Lei nº 8.080/1990. Dentre suas atribuições, 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 referida Comissão é composta por representantes das associações de 
ensino, conselhos federais, federações profissionais e executivas estudantis da 
área da Saúde, gestores do Ministério da Saúde 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. 

Merecem registro os esforços de cooperação entre a Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ) e o CONASEMS, no âmbito do Observatório Covid-19, que tem 
como função produzir informações para ação. Seu objetivo geral é o 
desenvolvimento de análises integradas, tecnologias, propostas e soluções para 
enfrentamento da pandemia por Covid-19 pelo SUS e pela sociedade brasileira. 
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A disseminação de boas práticas é atividade permanente que multiplica 
resultados positivos na gestão municipal da saúde em todo o Brasil. Em 2019, o 
CONASEMS promoveu a 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS, realizada durante o 
XXXV Congresso Nacional da Entidade. A Mostra é uma atividade consolidada 
nos congressos da Entidade. Porém, em 2020, as circunstâncias advindas da 
pandemia impuseram a realização da Mostra em um novo formato. 

A Mostra Virtual Brasil Aqui Tem SUS, realizada durante o 1º Congresso 
Virtual do CONASEMS, entre os dias 10 de julho e 10 de novembro de 2020, 
recebeu 847 (oitocentas e quarenta e sete) inscrições de experiências 
relacionadas a ações de “Enfrentamento à COVID-19”. Destas, 645 (seiscentos 
e quarenta e cinco) trabalhos foram selecionados e avaliados. O material 
coletado encorajou a equipe a produzir a Revista da Mostra Virtual Brasil, aqui 
tem SUS – enfrentamento à Covid. 

Lançada em formato virtual, no mês de dezembro de 2020, a Revista é 
um compilado de 31 (trinta e uma) experiências exitosas que foram selecionadas 
e tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos em “lives” especiais, que 
aconteceram durante o I Congresso Virtual do CONASEMS. 

No encerramento do 1º Congresso Virtual, em novembro, foi lançado o 
Catálogo da 16ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS, que reflete o resultado do trabalho 
conjunto de diversos atores: as gestões municipais, engajadas com a efetivação 
das políticas de saúde nos territórios; os COSEMS, mobilizadores de boas 
experiências; e o CONASEMS, que, com sua capilaridade, mostra ao País o SUS 
que dá certo. 

Pelo quinto ano consecutivo, a Mostra Brasil aqui tem SUS ultrapassa as 
fronteiras dos Congressos do CONASEMS a partir da realização do Catálogo. A 
publicação foi criada com o propósito de registrar os trabalhos apresentados na 
Mostra, como também permitir que um número cada vez maior de pessoas possa 
conhecer boas experiências de atenção à Saúde desenvolvidas em todas as 
regiões do País. No Catálogo é possível se deparar com relatos que revelam 
como os profissionais de saúde têm superado limitações estruturais para garantir 
o direito à Saúde de todo brasileiro, de acordo com suas necessidades. 

A Mostra tem se ampliado a cada ano, trazendo inovações que permitem 
maior participação dos atores, interatividade com o público, premiações que 
ampliam o reconhecimento, dentre outras iniciativas. Em sintonia com esse 
processo de constante aprimoramento, o Catálogo também tem se renovado. Na 
presente edição são apresentadas 500 (quinhentas) experiências exitosas, 
quase o dobro das publicações anteriores, o que revela o crescimento da Mostra 
Brasil aqui tem SUS. 

O Catálogo também traz uma inovação quanto à apresentação das 
experiências. Os trabalhos eram agrupados anteriormente de acordo com a 
localização geográfica, divididos por Estados e Municípios. Agora, o leitor pode 
acessar as experiências a partir de diferentes temáticas e categorias 
estabelecidas na Mostra. 
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Outra novidade refere-se ao layout da publicação, que foi reformulado e 
agora reúne belas imagens do acervo da Mostra Brasil aqui tem SUS. As fotos 
fortalecem as narrativas, pois explicitam ainda mais a relação que vai sendo 
construída cotidianamente entre profissionais e usuários do Sistema Único de 
Saúde. Com quase 400 (quatrocentas) páginas, o Catálogo está disponível na 
versão digital no Portal do CONASEMS. 

Registre-se, ademais, a contribuição do CONASEMS em sessão de 
debates promovida pelos hospitais de excelência participantes do PROADI-SUS, 
com foco na telemedicina e no apoio ao enfrentamento da pandemia, e a 
constante interlocução com técnicos do MS sobre o Programa Mais Médicos, 
bem como o Programa Médicos pelo Brasil, visando atender às demandas dos 
gestores municipais de saúde no enfrentamento da pandemia. 

e) Informação em Saúde 

Por meio da sua Assessoria Técnica, o CONASEMS desempenha 
atividades como o acompanhamento de grupos de homologação de sistemas em 
andamento, a colaboração para a implementação da Rede Nacional de Dados 
em Saúde (RNDS) e do Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos 
Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS,) além de prestar apoio 
técnico/operacional aos COSEMS e municípios para esclarecimentos acerca das 
demandas de execução dos sistemas de informação existentes. 

A RNDS visa promover a criação de um Prontuário Único de Saúde, por 
meio da troca de informações entre os diversos níveis de atenção à Saúde, 
permitindo a transição e continuidade do cuidado nos setores público e privado. 
O Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da 
Saúde, e visa apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação 
dos dados da APS em todo o País. 

Destaque-se, igualmente, a participação da Entidade no Grupo de 
Trabalho Tripartite de Informação & Informática, e nos grupos para homologação 
do Sistema de Informações da Assistência Farmacêutica (ESUS-AF) e para 
homologação do Sistema de Regulação (SISREG), além do Grupo Consultivo 
Permanente do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN). 

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 a 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 normativas do SUS. 
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f) Regionalização, Governança e Rede de Atenção à Saúde 

A defesa da regionalização, como já exposto, é um dos princípios da 
atuação do CONASEMS. No escopo da implementação do Projeto 
“Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da 
Rede de Atenção à Saúde” (Regionalização), desenvolvido pelo Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz (HAOC), no âmbito do PROADI-SUS, cabe apontar as ações 
realizadas na região da divisa entre Pernambuco e Bahia (PEBA), e a realização 
de Oficina de Trabalho sobre Regionalização, por webconferência, para 
apresentar aos Assessores Técnicos do CONASEMS os detalhes sobre o 
programa da atividade.  

Em abril, o Grupo Executivo do Projeto acordou os termos de sua 
reformulação para poder cumprir com os objetivos, no contexto da pandemia 
Covid-19. As atividades do Projeto prosseguiram durante todo o exercício 2020.  

Retomando as agendas de reuniões iniciadas no âmbito do Comitê 
Operativo de Emergência em Saúde (COE), foi instituído “Gabinete de Crise”, 
em reunião presencial no dia 13 de maio. O CONASEMS vem participando 
ativamente do Gabinete de Crise desde então, tratando de pautas como o 
abastecimento de medicamentos para Estados e Municípios; Habilitação de 
Leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI); Hospitais de Campanha; Centros 
de Testagem; Centros de Atendimento; e Suporte Ventilatório, dentre vários 
outros temas sensíveis para o enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção 
à Saúde. 

Concluindo, cabe registrar as discussões com técnicos do Ministério da 
Saúde sobre os critérios para alocação de recursos destinados aos hospitais 
filantrópicos, na forma da Lei nº 13.995, de 5 de maio de 2020. Tais gestões 
resultaram na edição da Portaria nº 1.393, de 21 de maio de 2020, que dispõe 
sobre o referido auxílio financeiro, da ordem de R$ 2 bilhões (dois bilhões de 
reais). 

g) Vigilância em Saúde 

No período em apreço, a Assessoria Técnica na área da Vigilância em 
Saúde (VS) prosseguiu com a agenda de representação dos gestores municipais 
de saúde em diversos fóruns técnicos.  

As atividades contemplam apoio e assessoramento técnico nas 
discussões das pautas referentes à Vigilância em Saúde e Atenção Básica à 
Diretoria, Secretaria Executiva, COSEMS, gestores, profissionais e técnicos das 
SMS, bem como o  acompanhamento técnico aos GT tripartites, como Grupo de 
Trabalho da Vigilância em Saúde (GTVS), Grupo de Trabalho da Vigilância 
Sanitária (GTVisa), Grupo de Trabalho de Laboratórios (GTLabotatório) e à 
Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde (CIVS) do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS).  
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Cabe também apontar a produção de notas técnicas e Termos de 
Referência, a elaboração de conteúdo e demais documentos relacionados ao 
acompanhamento das pautas, a representação do CONASEMS em reuniões, 
oficinas, fóruns, coletivas de imprensa, eventos, audiências públicas etc., além 
do acompanhamento e supervisão da pauta da Comissão Intergestores 
Tripartite.  

As atividades incluem ainda a 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, além da 
organização técnica do Congresso do CONASEMS e do apoio na organização e 
participação técnica nos Congressos regionais dos COSEMS. 

Durante o exercício de 2020, a Assessoria Técnica na área da Vigilância 
em Saúde prestou apoio e assessoramento técnico nas discussões das pautas 
referentes ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, dentre as quais merecem 
destaque a proposta de ampliação de definição de casos de Covid-19 para além 
do teste diagnóstico; a elaboração do Guia de Vigilância ao Enfrentamento da 
Covid-19, em conjunto com a Secretaria de Vigilância em saúde (SVS/MS); a 
defesa incessante da ampliação de testes RT PCR na Atenção Básica; a 
realização de 2 (dois) treinamentos virtuais sobre a importância e como realizar 
o monitoramento e isolamento de contatos de Covid-19, para reduzir a cadeia de 
transmissão; a elaboração do documento “Covid-19: Estratégia de Gestão - 
Instrumento de apoio à tomada de decisão na resposta à pandemia na esfera 
local”, em conjunto com o CONASS; e a participação nos eixos para discussão 
do plano de operacionalização da vacina contra Covid-19. 

Além disso, devem ser ressaltadas as atividades relacionadas ao Projeto 
Aedes na Mira, desenvolvido pelo CONASEMS mediante convênio com o 
Ministério da Saúde, com o objetivo de 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. 

No ano de 2020, dentre as atividades promovidas no âmbito do Projeto 
Aedes na Mira, destaque-se a publicação, em novembro, do Catálogo dos 
Projetos de Intervenção, que é o resultado e o registro de todo o processo que 
teve início com a participação dos alunos nas capacitações e se desdobrou em 
ações práticas de integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Básica no 
território. Esse trabalho reuniu 264 (duzentos e sessenta e quatro) autores de 
experiências e projetos de intervenção. 

Ainda no contexto do Aedes na Mira, registre-se a realização de 3 (três) 
encontros virtuais, eventos que visaram manter a mobilização dos profissionais 
de saúde, especialistas, COSEMS e municípios em torno das ações de vigilância 
e enfrentamento às arboviroses. Os Encontros também serviram para 
disseminar experiências municipais de enfrentamento às arboviroses, 
destacando o trabalho que os municípios têm feito e a capacidade adaptativa 
para dar continuidade às ações durante e para além da pandemia.  
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As experiências servem de exemplo para que outras ações sejam 
implementadas na perspectiva de integração da Atenção Básica e Vigilância em 
Saúde. Os projetos de intervenção apresentam seus resultados iniciais, 
buscando dar visibilidade ao trabalho feito localmente pelas equipes, 
fomentando o diálogo entre os profissionais de saúde das diferentes regiões do 
País.  

Registre-se, igualmente, a publicação do Caderno de Textos: Vigilância 
em Saúde nos Municípios. Os textos enfocam a mobilização de uma rede 
articulada com diversos atores para criar respostas mais assertivas no cuidado 
da saúde das pessoas e na adoção de ações conjuntas entre Vigilância em 
Saúde e Atenção Básica.  

h) Fortalecimento da Rede CONASEMS-COSEMS 

O Fortalecimento da Rede CONASEMS-COSEMS é pauta constante 
desde a fundação desta Entidade. No primeiro trimestre de 2020, o Modelo de 
Governança dos COSEMS, constituído pela Matriz de Governança, pelo 
Instrumento de Autoavaliação da Gestão (IAG 150 pontos) e pelo Guia de 
Aplicação, foi aplicado no COSEMS do Estado de Santa Catarina, com a 
realização de oficina de trabalho para autoavaliação da gestão, e elaboração do 
Plano de Melhoria da Gestão do COSEMS/SC.  

A continuidade das Oficinas ficou inviabilizada em razão da pandemia do 
Covid-19, razão pela qual o CONASEMS busca reformular o processo de 
aplicação, visando à disseminação do Modelo de Governança em todos os 26 
(vinte e seis) COSEMS. 

No exercício em referência, o CONASEMS prosseguiu com as atividades 
relacionadas ao monitoramento e à avaliação do Projeto Formação da Rede 
Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, implementado 
pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). 

Conhecido como Projeto Apoiador, a Rede Colaborativa teve início em 
2017 com um total de 159 (cento e cinquenta e nove) apoiadores atuando nas 
438 (quatrocentas e trinta e oito) Regiões de Saúde do País. No final do exercício 
de 2020, havia 170 (cento e setenta) deles presentes no território e 26 (vinte e 
seis) coordenadores de apoio que levam informação aos 5.570 (cinco mil e 
quinhentos e setenta) municípios brasileiros. 

Merece destaque a realização do I Encontro Remoto do Projeto. O evento 
virtual, que teve início em 15 de setembro e seguiu até 1º de outubro, contou 
com mais de 250 (duzentos e cinquenta) participantes em mesas, oficinas, 
debates e exposição permanente ‘Varal de Experiências municipais no combate 
à Covid-19”. 

Embora previsto originalmente como atividade presencial, o Encontro teve 
seu formato repensado e sua programação construída para atender a lógica da 
formação do apoio e da coordenação, abrindo espaço para troca de 
experiências, atualização e debate com Diretores do CONASEMS e 
representantes da Academia. 
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Oportuno mencionar os resultados da pesquisa feita junto à gestão 
municipal de saúde sobre a aprovação do trabalho do Apoio no território. De 
acordo com o levantamento, 98% (noventa e oito por cento) dos secretários e 
secretárias municipais avaliaram o trabalho do apoio como bom e ótimo. 

i) Processos transversais: Representação Institucional/ 
Acompanhamento Legislativo, Direito Sanitário e Judicialização, e 
Comunicação Social 

No contexto do enfrentamento à pandemia pela Covid-19, é relevante 
registrar que o CONASEMS foi procurado por entidades e coletivos de diversos 
segmentos empresariais e da sociedade civil, com o intuito de viabilizar ações 
de apoio aos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao novo 
Coronavírus. 

Nesse contexto, cabe registrar as gestões realizadas com a Aliança 
“Todos pela Saúde”, que, dentre outras ações, viabilizou expressiva doação de 
oxímetros, totalizando 104.581 (cento e quatro mil e quinhentos e oitenta e um) 
dispositivos para as equipes das UBS e UPA de todo o Brasil. O CONASEMS 
apresentou a proposta de distribuição dos equipamentos, que foi acatada pelos 
parceiros, que adquiriram e se encarregaram da logística de entrega às 
Secretarias Municipais de Saúde. 

A parceria com o “Todos pela Saúde” permitiu apoio à implementação de 
ações de prevenção (orientação, avaliação e monitoramento), diagnóstico 
precoce, tratamento e acompanhamento (testagem e isolamento) para idosos 
em 1.913 (mil e novecentos e treze) Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI), bem como a realização de 24 (vinte e quatro) mil testes/mês em 
caminhoneiros, com fornecimento de 60 (sessenta) mil kits com máscaras em 
pontos estratégicos das rotas rodoviárias. 

Da mesma forma, registre-se as articulações realizadas entre o 
CONASEMS e o Pacto Global, iniciativa lançada no ano de 2000 pela 
Organização das Nações Unidas, que mobiliza empresas para alinharem suas 
estratégias e operações a 10 (dez) princípios universais nas áreas de Direitos 
Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção, e conta com mais de 13 
(treze) mil membros em quase 80 (oitenta) redes locais, que abrangem 160 
(cento e sessenta) países. 

No enfrentamento à pandemia, a Rede Brasil, do Pacto Global, lidera o 
"Covid Radar", um coletivo de mais de 40 (quarenta) organizações que atuam 
em diversos setores da economia e articulam frentes conjuntas para auxiliar a 
sociedade brasileira no enfrentamento à Covid-19. 

A colaboração entre o CONASEMS e o Coletivo Covid Radar teve como 
foco principal o Painel Covid Radar, ferramenta que permite a visualização de 
dados atualizados sobre o número de casos e de óbitos, organizados por 
Municípios e Regiões de Saúde. 

O CONASEMS, por meio de sua Assessoria Técnica, contribuiu com o 
desenvolvimento e a evolução da ferramenta, bem como com a sua divulgação, 
realizando reuniões de monitoramento de abril até dezembro de 2020. 
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Impende registrar também a cooperação entre o CONASEMS e a Zoom 
Video Communications. A empresa do segmento de tecnologia, sediada nos 
Estados Unidos da América, cedeu, pelo prazo de um ano, sem qualquer ônus, 
40.000 (quarenta mil) licenças do software Zoom Enterprise para o CONASEMS. 

O CONASEMS imediatamente iniciou a disseminação das licenças junto 
à Rede CONASEMS-COSEMS, assim como junto às Secretarias Municipais de 
Saúde, visando oferecê-las como instrumentos para a implementação de 
estratégias de teleatendimento e também para apoio à gestão municipal de 
saúde. Até o final de dezembro de 2020, as licenças cedidas pela Zoom 
viabilizaram a realização de 5.421 (cinco mil e quatrocentas e vinte e uma) 
reuniões, com 126.239 (cento e vinte e seis mil e duzentos e trinta e nove) 
participantes. 

Na mesma esteira, é relevante mencionar a cooperação iniciada com o 
Instituto Votorantim, iniciada em junho de 2020, tendo como foco o Programa 
Municípios contra o Coronavírus. 

O CONASEMS representa os gestores municipais de saúde na Câmara 
de Saúde Suplementar (CAMSS), que tem seu quadro composto por entidades 
representantes dos protagonistas do setor e por órgãos de governo cujos 
assentos são definidos por lei. A CAMSS é um órgão de participação 
institucionalizada da sociedade na Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), de caráter permanente e consultivo, 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. 

Em 11 de março, foi realizada a 101ª (centésima primeira) reunião 
ordinária da Câmara de Saúde Suplementar, no Rio de Janeiro/RJ. Na ocasião, 
a pauta, além dos informes, abordava os seguintes tópicos: (1) Apresentação 
sobre Gestão do Estoque Regulatório - Decreto nº 10.139-2019 e Revogação 
ANS (PRESI/ANS); (2) Apresentação sobre Diálogos da Agenda Regulatória 
temas da DIPRO (DIPRO/ANS); (3) Apresentação sobre Atualização do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde Ciclo 2019-2020 (DIPRO/ANS); (4) 
Apresentação sobre o Projeto Cuidado Integral à Saúde - Projetos-Piloto em 
Atenção Primária à Saúde - APS (DIDES/ANS); (5) Apresentação sobre o 
Panorama da Fiscalização (DIFIS/ANS); (6) Apresentação sobre Monitoramento 
de Preços de Dispositivos Médicos (Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA).  

No período em referência, a CAMSS promoveu reuniões extraordinárias 
nos dias 30 de abril e 6 de junho, ambas contando com a representação do 
CONASEMS. 
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A 102ª (centésima segunda) Reunião Ordinária ocorreu em 23 de julho. 
Na pauta: as ações desenvolvidas ao longo da gestão do Diretor Rodrigo 
Rodrigues de Aguiar na DIDES; Incorporações extraordinárias; Audiência 
Pública DIPRO; Evento para a Comemoração dos 10 anos da NIP; Produção 
Assistencial do Setor; Uso de EPIs (AMB); Medicina Personalizada: A 
importância da ampliação do acesso a testes genéticos e genômicos para 
pacientes com câncer no sistema privado de saúde (FEMAMA); Medicamentos 
Antineoplásicos Orais de Uso Domiciliar, PL 6330/2019 (FENASAÚDE).  

Em 17 de setembro realizou-se a 103ª (centésima terceira) Reunião 
Ordinária da CAMSS. Na pauta: Suspensão dos Reajustes dos Planos de Saúde 
(Informe da DIPRO); Quarta edição do Boletim Covid-19 (Informe da DIPRO, 
DIOPE e DIFIS); Informe LGPD (Informe PRESI); Consulta Pública nº 78 - 
Proposta de alteração da Resolução Normativa nº 358, de 27 de novembro de 
2014, para o aprimoramento do processo de ressarcimento ao SUS. De 
24/08/2020 a 07/10/2020 (Informe da DIDES); Consulta Pública nº 79 - Proposta 
de Resolução Normativa que altera a Resolução Normativa (RN) nº 440, de 13 
de dezembro. De 09/09/2020 a 23/10/2020 (Informe da DIDES); Consulta 
Pública nº 80 - Proposta de Alteração da Instrução Normativa (IN) nº 54, de 2017, 
da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE), que trata de 
autorização prévia anual para movimentação de ativos garantidores. De 
09/09/2020 a 23/10/2020 (Informe da DIOPE). 

A 104ª (centésima quarta) Reunião Ordinária, última do ano de 2020, 
ocorreu em 3 de dezembro. Na pauta: Ações da Agência Nacional de Saúde 
suplementar, no ano de 2020, para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus 
(Diretorias da ANS); Consulta Pública nº 81 – Atualização do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde Ciclo 2019/2020 – período 08/10 a 
21/11/2020 (DIPRO); ANS Digital (DIGES); Redução do Estoque Regulatório 
(SEGER); e Capital Baseado em Risco de Crédito (DIOPE). 

A Assessoria Jurídica desempenhou 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; Comitê Técnico do Projeto Aedes na Mira; e 
Comissão Organizadora da 1ª “Mostra Virtual Brasil Aqui Tem SUS - 
Enfrentamento à COVID-19”. 

Merece destaque a atuação do CONASEMS por meio de sua Assessoria 
Jurídica enquanto integrante do Comitê Executivo do Fórum da Saúde do CNJ 
que, na sequência das ações realizadas no primeiro semestre de 2020, realizou 
uma série de atividades, dentre as quais se destacam as reuniões com os 
Comitês Executivos de Saúde do Judiciário de todos os Estados da Federação 
e o Distrito Federal, com vistas a conhecer as principais questões atinentes à 
atuação desses comitês, não somente no período de enfrentamento da 
pandemia, mas também no seu cotidiano. 
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Por meio dessas reuniões foi possível perceber as diferentes fases de 
estruturação em que estão os comitês, bem como as diferenças no perfil da 
judicialização, durante a pandemia e ordinariamente, vivenciados nas 5 (cinco) 
regiões do País.  

Outro tema que ocupou a pauta do Comitê Executivo Nacional do CNJ, 
no qual o CONASEMS tem assento por meio de sua Assessoria Jurídica, foi a 
Vacina para Covid-19. Foram realizados diversos encontros com o Ministério da 
Saúde e especialistas sobre o tema no País para entender os diferentes tipos de 
imunizantes que estavam sendo produzidos no mundo e aqueles testados no 
País, quais eram as perspectivas de início da vacinação no País, como se daria 
a definição dos grupos prioritários, dentre outras questões. Todas essas 
discussões se deram com vistas a subsidiar, se fosse o caso, o posicionamento 
do CNJ nas questões relacionadas à vacinação contra a Covid-19. 

No mês de julho, após os preparativos ocorridos nos meses anteriores, a 
Assessoria Jurídica apoiou a realização do Seminário "Recomendações para o 
Encerramento da Gestão 2017-2020” realizado no mês de julho de 2020, com 
duas grandes mesas que ocorreram virtualmente nos dias 10 e 17/07 durante o 
I Congresso Virtual do CONASEMS, e que contaram com a participação de 
Secretários Municipais de Saúde, representantes de órgãos de controle como o 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Tribunal de Contas da União 
(TCU) e Tribunal de Contas Estadual, representantes dos conselhos de saúde 
municipais e Conselho Nacional de Saúde, Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), dentre outros, para debater com os gestores as principais obrigações 
legais e aspectos de gestão a que deverão estar atentos até o encerramento da 
atual gestão, considerando inclusive as questões adicionais trazidas pela 
pandemia pelo Coronavírus, bem como tratar da importância do processo de 
transição entre a atual e a futura gestão com início em 2021.  

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 Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 
(PROADI-SUS). O apoio consistiu na discussão sobre a publicação que está 
sendo organizada contendo os 30 (trinta) trabalhos finais de conclusão de curso 
apresentados pelos alunos como requisito para aprovação no curso. A 
expectativa é que a publicação seja finalizada no primeiro semestre de 2021. 

No tocante ao Projeto "Judicialização da Saúde nos municípios: como 
responder e prevenir", que conta com o apoio do consultor externo Daniel Wang, 
professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Assessoria Jurídica 
trabalhou na revisão de 3 (três) manuais elaborados pelo consultor, tendo 
realizado Workshop com representantes do Grupo de Trabalho de Direito 
Sanitário do CONASEMS (GTDS) no dia 30/10/2020 para validação do conteúdo 
dos três manuais, os quais tem previsão de publicação para o 1º semestre de 
2021.  
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Também do âmbito do mesmo Projeto, em dezembro de 2020, a 
Assessoria Jurídica trabalhou na elaboração e publicação da “Chamadas de 
Artigos para Publicação sobre Judicialização da Saúde nos Municípios e 
Experiências Exitosas”, aberta para recebimento de propostas até o mês de 
janeiro de 2021, com vistas a compor publicação a ser lançada no ano de 2021. 

No período do presente relatório, a Assessoria Jurídica também foi 
responsável pela atualização dos capítulos “Administração Pública e o SUS” e 
“Judicialização da Saúde no município”, do Manual do Gestor 2021, tendo 
participado de todas as atividades realizadas para a elaboração do referido 
Manual.  

Acerca do acompanhamento de processos judiciais, cumpre relatar que 
durante 2020 foram acompanhados pela Assessoria Jurídica do CONASEMS os 
processos a seguir listados, dos quais o Conselho participa enquanto amicus 
curiae 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 

Autor: MPF 
Réu: União 
Convidado a atuar 
como Amicus Curiae: 

CONASEMS e outros 

5009276-
60.2020.4.04.7100/RS 

5ª VARA FEDERAL DE 
PORTO ALEGRE – 

JFRS 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Autor: MPF 
Réu: União 
Convidado a atuar 
como Amicus Curiae: 

CONASEMS e Outros 

5044034-
65.2020.4.04.7100/RS 

2ª VARA FEDERAL DE 
PORTO ALEGRE – 

JFRS 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Por fim, é oportuno informar que nos Processos nº 5009276-
60.2020.4.04.7100/RS e nº 5044034-65.2020.4.04.7100/RS, que tramitam, 
respectivamente, na 5ª e 2º Vara Federal de Porto Alegre/RS, o CONASEMS 
manifestou que não possui interesse em figurar nos processos na condição de 
amicus curiae. No entanto, ainda não houve decisão dos juízos acatando nossas 
manifestações e excluindo o CONASEMS dos processos.  
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O acompanhamento sistemático da atividade do Congresso Nacional visa 
viabilizar a defesa dos interesses dos gestores municipais do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em relação a proposições legislativas 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, quanto no 
Plenário de ambas as Casas. 

A atividade do Congresso Nacional foi intensa durante o exercício de 
2020. Temas como a Reforma Tributária ocuparam as discussões praticamente 
durante todo o período, assim como o pacto federativo e a execução 
orçamentária, muito embora não tenha sido aprovada a Lei Orçamentária Anual 
para o exercício de 2021. 

No que se refere ao enfrentamento à pandemia, temas como decretação 
do Estado de Calamidade pública, repasses de recursos, auxílio emergencial, e, 
por fim, dentre várias outras pautas, o Plano de Vacinação contra a Covid, 
marcaram os debates no Legislativo. Destaque para a Lei Complementar nº 172, 
de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre a transposição e a transferência de 
saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais. 

Os processos de trabalho da equipe de Comunicação Social do 
CONASEMS se articulam visando potencializar a mobilização dos Secretários 
Municipais de Saúde em torno das pautas prioritárias da gestão do SUS, bem 
como viabilizar a participação dos gestores e profissionais de saúde nas 
atividades promovidas pela Entidade.  

As ações de comunicação promovem a disseminação de informações de 
caráter institucional, informativo e de orientações técnicas ao gestor. Nesse 
contexto, têm relevo os indicadores a seguir, que evidenciam o volume de 
publicações, acessos e interações realizadas no Portal do CONASEMS, que 
registrou 1.586.036 sessões abertas por 1.081.962 usuários individuais, 
somando 3.053.004 visualizações de página: 

 

Acessos Portal CONASEMS 
Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020 
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Acessos por tipo de dispositivo: 

Acessos por localização: 
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No contexto das redes sociais, merece destaque o canal institucional da 
Entidade no YouTube, que conta com 17.361 (dezessete mil e trezentos e 
sessenta e um) seguidores inscritos, dos quais mais de 8.000 (oito mil) são novos 
seguidores (inscritos entre 1º/01/2020 e 31/12/2020). No canal da Entidade são 
divulgados conteúdos de orientação técnica, como as Web Aulas CONASEMS, 
além de todas as temporadas da série de WebDocs, Brasil aqui tem SUS. 

No quadro a seguir, cabe apontar o total de 331 (trezentas e trinta e uma) 
mil visualizações dos conteúdos do CONASEMS na referida plataforma.  
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j) Processos de Desenvolvimento Institucional 

Em relação aos processos relacionados ao desenvolvimento institucional 
da Secretaria Executiva do CONASEMS, cabe citar a continuidade do Programa 
de Integridade. No final do exercício de 2019, o Programa concluiu etapas 
importantes da sua agenda de trabalho, com a aprovação o Código de Ética e 
Conduta do CONASEMS, a nomeação do Agente de Integridade e a nomeação 
e instalação do Comitê de Ética do CONASEMS. 

Em 2020, destaque para a instituição de um Canal de Denúncias do 
CONASEMS: um portal independente e seguro para registro de informações 
acerca de violações de condutas éticas ou descumprimento da legislação por 
parte de dirigentes e colaboradores do CONASEMS, assegurando o anonimato 
e a segurança da identidade do denunciante. 

Da mesma forma, avançaram os trabalhos de revisão das minutas de 
Políticas de Integridade, elaboradas pela consultoria especializada que foi 
contratada para apoiar a implementação do Programa de Integridade do 
CONASEMS. 

No período, foram empreendidas ainda as seguintes iniciativas: 

I. Realização, em outubro de 2020, da 4ª Oficina de Boas Práticas – 
COSEMS – Auditoria Independente, com os objetivos de apresentar e 
debater com os COSEMS os resultados dos processos de Auditoria 
Independente, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, visando promover a melhoria da gestão e a adoção de boas 
práticas; e de  debater e aprovar melhorias ao Regulamento Interno da 
Apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS 
referente aos recursos da Contribuição de Representação Institucional; 
 

II. Finalização dos trabalhos de parametrização e implantação de 
módulos do sistema informatizado Sankhya, que dá suporte a 
processos administrativos, financeiros, de pagamentos e de outros 
controles; 

 

III. Realização de 01 (um) evento “Café com o Presidente”, reunindo todos 
os colaboradores da Secretaria Executiva da Entidade, além do 
Presidente e de Diretores, com a finalidade de promover o diálogo em 
torno da atualização de informações técnicas e administrativo-
financeiras e o debate acerca dos processos, atividades e projetos 
organizacionais, com foco nos processos de planejamento, 
monitoramento e avaliação. Esse evento em particular teve como tema 
a apresentação do planejamento prévio do projeto para o Canal MAIS 
CONASEMS (TV), visando a sua avaliação coletiva; 

 

IV. Finalização da revisão/atualização do Regimento Interno do 
CONASEMS, que será submetido à apreciação e aprovação pela 
Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS em 2021; e 

 

V. Prosseguimento da implantação da Gestão Documental no âmbito da 
Secretaria Executiva da Entidade, com o objetivo de adotar formas de 
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padronização para guarda de documentos e posterior recuperação da 
informação neles contidas, importante iniciativa para a gestão do 
conhecimento e a inovação. No ano de 2020, foi iniciada, e se encontra 
em fase de finalização, a organização dos documentos referentes ao 
arquivo intermediário, que se encontram em espaço externo locado 
pelo CONASEMS. O último passo, com previsão de conclusão em 
2021, será o tratamento do arquivo permanente da Entidade. 

Além dessas iniciativas, em cumprimento às disposições estatutárias e 
regimentais do CONASEMS, foram realizadas pelas áreas de apoio aos 
processos finalísticos da Entidade, as atividades a seguir: 

I. Realização de três reuniões do Conselho Fiscal do CONASEMS; 
 

II. Apoio logístico para a realização de eventos do CONASEMS: i) uma 
reunião da Assembleia Geral da Entidade, em outubro de 2020; ii) três 
reuniões do Conselho Nacional de Representantes Estaduais 
(CONARES), sendo uma temática em Vigilância em Saúde; iii) nove 
reuniões da Diretoria Executiva Nacional; iv) diversas reuniões e 
oficinas de Grupos Técnicos de Trabalho e de Comitês Técnicos de 
Projetos; v) seminários, fóruns e encontros; e vi) 1º Congresso Virtual 
do CONASEMS, com início no dia 10 de julho de 2020 e término em 
novembro do mesmo ano, sob a temática “Recomendações para o 
Encerramento da Gestão 2017-2020”; 

 

III. Elaboração, em conjunto com os demandantes, de Termos de 
Referência, e realização das respectivas aquisições e contratações de 
bens e serviços; e 

 

IV. Acompanhamento dos trabalhos das empresas de Auditoria 
independente e de Contabilidade, contratadas pelo CONASEMS. 

k) Atividades de Manutenção do CONASEMS 

Por fim, cumpre enumerar as atividades referentes à manutenção da 
Secretaria Executiva da Entidade, às quais correspondem despesas correntes: 

I. Elaboração e pagamento da folha de pessoal CLT e respectivos 
encargos e benefícios; 
 

II. Pagamento de consultores e colaboradores externos; 
 

III. Pagamento de despesas administrativas como: contabilidade, auditoria 
independente, despesas de copa e material de limpeza, suporte de 
tecnologia da informação, telefonia, correios, cartórios, material de 
consumo, gasolina e outras despesas com automóvel, seguros, tributos 
e taxas, despesas bancárias, dentre outras; 

 

IV. Pagamento de Passagens e Diárias; e 
 

V. Repasse aos COSEMS dos recursos referentes à Contribuição de 
Representação Institucional.  
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IV Execução Financeira 

Segue quadro resumo que traz o demonstrativo do montante das receitas 
e despesas do CONASEMS em 2020:  

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS CONASEMS - EXERCÍCIO 2020 

RECEITAS VALOR REALIZADO (R$) 

Orçamento Geral da União 7.210.000,00 

Portaria 220/2007 55.327.291,12 

Contribuição Boletos 33.020,00 

Congresso  700,00 

Convênio 836795/2017 4.227.665,00 

Carta Acordo Opas - Conta Matriz (Transitória) 203.519,04 

Carta Acordo SCON2019 - 00482 283.900,00 

Carta Acordo SCON2019 - 00525 2.635.530,00 

Transferências Correntes (Recursos Vinculados a 
Projetos) 

476.784,95 

Receitas Financeiras 229.559,17 

Outras Receitas 86.183,52 

Receitas de Transferências Internas entre Contas 7.735.081,62 

Dedução de Receitas (Transferências Internas entre 
Contas) 

-7.735.081,62 

TOTAL DAS RECEITAS 70.714.152,80 

DESPESAS VALOR EXECUTADO (R$) 

Despesas Administrativas 282.823,51 

Despesas com Pessoal 9.274.500,25 

Diárias 360.436,97 

Material de Consumo 16.365,90 

Passagens 1.464.318,27 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.753,30 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.511.107,22 

Repasse aos 26 Cosems 45.027.758,49 

Devolução de Saldo de Convênios/Carta Acordo 34.392,95 

Tarifas Bancárias 13.029,15 

TOTAL DAS DESPESAS 64.001.486,01 

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 6.712.666,79 
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O quadro a seguir espelha a execução, em 2020, especificamente da 
fonte Orçamento Geral da União: 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS CONASEMS - OGU 

RECEITAS VALOR REALIZADO (R$) 

Saldo do Exercício no Ano de 2019 2.584,86 

Valor Repassado ao Conasems pela União 7.210.000,00 

Rendimento de Aplicação 4.525,34 

Recuperação de Despesas (devolução de diárias e 
outros) 

4.097,81 

Contrapartida Extra do Conasems 4.295.000,00 

TOTAL DAS RECEITAS 11.516.208,01 

DESPESAS VALOR EXECUTADO (R$) 

Despesas com Pessoal 9.274.500,25 

Diárias 83.950,00 

Material de Consumo 16.365,90 

Passagens 1.149.897,53 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 983.247,45 

Tarifas Bancárias 5.321,45 

TOTAL DAS DESPESAS 11.513.282,58 

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2.925,43 

Ressaltamos que as despesas elencadas no quadro acima, foram 
despendidas da seguinte forma: 

- Despesas com Pessoal: Pagamento de salários, encargos e benefícios 
para todos os empregados do CONASEMS, contratados obedecendo as normas 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

- Passagens e Diárias: Compra de passagens e pagamentos de diárias 
destinadas para membros da Diretoria do CONASEMS, empregados, 
colaboradores e convidados para representação institucional da entidade, nas 
atividades de interesse da instituição e do SUS. 

- Material de Consumo: Aquisição de material de escritório, material de 
limpeza e insumos em geral. 

- Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica: Contratação de empresas para 
prestação de serviços em diversos segmentos, tais como: serviços de criação, 
diagramação e arte para elaboração de publicações do CONASEMS no formato 
físico e virtual; serviços gráficos em geral, locação de espaços, salas e 
equipamentos; despesas com hospedagem e alimentação; serviços de produção 
de vídeos; serviços contábeis; serviços cartoriais; serviços mensais com licenças 
de software e suporte em tecnologia da informação; serviços mensais de 
telefonia fixa, móvel e internet; serviços de envio de correspondência e 
publicações da Entidade. 

- Tarifas Bancárias: Tarifas bancárias em geral, taxa de manutenção de 
conta, TED, DOC, dentre outras. 
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V Programa Anual de Atividades – exercício 2020 

A seguir, apresenta-se a síntese das ações realizadas pelo CONASEMS 
durante o exercício de 2020, em relação ao Programa Anual de Atividades 
estabelecido para o referido exercício: 

Finalidade 1 – Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgão 
equivalente para atuarem em prol do desenvolvimento da Saúde Pública, da 
universalidade e igualdade do acesso da população às ações e serviços de 
saúde, bem como atuação junto aos COSEMS, visando o fortalecimento e o 
protagonismo das entidades representativas da gestão municipal na atuação no 
âmbito dos Estados e nas agendas em defesa do SUS. 

1.1 Apoiar e instruir tecnicamente os gestores e equipes municipais de 
saúde, diretamente ou por meio dos COSEMS. 

Ações Meta 2020 Realizado 

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

25 52 

Realização de reuniões de Grupos Técnicos de Trabalho do 
CONASEMS 

5 36 

1.2 Promover o intercâmbio de informações, divulgando conhecimentos, 
capacitando pessoal e apoiando ações de educação permanente e 
continuada no âmbito do SUS, bem como promover e manter intercâmbio 
com associações e sociedade congêneres, nacionais e internacionais. 

Atividades Meta 2020 Realizado 

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

3 8 

Realização de seminários, encontros e eventos 2 12 

Finalidade 2 – Discutir e aprovar políticas de saúde e o seu financiamento, 
defendendo a descentralização das ações e serviços de saúde e a autonomia 
dos municípios para planejar as suas ações e serviços, aprovar seu Plano de 
Saúde, de acordo com a sua realidade local, com o apoio técnico e financeiro da 
União e dos Estados, na forma da Lei. 

2.1 Representar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos 
equivalentes nos fóruns de negociação e deliberação da gestão do SUS, 
discutindo e deliberando sobre as políticas de saúde. 

Fóruns Meta 2020 Realizado 

Representação/Deliberação 100% 100% 

Discussão/Deliberação (Reuniões de Diretoria e do 

CONARES 

100% 100% 

2.2 Representar as Secretarias Municipais de Saúde em atividades de 
interesse da saúde pública, bem como em comissões nacionais 
deliberativas e consultivas. 

Fóruns de Representação Meta 2020 Realizado 

Grupos de Trabalho Tripartite - GTs 100% 100% 
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VI Conclusão 

Verifica-se, portanto, que a plena execução dos recursos transferidos ao 
CONASEMS, nos termos do § 1º, do art. 14-B, da Lei nº 8.080/1990, em conjunto 
com as demais fontes de receita da Entidade, qualifica a gestão municipal do 
SUS, por meio dos projetos, atividades e processos de trabalho constantes do 
presente documento. 

Ademais, a escuta e representação institucional dos gestores municipais 
promove o aprimoramento dos processos de tomada de decisões tripartite, com 
reflexos no aprimoramento da gestão do Sistema Único de Saúde como um todo. 

 Brasília, 01 de março de 2021. 

WILAMES FREIRE BEZERRA 
PRESIDENTE DO CONASEMS 

 

 


