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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

CONASEMS 

MARÇO A JUNHO DE 2020 

1 APRESENTAÇÃO 

Nos termos do inciso VII do art. 40 do Estatuto Social do CONASEMS, a 

Secretaria Executiva da Entidade, na figura de seu titular, deve elaborar e 

apresentar, periodicamente, à sua Diretoria Executiva Nacional, relatório financeiro 

e de atividades, o qual, após a devida apreciação e aprovação deve ser levado ao 

conhecimento do Conselho Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) e 

da Assembleia Geral. 

Além disso, compete à Secretaria Executiva elaborar relatório de gestão 

anual que consolide as informações dos relatórios financeiros e de atividades 

periódicos. 

Estatuto Social do CONASEMS 

Art. 21. Além do dever primordial de administrar o CONASEMS no sentido 
da consecução dos objetivos enunciados no artigo 3º, compete à Diretoria 
Executiva Nacional: 

VII – Apreciar, aprovar e encaminhar anualmente ao CONARES e à 
Assembleia Geral relatório financeiro e de atividades do CONASEMS, 
bem como transmitir à Assembleia Geral, em qualquer tempo, opiniões e 
recomendações de interesse do CONASEMS; (grifo nosso) 

[...] 

Art. 40.  A Secretaria Executiva é exercida por um Secretário Executivo, 
indicado pelo Presidente e aprovado pela Diretoria Executiva Nacional, a 
quem cabe, especificamente: 

................................................................................................................ 

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; e (grifo nosso). 

A fim de subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Gestão de que trata o 

inciso VII do art. 21 do Estatuto Social deste Conselho, a Secretaria Executiva tem 

elaborado os Relatórios Quadrimestrais de Atividades e respectivos Relatórios 

Financeiros, que são apreciados pelos órgãos de direção e administração do 

CONASEMS – CONARES, Diretoria Executiva Nacional e Conselho Fiscal, para, 

em seguida, serem levados ao conhecimento da Assembleia Geral. 
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Além disso, e dentro da diretriz da transparência e publicidade da atuação 

deste Conselho, após aprovados por suas instâncias diretivas, o CONASEMS tem 

divulgado esses documentos em seu sítio eletrônico, na internet 

(https://www.conasems.org.br/administrativo/relatorios-de-atividades-quadrimestral-relatorios/). 

O presente Relatório registra as atividades institucionais de apoio técnico e 

administrativo desenvolvidas pela Secretaria Executiva do CONASEMS, assim 

como as providências adotadas, quando necessárias, no período de 1º DE MARÇO 

A 30 DE JUNHO DE 2020.  

As despesas realizadas pelo CONASEMS para o financiamento dessas 

atividades constam do Relatório Financeiro referente ao mesmo período, também 

publicado sítio eletrônico da Entidade na internet (https://www.conasems.org.br/wp-

content/uploads/2020/10/Relatorio-de-Prestacao-de-Contas-do-Quadrimestre-Mar-2020-a-Jun-

2020.pdf). 

2 SOBRE O CONASEMS 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) é 

uma associação civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, declarada de 

utilidade pública e de relevante função social, cuja finalidade congregar as 

secretarias municipais responsáveis pelas políticas públicas de saúde e seus 

respectivos titulares,  para atuarem em prol do desenvolvimento da saúde pública, 

da universalidade e igualdade do acesso da população às ações e serviços de 

saúde, promovendo ações conjuntas que fortaleçam a descentralização política, 

administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde (SUS)1. 

Nos termos do art. 14-B da Lei nº 8.080, de 1990, alterada pela Lei nº 12.466, 

de 2011, o CONASEMS é reconhecido como entidade representativa dos entes 

municipais para tratar de matérias referentes à saúde, tendo assento nos órgãos 

deliberativos e consultivos da Direção Nacional do SUS como representante 

institucional das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), especialmente no 

Conselho Nacional de Saúde (CSN) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

Em consonância com o seu Estatuto Social2, as atividades do CONASEMS 

compreendem a: 

a) Promoção e a realização de estudos e pesquisas, e de reuniões, 

seminários e congressos, dentre outros eventos, bem como a prestação 

de serviços e a produção e a disseminação de informações;  

b) Capacitação e a educação permanente e continuada de pessoal;  

                                                 
1 Conforme art. 1º do Estatuto Social do CONASEMS. 
2 Conforme art. 3º do Estatuto Social do CONASEMS. 

https://www.conasems.org.br/administrativo/relatorios-de-atividades-quadrimestral-relatorios/
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-de-Prestacao-de-Contas-do-Quadrimestre-Mar-2020-a-Jun-2020.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-de-Prestacao-de-Contas-do-Quadrimestre-Mar-2020-a-Jun-2020.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-de-Prestacao-de-Contas-do-Quadrimestre-Mar-2020-a-Jun-2020.pdf
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c) Produção e a disseminação de informações de interesse dos seus 

associados;  

d) Representação dos seus associados em órgãos colegiados públicos e 

privados; e 

e) Assistência técnica e a 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. 

O sistema de governança do CONASEMS é constituído pela Assembleia 

Geral, pelo CONARES, pela Diretoria Executiva Nacional e pelo Conselho Fiscal. 

A Assembleia Geral do CONASEMS, órgão superior de deliberação, 

fiscalização e controle, é composta pelos titulares das SMS, responsáveis pelas 

políticas públicas de saúde de todos os municípios brasileiros. 

O CONARES e a Diretoria Executiva Nacional são órgãos de direção 

subordinada e administração superior; sendo o primeiro constituído por três 

Secretários Municipais de Saúde de cada estado da Federação – o Presidente do 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde no Estado (COSEMS), o Secretário 

Municipal de Saúde da Capital e um SMS representante dos demais municípios do 

Estado, indicado pelo COSEMS; e o segundo por Secretários que representem as 

cinco regiões do País, eleitos dentre os associados. 

Ao CONARES cabe analisar previamente as políticas do CONASEMS e 

submetê-las à Assembleia Geral, aprovar o regimento interno,  o plano de cargos e 

salários do seu quadro de pessoal e o plano de atividades, anual ou plurianual, da 

Entidade; dentre outros3. 

A Diretoria Executiva Nacional é responsável, em especial, por aprovar as 

demais normas, regulamentos e procedimentos internos; realizar a gestão 

patrimonial e financeira; exercer o controle interno e o poder disciplinar; celebrar 

convênios, contratos e outros ajustes em nome do CONASEMS; e coordenar e 

superintender o trabalho dos integrantes do apoio técnico da Entidade, bem como 

acompanhar e avaliar o trabalho dos integrantes do seu quadro de pessoal4. 

O CONASEMS conta, ainda, com uma Secretaria Executiva, órgão de 

execução superior, subordinado à Diretoria Executiva Nacional, responsável por 

prestar apoio à Assembleia Geral e aos órgãos de direção superior e 

operacionalizar as suas decisões; e realizar as atividades de gestão técnica, 

administrativa, financeira e de pessoal, em conformidade com o planejamento e 

demais orientações da Diretoria Executiva Nacional5.   

                                                 
3 Conforme art.17 do Estatuto Social do CONASEMS. 
4 Conforme art. 21 do Estatuto Social do CONASEMS. 
5 Conforme art. 39 do Estatuto Social do CONASEMS. 
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A estrutura organizacional formal da Secretaria Executiva, estabelecida no 

Capítulo V do Regimento Interno, consta da Tabela I, a seguir. Todas as unidades 

subordinam-se hierarquicamente ao Secretário Executivo. 

TABELA I 
 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONASEMS 

UNIDADES QUANTITATIVO DE EMPREGADOS 
Gabinete 1 Chefe de Gabinete / 3 empregadas / 2 estagiários 

Assessoria Jurídica 2 assessoras 

Assessoria de Comunicação Social 3 assessores 

Coordenação/Assessoria Técnica 1 Coordenador e 12 Assessores Técnicos 

Assessoria de Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

vaga 

Gerência Geral (com 3 Gerências: 
Administrativa, Orçamentária e Financeira 
e de Projetos) 

1 Gerente Geral / 13 empregados / 1 estagiário 

FONTE: REGIMENTO INTERNO E REGISTROS DA GERÊNCIA GERAL DO CONASEMS (2020) 

Os integrantes da Coordenação/Assessoria Técnica devem ser profissionais 

de reconhecida competência técnica e ou científica na área das políticas públicas 

de saúde, sendo o Coordenador Técnico responsável pela coordenação funcional 

do trabalho dos assessores, embora sem vinculação hierárquica entre eles.  

De igual forma, os membros das Assessorias de Comunicação Social e 

Jurídica, e os titulares da Gerência Geral e de suas gerências internas devem ter 

reconhecida capacidade técnica e experiências nas respectivas áreas de atuação, 

sendo os assessores jurídicos devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do 

Brasil.   

Apesar de constar de sua estrutura, atualmente o CONASEMS não dispõe 

de   Assessoria de Tecnologias de Informação e Comunicação ativa, sendo que as 

atividades relacionadas à essa área têm sido desenvolvidas por profissional da 

Gerência Orçamentária e Financeira da Gerência Geral. 

3 INTRODUÇÃO 

O período de referência deste Relatório corresponde aos primeiros meses 

da instalação, no Brasil, da crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19, 

iniciada a partir da notificação do primeiro caso da doença, em São Paulo (SP) no 

dia 26 de fevereiro de 2020. 

A crise determinou a implementação de adaptações nos processos de 

trabalho regulares do CONASEMS, considerando a necessidade de, ao mesmo 

tempo, afastar os funcionários do grupo de risco e aqueles infectados ou com 

suspeita de contaminação pelo vírus da Covid-19, e garantir o assessoramento e 

apoio técnico aos gestores municipais de saúde no enfrentamento à pandemia. 
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3.1 TRABALHO REMOTO 

Em 16 de março, dois assessores técnicos do CONASEMS, que 

participavam do Mestrado em Saúde Coletiva da Faculdade São Leopoldo Mandic, 

em Campinas/SP e regressaram à Brasília/DF apresentando sintomas gripais, 

foram colocados em trabalho remoto por duas semanas, considerando ter sido 

confirmado um caso de Covid-19 na referida instituição de ensino.  

Em seguida, todos os funcionários em situação de risco ou que residissem 

com pessoas em situação de risco mais elevado para infecção por Covid-19, foram, 

igualmente, transferidos para o trabalho remoto. 

Além disso, organizaram-se escalas de revezamento entre os funcionários 

da Secretaria Executiva, em turmas de trabalho presencial e remoto, a fim de 

diminuir as atividades presenciais e contribuir para abaixar o nível de 

transmissibilidade do vírus.  

No período de 23 de março a 17 de abril, as turmas alternaram-se a cada 

semana. Em 30 de março, aproximadamente dois terços da equipe da Assessoria 

Técnica estava em trabalho remoto, em suas residências. Apenas o restante 

permanecia em regime de revezamento, prestando apoio técnico às atividades 

relacionadas à Vigilância em Saúde, Informação em Saúde, Fortalecimento da 

Atenção Básica e Representação Técnico-Institucional dos Secretários Municipais 

de Saúde (SMS).  

A dinâmica de revezamento foi revista em junho de 2020, estabelecendo-se 

o trabalho presencial a cinco funcionários das Assessorias Técnica e de 

Comunicação Social e um da Assessoria Jurídica. Após esse prazo, a partir do mês 

de julho, a intenção é retomar, de forma gradual, as atividades presenciais para 

nove funcionários das Assessorias Técnica e Jurídica, mantendo-se em trabalho 

remoto as pessoas em situação de risco, ou que residem com pessoas em situação 

de risco mais elevado para infecção por Covid-19. 

3.2 REVISÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 

Os processos de trabalho dos funcionários do CONASEMS foram adaptados 

às novas circunstâncias, com o uso intensivo de ferramentas de tecnologia da 

informação para a realização de reuniões por meio de webconferências. 

A partir de 30 de março, foram realizadas reuniões diárias entre as equipes 

das Assessorias Técnica, de Comunicação Social e Jurídica, via web, para 

alinhamento das atividades, que se estenderam durante todo o período de 

referência deste Relatório. 

O novo formato adotado para as reuniões, realizadas de forma remota com 

o uso das ferramentas da internet, em substituição ao modelo presencial – o que 

tornou desnecessário os deslocamentos dos participantes, maximizou a agenda 
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dos assessores e demais funcionários da Secretaria Executiva do CONASEMS, 

ampliando em muito o quantitativo de reuniões realizadas, com a participação dos 

funcionários em trabalho remoto e presencial, com destaque para as realizadas 

entre os integrantes das assessorias. 

Nesse quadro, se intensificaram as atividades da Secretaria Executiva do 

CONASEMS, orientadas, sobretudo para orientação e apoio aos gestores 

municipais de saúde no enfrentamento da pandemia. Iniciativas como a realização 

de webconferências (lives) para esclarecimentos aos gestores sobre temas 

relacionados ao enfrentamento da pandemia, emissão de notas técnicas e 

publicação de conteúdos de orientação aos SMS materializam alguns dos 

instrumentos concebidos pela Assessoria Técnica para apoio aos Secretários 

Municipais de Saúde (SMS) durante o período. 

Também foram intensificadas as ações de representação dos SMS nos 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. 

Nos meses de março a junho de 2020, registrou-se o maior número de 

acessos ao Portal CONASEMS, desde a sua criação, com 1.376.154 (um milhão, 

trezentos e setenta e seis mil e cento e cinquenta e quatro) visualizações de 

páginas, com duração média de sessões em 8’56” (oito minutos e cinquenta e seis 

segundos). 

3.3 ARTICULAÇÃO CONASEMS-CONASS 

Dentre as atividades de articulação técnica realizadas pela Secretaria 

Executiva do CONASEMS junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), durante o período de referência deste Relatório, merece destaque 

especial a elaboração e o lançamento, em 6 de maio, da 1ª edição do Guia 

Orientador para Enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção à Saúde, 

seguida da promoção de uma série de oficinas de implementação do Guia. 

O Guia Orientador foi elaborado com o apoio do Hospital Albert Einstein, 

dentro da estratégia de reforçar as ações de saúde para as outras condições que 

não a Covid-19, considerando a possibilidade de a mobilização da saúde frente à 

pandemia causar a desorganização do Sistema. O documento abordou as ações e 

atividades que deveriam ser realizadas nos diversos pontos de atenção da Rede 

de Atenção à Saúde, tanto na atenção primária quanto na ambulatorial 

especializada e hospitalar para enfrentamento à Covid-19. 
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FIGURA I - GUIA ORIENTADOR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NA REDE DE 

ATENÇÃO À SAÚDE 

As articulações em nível estadual ocorreram em oficinas de trabalho 

organizadas pelos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos Estados 

(COSEMS) e Secretarias Estaduais de Saúde (SES), com a participação dos 

apoiadores e coordenadores de apoio do Projeto Rede Colaborativa para 

Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS.  

Cerca de um mês após o lançamento do referido Guia, os COSEMS dos 

Estados do Espírito Santo, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Mato Grosso 

do Sul traçaram ações conjuntas com as SES e definiram os próximos passos a 

serem realizados e respectivas agendas de implementação.  

O Guia Orientador também foi objeto de debate com o Ministério da Saúde, 

que manifestou a intenção de utilizar a publicação como orientação unificada em 

nível nacional. 

Em Junho de 2020, foi lançado o 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 da Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS), com o objetivo de apoiar o gestor de saúde, em nível local, 

na tomada de decisão no enfrentamento da Covid-19, com foco especial na 

avaliação de riscos e orientações para uso de medidas de distanciamento social. 
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FIGURA II - ESTRATÉGIA DE GESTÃO – INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE 

DECISÃO NA RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL 

 

Diante da emergência por doença respiratória, causada pelo novo 

coronavírus, SARS-COV-2 (Covid-19), o documento apresenta orientações aos 

gestores para a 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. A publicação contém orientações que 

consideram os cenários locais e norteiam o planejamento de ações na gestão do 

SUS; e reforça que a estratégia adotada em cada território esteja adaptada à 

realidade local, traçada com base nas informações disponíveis. As propostas 

apresentadas no documento não inviabilizam a adoção e aplicação de instrumentos 

estratégicos elaborados pela gestão local, não possuindo, portanto, caráter 

obrigatório de sua utilização.  

3.4 ARTICULAÇÃO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Ademais, cumpre registrar que, durante o período de referência deste 

Relatório, foi dado prosseguimento aos projetos em fase de implementação no 

CONASEMS, mediante convênio com o Ministério da Saúde, como o Projeto Aedes 

na Mira, e os conduzidos no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). 
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4 ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

4.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

A Assessoria Técnica do CONASEMS, constituída pelo conjunto de 

assessores subordinados tecnicamente ao Coordenador Técnico6 e, 

hierarquicamente, ao Secretário Executivo, exerce as seguintes competências, 

dentre outras: (i) subsidiar tecnicamente nas questões nacionais, estaduais e 

municipais relativas à saúde coletiva; (ii) propor e participar das discussões, 

contribuindo para o intercâmbio e a divulgação de conhecimentos relacionados; (iii) 

subsidiar tecnicamente a elaboração da agenda de ação da Entidade e o 

planejamento das atividades decorrentes; (iv) assessorar tecnicamente nas 

reuniões da Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trabalho, CONARES, 

Assembleias, Seminários e Congressos; (v) apoiar tecnicamente as 

representações do CONASEMS em instâncias decisórias e em atividades de 

relacionamento institucional; (vi) acompanhar e monitorar matérias legislativas de 

interesse junto ao Congresso Nacional, para definição de ações estratégicas; (vii) 

apoiar a operacionalização das decisões das instâncias deliberativas do 

CONASEMS e do SUS; (viii) propor, implementar e acompanhar planos, 

programas, projetos e respectivos encaminhamentos, de forma integrada e 

articulada com parceiros; (ix) prover apoio técnico aos COSEMS e gestores 

municipais do SUS em relação aos temas demandados e definidos como 

prioritários para a Entidade; e (x) participar de projetos e de Grupos Técnicos de 

Trabalho. 7 

4.2 SUBGRUPOS TEMÁTICOS 

As principais atividades realizadas pela Assessoria Técnica no período de 

referência deste Relatório de Atividades estão detalhadas em subgrupos temáticos, 

conforme segue: 

a) Acompanhamento das Atividades do Poder Legislativo;  

b) Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias;  

c) Economia da Saúde; 

d) Educação em Saúde e Gestão do Trabalho;  

e) Fortalecimento da Atenção Básica; 

f) Fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS;  

g) Informação em Saúde;  

                                                 
6 Conforme art. 15 do Regimento Interno do CONASEMS 
7 Conforme art. 17 do Regimento Interno do CONASEMS 
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h) Regionalização, Governança e Redes de Atenção;  

i) Representação Institucional; e  

j) Vigilância em Saúde. 

O registro de todas as atividades realizadas pelos assessores técnicos, em 

cada um desses subgrupos temáticos, foi realizado por meio de formulário 

eletrônico, no qual foram inseridas as informações relevantes de cada uma das 

atividades, tais como data, descrição, objetivos, representações presentes e 

encaminhamentos; além de serem anexados os documentos relevantes. Todos os 

registros foram armazenados em diretório institucional, compartilhado com a equipe 

de assessores. 

O presente tópico deste Relatório foi construído a partir das informações 

constantes desses registros, relativos às atividades realizadas entre 1º de março e 

30 de junho de 2020, agrupados por temática; e sintetizam as atividades da 

Assessoria Técnica no período de referência. Igualmente foram elaborados os 

tópicos 5 e 6 seguintes, os quais resumem as atividades das Assessorias de 

Comunicação Social e Jurídica. 

4.2.1 ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 

O acompanhamento sistemático da atividade do Poder Legislativo no 

Congresso Nacional visa subsidiar a defesa dos interesses dos gestores municipais 

do Sistema Único de Saúde, em relação a proposições legislativas apresentadas e 

em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. As proposições que 

tramitam nas Comissões Temáticas, tais como a Comissão de Seguridade Social e 

Família (CSSF), e no Plenário de ambas as Casas são selecionadas segundo seu 

impacto e relevância para a gestão do SUS. 

Os registros efetuados pela equipe da Assessoria Técnica, fruto desse 

acompanhamento sistemático no período em apreço, estão apresentados, em 

ordem cronológica, na Tabela II, a seguir. 

TABELA II - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO À CÂMARA 

DOS DEPUTADOS E AO SENADO FEDERAL 

PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2020 

DATA EVENTO 

03 DE MARÇO Participação em reunião com assessores legislativos da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, para discussão da Pauta Legislativa da 
semana de 2 a 6 de Março, com destaque para as discussões sobre 
Orçamento Impositivo 
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04 DE MARÇO Acompanhamento da reunião da Comissão Mista Temporária da Reforma 
Tributária (Senado Federal/Câmara dos Deputados). O relator da Comissão, 
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB) estabeleceu os seguintes prazos: (i) 
apresentação do parecer em 28 de abril; (ii) votação do relatório da 
Comissão Mista em 5 de maio; e (iii) realização das audiências públicas 
durante o mês de março, de forma a dispor de dispor de 30 (trinta) dias para 
a elaboração do parecer. No Senado Federal, foi formalizado o nome do 
senador Roberto Rocha (PSD/MA) como Presidente da Comissão da 
Reforma Tributária 

04 DE MARÇO Acompanhamento da reunião da Comissão Externa da Câmara dos 
Deputados destinada a acompanhar ações preventivas da vigilância 
sanitária e possíveis consequências para o Brasil quanto ao enfrentamento 
da pandemia causada pelo coronavírus, com a presença de parlamentares 
que compõem a Comissão e assessores legislativos  

A Comissão adotou como medidas: (i) monitorar as ações a serem 
implementadas para evitar a entrada da Covid-19 no Brasil; (ii) apresentar 
proposições para o aperfeiçoamento da legislação nacional referente ao 
enfrentamento de surtos; (iii) identificar ações a serem realizadas por órgãos 
e entidades da Administração Pública e entes privados e estimular a sua 
implementação; e (iv) elaborar recomendações e Relatório Final para ampla 
divulgação  

Foi aprovado requerimento para a realização de audiência pública, no dia 11 
de Março, às 10:00h, para debater sobre o Coronavírus com o Ministério da 
Saúde (MS), o CONASS e o CONASEMS 

10 DE MARÇO Participação no lançamento da Frente Parlamentar do Programa Nacional 
de Imunizações. Vários parlamentares e assessores legislativos 
acompanharam o evento, além da assessoria do CONASEMS 

O objetivo definido para a Frente foi criar um foro permanente de debates 
sobre vacinação em todo o Brasil, tendo em vista a constatação da 
diminuição da cobertura vacinal. O coordenador da Frente, Dep. Pedro 
Westphalen (PP/RS), destacou que o surto de sarampo, com mais de 18 
(dezoito mil) mil casos confirmados em 2019, alertou para a necessidade da 
criação da Frente 

O Deputado pediu prioridade para alguns projetos em análise na Câmara 
dos Deputados, como o PL Nº 3842/19, que prevê pena de detenção de um 
mês a um ano para quem deixar de vacinar criança ou adolescente; e o PL 
Nº 468/19, que institui o Cartão Nacional de Vacinação On-Line. Citou que, 
com a pandemia do coronavírus, a importância da vacinação ficou mais 
evidente 

11 DE MARÇO Acompanhamento da reunião da Comissão Externa da Câmara dos 
Deputados destinada a acompanhar as ações preventivas da vigilância 
sanitária e possíveis consequências para o Brasil quanto ao enfrentamento 
da pandemia causada pelo coronavírus. Foram apreciados, na reunião, 
diversos requerimentos, a saber: 

a) REQUERIMENTO Nº 16/2020, do Sr. Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. - que 
"requer a realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão 
Externa para debater e acompanhar as ações preventivas de combate 
ao Coronavírus no Brasil com a participação de especialistas no assunto. 
Convidados: Luiz Fernando Correa, Coordenador de Relações 
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Institucionais do Hospital Samaritano do RJ; Jaqueline Góes de Jesus, 
Pós Doutoranda na Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP); Ester Sabino, Diretora do Instituto de Medicina Tropical da 
USP; Edmilson Migowski de Carvalho, Diretor de Relações Externas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Alexandre Otávio 
Chieppe, especialista em Vigilância Epidemiológica" 

b) REQUERIMENTO Nº 17/2020, do Sr. Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. - que 
"requer a realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão 
Externa para debater e acompanhar as ações preventivas de combate 
ao Coronavírus no Brasil com a participação do CONASS e 
CONASEMS" 

c) REQUERIMENTO Nº 18/2020, do Sr. Dr. Zacharias Calil - que "solicita 
que seja convidado o médico infectologista, Doutor Boaventura Braz de 
Queiroz, para debate na Audiência Pública com Especialistas" 

d) REQUERIMENTO Nº 19/2020, do Sr. Dr. Zacharias Calil - que "requer a 
realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão Externa para 
homenagem à Base Aérea de Anápolis, os militares e demais 
profissionais envolvidos na Operação Regresso à Pátria Amada Brasil" 

e) REQUERIMENTO Nº 20/2020, da Sra. Carmen Zanotto - que "requer a 
inclusão de convidados na Audiência Pública com os especialistas para 
debater sobre as ações preventivas e tomadas de decisão do poder 
público para combater a disseminação do Coronavírus no Brasil: Sr. 
Marcus Vinicius Quito - Assessor técnico do Ministério da Saúde; Dra. 
Ho Yeh Li - Médica coordenadora da UTI-Infectologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina FMUSP; e Dra. Socorro Gross - 
Representante da OPAS/OMS no Brasil" 

f) REQUERIMENTO Nº 22/2020, do Sr. Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. - que 
"requer o envio de Moção de Apoio ao Ministério da Saúde" 

g) REQUERIMENTO Nº 23/2020, do Sr. Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. - que 
"requer o envio de Projeto de Indicação desta Comissão ao Ministério da 
Saúde, sugerindo o tabelamento dos preços dos materiais que fazem 
parte dos kits de EPI para uso em emergências sanitárias, bem como 
seus produtos básicos e insumos utilizados na prevenção e tratamento 
desta epidemia" 

h) REQUERIMENTO Nº 24/2020, do Sr. Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. - que 
"requer o envio de Projeto de Indicação desta Comissão ao Ministério da 
Saúde, sugerindo a proibição de exportação dos materiais que fazem 
parte dos kits de EPI para uso em emergências sanitárias" 

Todos os requerimentos supracitados foram aprovados pela Comissão 
Externa do Câmara dos Deputados. A audiência pública solicitada pelo 
Requerimento Nº 17/2020, na qual o CONASEMS foi convidado a participar, 
foi agendada para o dia 25 de Março 

11 DE MARÇO Acompanhamento da reunião da Comissão Geral sobre Covid-19,  junto a 
parlamentares e assessores do CONASS e FIOCRUZ,  com falas do 
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, da Deputada Carmem Zanotto, dentre outros 

1º DE ABRIL 
Acompanhamento da sessão de debates e votação remota, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, do PL 864/2020, que estabelece prazo para a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a importação e 
distribuição de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos ao 
combate ao coronavírus, registrados por autoridade sanitária estrangeira e 
autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países 
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O PL foi aprovado e seguiu para apreciação no Senado Federal.  Nessa 
mesma data, também foi aprovado o PL 696/2020, que libera o uso da 
telemedicina durante a pandemia de coronavírus no Brasil, que seguiu para 
a sanção presidencial 

08 DE ABRIL Acompanhamento de reunião remota das assessorias dos líderes 
partidários, quando foi acertado que seriam pautadas, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, as seguintes proposições:  

a) REQ 598/2020 - regime de urgência para apreciação do PL 873/20 do 
Senado Federal, que expande o acesso ao auxílio emergencial a todos 
trabalhadores informais 

b) REQ 599/2020 - regime de urgência para apreciação do PL 1409/2020, 
que determina que, em caso de declaração de epidemia, pandemia ou 
surtos provocados por doenças contagiosas ou que tenha sido declarado 
Estado de Calamidade Pública, sejam tomadas medidas imediatas que 
garantam a saúde e a preservação da vida de todos os profissionais 
considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da 
ordem pública. Se aprovado na Câmara dos Deputados, vai ao Senado 
Federal 

c) REQ 603/2020 – regime de urgência para apreciação do PL 1106/2020, 
que simplifica a inscrição no programa de tarifa social da conta de 
energia 

d) Medida Provisória Nº 905, de 11 de novembro de 2019, que institui o 
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista e 
dá outras providências 

e) PLP 149/19, que estabelece o Programa de Acompanhamento e 
Transparência Fiscal, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, altera 
as Leis Complementares Nº 101, de 2000 e Nº 156, de 2016, e dá outras 
providências (Plano Mansueto) que, se aprovado, vai ao Senado Federal 

08 DE ABRIL Acompanhamento de reunião remota da rede de assessores parlamentares 
para avaliação do Cenário Legislativo, na qual foi destacada, como pauta 
prioritária, a Proposta de Emenda Constitucional - PEC Nº 10/2020, do 
“orçamento de guerra”, que já havia sido aprovada na Câmara dos 
Deputados, que permite a separação do orçamento e dos gastos realizados 
para o combate à pandemia de Covid-19 do Orçamento Geral da União 
(define orçamento paralelo com as medidas fiscais extraordinárias na 
epidemia do coronavírus, até 31 de dezembro) 

09 DE ABRIL Acompanhamento da sessão virtual do Plenário da Câmara dos Deputados 
de discussão e votação do PL 1006, de liberação de repasses de R$2 
Bilhões (dois bilhões de reais) para as Santas Casas e entidades 
filantrópicas 

Com aprovação do texto que já havia sido apreciado pelo Senado Federal, 
a matéria seguiu para a sanção do Presidente da República 

13 DE ABRIL Acompanhamento da webconferência do Senador Eduardo Gomes 
(MDB/TO), líder do Governo no Congresso, e convidados, ocasião na qual 
se tratou das medidas tomadas pelo Legislativo para enfrentar a Covid-19 
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13 DE ABRIL Acompanhamento da reunião remota de assessores do Senado Federal, 
para apurar o clima político e discutir a pauta prioritária de votação, com 
destaque para a leitura da PEC Nº 10/2020 “PEC da Guerra”, no plenário do 
Senado Federal, realizada pelo Senador Antônio Anastasia  

A pauta da semana ainda incluiu as seguintes proposições: MP 903 - 
prorrogação de contratos de médicos veterinários; PL 1194/20 - combate ao 
desperdício de alimentos e PDL 116/20 CNJ - dispõe sobre gestão dos 
precatórios 

13 DE ABRIL Acompanhamento da votação remota, da sessão plenária da Câmara dos 
Deputados, do PLP 149/19 (Plano Mansueto), projeto de socorro 
emergencial a Estados e Municípios, que foi aprovado com 431 
(quatrocentos e trinta e um) votos a favor e 70 (setenta) votos contra 

14 DE ABRIL Acompanhamento da webconferência da XP e Valor PRO, com participação 
do Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo 
Sachsida. O Secretário afirmou que a equipe econômica não concorda com 
pontos do projeto de auxílio a Estados e Municípios, aprovado no dia 13 de 
abril, na Câmara dos Deputados  

Devem se seguir os debates sobre o tema antes da apreciação no Senado 
Federal 

O Secretário afirmou ainda que a garantia a Estados, que terão o mesmo 
nível de ICMS do ano passado, fará com que o repasse de recursos a São 
Paulo, por exemplo, seja muito maior do que ao Piauí. Na prática, o governo 
mandará dinheiro para um Estado que já é mais rico. O Secretário 
questionou se um modelo de transferência per capita ou direcionada para 
saúde não seria melhor: "Nós vamos ter votação no SF e espero que 
perguntas sejam amplamente debatidas" 

14 DE ABRIL Acompanhamento da coletiva de imprensa, via webconferência, do 
Ministério da Economia sobre ações de combate ao coronavírus, na qual a 
equipe daquele Ministério buscou deixar claro que a primeira preocupação é 
com auxílio aos vulneráveis. A segunda preocupação é com a dimensão das 
medidas para a manutenção do emprego; e a terceira é dotar governos de 
recursos para combater a pandemia 

Na coletiva, foi informado que: (i) o valor primário das medidas supera R$ 
300 bilhões (trezentos bilhões de reais); (ii) a previsão de transferência fundo 
a fundo deve chegar a R$ 22 bilhões (vinte e dois bilhões de reais); e (iii) 
existem outras propostas para Estados e Municípios no valor de R$ 77 
bilhões (setenta e sete bilhões de reais) 

15 DE ABRIL Em 15 de Abril, o Ministério da Economia entregou a revisão do projeto LDO 
2021 ao Congresso Nacional, com previsão de um déficit primário de R$ 
149,6 bilhões (cento e quarenta e nove bilhões e seiscentos milhões de 
reais) em 2021, mas deixou em aberto a possibilidade de que essa meta seja 
flexível, dados os efeitos do combate ao coronavírus. A fórmula: a meta do 
ano que vem será a receita menos o teto de gastos, mantido como a principal 
âncora fiscal 

16 DE ABRIL Acompanhamento pela Assessoria Técnica do CONASEMS de reunião 
remota da Câmara dos Deputados, durante a qual foi acordada a Pauta de 
Votação da Câmara dos Deputados, com as seguintes matérias:  
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a) O acordo dos líderes - PL Nº 873/2020, que amplia os beneficiados da 
renda mínima 

b) PL Nº 1.282/2020, microcrédito 

c) Urgência PL Nº 6726/16, que trata do Extrateto - Relator Dep. Rubens 
Bueno 

d) PL Nº 1389/2020, dispõe sobre a transposição e a transferência de 
saldos financeiros constantes dos Fundos de Assistência Social dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses 
federais, apurados até dezembro de 2019 

O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia solicitou análise da 
Bancada de todas as Medidas Provisórias (MPs) pendentes, até a MP Nº 
924, de 2020, para que possa pautá-las 

A Liderança se comprometeu a promover uma reunião da Bancada para o 
dia seguinte, sexta-feira 

Foram apresentadas outras solicitações de líderes: (i) PLP Nº 34/2020, 
institui o empréstimo compulsório para atender às despesas urgentes 
causadas pela situação de calamidade pública relacionada ao coronavírus 
(Covid-19); e (ii) o Dep. Vinicius Carvalho pediu prioridade na votação do PL 
Nº 1070/2020,  que barra os aumentos em Planos de Saúde 

17 DE ABRIL Acompanhamento da reunião virtual da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), na qual foi discutido o cenário político e legislativo e 
novas demandas municipais 

17 DE ABRIL Acompanhamento da votação remota da “PEC da Guerra” no Senado 
Federal. Durante a votação, o Presidente Alcolumbre relatou que a MP Nº 
905, de 2020, do contrato de trabalho verde amarelo, cujo conteúdo é 
fortemente criticado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e por sindicalistas, 
foi distribuída para relatoria do líder do PT no Senado, Rogério Carvalho 

A referida PEC foi aprovada, em segundo turno, com alterações. A proposta 
voltou para a Câmara dos Deputados. Houve mudanças relativas à atuação 
extraordinária do Banco Central (BC) durante a calamidade 

A versão aprovada no Senado Federal, com ajustes, foi encaminhada para 
conhecimento dos demais assessores técnicos do CONASEMS 

23 DE ABRIL Acompanhamento da reunião remota dos assessores parlamentares da 
Bancada da Saúde. Na ocasião, foi discutida a pauta de emergência sobre 
a Covid-19 no Estado do Amazonas 

24 DE ABRIL Participação em Reunião Remota de Emergência entre: Presidente do 
CONASEMS, Wilames Freire Bezerra, acompanhado do Secretário 
Executivo e da Assessoria Técnica; parlamentares; e vários convidados dos 
Conselhos Regionais de Enfermagem e de Medicina do Amazonas, das 
secretarias de saúde do Amazonas e de Manaus; além da Associação 
Médica do Amazonas 

Durante a reunião, foi discutida a situação enfrentada pelo Amazonas no 
combate à pandemia. À época, o número de casos confirmados de Covid-
19 no referido Estado já passava de dois mil 
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27 DE ABRIL Acompanhamento da Reunião Remota da Câmara dos Deputados que 
tratou de temas priorizados pelo Colégio de Líderes, para votação em 
plenário:  

a) PL Nº 1176/2020 – Autoria de Jorge Solla – Dispõe sobre a Isenção total 
de impostos nos itens que especifica, durante o estado de emergência 
sanitária em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus 

b) PL Nº 1113/2020 – Autoria de Rodrigo Coelho - Dispõe sobre a inclusão 
do Coronavírus (Covid-19) como doença grave que isenta os segurados 
do Regime Geral de Previdência Social (RPGS) do cumprimento da 
carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e 
aposentadoria por Invalidez 

c) PL Nº 1255/2020 – Autoria de Pedro Westphalen - Suspende-se, a contar 
da data de publicação desta Lei, a obrigatoriedade de apresentação de 
quaisquer Certidões Negativas de Débitos (CND) ou relativa à Dívida 
Ativa da União (CPEND) dos prestadores de serviço de saúde que 
possuem contratos com o Sistema Único de Saúde (SUS) 

d) PL Nº 1629/2020 – Autoria de Alexandre Padilha - Suspende por 120 
(cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a 
obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas 
pactuadas pelos Municípios e Estados com a União no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

e) PL Nº 1216/2020 – Autoria de Patrícia Ferraz - Dispõe sobre a 
necessidade de prorrogar os pagamentos aos beneficiados pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (NSS) por 90 (noventa) dias, devido ausência 
de condições sanitárias para realizar perícias presenciais em casos de 
decreto de calamidade pública em âmbito nacional 

f) PL Nº 1409/2020 – Autoria de Zacharias Calil - Determina que, em caso 
de declaração de epidemia, pandemia ou surtos provocados por doenças 
contagiosas ou que tenha sido declarado Estado de Calamidade Pública, 
sejam tomadas medidas imediatas que garantam a saúde e preservação 
da vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de 
doenças e manutenção da ordem pública 

g) PL Nº 1888/2020 – Autoria de Leandre - Dispõe sobre a prestação de 
auxílio financeiro pela União às Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI), no exercício de 2020, em razão do enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (Covid-19) 

h) PL Nº 1622/2020 – Autoria de Carmen Zanotto - Altera a Lei 13.979 de 
2020, para dispor sobre a obrigatoriedade da notificação compulsória e 
imediata dos diagnósticos de casos de síndrome respiratória aguda 
assim como dos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 

i) PL Nº 2048/2020 – Autoria de Ricardo Izar, Soraya Santos e Margarete 
Coelho – Dispõe sobre medidas excepcionais a serem adotadas durante 
as situações de emergência pública de que trata a Lei Nº. 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, relativas à suspenção da convocação para 
avaliação das condições que ensejaram a manutenção do benefício de 
auxílio-doença para os portadores da doença de Alzheimer, doença de 
Parkinson e outras doenças crônico degenerativas 

j) PL Nº 2040/2020 – Autoria de Soraia Manato – Altera a Lei 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, para determinar a divulgação diária do mapa 
atualizado de leitos hospitalares de unidades públicas e privadas de cada 
unidade da federação 
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k) PL Nº 885/2020 – Autoria de Mariana Carvalho e outros - Dispõe sobre 
a proibição da suspensão do fornecimento de energia elétrica e dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por 
inadimplência dos usuários residenciais durante a vigência da situação 
de emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo 
coronavírus, alterando a Lei Nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 

l) PL Nº 714/2020 – Autoria de Patrícia Ferraz e outros - Permite o saque 
emergencial de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), em razão da pandemia de Coronavírus (2019-nCoV) 

m) PL Nº 1069/2020 – Autoria de Paula Belmonte e outros - Altera a Lei Nº. 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para tornar expressa a utilização da receita de arrecadação de 
multa na despesa que especifica 

n) PL Nº 1316/2020 – Autoria de Alexandre Padilha e outros - Altera a Lei 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, 
para incluir o parágrafo único e incisos no artigo 15, regulamentando a 
requisição de que trata o inciso XIII do referido dispositivo 

o) PL Nº 1409/2020 – Autoria de Zacharias Calil e outros - Determina que, 
em caso de declaração de epidemia, pandemia ou surtos provocados por 
doenças contagiosas ou que tenha sido declarado Estado de 
Calamidade Pública, sejam tomadas medidas imediatas que garantam a 
saúde e preservação da vida de todos os profissionais considerados 
essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública 

p) PL Nº 976/2020 – Autoria de Aliel Machado e outros - Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de inclusão em cada cesta básica produzida e distribuída 
no país pelo Poder Público ou iniciativa privada, enquanto perdurar a 
declaração de pandemia do coronavírus pela Organização Mundial de 
Saúde, itens de higiene e assepsia 

q) PL Nº 7082/2017 – Senado Federal - Dispõe sobre a pesquisa clínica 
com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa 
Clínica com Seres Humanos 

28 DE ABRIL Acompanhamento da audiência pública (remota) da Comissão Externa da 
Covid-19, na Câmara dos Deputados. Foram priorizadas as seguintes 
proposições:  

a) Projeto de Lei Nº 1409/2020, do deputado Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), 
que prevê medidas imediatas para garantir a saúde e a preservação da 
vida dos profissionais considerados essenciais ao controle de doenças 

b) Projeto de Lei Nº 1780/2020, do deputado Jorge Solla (PT-BA), que 
determina a realização, em caráter emergencial, do Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de 
Educação Superior Estrangeira, o Revalida 

c) Projeto de Lei Nº 1462/2020, do deputado Alexandre Padilha (PT-SP), 
que altera a Lei da Propriedade Intelectual (LPI) para autorizar 
automaticamente a exploração temporária e não exclusiva, pelo próprio 
Estado ou por empresas, de produto ou processo protegido por patente 
durante o estado de calamidade 

d) Projeto de Lei Nº 1113/2020, do deputado Rodrigo Coelho (PSB-SC), 
que inclui a enfermidade causada pelo novo coronavírus no rol de 
doenças graves que asseguram a concessão de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez sem carência 
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e) Projeto de Lei Nº 1255/2020, do deputado Pedro Westphalen (PP-RS), 
que suspende a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas 
de débito dos prestadores de serviço de saúde que possuem contratos 
com o Sistema Único de Saúde (SUS) 

f) Projeto de Lei Nº 1.216/2020, da deputada Patrícia Ferraz (Pode-AP), 
que determina a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do pagamento de 
benefícios previdenciários quando não houver condições de realização 
do exame pericial em razão de estado de calamidade pública 

g) Projeto de Lei Nº 1888/2020, da deputada Leandre (PV-PR), que obriga 
a União destinar às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 
auxílio financeiro emergencial de até R$ 160 milhões (cento e sessenta 
milhões de reais); e, no mesmo grupo, se inclui o Projeto de Lei Nº. 
1882/2020, do deputado Ricardo Silva (PSB-SP), que determina o 
pagamento da restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
em até 10 (dez) dias após a entrega da Declaração 

O coordenador do Colegiado, Deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr., 
informou sobre a realização no dia 06 de Maio, de audiência por 
videoconferência com o novo Ministro da Saúde, Nelson Teich 

29 de Abril Participação do Presidente do CONASEMS em Audiência Pública Remota 
da Comissão Externa da Covid-19. O objetivo do evento foi debater sobre a 
situação dos equipamentos de proteção individual (EPI) no Brasil. 

02 de Maio O Plano Mansueto foi colocado em votação remota. O Projeto foi aprovado 
com ajustes. Os auxílios aos Estados e Municípios somam 10 Bilhões (dez 
bilhões de reais) para a Saúde e a Assistência Social, sendo R$ 7 bi (sete 
bilhões de reais) para os Estados e R$ 3 bi (três bilhões de reais) para os 
Municípios. Foi incluída taxa de incidência da Covid-19 no cálculo para 
rateio. O auxílio livre alcança outros R$ 50 bi (cinquenta bilhões de reais), 
sendo R$ 30 bi (trinta bilhões de reais) para os Estados e R$ 20 bi (vinte 
bilhões de reais) para os Municípios 

05 de Maio A Câmara dos Deputados colocou em votação remota PL do Senado de 
auxílio aos Estados e Municípios alterando o texto aprovado no Senado, 
desidratando a única contrapartida pedida pelo Ministro de Estado da 
Economia, Paulo Guedes 

Os deputados aprovaram mudanças que ampliaram o rol de categorias que 
ficarão fora do congelamento de salários de servidores civis e militares 
previsto como contrapartida ao socorro financeiro 

Com apoio do líder do Governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), 
foi suprimida ainda expressão (destaque do PP, novo aliado de Jair 
Bolsonaro) que liberava reajustes apenas para profissionais “diretamente 
envolvidos” no combate à Covid-19, como os da Saúde e da Segurança 
Pública 

O Senado já havia criado exceções para a Polícia Militar, a Polícia Civil, e 
para os funcionários da Saúde e das Forças Armadas. A Câmara estendeu 
a lista para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, policiais 
legislativos, peritos e técnicos criminais, agentes socioeducativos, 
funcionários da limpeza urbana, assistentes sociais e bombeiros. Após as 
mudanças, 80% (oitenta por cento) do funcionalismo público, em todas as 
esferas, estão fora do congelamento de salários por 18 (dezoito) meses, até 
o final de 2021. As categorias excluídas da regra aumentaram tanto, que são 
a maioria 
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Os deputados aprovaram também destaque apresentado pela Bancada do 
Novo que muda um dos critérios para a distribuição de parte dos R$ 10 
bilhões (dez bilhões de reais) em recursos da União que deverão ser 
destinados necessariamente para ações de combate à pandemia. A 
alteração estabelece que os 40% (quarenta por cento) dos R$ 7 bilhões (sete 
bilhões de reais) previstos para serem rateados deixarão de levar em conta 
a taxa de incidência de infectados conforme o número de habitantes; o trecho 
aprovado leva em conta o total de casos registrados em cada Estado. 
Resumindo: + casos = + recursos 

6 DE MAIO Em reunião remota com assessoria do Senado Federal, sobre a Pauta de 
votação, foram mencionadas as seguintes proposições: 

a) Senadores fizeram apelo para votação de projeto, já aprovado na 
Câmara, PL Nº 864/2020, que trata da desburocratização na aprovação 
de medicamento e insumos para tratamento da Covid-19) 

b) O Sen. Otto Alencar pediu a liberação do Remdevisir e que o Sen. 
Fernando Bezerra levasse ao Ministro da Saúde o pedido para que seja 
feito um protocolo de tratamento nacional 

c) A Sen. Daniella Ribeiro solicitou que as verbas das telecomunicações 
sejam utilizadas para ajudar famílias de baixa renda - Projeto de Lei Nº 
2388 

d) O Sen. Weverton tratou da necessidade de utilizar a verba da Assistência 
Social para ajudar necessitados em época de Covid-19 

e) O Sen. Veneziano citou o PL Nº 39/2020 e falou da importância do 
acompanhamento de órgãos de fiscalização para que seja impedido o 
desvio de verba e da finalidade no seu uso 

f) O Sen. Veneziano pediu também a apreciação dos Projetos de Lei Nº. 
1545 e Nº 1640/2020 

g) O Sen. Rodrigo Pacheco defendeu a análise da equiparação das polícias 
federais e rodoviárias federais e a análise do projeto 4162, que trata do 
Marco Legal do Saneamento; solicitou a aprovação do Projeto de Lei Nº 
1409/2020, que trata dos testes quinzenais em profissionais da saúde; e 
pediu que seja pautado para a semana seguinte o PL Nº 675/2020, que 
impede negativação no SPC/Serasa em época de pandemia 

h) O Ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub, esteve presente 
e defendeu, por enquanto, a manutenção do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) na data original (novembro) e solicitou que seja feita 
realização em agosto. A Senadora Eliziane (Cidadania-MA) pediu que já 
seja feito o adiamento por meio de votação no Senado 

i) O Sen. Wellington Fagundes (Liberal-MT) pediu o PL Nº 1172/2020 

j) O Sen. Randolfe (PT-PE) pediu que fosse pautado o PL Nº 890/2020 
(com relação a seguros) 

k) Álvaro Dias (Podemos-PR) solicitou apreciação do PLN Nº 7/2020, do PL 
Nº 1871/2020 (a pedido do Sen. Eduardo Girão, do Podemos-CE) e do 
PL Nº 1166/20. O Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, 
informou que os temas relativos a cartão serão tratados com prioridade 

l) O Sen. Eduardo Braga (MDB/-PA) falou do PRN e do crédito rotativo do 
cartão de crédito; do PL Nº 2034 que trata da pandemia; do PL Nº 
1542/2020, de sua autoria, que trata de reajustes dos planos de saúde, 
pedindo que o relator acrescente ao rol, os medicamentos 

m) O Sen. Mecias de Jesus (Republicanos-RR) solicitou que seja pautado o 
Projeto Nº 1543/2020, que socorre pequenos produtores rurais 
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06 DE MAIO O Senado Federal colocou em votação remota: PLP Nº 39/2020, de socorro 
aos Estados e Municípios, concluindo a apreciação da proposição que 
institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus; e o Projeto 
de Lei Complementar (PLP) Nº .39/2020, de relatoria do Presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre (Democratas-AP), que vai destinar mais de R$ 60 bilhões 
(sessenta bilhões de reais) em recursos emergenciais aos Estados, 
Municípios e o DF, para ações de combate à epidemia da Covid-19, tendo a 
matéria seguido à sanção presidencial 

A pedido do Deputado Assis Carvalho (PT-PI), relator da MP Nº 933, que 
suspende por 60 (sessenta) dias os reajustes nos preços dos medicamentos, 
o CONASEMS compareceu à reunião na qual expôs o posicionamento 
técnico da Entidade 

08 DE MAIO A pauta de votação do Senado Federal, nessa data, contemplou as 
seguintes proposições: 

a) Destaques da MPV Nº 915/2019, que aprimora os procedimentos de 
gestão e alienação dos imóveis da União (aguardando leitura) 

b) PL Nº 2294/2020*, que relativiza normas técnicas para produção de 
respiradores). Relativamente a esse projeto, a ANVISA manifestou 
posicionamento contrário e tentou tirá-lo de pauta, sob a alegação de que 
o PL fragiliza muito e deixa que os aparelhos "respiradores" entrem no 
País sem qualquer comprovação de eficácia 

c) PL Nº 1562/2020*- Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção 
para circulação em locais públicos 

d) MPV Nº  909/2019* (Extinção do fundo de reservas monetárias) 

11 DE MAIO Na Câmara dos Deputados, a pauta de votação contemplou, dentre outras 
matérias, o Projeto de Lei Nº 1562/2020, que obriga a população a usar 
máscaras de proteção facial por causa da pandemia da Covid-19; e as 
seguintes Urgências:  

a) PL Nº 1397/20 - Altera diversas regras da legislação falimentar para 
acomodar o impacto econômico da pandemia causada pelo coronavírus 
sobre empresas em dificuldades econômicas 

b) PL Nº 2159/20 - Inclui escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas de educação básica entre as que podem fazer a distribuição 
dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos recebidos à conta do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 

c) PL Nº 2306/20 - Concede incentivo fiscal para as empresas que 
desenvolverem estudos e projetos sobre o novo coronavírus mediante 
parceria com entidades que façam parte do Programa Universidade para 
Todos (ProUni) 

12 de Maio Acompanhamento da pauta do Senado Federal, que contemplou as 
seguintes proposições para votação: 

a) PL Nº 1409/2020 - Dá prioridade nos testes de coronavírus aos 
profissionais que atuam no combate à Covid-19 e estão em contato direto 
com pessoas contaminadas 

b) PL 675/2020 - Proíbe a inscrição de inadimplentes na Serasa e no SPC 
durante a pandemia 

c) PL 1709/2020 - Suspende os pagamentos ao Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES) 
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12 de Maio Acompanhamento da Sessão Deliberativa Remota do Plenário da Câmara 
dos Deputados, na qual foi votada a MP 909/2019, que extingue o fundo 
formado pelas reservas monetárias de que trata o art. 12 da Lei nª 5.143, de 
1996, criado com parcela da arrecadação do Imposto sobre Operações 
financeiras (IOF) 

Durante o debate, foi apresentada emenda destinando 100% (cem por 
cento) do valor desse fundo para ações de combate ao coronavírus. O valor 
é equivalente R$ 9,2 bilhões (nove vírgula dois bilhões de reais) em ativos 

A emenda aprovada destina 50% (cinquenta por cento) para Estados e 50% 
(cinquenta por cento) para Municípios, respectivamente via Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) 

Os recursos deixam de ser distribuídos pela regra do FPE e FPM, que deverá 
considerar o número de casos de Covid-19 em cada ente federado 

13 DE MAIO Acompanhamento da Sessão Deliberativa Remota do Plenário do Senado 
Federal, na qual a MP Nº 909/2019 - Fundo de Reservas para a Saúde, foi 
colocada em votação e foi aprovado o Projeto de Lei de Conversão (PLV) Nº 
10 (MP 909/2019) para publicação 

O PLV Nº 10 destina os recursos do Fundo de Reservas Monetárias a 
Estados, DF e Municípios para o combate à pandemia (R$ 9 bilhões – nove 
bilhões de reais) 

A matéria seguiu para a sanção presidencial 

13 DE MAIO Acompanhamento da reunião remota para definição da pauta de votação na 
Câmara dos Deputados, para o dia seguinte, conforme detalhado a seguir, 
com a possiblidade de serem incluídas outras Medidas Provisórias e 
matérias sobre a Mesa: 

a) PL Nº 1562/2020* - Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção 
para circulação em locais públicos 

b) PL Nº 1194/2020* - Combate ao desperdício de alimentos 

c) PL Nº 1291/2020* - Assegura medidas de combate e prevenção à 
violência doméstica, contra crianças e idosos durante estado de 
calamidade 

d) PL Nº 1179/2020 - Altera disposições negociais e contratuais de relações 
privadas durante a pandemia 

18 DE MAIO Acompanhamento de reunião remota do Plenário da Câmara dos Deputados 
sobre a Medida Provisória Nº 933/2020 (suspensão dos reajustes de 
medicamentos) 

O Dep. Assis Carvalho (PT/PI) afirmou que pretendia propor o adiamento, 
por mais dois meses, da suspensão dos reajustes de medicamentos, 
paralisada de abril a 31 de maio pela MP Nº 933/2020. Caso aprovado o 
Parecer, o reajuste de medicamentos seria autorizado só a partir de 1º 
agosto 

19 DE MAIO A pauta da Câmara dos Deputados, acompanhada remotamente pela 
assessoria técnica, foi a seguinte:  

a) PL Nº 550/19 - Trata sobre uma série de alterações legislativas sobre 
barragens e crimes ambientais 
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b) PL Nº 5919/19 - Dispõe sobre a criação do tribunal Regional Federal 
(TRF) da sexta região (MG) 

c) PLP Nº 9/20 - Possibilita aos que estão enquadrados no regime do 
Simples Nacional a adesão à transação tributária a ser tratada por Lei 
Federal 

d) PL Nº 1142/2020 - Dispõe sobre medidas urgentíssimas de apoio aos 
povos indígenas em razão do novo coronavírus (Covid-19) 

e) PL Nº 1194/2020 - Dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos 
e a doação de excedentes de alimentos e refeições prontos para o 
consumo 

f) PL Nº 1562/2020 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras 
de proteção para circulação em locais públicos, as penas previstas, uso 
das forças de segurança pública, medidas administrativas e o 
cometimento de infração da ordem econômica, durante as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 

g) PL Nº 1397/20 - Institui medidas de caráter emergencial mediante 
alterações, de caráter transitório, de dispositivos da Lei Nº. 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005 (Lei de falência) 

20 DE MAIO Participação em reunião remota ampliada com Assessores Legislativos do 
Brasil (Câmara dos Deputados, Senado Federal e Assembleias Legislativas) 
com a presença de 259 (duzentos e cinquenta e nove) participantes de casas 
legislativas de todo o País 

Vários temas foram debatidos, como transferências especiais; MP Nº 966, 
que atenua punição a gestor público por irregularidade na crise; Pacto 
Federativo; Lei Kandir e cenário político 

20 DE MAIO Acompanhamento de Sessão Deliberativa Remota do Senado Federal do PL 
Nº 2.113;2020, que foi aprovado por unanimidade. O PL Nº 2113/202 inclui 
casos de morte por Covid-19 na cobertura de seguros de vida. O texto 
também impede que as operadoras suspendam ou cancelem os contratos 
por falta de pagamento durante a pandemia do novo coronavírus 
A matéria seguiu para apreciação da CD 

21 DE MAIO Acompanhamento da Sessão Deliberativa Remota do Plenário da Câmara 
dos Deputados que aprovou o PLN Nº 8, que autoriza descumprimento da 
regra de ouro e libera crédito de R$ 343,6 bilhões (trezentos e quarenta e 
três bilhões e seiscentos milhões de reais) 

Na sequência, o Senado Federal também aprovou a medida 

À época, a Assessoria Técnica do CONASEMS havia intensificado a sua 
atenção a proposições com impacto na Atenção Primária à Saúde, tais como 
os seguintes: 

a) Os 3 (três) Projetos de Decreto Legislativo para sustar os efeitos do 
Decreto Nº 10.283, que institui a Agência para o Desenvolvimento da 
Atenção Primária à Saúde (Adaps) 

b) PL Nº 2564/2020, de autoria do Senador Fabiano Contarato (REDE/ES) 
- Piso salarial nacional do Enfermeiro, no valor de R$ 7.315,00 (sete mil 
e trezentos e quinze reais), com base em jornada de trabalho de 30 
(trinta) horas semanais 

c) PL Nº 1562/2020, que exige o uso de máscara em todo o País enquanto 
durar a situação de emergência em saúde relacionada ao novo 
coronavírus (foi aprovado na Câmara dos Deputados) 
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d) PL Nº 2324, que propõe alterar a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para dispor sobre uso compulsório de leitos privados disponíveis, 
de qualquer espécie, pelos entes federativos, para a internação de 
pacientes acometidos de Síndrome Aguda Respiratória Grave ou com 
suspeita ou diagnóstico de Covid-19, e dá outras providências 

25 DE MAIO A pauta de votação do Plenário da Câmara dos Deputados, acompanhada 
pela assessoria técnica, foi a seguinte: 

a) MPV Nº 917/2019 - Prorroga prazo para que cinemas ofereçam recursos 
de acessibilidade 

b) MP Nº 919/2020 - Salário-mínimo para 2020 

c) MP Nº 920/2020 - Crédito suplementar de R$ 892.000.000,00 (oitocentos 
e noventa e dois milhões de reais) em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) 

d) PL Nº 1.075/2020 - Lei Emergencial Cultural 

e) PLP Nº 9/2020 - Transação tributária no âmbito do Simples Nacional 

f) MP Nº 936/2020 - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda 

g) MP Nº 944/2020 - Programa Emergencial de Suporte a Empregos 

29 DE MAIO Acompanhamento de reunião do Colégio de Líderes da Câmara dos 
Deputados que aprovou a seguinte pauta para a semana de 1º a 05 de junho 
de 2020: 

a) MPV Nº 944/2020 - Institui o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos 

b) PL Nº 1013/2020 - Suspende o pagamento do parcelamento de dívidas 
no âmbito do Programa de Modernização da Gestão e de 
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT), criado prela 
Lei Nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, durante período de emergência 
de saúde pública de importância internacional relacionada ao 
coronavírus (Covid-19) 

c) PL Nº 2508/2020 - Acrescenta a alínea “I” ao parágrafo 3º do Art. 2º da 
Lei Nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a 
operacionalização do pagamento da Renda Básica Emergencial, para 
assegurar à mulher provedora a concessão do benefício, salvo se 
comprovada a guarda unilateral do homem provedor; e dá outras 
providências 

d) Requerimento de urgência para o PL Nº 750/2020 - Altera a Lei Nº 
13.958, de 18 de dezembro de 2019, que “Institui o Programa Médicos 
pelo Brasil, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de 
Saúde (SUS), e autoriza o Poder Executivo federal a instituir serviço 
social autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento da 
Atenção Primária à Saúde (Adaps), para autorizar a subcontratação de 
profissionais médicos por Municípios” 

e) MPV Nº 923/2020 - Altera a Lei Nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, 
que dispõe sobre a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, 
vale-brinde ou concurso, a título de propaganda, e estabelece normas de 
proteção à poupança popular 

f) MPV Nº 927/2020 - Dispõe sobre as medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 
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saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(Covid-19), e dá outras providências 

g) PL Nº 1985/2020 - Altera a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus e dá outras 
providências 

h) PL Nº 2151/2020 - Altera a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, para 
estabelecer medidas que aumentam a transparência das informações 
relativas à Covid-19 

i) Requerimento de urgência para PL Nº 3267/2019 - Altera a Lei Nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro 

j) MPV Nº 932/2020 - Altera as alíquotas de contribuição aos serviços 
sociais autônomos que especifica e dá outras providências 

k) MPV Nº 933/2020 - Suspende, pelo prazo que menciona, o ajuste anual 
de preços de medicamentos para o ano de 2020 

l) PL Nº 1267/2020 - Altera a Lei Nº 10.714/2003, com o objetivo de ampliar 
a divulgação do Disque 180 enquanto durar a pandemia da Covid-19 
(novo coronavírus) 

m) PL Nº 2292/2020 - Acrescenta dispositivo à Lei Nº 13.979, de 6 de janeiro 
de 2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019”, para dispor sobre a 
garantia de acomodações aos profissionais de saúde enquanto 
perdurarem os efeitos do estado de calamidade pública 

Foi previsto para entrar na pauta da quarta-feira, dia 03/06/2020, o 
requerimento de urgência 635/2020 para o PL Nº 1552/2020 

1º DE JUNHO 
O Colégio de Líderes apresentou a seguinte Pauta de Votação do Senado: 

a)  PL Nº 1542/2020 - Sen. Eduardo Braga (MDB/AM) - Dispõe sobre a 
suspensão de reajuste de medicamentos e planos de saúde 

b) Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) ao PL Nº 1194/2020 -  
Sen. Fernando Collor (PROS-AL) - Dispõe sobre o combate ao 
desperdício de alimentos e a doação de excedentes 

c) PL Nº 2630/2020 – Sen. Alessandro Vieira (Cidadania-SE) - Institui a Lei 
Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet 

d) PL Nº 1125/2020 – Sen. Angelo Coronel (PSD-BA) - Institui o Plano 
Emergencial de Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas (MPE) 

e) PL Nº 6330/2019 – Sen. Reguffe (Podemos-DF) - Dispõe sobre o acesso 
a tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral pelos usuários de 
planos de assistência à saúde 

f) PL Nº 1275/2020 – Sen. Wellington Fagundes (PL-MT) - Dispõe sobre o 
emprego da telemedicina veterinária durante o estado de calamidade 
pública 

g) PL Nº 1796/2020 – Sen. Izalci Lucas (PSDB-DF) - Dispõe sobre os atos 
processuais em causas relativas à violência doméstica e familiar durante 
a Emergência em Saúde Pública 

h) PL Nº 1798/2020 -  Sen. Rose de Freitas (Podemos-ES) - Dispõe sobre 
o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar, na hipótese de 
calamidade pública 
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i) PL Nº 2029/2020 - Sen. Confúcio Moura (MDB-RO) - Dispõe sobre a 
oferta de residências temporárias para mulheres e crianças em situação 
de violência doméstica e familiar durante estado de calamidade pública 

j) PL Nº 1291/2020 - Dep. Maria do Rosário (PT-RS) - Define como 
essenciais os serviços e as atividades relacionados às mulheres em 
situação de violência doméstica ou familiar 

k) MP Nº 936/2020 - Presidência da República - Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda 

l) PL Nº 1075/2020 - Câmara dos Deputados - Dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural 

m) PL Nº 1888/2020 - Câmara dos Deputados - Dispõe sobre a prestação 
de auxílio financeiro pela União às Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI), no exercício de 2020 

n) PL Nº 1142/2020 - Câmara dos Deputados - Dispõe sobre medidas de 
proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-
19 nos territórios indígenas 

2 DE JUNHO Participação em audiência remota na Câmara dos Deputados sobre Atenção 
Básica e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

A reunião contou com a participação da Vice-Presidente do CONASEMS, 
Cristiane Pantaleão, acompanhada de integrantes da Assessoria Técnica da 
Entidade; de representantes do CONASS; do Ministério da Saúde; da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT); de Agentes Comunitários de 
Saúde; e de Deputados da Comissão de Seguridade Social e Família da CD 

4 DE JUNHO Acompanhamento de votações remotas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal 

O Plenário da Câmara dos Deputados votou o Projeto de Lei Nº 1985/19, da 
deputada Margarete Coelho (PP-PI), que disciplina a permanência de 
fisioterapeutas em Centros de Terapia Intensiva (CTI) adulto, pediátrico e 
neonatal. A matéria será enviada ao Senado 

A única mudança no texto retira a quantidade mínima de profissionais, que 
era de um para cada dez leitos. Entretanto, continua a determinação de que 
a presença do fisioterapeuta deverá ser ininterrupta, nos turnos matutino, 
vespertino e noturno, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) horas. A 
disponibilidade em tempo integral para assistência aos pacientes internados 
nesses centros de terapia intensiva deverá ser durante o horário em que o 
fisioterapeuta estiver escalado para atuar nesses locais 

No Plenário do Senado Federal foi aprovado o substitutivo ao Projeto de Lei 
Nº 1.562/2020, que torna obrigatório o uso de máscaras protetoras em locais 
públicos. A matéria seguiu para a Câmara do Deputados. 

9  DE JUNHO Acompanhamento de Audiência Pública na Comissão Externa contra o 
Coronavírus. Na audiência, o Ministro de Estado da Saúde, Eduardo 
Pazuello, afirmou estarem em estudo duas grandes orientações: uma 
orientação sobre testagem e diagnósticos; e outra sobre o manejo do 
paciente. Alegou que precisa mudar a lógica e que ninguém mais deve ficar 
em casa esperando ficar mal para ir ao médico: "...hoje se você estiver 
apresentando os sintomas e achar que pode estar infectado com o 
coronavírus, tem de procurar os postos de triagem, o atendimento básico, 
as policlínicas que estão focados em tratamento da Covid. E nesses locais 
vai ser diagnosticado por um médico. Esse médico vai fazer um diagnóstico 
inicial. E se ele diagnosticar que você está com a doença causada pela 
Covid, você terá que iniciar o tratamento o mais rápido possível..." 
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Com essa medida, o Ministro afirmou que muitos Estados, muitos 
Municípios, muitas capitais já reverteram o quadro atual. O Ministro 
comentou que passou a falar diariamente com Secretários de Saúde 
Estaduais e Municipais, com Governadores e com gestores hospitalares, 
para compreender o que estava acontecendo e disponibilizar os meios que 
não eram plenos, naquele momento, para os locais mais importantes 

Destacou que não é o Ministério da Saúde que toma uma decisão e manda. 
A estrutura é discutida na sua origem. E o termo dessa discussão é a 
pactuação 

O Ministro também expressou que tem sido a melhor experiência que 
poderia ter com essas duas estruturas: o CONASS e o CONASEMS: “...não 
poderia ser melhor essa experiência, mesmo que, às vezes, tenha de ser 
para um lado ou para o outro, faz parte...” 

Falou também que o SUS é a melhor ferramenta que o Brasil poderia ter 
para fazer o combate a essa pandemia: "...O nosso SUS é um exemplo para 
o mundo. E é a melhor ferramenta que poderíamos ter, está bem? Queria 
deixar esta informação, deveria tê-lo feito antes..." 

Sobre a transparência, afirmou: "...nós trouxemos CGU, TCU, PGR, todos 
os órgãos de controle para estarem conosco discutindo tudo o que está 
sendo feito dentro da nossa estrutura. Isso será assim enquanto estivermos 
lá. Transparência total, portas abertas, acompanhando o que está sendo 
discutido in loco..." 

Alegou que está há 20 (vinte) dias trabalhando para ter dados que permitam 
gestão dos Prefeitos, dos Municípios, dos gestores de hospitais, e que estão 
desenvolvendo um portal, um Business Intelligence (BI), um novo painel que 
vai apresentar a curva de situação da Covid-19 por Município 

O Ministro manifestou a intenção de oferecer uma unidade de suporte 
ventilatório como forma de internar pessoas antes da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) 

9 DE JUNHO Acompanhamento de votação remota na Câmara dos Deputados – Projetos 
Covid-19, na qual foram aprovados vários requerimentos de urgência para 
priorizar a votação no Plenário daquela Casa. Os seguintes projetos foram 
cotados para entrarem na pauta:  

a) PL Nº 886/20 - Amparo aos agricultores familiares para mitigar os efeitos 
da pandemia 

b) PL Nº 1581/20 - Parcelamento de precatórios federais 

c) PL Nº. 1411/20 - Abatimento de materiais de saúde na Declaração do 
Imposto de Renda 

d) PL Nº 1113/20 - Declara a doença do coronavírus para efeitos de 
carência para obtenção da aposentadoria por invalidez 

e) PL Nº 2292/20 - Acomodação de profissionais de saúde em alojamentos 

f) PL Nº 2500/20 - Prorrogação de contratos firmados com a Administração 
Pública 

g) PL Nº 2824/20 - Isolamento de atletas durante a pandemia 

h) PLP Nº 137/20 - Uso do superavit de 2019 nos fundos públicos para uso 
na pandemia de 2020 

i) PL Nº 2013/20 - Proteção à mulher vítima de violência durante a 
pandemia 

j) PL Nº 2208/20 - Suspensão das obrigações dos contratados do 
Programa Minha Casa Minha Vida 

k) PL Nº 2151/20 - Transparência na divulgação dos dados do coronavírus 
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l) PL Nº 2529/20 - Uso do transporte escolar para transportar agentes de 
saúde 

m)  PL Nº 2949/20 - Programa de retorno às aulas pelos estudantes 

n) PL Nº 2494/20 - Insalubridade 

9 DE JUNHO Acompanhamento da Sessão Deliberativa Remota do Plenário da Câmara 
dos Deputados, na qual foi aprovado o substitutivo do Senado Federal para 
o PL Nº 1562-B/2020, do Dep. Pedro Lucas (PTB/MA), que obriga a 
população a usar máscaras de proteção facial em ruas, espaços privados 
de acesso público (como shoppings) e no transporte público, enquanto durar 
o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 

A matéria será enviada à sanção presidencial 

O texto prevê multa, a ser regulamentada pelo Poder Executivo de cada 
ente federado 

15 DE JUNHO Acompanhamento de Reunião Remota Conjunta Câmara dos Deputados e 
Senado Federal sobre Saneamento pós Covid-19 
Os Líderes do Senado fecharam um acordo para votar, no dia 24 de junho, 
o novo marco legal do saneamento básico. A expectativa entre senadores 
era que o relator da proposta, Tasso Jereissati (PSDB-CE), apresentasse 
um parecer no dia 16 de junho 

O avanço da Covid-19 no Brasil criou um ambiente favorável para a votação 
do projeto. A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados em 
dezembro, cria um novo marco legal de saneamento no País, abrindo 
espaço para a iniciativa privada atuar com mais força na exploração do setor 

O Governo tenta manter apenas ajustes redacionais no projeto, evitando 
devolvê-lo para a Câmara e atrasar ainda mais a aprovação 

O Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o relator da 
proposta concordaram em aprovar o marco legal e enviar o texto direto para 
sanção do Presidente Jair Bolsonaro. Porém, na ocasião, ainda não havia 
acordo em relação ao conteúdo para aprovação pelo Senado. Algumas 
bancadas, entre elas o MDB, chegaram a propor uma cláusula para evitar 
privatizações neste ano, durante a pandemia do novo coronavírus. Uma 
alteração como essa, no entanto, faria o projeto voltar para a Câmara 

22 DE JUNHO Após reunião do Colégio de Líderes do Senado, em 22 de junho, resultou-
se na seguinte pauta:  

a) Acordo para discutir e votar a pauta sobre o adiamento das eleições 
municipais (PEC Nº 18/2020) 

b) Marco do Saneamento Básico (PL Nº 4162/19) 
c) Lei das Fake News (PL Nº 2630/20) 

Destaques: PEC do Pacto Federativo (Nº 188/19), tendo como relator o 
senador Márcio Bittar (MDB/AC) - a intenção era de dar uma nova roupagem 
ao projeto, sendo que não se tinha ainda, na ocasião, maiores informações 
sobre o que seria essa nova roupagem, uma vez que a ideia ainda não havia 
sido acertada de forma detalhada com o relator da proposta 

A grande mudança da PEC, na versão atual, é que Estados e Municípios 
poderão unificar os valores mínimos a serem gastos com saúde e educação, 
permitindo que cada ente faça o manejo dos recursos como achar melhor 

Outra informação sobre o Pacto Federativo é que se pretende um formato 
mais enxuto, excluindo-se medidas controversas, como a extinção de 
municípios menores e com arrecadação própria inferior a 10% (dez por 
cento) do orçamento 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 
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4.2.2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E NOVAS TECNOLOGIAS 

4.2.2.1 ATIVIDADES REGULARES 

No período de referência deste Relatório, a Assessoria Técnica continuou 

desenvolvendo suas atividades regulares relacionadas à assistência farmacêutica 

e à incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde; dentre elas:  

a) Representação do CONASEMS em reuniões, oficinas, fóruns, coletivas 

de imprensa, audiências públicas e outros eventos;  

b) Apoio e assessoramento técnico, relativamente a esses temas, à 

Diretoria Executiva Nacional e à Secretaria Executiva do CONASEMS, 

aos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos Estados 

(COSEMS), e a gestores, profissionais e técnicos das Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS); 

c) Acompanhamento técnico da pauta da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) e dos Grupos de Trabalho (GT) tripartites a seguir mencionados, 

tendo elaborado notas técnicas, termos de referência e conteúdos 

técnicos e outros documentos relacionados às pautas desses GTs: (i) 

Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia (GTC&T); (ii) Comissão 

Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica 

(CICTAF) do Conselho Nacional de Saúde (CNS); e  (iii) Comitê Nacional 

para Promoção do Uso Racional de Medicamentos (CNPRUM); 

d) Levantamento de informações e documentos relacionados à assistência 

farmacêutica que pudessem subsidiar a composição das agendas de 

reuniões do Conselho Nacional de Representantes Estaduais do 

CONASEMS (CONARES) e da Diretoria da Entidade; e orientar a 

realização de cursos, oficinas e seminários e demais atividades de 

assessoramento aos COSEMS e gestores municipais de saúde;  

e) Análise, revisão técnica e elaboração de documentos e artigos para 

revistas e publicações internas e externas ao CONASEMS;  

f) Organização técnica do Congresso do CONASEMS; e  

g) Apoio na organização e participação técnica nos Congressos regionais 

dos COSEMS.  

4.2.2.2 PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COE E DO GTTAF 

No período de referência do presente Relatório, a Assessoria participou de 

atividades promovidas 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) da Entidade. 

Durante o quadrimestre, o GTTAF contou com referências técnicas em 25 

(vinte e cinco) COSEMS, além de 35 (trinta e cinco) colaboradores. O Grupo reuniu-
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se por meio de webconferências, em 06 e 17 de março de 2020, havendo 

estabelecido um cronograma de reuniões semanais, em função das demandas 

oriundas da pandemia da Covid-19. 

Em reunião de 17 de março, foi aprovado o texto base para as notas técnicas 

tripartites que subsidiaram a Nota Informativa Nº 1/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS - 

Recomendações para reorganização dos processos de trabalho nas farmácias e 

para a dispensação de medicamentos em situação da epidemia de Covid-19 

(Doença provocada pelo novo coronavírus SARSCoV-2), assinada em conjunto 

pelo Secretário da SCTIE/MS, pelo Presidente do CONASEMS e pelo Presidente 

do CONASS, publicada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE/MS) em 19 de março. A referida Nota 

Técnica, contendo orientações relacionadas à assistência farmacêutica, para o 

enfrentamento da pandemia, foi publicada na internet, no link: NOTA INFORMATIVA 

Nº. 1/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS .  

Na segunda quinzena de março, o cronograma semanal de reuniões do 

GTTAF foi colocado em prática, tendo sido criados subgrupos de trabalho, para 

discussão e elaboração de documentos relacionados ao tema. Além das reuniões 

semanais, foram realizadas quatro reuniões semanais adicionais dos subgrupos. 

No âmbito desses subgrupos, foram realizadas as seguintes atividades: (i) 

elaboradas listas sugestivas de medicamentos e produtos para saúde; (ii) 

monitorados os estudos e evidências sobre tratamentos no âmbito da Covid-19; iii) 

monitorado o desabastecimento de medicamentos; e iv) prestado apoio ao projeto 

Diagnósticos da Assistência Farmacêutica.  

Todas as reuniões foram realizadas por webconferência, totalizando 40 

(quarenta) reuniões web entre os meses de abril e maio.  

Os principais produtos elaborados no âmbito do GTTAF e de seus 

subgrupos, ou que receberam contribuições relevantes dessas instâncias técnicas 

de discussão, estão listados na Tabela III, a seguir, junto com respectivos links de 

acesso na internet. 

TABELA III - DOCUMENTOS SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ELABORADOS NO PERÍODO 

DE MARÇO A JUNHO DE 2020 

DATA DOCUMENTO ELABORADO 

18 DE MARÇO NOTA TÉCNICA Nº 134/2020 - CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS  
Altera, em caráter excepcional e temporária, as regras do Programa Aqui Tem 
Farmácia Popular, devido à situação de emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus 

Publicada pelo Ministério da Saúde 

Situação: vigente 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/03/SEI_25000.038808_2020_42-1.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/03/SEI_25000.038808_2020_42-1.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/22/Nota-Tecnica-134-2020-FARMACIA-POPULAR.pdf
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18 DE MARÇO OFÍCIO CIRCULAR Nº 9/2020 - CGCEAF/DAF/SCTIE/MS Orientações acerca 
da execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
(CEAF) no atual cenário de pandemia da Covid-19 

Publicada pelo Ministério da Saúde 

Situação: vigente 

20 DE MARÇO PORTARIA GM Nº 467, de 20 de março de 2020  Dispõe, em caráter 
excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de 
regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional previstas no art. 3º da Lei Nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia da Covid-19 

Publicada pelo Ministério da Saúde 

Situação: vigente 

23 DE MARÇO RDC 354 - Altera a RDC Nº 351/2020 - Controle Hidroxicloroquina e 
Cloroquina 

Publicada pela Anvisa 

Situação: revogada 

24 DE MARÇO OFÍCIO Nº 498/2020 - CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS - Informações 
complementares à NOTA TÉCNICA Nº 134/2020CPFP/CGAFB/DAF/ 
SCTIE/MS, encaminhada por meio do OFÍCIO Nº 473/2020/CPFP/CGAFB/ 
DAF/SCTIE/MS 

Publicado pelo Ministério da Saúde 

Situação: vigente 

24 DE MAÇO RESOLUÇÃO - RDC Nº 357, de 24 de março de 2020  - Estende, 
temporariamente, as quantidades máximas de medicamentos sujeitos a 
controle especial permitidas em Notificações de Receita e Receitas de 
Controle Especial e permite, temporariamente, a entrega remota definida por 
programa público específico e a entrega em domicílio de medicamentos 
sujeitos a controle especial, em virtude da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-
CoV-2) 

Publicada pela Anvisa 

Situação: vigente 

25 DE MARÇO OFÍCIO CIRCULAR Nº 11/2020 - CGCEAF/DAF/SCTIE/MS -  
Orientações acerca da execução do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica (CEAF) no atual cenário de pandemia da Covid-19 

Publicado pelo Ministério da Saúde 

Situação: vigente 

25 DE MARÇO RESOLUÇÃO Nº 22, de 25 de março de 2020 

Concede redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de 
Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 
1980, internalizado pelo Decreto Legislativo Nº 66, de 16 de novembro de 
1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Coronavírus/Covid-
19 

Publicada pelo Ministério da Economia 

Situação: vigente 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/August/05/Of--cio-Circular-n---09-2020-CGCEAF-DAF-SCTIE-MS---0014022723.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-354-de-23-de-marco-de-2020-249317430
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/22/Nota-Tecnica-134-2020-FARMACIA-POPULAR.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-357-de-24-de-marco-de-2020-249501721
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/August/05/Of--cio-Circular-n---11-2020-CGCEAF-DAF-SCTIE-MS---0014141749.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-22-de-25-de-marco-de-2020-249807290?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3FqSearch%3DCLOROQUINA
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ABRIL "Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária" 

Publicado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde/MS 

Situação: vigente 

08 DE ABRIL Diretrizes para diagnóstico e tratamento da Covid-19- versão 2 

Publicada pela SCTIE/MS 

Situação: vigente 

14 DE ABRIL NOTA TÉCNICA Nº 10/2020-DESF/SAPS/MS 

Autoriza, em caráter excepcional, a dispensação do medicamento oseltamivir 
pelas farmácias públicas do Brasil, mediante apresentação de declaração de 
indicação de uso pelo serviço de teleatendimento do Ministério da Saúde 
(TeleSUS). O GTTAF elaborou oficio solicitando a revogação da Nota Técnica 
pelo MS 

Publicado pelo Ministério da Saúde 

Situação: revogada 

15 DE ABRIL RDC Nº 372, de 15 de abril de 2020  

Dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, 
Psicotrópicas, Precursoras e outras sob Controle Especial) da Portaria 
SVS/MS Nº 344, de 12 de maio de 1998, e dá outras providências 

Publicada pela Anvisa 

Situação: revogada 

24 DE ABRIL Lista de Medicamentos:  

Elenco de medicamentos utilizados no âmbito da Covid-19 em pacientes sob 
regime de hospitalização no Brasil 

24 DE ABRIL https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-AF-OK.pdf: 
Elenco de Produtos para saúde utilizados sob regime de hospitalização no 
Brasil, no cenário da Covid-19:  equipamentos, materiais, EPI, dentre outros 

07 DE MAIO OFÍCIO CIRCULAR Nº 17/2020 - CGCEAF/DAF/SCTIE/MS 

Orientações acerca da execução do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica (CEAF) no atual cenário de pandemia da Covid-19 

Publicado pelo Ministério da Saúde 

Situação: vigente 

MAIO Ofício CONASS/CONASEMS Nº 003/2020 

Iminente desabastecimento do Fosfato de Oseltamivir -  Tamiflu ® (esse 
documento sustentou a revogação de notas técnicas e adequou protocolos 
oficiais) (*) 

20 DE MAIO Ofício CONASEMS Nº 0163/2020 

Desabastecimento de medicamentos no SUS no cenário da pandemia da 
Covid-19 (esse documento sustentou a criação de subgrupo de crise para 
enfrentamento do desabastecimento de medicamentos para intubação 
orotraqueal (IOT) e as estratégias nacionais de aquisição emergencial) (*) 

 (*) esses ofícios resultaram dos levantamentos e do monitoramento feito junto 
com o GTTAF 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/08/20200408-ProtocoloManejo-ver07.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/13/Diretrizes-COVID-13-4.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/14/NOTA-TECNICA-102020-DESFSAPSMSver001.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-372-de-15-de-abril-de-2020-252726528
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/LISTA-MEDICAMENTOS-.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-AF-OK.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-AF-OK.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-AF-OK.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/August/05/Of--cio-Circular-n---17-2020--CGCEAF-DAF-SCTIE-MS---0014740655.pdf
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4.2.2.3 MEDICAMENTOS PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

Em junho de 2020, a Assessoria Técnica participou de reuniões diárias, 

inclusive nos fins de semana, do Subgrupo de crise para enfrentamento do 

desabastecimento de medicamentos para intubação orotraqueal e as estratégias 

nacionais de aquisição emergencial, enviando todos os resumos, documentos, 

instrumentos e ferramentas para os COSEMS e SMS de Capitais de todo o Brasil. 

Em 26 de Junho foi iniciada a elaboração de levantamento semanal 

permanente de monitoramento dos 22 (vinte e dois) medicamentos elencados como 

essenciais para intubação orotraqueal (IOT). 

4.2.2.4 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA  

Foi realizado o acompanhamento dos trabalhos contratados junto à empresa 

especializada Kune Consultoria em Saúde Ltda. (Kune Saúde Consulting – KSC), 

de apoio ao desenvolvimento das capacidades operativas do CONASEMS no 

desenvolvimento da carteira de serviços farmacêuticos da Atenção Primária/Básica 

e a avaliação de tecnologias sanitárias (Termo de Referência Pessoa Jurídica - 

TRPJ Nº 02/2020); tendo sido concluídos e entregues os seguintes produtos: 

a) Produto 2: Documento técnico contendo detalhamento do Plano de 

Trabalho, com descrição das fases, atividades e cronograma, do 

componente Apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa do 

CONASEMS na avaliação de tecnologias sanitárias; 

b) Produto 3: Documento técnico contendo revisão nacional e internacional 

sobre serviços farmacêuticos na Atenção Primária/Básica com objetivo 

de identificar os serviços farmacêuticos no Brasil e em outros países em 

desenvolvimento, com base na evidência disponível; 

c) Produto 4: Documento técnico contendo a descrição do âmbito funcional 

e dos Serviços Farmacêuticos atuais na Atenção Básica no Brasil e os 

serviços necessários em coerência com a Carteira de Serviços da 

Atenção à Saúde, parte do componente Apoio ao desenvolvimento da 

capacidade operativa do CONASEMS nos Serviços Farmacêuticos da 

Atenção Básica; e 

d) Produto 5: Documento técnico contendo proposta de definição de 

missão, visão e cliente, os âmbitos funcionais e as linhas de serviços dos 

serviços farmacêuticos na Atenção Básica no Brasil, do componente 

Apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa do CONASEMS nos 

serviços farmacêuticos da Atenção Básica. 

  



 

 

36 

4.2.2.5 COOPERAÇÃO COM A OPAS/OMS 

Foram realizadas atividades relacionadas à cooperação entre o CONASEMS 

e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS), objeto da Carta Acordo SCON2019-00482, firmada em novembro de 

2019, para realização do Projeto “Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica: análise da relação municipal de medicamentos do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica e processos de aquisição praticados pelos 

municípios brasileiros”.  

Foram contratadas empresas especializadas para a realização de atividades 

previstas e entregues os seguintes produtos desenvolvidos no quadrimestre: 

a)  TRPJ Nº 038/2019: 

I -  PRODUTO 3: Documento técnico contendo o Plano de Trabalho do 

Projeto “Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica”, 

aprovado pela Diretoria do CONASEMS; 

II -  PRODUTO 4: Documento técnico contendo proposta do plano de análise 

para subsidiar a elaboração do Volume 1: Caracterização dos Municípios 

participantes do Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal de 

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica; 

III -  PRODUTO 5: Documento técnico contendo proposta de instrumento de 

coleta para o monitoramento da Assistência Farmacêutica da Atenção 

Básica; e 

IV -  PRODUTO 6: Documento técnico contendo os estudos preliminares 

referentes ao plano de análise para subsidiar a edição da publicação 

sequenciada “Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na Atenção 

Básica do CONASEMS”, sendo o Volume 1: Caracterização dos 

municípios participantes do Levantamento Nacional sobre a Relação 

Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica. 

b)   TRPJ Nº 039/2019: 

I -  PRODUTO 3: Documento técnico descrevendo as atividades, os 

resultados e as propostas definidas na primeira oficina para a elaboração 

dos indicadores para monitoramento das listas municipais de 

medicamentos e sua aquisição; 

II -  PRODUTO 4: Documento técnico contendo descrição das diretrizes para 

elaboração de listas de medicamentos essenciais propostas por 

agências e instituições internacionais de saúde; 
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III -  PRODUTO 5: Documento técnico descrevendo as atividades, os 

resultados e as propostas definidas na segunda oficina para a 

elaboração dos indicadores para monitoramento das listas municipais de 

medicamentos e sua aquisição; e 

IV -  PRODUTO 6: Documento técnico contendo revisão da literatura com a 

finalidade de avaliar o impacto dos anti-inflamatórios, analgésicos, 

antipiréticos, anti-hipertensivos e antivirais, incluindo o oseltamivir e a 

cloroquina/hidroxicloroquina, no tratamento da Covid-19, bem como na 

evolução da infecção causada pelo SARS-CoV2. 

4.2.2.6 PROJETO GLICA MELITO 

Foi realizado o acompanhamento do Projeto Glica Melito, implementado em 

parceria entre o CONASEMS, o Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento 

Social (IPADS) e a Novo Nordisk.  

Esse Projeto tem como objetivos: (i) a implementação dos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento de pessoas com 

Diabetes Mellitus tipo 1; (ii) a capacitação das equipes de saúde para o tratamento 

de Diabetes Mellitus tipo 1 e o uso das tecnologias disponibilizadas no SUS; (iii) o 

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

insulinoterapia, automonitorização glicêmica, orientação nutricional e prática de 

atividade física; e (iv) a promoção do autocuidado para Diabetes Mellitus tipo 1. 

Durante o período, foi feito o acompanhamento do acesso ao hotsite, do 

número de profissionais inscritos e do número de profissionais que realizaram os 

cursos disponibilizados até junho. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela IV, a seguir. 

TABELA IV 
 RESULTADOS DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS DISPONIBILIZADOS NO ÂMBITO 

DO PROJETO GLICA MELITO, ATÉ JUNHO/2020 

CURSOS Nº DE ALUNOS 

Total de alunos cadastrados nos Cursos 1508 

Alunos que completaram o curso para a Equipe Médica 
Inscritos 205 

Conclusos 55 

Alunos que completaram o curso para a Equipe Multidisciplinar 
Inscritos 519 

Conclusos 151 

Alunos que completaram o curso para Agentes Comunitários de 
Saúde, Profissionais Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 

Inscritos 380 

Conclusos 192 

FONTE: DADOS DO HOTSITE DO PROJETO GLICA MELITO – POSIÇÃO JUNHO/2020 
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4.2.2.7 PROJETO ATENÇÃO BÁSICA 

Foi realizada a supervisão das atividades do Projeto “Atenção Básica: 

Capacitação e Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Integração 

das Práticas de Cuidado na Equipe de Saúde”, desenvolvido pelo Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (HAOC) no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).  

O Projeto visa a capacitação e a qualificação dos serviços farmacêuticos e 

integração das práticas de cuidado na equipe de saúde; e 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.  

Nesse período, houve impactos no cronograma e ações do Projeto em 

função da pandemia da Covid-19, sendo necessário suspender algumas atividades, 

que foram retomadas ainda em maio de 2020.  

Pela necessidade, após a suspensão das atividades nos meses de março e 

abril, o Grupo Executivo do Projeto, do qual o CONASEMS faz parte junto com o 

Ministério da Saúde e o HAOC, deliberou em acatar a proposta de criar um 

ambiente de apoio aos municípios para enfrentamento da pandemia. 

Esse ambiente é a Plataforma de Apoio à Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde (AB/APS) no enfrentamento ao 

Coronavírus (Covid-19). O público-alvo foi composto pelos gestores e profissionais 

que atuam na Assistência Farmacêutica, onde o Projeto buscou unir esforços e 

ampliar o apoio aos municípios brasileiros, nesse contexto da pandemia do novo 

coronavírus, com o objetivo de contribuir para a melhor organização dos serviços 

farmacêuticos, fornecendo informações confiáveis e com respaldo científico, além 

de oportunizar o diálogo entre os gestores e profissionais que atuam na Assistência 

Farmacêutica.  

Os conteúdos selecionados estão relacionados à AB/APS, no desafio de 

combater e minimizar os problemas no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-

19), podendo ser acessados por meio dos links informados a seguir: 

a) https://proadi.eadhaoc.org.br/course/view.php?id=357; e 

b) https://www.conasems.org.br/plataforma-de-apoio-a-assistencia-farmaceutica-na-ab-

traz-informacoes-sobre-covid-19/ 

4.2.2.8 OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS 

A Assessoria Técnica desenvolveu, ainda, as seguintes atividades, no 

período de referência deste Relatório, relativamente à assistência farmacêutica: 

https://proadi.eadhaoc.org.br/course/view.php?id=357
https://www.conasems.org.br/plataforma-de-apoio-a-assistencia-farmaceutica-na-ab-traz-informacoes-sobre-covid-19/
https://www.conasems.org.br/plataforma-de-apoio-a-assistencia-farmaceutica-na-ab-traz-informacoes-sobre-covid-19/
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a) Continuidade ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo; 

b) Apoio técnico à Direção do CONASEMS e ao GTTAF, com foco na 

assistência farmacêutica; e 

c) Continuidade aos trabalhos realizados junto à rede de pesquisadores, 

composta por cientistas das cinco regiões do País que atuam como 

colaboradores da Entidade, contribuindo para a gestão municipal do 

SUS. A mencionada rede é composta pelas seguintes instituições e 

respectivos cientistas:   

I -  Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS):  

Orlando Mario Soeiro; 

II -  Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): Prof. Dr. 

Mauro Silveira de Castro, Prof. Dr. Sotero Serrate Mengue e 

Andréia Fontanella; 

III -  Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP): Profa. 

Dra. Vera Lúcia Luiza; 

IV -  Universidade Federal do Ceará (UFC): Prof. Dr. Paulo Arrais; e 

V -  Universidade Federal do Pará (UFPA): Prof. Dr. Orenzio Soler; 

d) Continuidade à 2ª edição do Curso I – “Gestão do Cuidado Farmacêutico 

na AB”; e à 1ª edição do Curso II – “Assistência Farmacêutica na Gestão 

Municipal: instrumentalização à prática nos serviços”, (nível médio ou 

técnico) e iniciadas as atividades da sua 2ª edição; 

e) Concluídas as atividades da 1ª edição do Curso III – “Assistência 

Farmacêutica na Gestão Municipal: instrumentalização à prática nos 

serviços”, (nível superior) e iniciadas as relativas à da 2ª edição; 

f) Iniciadas as atividades da 2ª edição do Curso IV – “Cuidado 

Farmacêutico na Atenção Básica: aplicação do método clínico”; 

g) Em março foi suspensa a fase de Apoio à Implantação do Método 

Clínico, do Projeto, que havia sido lançada em fevereiro de 2020, em 

função da pandemia, sendo que, posteriormente, o Grupo Executivo do 

Projeto reconheceu a impossibilidade de retomar essa fase; e 

h) Registrada a participação, na qualidade de primeiro suplente, do 

Assessor Técnico do CONASEMS que atua na área da Assistência 

Farmacêutica, na representação da Entidade na Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). No quadrimestre em 

referência, realizaram-se as seguintes reuniões ordinárias: a 86ª 

Reunião, nos dias 4 e 5 de março; e a 87ª Reunião, em 3 e 4 de junho. 

Nos meses de abril e maio, as atividades foram suspensas em função 

da pandemia da Covid-19.  
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4.2.3 ECONOMIA DA SAÚDE   

4.2.3.1 ATIVIDADES REGULARES 

Na área temática da Economia da Saúde, a Assessoria Técnica do 

CONASEMS desenvolve, regularmente, as seguintes atividades principais:  

a) Acompanhamento da execução e análise das peças orçamentárias da 

União;  

b) Realização dos Fóruns de Debates “Novo Regime Fiscal: Efeitos na 

Saúde”;  

c) Realização de análises de propostas de Projetos de Leis relacionados 

ao tema financiamento da saúde;  

d) Acompanhamento e análise das propostas de financiamento da Saúde 

apresentadas pelo Ministério da Saúde;  

e) Suporte à Diretoria Executiva e ao Gabinete em eventos e 

apresentações sobre o tema;  

f) Representação dos municípios nas comissões temáticas do SUS, como 

a Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do Conselho 

Nacional de Saúde;  

g) Articulação de parcerias com instituições de destaque no cenário Saúde;  

h) Atendimento a demandas dos COSEMS e municípios relacionadas ao 

tema; elaboração e manutenção do Painel de Apoio à Gestão; e 

i) Elaboração de Notas Técnicas. 

No período de referência do presente Relatório, em razão da pandemia da 

Covid-19, quase a totalidade das ações foram realizadas de forma virtual, conforme 

explicitado no subitem 3.2.  

4.2.3.2 ATIVIDADES DE DESTAQUE 

A seguir, apresentam-se as atividades de destaque desenvolvidas pela 

Assessoria Técnica do CONASEMS, no subgrupo temático Economia da Saúde: 

a) Acompanhamento das proposições legislativas, junto ao Congresso 

Nacional relativas a essa área temática, com destaque para a tramitação 

do PLP Nº 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 presidencial da Lei Complementar nº 172, em 15 de abril de 

2020; 
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b) Orientação aos gestores municipais de saúde no tocante à 

reprogramação dos saldos decorrentes da LC 172; 

c) Orientação aos gestores municipais de saúde para a execução dos 

recursos dedicados ao enfrentamento da pandemia relacionada à Covid-

19;  

d) Elaboração de notas técnicas contendo recomendações sobre a correta 

contabilização e execução dos recursos Covid-19, assim como das 

novas normas de repasse dos recursos federais e da autorização de 

reprogramação dos saldos remanescentes por meio da LC 172: 

I -  Nota Técnica sobre a Portaria GM/MS Nº 774/2020; 

II -  Nota: Como executar saldos de exercícios anteriores?; relacionada 

à Lei Complementar Nº 172, de 2020 (LC 172), que dispõe sobre a 

transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos 

fundos de saúde dos entes federativos, provenientes de repasses 

federais; originada do Projeto de Lei Complementar (PLP) Nº 232; 

III -  Nota: Normas sobre o financiamento do SUS estabelecidas em 

decorrência da Covid-19; e 

IV -  Nota técnica: Novas regras sobre o financiamento e a transferência 

dos recursos federais para saúde; 

e) Acompanhamento das liberações dos créditos extraordinários em favor 

do Ministério da saúde para ações de enfrentamento da Covid-19– 19; 

f) Acompanhamento dos repasses do Fundo Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde (FNS/MS) a municípios para enfrentamento da 

Covid-19– 19; 

g) Apoio à direção do CONASEMS, nas negociações e pactuações 

tripartites para a distribuições dos recursos alocados para o 

enfrentamento da Covid-19; 

h) Participação de reunião com Banco Interamericano de Desenvolvimento 

– BID para tratar de ações conjuntas para enfrentamento da Covid-19– 

19; 

i) Promoção e participação de webconferências para orientação aos 

gestores de saúde sobre aplicação dos recursos da Covid-19 e sobre a 

LC 172. As webconferências promovidas pela Assessoria Técnica estão 

disponíveis no CANAL do CONASEMS no Youtube, no endereço: 

https://www.youtube.com/user/canalCONASEMS; 

j) Promoção de webconferências, em parceria com a Rede Colaborativa 

de Apoio CONASEMS/COSEMS, para orientação aos apoiadores 

acerca do financiamento das ações para enfrentamento à pandemia; 

k) Representação do CONASEMS em atividades promovidas pelos 

COSEMS para tratar da utilização dos recursos do SUS para 

https://www.youtube.com/user/canalCONASEMS
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enfrentamento à Covid-19, com destaque para as realizadas pelos 

COSEMS BA, SC, RS e CE; 

l) Planejamento e organização da Pesquisa Gestão Orçamentária do SUS, 

para identificação das dificuldades dos municípios na execução dos 

recursos financeiros da saúde, além dos principais obstáculos ao 

combate à Covid-19, em articulação com pesquisadores da Fundação 

Getúlio Vargas, Universidade de Zurick, Universidade da California e 

London School Economics; e 

m)  Participação nas reuniões semanais promovidas pela Comissão 

Intersetorial de Financiamento e Orçamento do Conselho Nacional de 

Saúde. 

4.2.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO 

As principais atividades realizadas pela Assessoria Técnica do CONASEMS, 

relativamente ao subgrupo temático da Educação em Saúde e Gestão do Trabalho, 

estão listadas a seguir.   

4.2.4.1 REVISÃO DAS NOTAS TÉCNICAS SOBRE A COVID-19 

Entre os dias 6 e 30 de março, a Assessoria Técnica procedeu à revisão de 

todas as notas técnicas referentes à 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 a Covid-19. 

4.2.4.2 LI ENFERMAGEM  

O Laboratório de Inovação em Enfermagem (LI Enfermagem) é uma 

iniciativa promovida pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em parceria 

com a OPAS/OMS, com o apoio do CONASEMS, do Ministério da Saúde (MS), 

do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn) 

Seu objetivo é 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, e da 

educação e formação profissional. 

Nos dias 12 e 13 de março, a Assessoria Técnica participou de Seminário 

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

sobre o LI Enfermagem, para acompanhamento e avaliação das experiências 

inovadoras produzidas pela Enfermagem no âmbito do Sistema Único de Saúde.  
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FIGURAS III E IV 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DO SEMINÁRIO SOBRE O LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO EM 

ENFERMAGEM – EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2020 

4.2.4.3 ARTICULAÇÃO COM IEP/HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS  

Em 25 de março, a Assessoria Técnica participou de reunião de trabalho 

junto com a equipe do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), do Hospital Sírio 

Libanês, sobre os projetos desenvolvidos por aquele instituto no âmbito do 

PROADI-SUS, para atender à demanda crescente por capacitação de profissionais 

na aplicação de metodologias, ferramentas e técnicas voltadas ao ganho de 

eficiência e eficácia nos processos corporativos, sejam eles assistenciais ou 

administrativos.  

4.2.4.4 APOIO E VALORIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 

O CONASEMS concebeu o projeto de instituição do Núcleo de Apoio e 

Valorização da Gestão Municipal do SUS (NAVEG), visando dotar os gestores 

municipais de saúde de acesso a iniciativas e conteúdos formativos de forma 

orgânica, utilizando o conceito de multiplataforma.  

No dia 24 de abril, integrantes da Assessoria Técnica iniciaram as 

discussões e trocas de impressões sobre o NAVEG com principais interlocutores 

deste Conselho, na área de educação. 

Em 27 de abril, nova reunião remota do NAVEG para apresentação e 

conhecimento acerca de diferentes iniciativas educativas do CONASEMS, iniciando 

pelo Projeto Assistência Farmacêutica e integração com AB. Na ocasião, a equipe 

também abordou a construção de política de educação no CONASEMS e uma 

secretaria acadêmica. No mesmo dia, foi realizada reunião remota do NAVEG com 

a equipe envolvida na implementação do Projeto Aedes na Mira. 
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Em 8 de maio, as reuniões sobre o projeto NAVEG prosseguiram com a 

equipe que supervisiona o andamento do Curso de Direito Sanitário com foco na 

Judicialização, desenvolvido pelo Hospital do Coração (HCor), no âmbito do 

PROADI-SUS. Em 15 de maio, a reunião sobre o NAVEG enfocou o projeto Rede 

Colaborativa, de forma a alinhar com a proposta pedagógica do NAVEG. 

4.2.4.5 OFICINA PARA APOIADORES SOBRE A LC 172  

A Lei Complementar Nº 172, de 15 de abril de 2020 (LC 172), estabeleceu 

orientações 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. 

Em 11 de maio, o CONASEMS realizou reunião de preparação de 

webconferência para construção da Oficina para apoiadores sobre a LC 172. Na 

ocasião, foram apresentados os subgrupos dos apoiadores, divididos em função da 

necessidade de atenção; da lógica de estudo de casos; da metodologia empregada; 

e da função dos facilitadores nos subgrupos.  

Em 15 de maio, realizou-se a capacitação de facilitadores para a Oficina para 

apoiadores sobre a LC 172, que contemplou a leitura de casos e o esclarecimento 

de dúvidas sobre o papel do facilitador e a metodologia a ser por eles adotada no 

trabalho de facilitação. Foram, também, enviados convites aos coordenadores de 

apoio e realizada a chamada de apoiadores. 

A Oficina de capacitação dos integrantes do projeto Rede Colaborativa, 

sobre a LC 172 foi realizada em 19 de 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 capacitadas 60 (sessenta) pessoas, dentre apoiadores e 

coordenadores de apoio, divididas em 6 (seis) grupos acompanhados pelos 

facilitadores. 
 

4.2.4.6 REPRESENTAÇÃO NA CIRHRT  

Nos dias 5 e 6 de maio e 2 e 3 de junho, a Assessoria Técnica representou 

o CONASEMS nas reuniões ordinárias da 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. Sua atuação atende ao 

comando do art. 27 da Lei Nº 8.080, de 1990, no que concerne à organização de 

um sistema de formação de recursos humanos, em todos os níveis de ensino, 
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inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente 

aperfeiçoamento de pessoal. 

A CIRHRT, dentre outras atribuições, é responsável pela elaboração de 

pareceres de processos de autorização, reconhecimento e renovação de cursos de 

graduação da área da saúde, pautados nas necessidades sociais em saúde; e 

dispõe de uma câmara técnica que trata especificamente dos temas ligados à 

formação em Saúde.  

A Comissão é composta por representantes dos seguintes órgãos e 

entidades públicas e privadas: associações de ensino, conselhos federais, 

federações profissionais e executivas estudantis da área da saúde, gestores do 

Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, docentes, trabalhadores, 

conselheiros de saúde, dentre outros.  

4.2.4.7 OBSERVATÓRIO COVID-19 

Em 29 de abril, a Assessoria Técnica participou de reunião com técnicos da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), para a cooperação técnica entre as duas 

Instituições no âmbito do Observatório Covid-19, cujo objetivo é produzir 

informações para a ação de combate à pandemia, por meio do desenvolvimento de 

análises integradas, tecnologias, propostas e soluções para enfrentamento da 

pandemia por Covid-19 pelo SUS e pela sociedade brasileira. 

4.2.4.8 OUTRAS ATIVIDADES 

Em 22 de maio, realizou-se reunião entre as Assessorias Técnicas e de 

Comunicação Social do CONASEMS, para planejamento do Catálogo da Mostra 

Brasil, Aqui Tem SUS/2020. Devido às restrições decorrentes da pandemia, o 

CONASEMS decidiu promover a 1ª Mostra Virtual Aqui tem SUS – Enfrentamento 

à Covid-19, com realização de rodas de conversa virtuais, lives, webinários e 

apresentação de experiências exitosas no combate à Covid-19. 

No dia 26 de maio, a Assessoria Técnica participou de sessão de debates 

promovida pelos hospitais de excelência participantes do PROADI/SUS, com foco 

na telemedicina e no apoio ao enfrentamento da pandemia. 

Em 16 de junho, a Assessoria participou de reunião com técnicos do 

Ministério da Saúde sobre o Programa Mais Médicos, visando atender às 

demandas dos gestores municipais de saúde no enfrentamento da pandemia.  
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4.2.5 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 

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

trabalho do CONASEMS.  

Nos meses de março a junho de 2020, a atuação da Assessoria Técnica 

voltou-se principalmente para os seguintes projetos e atividades:  

a) Desenvolvimento de ações do Grupo Técnico da Atenção Básica 

(GTAB);  

b) Orientação e concepção de estratégias para a execução do Plano de 

Fortalecimento da Atenção Básica;  

c) Participação efetiva nas agendas da Comissão Intergestores Tripartite, 

com foco na proposta de novo modelo de financiamento da Atenção 

Básica junto ao Ministério da Saúde, assim como nos seminários 

estaduais para discussão do modelo; e  

d) Apoio aos COSEMS nas estratégias de implementação das pactuações. 

As principais atividades realizadas pela Assessoria Técnica no Quadrimestre 

Março-Junho de 2020, constam da Tabela V, a seguir, em ordem cronológica. 

TABELA V 
ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSESSORIA TÉCNICA PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO 

BÁSICA – ATÉ JUNHO/2020 

DATA ATIVIDADE/PROJETO 

04 DE MARÇO Acompanhamento da Vice-Presidente do CONASEMS, Cristiane Pantaleão, em 
reunião do GT Tripartite sobre Atenção Primária à Saúde 

A pauta do GT contemplou os seguintes assuntos: (i) alteração da 
operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas 
Privadas de Liberdade e criação do Reintegra APS; (ii) discussão do Programa 
Pré-Natal Odontológico; (iii) critérios para priorização de credenciamento de 
equipes da ESF e EAP; (iv) criação de marcador para municípios com 100% ou 
mais de cobertura (Portaria Nº 173/2020); e provimento médico – status e 
calendário de implementação 

05 DE MARÇO Acompanhamento da apresentação de proposta de Plano de Redução da 
Mortalidade Materna e na Infância, por causas evitáveis (PREMMICE) 

A referida proposta foi reapresentada em reunião do GTAB e Vigilância em 
Saúde, promovida em 10 de março, com participação de representantes do 
CONASS e da equipe SAPS-MS 

11 DE MARÇO Participação no Fórum Nacional da Gestão da Atenção Básica, em 
acompanhamento ao Presidente do CONASEMS e de seu Secretário Executivo, 
no qual foram discutidos os atributos da Atenção Primária e o seu novo 
financiamento 

Também participaram do evento representações do CONASS, de 
Coordenações Estaduais de Atenção Básica, de todos os COSEMS e do 
Ministério da Saúde 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

11 DE MARÇO Participação em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas/SP, 
com o objetivo de orientar sobre dúvidas relacionadas a sistemas de informação 
e ao financiamento federal da Atenção Básica 

1º DE ABRIL O Presidente do CONASEMS, acompanhado do Secretário Executivo e 
integrantes da Assessoria Técnica, participaram de reunião com o Secretário 
da SAPS/MS. A pauta contemplou discussões sobre os prazos do Previne 
Brasil; carga horária Mais Médicos; divisão dos testes rápidos; e proposta sobre 
os centros de triagem 

6 DE ABRIL Realização de reunião remota com representantes dos apoiadores sobre a LC 
172. Estiveram presentes representantes dos apoiadores dos Estados do 
Ceará, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e Acre e da Coordenação de Apoio 
do CONASEMS 

Durante a reunião foi discutida a  destinação  de recursos às ações de 
enfrentamento à Covid-19 e dirimidas dúvidas sobre a execução, pela gestão 
municipal, dos recursos financeiros em tempo de enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus 

6 DE ABRIL Realização de webconferência  com representantes dos COSEMS e 
coordenadores de apoio, com a participação de integrantes da Secretaria 
Executiva do CONASEMS, especialmente de sua Assessoria Técnica, para 
repassar informações sobre as principais Portarias recentemente publicadas e 
os Projetos de Lei em andamento, de interesse à saúde; além de esclarecer 
dúvidas gerais dos COSEMS e repassar informe sobre hotsite do CONASEMS 

13 DE ABRIL Participação em reunião remota, entre as equipes de assessorias técnicas do 
CONASS e CONASEMS, para debate do conteúdo e do formato do documento 
“Atenção Ambulatorial Especializada e Enfrentamento à Covid” 

14 DE ABRIL Participação da assessoria, conjuntamente com o Diretor Financeiro do 
CONASEMS, de reunião na Secretaria de Atenção Primária da Saúde do 
Ministério da Saúde (SAPS/MS) sobre centros de triagem CNES; Profissionais 
Mais Médicos no grupo de risco Covid-19; Portaria MS/GM Nº  639, de 31 de 
março de 2020, que dispõe sobre a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo – 
Profissionais da Saúde”;  e Banco de Dados do “Programa Brasil Conta Comigo 
– Acadêmico” 

15 DE ABRIL Participação em reunião do GTAB, sobre os desafios da Atenção Primária à 
Saúde (APS) no enfrentamento à Covid-19. Foram discutidos os seguintes 
assuntos: (i) a APS no território e a universalização no enfrentamento à Covid-
19; (ii) ampliação de horário de atendimento e recursos humanos; (iii) 
experiências de organização dos serviços de APS; (iv) Teleatendimento e 
teleconsultoria; e (v) elaboração de conteúdo para auxílio aos gestores no 
trabalho da APS 

O referido Grupo se reuniu novamente em 24 de abril, para discutir os 
encaminhamentos da reunião anterior 

20 DE ABRIL Promoção de “live” com “Orientações para o Programa Previne Brasil”. Na 
ocasião, assessores técnicos do CONASEMS transmitiram ao vivo orientações 
sobre o Programa Previne Brasil e seus novos prazos 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

6 DE MAIO Participação em videoconferência, com o CONASS, o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz (HAOC), os COSEMS e as Secretarias Estaduais de Saúde para 
apresentação do "Guia orientador para o enfrentamento da pandemia Covid-19 
na Rede da Atenção à Saúde" 

6 DE MAIO Participação do CONASEMS na reunião ordinária do GT Tripartite de Atenção 
Primária à Saúde  

7 DE MAIO Realização em Webconferência sobre o enfrentamento à Covid-19 na APS, com 
as coordenações estaduais de atenção básica e representantes de COSEMS 
de todos os Estados, além da equipe técnica da SAPS/MS 

Durante o evento, foi acordada uma agenda de reuniões para discutir o papel 
da APS no enfrentamento à Covid-19, com a realização de 3 (três) 
webconferências por dia, com a presença de dois Estados por momento 

11 DE MAIO Participação em reunião com representantes da Aliança "Todos pela Saúde", 
sobre a doação de oxímetros para a Atenção Básica (AB), ocasião em que o 
CONASEMS apresentou esboço de proposta para distribuição de oxímetros no 
âmbito da AB aos municípios 

12 DE MAIO Participação em reunião com a Secretária Substituta da SAPS/MS, para discutir 
assuntos pendentes da APS, tais como: (i) Portarias sobre centros de 
atendimento e comunitários; (ii) encerramento, em maio, de contratos do 
Programa Mais Médicos (discutir prorrogação de contratos, novos 
chamamentos e providências a cargo da Agência para o Desenvolvimento da 
Atenção Primária à Saúde - ADAPS); (iii) Portarias: Credenciamento do 
Informatiza APS; Residências; Credenciamento de Equipes Saúde da Família 
(ESF); Prorrogação da Portaria Cadastre Já; Lista de cadastro no e-gestor 
(auxílio à captação ponderada); e Centros de triagem (Portaria em construção)  

14 DE MAIO Participação em reunião sobre o Painel indicadores da SAPS/MS, quando foram 
apresentados os dados referentes aos resultados dos indicadores do 1º 
quadrimestre de 2020 

Estiveram presentes na reunião, além de técnicos da Assessoria Técnica, o 
Secretário Executivo do CONASEMS e técnicos da SAPS/MS 

18 DE MAIO Participação em reunião entre o CONASEMS, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
(HAOC), o CONASS e o Hospital Israelita Alberto Einstein (HIAE), sobre 
estratégias para a implementação do Guia de Enfrentamento à Pandemia na 
Rede de Atenção à Saúde; Os representantes dos hospitais de excelência 
HAOC e HIAE integram o grupo condutor 

20 DE MAIO Participação em reunião entre o CONASEMS, o HAOC e representantes do 
COSEMS/RS (a coordenadora do apoio, a apoiadora e a assessora técnica), 
para alinhar processo de construção de vídeos para o Varal de Experiências, 
#oSUSquefazemos e a Mostra Brasil aqui tem SUS 

20 DE MAIO Participação em reunião Extraordinária do GT de Atenção Primária à Saúde, 
com participação do CONASEMS, CONASS e SAPS/MS, para discussão dos 
indicadores para APS do Previne Brasil 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

28 DE MAIO Promoção de Live sobre o Programa Previne Brasil, para apresentação dos 
resultados do 1º Quadrimestre aos gestores municipais de saúde 

2 DE JUNHO Participação em reunião sobre a implementação do Guia Orientador para 
Enfrentamento à Pandemia na RAS, na região da Planície Litorânea do Piauí 

Também participaram representantes da SESA/PI, do COSEMS/PI; da gestão 
dos municípios da região, e das regionais de saúde do Estado 

4 DE JUNHO Realização da Oficina de implementação do Guia de Enfrentamento à 
Pandemia na RAS no Estado do Piauí - Região de Carnaubais e Entre Rios, 
com participação de representantes do COSEMS, apoiadores, técnicos e 
coordenação do apoio, e representantes da SESA/PI 

5 DE JUNHO Participação em reunião de discussão de ações desenvolvidas pelo HAOC para 
o enfrentamento da pandemia da Covid-19 

Estiveram presentes na reunião a equipe do HAOC, consultores, representantes 
do Ministério da Saúde e representantes do CONASS e do CONASEMS que 
acompanham os projetos PROADI: Rede Colaborativa, Planejamento 
Estratégico, Atenção Básica e Regionalização 

15 DE JUNHO Promoção de reunião para avaliação das Oficinas de Implementação do Guia 
Orientador. A ocasião também serviu para a proposição de novos arranjos no 
acompanhamento da implementação do guia nos Estados 

16 DE JUNHO Participação em reunião de implementação do Guia Orientador, no Estado do 
Rio Grande do Sul, com a presença de representantes da Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), do COSEMS/RS, do CONASS e do 
HAOC 

19 DE JUNHO Realização da Oficina de implementação do Guia Orientador no RS, com a 
presença de representantes da SES/RS, do COSEMS/RS e representantes dos 
municípios das regiões 23, 24, 25 e 26 da Macro Serra 

22 DE JUNHO Realização da Oficina de implementação do Guia Orientador no Estado do 
Paraná, com a participação da SES/PR, COSEMS/PR, CONASS e CONASEMS 

29 DE JUNHO Realização de nova reunião sobre o Guia Orientador, no Estado do Paraná, 
quando os representantes da SES/PR, COSEMS/PR, CONASS e CONASEMS 
acordaram a realização de reuniões semanais, com objetivo de fechar 
documento de orientação em relação à implementação do Guia nas regiões de 
saúde e painel de bordo para monitoramento das ações 

24 DE JUNHO Realizada web oficina para Implantação do Guia Orientador para Enfrentamento 
da Covid-19 na Rede de Atenção no Estado do Mato Grosso 

Participaram 252 (duzentas e cinquenta e duas) pessoas, dentre representantes 
da SES/MT, COSEMS/MT, CONASS, CONASEMS, gestores municipais de 
saúde e respectivas equipes técnicas, técnicos dos Escritórios Regionais de 
Saúde, apoiadores do COSEMS/MT e Conselho Estadual de Saúde 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

29 DE JUNHO Realizada Oficina de implementação do Guia no Estado do Espírito Santo (ES). 
Na ocasião, foram discutidas estratégias de implementação do Guia nos 
municípios, de forma a contribuir com a rotina de trabalho, oferecer apoio de 
acordo com a necessidade de cada Município e em conjunto com COSEMS 

9 E 13 DE 

MARÇO E 

11 E 15 DE 

MAIO 

Participação de técnicos da Assessoria do CONASEMS e de membros do 
GTAB, além de gestores e técnicos de Secretarias Municipais de Saúde, nas 
atividades regulares do Mestrado Especial em Saúde Coletiva 

O Mestrado é uma iniciativa do CONASEMS e da Faculdade São Leopoldo 
Mandic, que visa o aprimoramento das capacidades de discussão, formulação 
e implementação das políticas públicas em saúde 

No âmbito do escritório do CONASEMS, participam do curso: (i) Joselisses 
Ferreira, da Assessoria Jurídica; e (ii) Alessandro Chagas, Diogo Demarchi, 
Kandice Falcão e Sylvio Andrade, da Assessoria Técnica 

No quadrimestre em referência, o curso teve continuidade com atividades 
presenciais no Campus da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas/SP, 
entre os dias 9 e 13 de março de 2020. Em seguida, as atividades do curso 
foram transpostas para encontros a distância, por webconferência, meio pelo 
qual se realizaram atividades entre os dias 11 e 15 de maio de 2020 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 

FIGURAS V E VI 

 IMAGENS DA LIVE “ORIENTAÇÕES PARA O PROGRAMA PREVINE BRASIL” REALIZADA NO DIA 

20 DE MARÇO 
DISPONÍVEL NO CANAL DO CONASEMS NO YOUTUBE 
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FIGURAS VII E VIII  

IMAGENS DA LIVE CONASEMS PREVINE BRASIL: RESULTADO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020 E 

ADEQUAÇÃO DO CADASTRO DE EQUIPES NO CNES, REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO 

DISPONÍVEL NO CANAL DO CONASEMS NO YOUTUBE 

4.2.6 FORTALECIMENTO DA REDE CONASEMS/COSEMS 

O fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS é uma pauta permanente 

do CONASEMS, desde a sua instituição.  A partir de 2017, a fim de consolidar essa 

rede, o projeto Formação Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão 

Municipal do SUS, por meio da Estratégia Apoiador, vem promovendo a formação 

teórico-prática dos profissionais que integram a rede de apoiadores, que atuam nos 

26 (vinte e seis) COSEMS.  

As principais atividades realizadas pela Assessoria Técnica do CONASEMS, 

no quadrimestre de março a junho de 2020 constam da Tabela VI a seguir. 

TABELA VI 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSESSORIA TÉCNICA, NO SUBGRUPO TEMÁTICO DE 

FORTALECIMENTO DA REDE CONASEMS/COSEMS 

PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2020 

DATA ATIVIDADE/PROJETO 

3 DE MARÇO Acompanhamento da gravação de aula, no estúdio do HAOC para o Projeto 
Rede Colaborativa 

12 DE MARÇO Participação  do Congresso do COSEMS de Santa Catarina, em São Bento 
do Sul/SC, proferindo palestra sobre o Programa Previne Brasil 

14 DE MARÇO Participação em webconferência, a convite do COSEMS do Mato Grosso do 
Sul (MS), quando houve a oportunidade de tirar dúvidas diversas do COSEMS 
em agenda extra realizada na semana seguinte 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

16 DE MARÇO Participação na Capacitação para apoiadores para ações integradas de 
vigilância em saúde e atenção primária à saúde para fortalecimento do SUS, 
voltada a apoiadores da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde (SVS/MS) e supervisores de apoio dos 27 (vinte e sete) Estados, 
visando integrar das ações de enfrentamento à sífilis congênita e a APS nos 
territórios 

A assessora Denise Rinehart da Assessoria Técnica participou como 
palestrante da Mesa: Outras estratégias de apoio nos territórios: A experiência 
da Rede Colaborativa - CONASEMS/COSEMS 

19 DE MARÇO Acompanhamento das gravações de videoaulas com Secretários do MS - SVS 
e SAPS, sobre o novo Coronavírus e suas implicações nos municípios 

1º DE ABRIL Realizada reunião remota com consultoria temática sobre o Curso de 
aprimoramento de apoio, com participação do HAOC e do CONASEMS, tendo 
sido discutidos: (i) a revisão do conteúdo das aulas do curso com a entrada 
do tema Coronavírus; (ii) apresentação da Aula 17; e (iii) construção de 
proposta da Aula 18 

Na ocasião, o grupo finalizou proposta da Aula 17, tendo sido revisto o texto 
de introdução de autoria da consultora Débora; bem como foi possível debater 
a proposta de videoaulas por videoconferência com apoiadores, além de 
agendada a videoconferência com coordenadores e mediadores para 
definição de temas para as próximas videoaulas 

1º DE ABRIL Realizada Videoconferência com o Grupo Executivo (GE) do Projeto rede 
colaborativa e mediadores do curso de aprimoramento em práticas de apoio, 
envolvendo técnicos do HAOC e do CONASEMS 

O evento objetivou coordenar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos 
trabalhos dos mediadores junto aos apoiadores, assim como receber feedback 
do desenvolvimento das atividades nos fóruns  

Foi acordado que o documento síntese das principais dúvidas dos apoiadores, 
apresentadas durante a referida atividade, seria repassado aos técnicos e 
instâncias de gestão do Projeto 

6 DE ABRIL Realizado encontro do Grupo Executivo (GE) para definir conteúdo e forma de 
apresentação da Aula 18 do curso de aprimoramento em práticas de apoio, 
além do conteúdo do texto introdutório e de apresentação da Aula 18, a ser 
ministrada pelo CONASEMS, por meio de webconferência (live), 
disponibilizada no Youtube 

14 DE ABRIL O GE do Projeto Rede Colaborativa realizou avaliação das videoconferências 
semanais com coordenadores, propôs e validou a pauta das próximas 
agendas. Houve destaques sobre a Aula 18 e proposta de temas para a Aula 
19; e a  qualificação do uso dos relatórios mensais com leitura dos mediadores 

15 DE ABRIL Realizada reunião do GE para alinhar a participação na webconferência com 
mediadores, bem como para finalizar debate sobre conteúdos e formas de 
apresentação das Aulas 18 e 19 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

28 DE ABRIL Definida, pelo GE, a pauta para a reunião semanal com coordenadores, 
visando finalizar encaminhamentos referentes à publicação de experiências 
de apoio em 2019 

29 DE ABRIL Realizada videoconferência com mediadores do curso de aprimoramento em 
práticas de apoio. Em 30 de Abril, foi realizada reunião remota com os 
Coordenadores de apoio dos COSEMS, HAOC e CONASEMS para discutir o 
cuidado prestado na AB nos territórios, seu papel no enfrentamento da Covid-
19; identificação de experiências exitosas nos municípios com a finalidade de 
criar espaço de partilha dessas experiências na plataforma Moodle do curso 

13 DE MAIO Realizada reunião entre os técnicos do HAOC e do CONASEMS, para 
discussão da elaboração de documento com a descrição das atividades 
desenvolvidas pelo apoio para apresentação ao novo Diretor do DGIP/MS 

26 DE MAIO Realizada a gravação da Aula 22, sobre Vigilância em Saúde em tempos de 
Pandemia, com apoio de consultores do CONASEMS, visando alinhar 
conteúdo da videoaula bem como do texto disparador 

2 A 16 DE JUNHO Realizadas reuniões ampliadas do Grupo Executivo, quando foram 
apresentados informes sobre oficinas de implementação do Guia Orientador 
para Enfrentamento à Pandemia na RAS 

16 DE JUNHO Realizada reunião entre as equipes do HAOC e do CONASEMS, para  
avaliação do Projeto Rede Colaborativa e discussão da proposta metodológica 
de avaliação a ser aplicada em diretores e gestores 

24 DE JUNHO Realizada reunião do GE para dar encaminhamentos sobre o Projeto Rede 
Colaborativa, envolvendo representantes do HAOC e do CONASEMS 

Na ocasião, foi discutida a avaliação do processo de trabalho dos apoiadores 
e o processo avaliativo estruturado para os apoiadores 

26 DE JUNHO Realizada reunião para construção de proposta de oficina com apoiadores e 
COSEMS sobre: (i) a MP Nº 938, de 2020, que dispõe sobre a prestação de 
apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do 
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras 
decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19); e (ii) a Lei 
Complementar Nº 173, que estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)  

Durante a reunião, discutiu-se as estratégias e a metodologia de abordagem 
dos COSEMS para apresentação desses assuntos 

30 DE JUNHO Na reunião agendada para 30 de Junho, o GE tratou das providências para 
adequação do Projeto e de seus gastos às novas condições impostas pela 
Covid-19, além de discussões sobre a pesquisa de avaliação do Projeto 

30 DE JUNHO Realizada reunião do Projeto Rede, com o Secretário Mauro Junqueira e os 
membros da Diretoria do CONASEMS, para apresentação da metodologia  e 
da proposta para Avaliação do Apoio 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 
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4.2.7 INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

No quadrimestre de março/junho de 2020, a atuação da Assessoria Técnica 

do CONASEMS, no subgrupo temático da Informação em Saúde, foi direcionada 

especialmente para as seguintes atividades:  

a) Homologação de sistemas de informação em saúde em andamento;  

b) Implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que 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 a continuidade do cuidado nos setores público e privado;  

c) Implementação do Piloto da Informatização no Estado de Alagoas; e  

d) Apoio técnico/operacional aos COSEMS e municípios para 

esclarecimentos acerca das demandas de execução dos sistemas de 

informação existentes. 

A Rede de Governança da Informação busca apoiar a gestão da informação 

pela gestão municipal do SUS, envolvendo comitês e grupos de trabalho compostos 

por técnicos dos COSEMS. O acordo celebrado com a Rede Universitária de 

Telemedicina (RUTE) da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) viabiliza o 

acesso à plataforma de webconferências, na qual são realizadas sessões mensais 

abordando temas voltados para o aprimoramento profissional dos participantes. 

Utilizando ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CONASEMS, voltada 

para a interação e troca de informações entre profissionais, o Fórum Nacional reúne 

técnicos e gestores de todo o Brasil, que acessam orientações técnicas, analisam 

as rotinas operacionais, debatem aprimoramento dos sistemas, e monitoram a 

qualidade dos dados gerados pela gestão municipal, em especial relacionados aos 

compromissos pactuados e objetos de normativos do SUS. 

A Tabela VII apresenta as principais atividades realizadas pela Assessoria 

Técnica, no subgrupo temático da Informação em Saúde. Ressalte-se que as 

atividades rotineiras desenvolvidas nessa área, sofreram reflexos negativos, em 

razão da priorização das atividades de apoio aos gestores municipais no 

enfrentamento à pandemia da Covid-19.  
 

TABELA VII 
ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSESSORIA TÉCNICA, NO SUBGRUPO TEMÁTICO DE 

INFORMAÇÃO EM SAÚDE - PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2020 

DATA ATIVIDADE/PROJETO 

6 DE MARÇO Realizado encontro para alinhamento acerca das minutas de portarias em 
discussão sobre a saúde digital no âmbito tripartite, com a participação do 
CONASEMS, CONASS e Ministério da Saúde 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

11 DE MARÇO Participação em reunião com SMS Campinas/SP, com o propósito de esclarecer 
dúvidas daquela Secretaria Municipal relacionadas a sistemas de informação e 
ao financiamento federal da atenção básica 

17 DE MARÇO Participação em reunião para debates sobre a possibilidade de elaboração de 
um Painel de Monitoramento das informações dos municípios 

23 DE MARÇO Realizada reunião para apresentação do Web Service do Sistema de 
Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), em 
desenvolvimento pelo DATASUS/MS. Compareceram, além da Assessoria 
Técnica, os  técnicos do referido Programa 

25 de Março Realização de webconferência sobre o Sistema de Informações da Assistência 
Farmacêutica - e-SUS AF, com a participação de representantes do 
Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde (DAF/SCTIE/MS) e 
do grupo de homologação 

Na ocasião, foram realizados alinhamentos gerais sobre o projeto e definidos 
próximos passos e etapas. A homologação do e-SUS AF teve continuidade, 
com novas webconferências em 17 de Abril, em 22 de Abril e em 21 de Maio 

2 DE ABRIL Acompanhamento de dirigentes do CONASEMS em webconferência sobre 
leitos hospitalares, com a participação de quadros da SAES/MS, CONASS, 
CONASEMS e pontos focais dos Estados. Durante o evento, foram promovidos 
debates sobre as habilitações de leitos de UTI, clínicos e outros para 
enfrentamento à pandemia da Covid-19 

3 DE ABRIL O Grupo de Trabalho Tripartite de Informação e Informática promoveu reunião 
ordinária em 3 de abril, contando com a participação de representantes do 
CONASEMS, CONASS e MS 

7 DE ABRIL Realizada reunião para monitoramento do Programa de Governança da 
Informação do CONASEMS, entre a Assessoria Técnica e Consultora do 
CONASEMS 

22 DE ABRIL Realizada webconferência sobre a Portaria Nº 758/2020, que trata da 
notificação compulsória de leitos, com esclarecimentos sobre os seus principais 
aspectos, inclusive sobre o sistema Notifica Leitos 

22 DE ABRIL Realizada reunião com o DATASUS/MS para tratar da estratégia de 
Comunicação do Certificado Digital, com ênfase na avaliação dos impactos e 
necessidade no sistema e-SUS AB 

23 DE ABRIL Acompanhamento de dirigentes do CONASEMS em reunião com 
representantes da empresa Claro, para apresentação do portfólio da empresa 
e prospecção de possíveis parcerias 

Em 19 de maio, foi realizada nova reunião com representantes da referida 
empresa e assessores técnicos do CONASEMS 

4 DE MAIO Realizada reunião sobre o projeto NAVEG, para apresentação dos  projetos em 
andamento na área temática da governança da informação 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

5 DE MAIO Realizada reunião com a SMS de Goiânia/GO e com o COSEMS de Goiás, 
sobre o Modelo de dados da Regulação e projeto específico de regulação do 
acesso em parceria com os referidos SMS e COSEMS 

5 DE MAIO Realizada webconferência sobre Monitoramento de Leitos no sistema de 
informações e-SUS para esclarecimento de aspectos relacionados ao sistema 
notifica Vigilância Epidemiológica para monitoramento de casos suspeitos de 
Covid-19 

No dia 8 de maio, realizou-se webconferência com técnicos do COSEMS/RS 
para esclarecimentos sobre o referido sistema de informação 

6 DE MAIO Participação da Assessoria Técnica, do subgrupo temático Informação em 
Saúde, na reunião ordinária do GT Tripartite de Atenção Primária à Saúde, com 
a participação de representações do CONASEMS, CONASS e MS 

Reunião Extraordinária do referido GT foi realizada em 20 de maio, visando 
discutir os indicadores para APS do PREVINE BRASIL 

6 DE MAIO Realizada reunião de alinhamento da proposta de reformulação do Painel de 
Apoio à Gestão do CONASEMS 

6 DE MAIO No contexto das atividades do Programa de Governança da Informação do 
CONASEMS, foi realizada, em 6 de maio, webconferência “Saúde Digital”. 
Presentes, os membros do grupo SIG Governança da Informação, que 
acompanharam exposição do DATASUS/MS. O Grupo de Governança da 
Informação realizou reunião ordinária mensal em 26 de maio 

7 DE MAIO Realizada reunião sobre Prescrição Eletrônica no âmbito da Telemedicina, com 
o Hospital Israelita Sírio Libanês. Foi discutido o atual cenário da prescrição 
eletrônica via telemedicina e seus impactos na gestão municipal 

8 DE MAIO Promovida entrevista com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), 
com o propósito de coletar informações da gestão municipal acerca das 
informações em saúde no cenário atual 

11 DE MAIO Realizada reunião entre a Assessoria Técnica do CONASEMS e técnicos da 
SVS/MS, para discutir a Portaria de prorrogação do prazo para migração do 
registro das imunizações do SIPINI para o ESUS AB. Nova reunião para 
alinhamento sobre o tema foi realizada em 29 de Maio 

13 DE MAIO Acompanhamento de dirigentes do CONASEMS em reunião no Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS/MS), sobre a regulação do acesso 
de consultas e exames, diante de apresentação do inquérito acerca do 
funcionamento das centrais de regulação do acesso no SUS 

14 DE MAIO Participação do Secretário Executivo do CONASEMS, acompanhado pela 
Assessoria Técnica, em reunião promovida pela SAPS/MS, quando foram 
apresentados os dados referentes aos resultados dos indicadores do 1º 
Quadrimestre 

29 DE MAIO Realizada a 37ª reunião do Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital para 
discussão dos aspectos afetos ao tema 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 
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4.2.8 REGIONALIZAÇÃO, GOVERNANÇA E REDES DE ATENÇÃO 

A defesa da regionalização é um dos princípios da atuação do CONASEMS. 

A Tabela VIII a seguir apresenta as principais atividades, atinentes ao tema, 

realizadas pela Assessoria Técnica deste Conselho, no período de março a junho 

de 2020. 

TABELA VIII 
ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSESSORIA TÉCNICA NO SUBGRUPO TEMÁTICO 

“REGIONALIZAÇÃO, GOVERNANÇA E REDES DE ATENÇÃO” 

PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2020 

DATA ATIVIDADE/PROJETO 

04 DE MARÇO Realizada reunião com a direção do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), em 
São Paulo/SP, para discussão sobre os projetos do Hospital no Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-
SUS), visando o triênio 2021-2023. Na ocasião, foi acordada a continuidade das 
discussões, com o agendamento de outros encontros de trabalho 

Participaram: o Presidente do CONASEMS, Wilames Freire Bezerra, 
acompanhado do Secretário Executivo, Mauro Junqueira, do Coordenador da 
Assessoria Técnica, Nilo Bretas, do assessor técnico Rodrigo Lacerda e da 
Consultora Marizélia Moreira 

05 DE MARÇO Participação em reunião sobre Regionalização - Atenção Especializada, no 
Ministério da Saúde, sobre os seguintes assuntos: (i) redução da mortalidade 
materna - compromisso público assumido na Plenária da Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT), em agosto de 2019; (ii) Atenção especializada complementar à 
atenção primária: atenção ambulatorial especializada de média complexidade; 
(iii) pontos de atenção, gestão (HPP, UPA) e financiamento; (iv) mecanismos 
indutores: programação, regulação, consórcios; (v) modificação de processos e 
instrumentos burocráticos (sem valor de uso) que se constituem como barreira 

Compareceram à reunião técnicos do CONASEMS, do CONASS e do Ministério 
da Saúde 

Dentre os encaminhamentos, destaca-se a decisão de realizar oficina de 
alinhamento e definição de agendas, além de reunião interna de alinhamento 
com a Secretaria da Atenção Primária à Saúde (SAPS) e a Secretaria de 
Atenção Especializada à Saúde (SAES), do Ministério da Saúde 

Foram identificados pontos de convergência entre as discussões em curso com 
a produção do Grupo de Trabalho instituído pelo CONASEMS sobre 
Regionalização da Saúde 

Nessa mesma data, o Ministério da Saúde apresentou, para os técnicos do 
CONASEMS e do CONASS, proposta do Plano de Redução da 
Mortalidade Infantil. A oportunidade serviu para debater o teor do documento 
que trata sobre o enfrentamento da mortalidade materna e infantil, ficando 
acordada a colaboração para a construção do documento 

05 DE MARÇO Realizada webconferência para alinhamento das ações 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, na região da divisa entre 
Pernambuco e Bahia (PEBA). Presentes, representantes do HAOC, do Ministério 
da Saúde, do CONASEMS e dos COSEMS da Bahia (BA) e de Pernambuco (PE) 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

O foco principal foi a preparação para a reunião com os diretores e membros do 
GT de Regionalização do CONASEMS 

Foi acordado o agendamento de nova reunião presencial, nos dias 11 e 12 de 
março, para avaliação do andamento do Projeto e apontamentos para seu 
aperfeiçoamento, com a presença de todos os coordenadores e facilitadores do 
Projeto 

13 DE MARÇO Participação em reunião presencial do Grupo de Trabalho Tripartite de Atenção 
Especializada à Saúde, no Ministério da Saúde, com a presença de técnicos do 
CONASS 

O objetivo do encontro foi tratar sobre os temas de Oftalmologia; Oncologia; 
Cuidados Paliativos; Doença Renal Crônica (DRC); Procedimentos de média 
complexidade; Cateter hidrofílico para cateterismo vesical intermitente em 
indivíduos com lesão medular e bexiga neurogênica 

23 DE MARÇO Realizada Oficina de Trabalho sobre Regionalização, por webconferência, para 
apresentar aos assessores técnicos do CONASEMS os detalhes sobre o 
programa da atividade, e decidir o formato da próxima reunião 

1º DE ABRIL Promovida reunião do Grupo de Trabalho Tripartite de Gestão, por 
webconferência, para discussão das Portarias MS/GM Nº 245, 414, 568, 
relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Como encaminhamento, foi 
decidida a construção de notas técnicas com orientações sobre as Portarias   

7 DE ABRIL O Secretário Executivo Mauro Junqueira, acompanhado de assessores técnicos, 
foram recebidos no Ministério da Saúde para reunião com o Secretário da 
SAPS/MS, Erno Harzheim, para discutir sobre EPIs, carga horária dos 
profissionais do Programa Mais Médicos, Centros de Triagem e o Programa 
Previne Brasil 

O Secretário Erno acordou dar retorno à demanda sobre EPIs e apresentar 
proposta sobre os centros de triagens e sobre a Portaria autorizando os médicos 
do Mais Médicos atenderem as 40 (quarenta) horas 

13 DE ABRIL Realizada webconferência com as empresas da Coalizão Brasil, para 
apresentação do Coletivo Covid-19-Radar, formado por empresas que se 
organizaram a partir do Pacto Global da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Foram discutidas formas pelas quais as empresas poderão ajudar no 
enfrentamento da Covid-19. Foram apresentadas propostas de trabalho em três 
frentes: Logística, Social e Informação 

15 DE ABRIL Realizada reunião, por webconferência, do Grupo Executivo do Projeto 
Regionalização, com a participação de representantes do CONASEMS, do 
HAOC e do Ministério da Saúde, para discutir sobre a execução do Projeto no 
novo cenário de isolamento social. Ao final, ficou decidida a reformulação do 
Projeto, com vistas ao alcance de seus objetivos 

Esse Projeto também foi pauta de reunião com técnicos do HAOC e do 
CONASS no dia 17 de maio. No período em referência, o GE do Projeto 
Regionalização realizou ainda reuniões nos dias 25 de maio e 1º de junho  

27 DE ABRIL Participação em reunião, por webconferência, para apresentação do Projeto 
Hospedagem Solidária, proposto pelo Ministério do Turismo junto ao Ministério 
da Saúde 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

O Projeto consiste em iniciativa voltada para a oferta de hospedagem solidária 
para os profissionais de saúde que estão à frente do combate ao Novo 
Coronavírus. Foi deliberado que Ministério da Saúde fará minuta de Portaria 
para posterior discussão 

5 DE MAIO Participação em reunião, por webconferência, com técnicos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia/GO, para avaliação da proposta de construção 
de modelo de dados para Regulação 

Ficou pactuado que os técnicos do CONASEMS dariam início à construção de 
proposta de modelo de dados junto aos técnicos do município de Goiânia 

11 DE MAIO Realização de webconferência sobre a oferta de doação de oxímetros pela 
Aliança Todos pela Saúde, formada por profissionais de diversas áreas da 
saúde para combater a Covid-19. Na pauta, discussão dos detalhes da proposta 
com representantes do Banco Itaú. Na ocasião, o CONASEMS se incumbiu de 
sugerir quantidade e forma de distribuição de oxímetros para os municípios. As 
discussões prosseguiram em 14 de maio 

12 DE MAIO O Secretário Executivo, Mauro Junqueira, acompanhado do Coordenador 
Técnico, Nilo Bretas, e do assessor técnico Rodrigo Lacerda, participaram de 
Reunião por webconferência com a direção do HAOC, sobre Hospitais de 
Pequeno Porte (HPP). O referido Hospital apresentou proposta de construção 
de alternativas para os HPP, e foi acordado o oferecimento de sugestões pelo 
CONASEMS, para aprimorar proposta formulada pelo HAOC 

13 DE MAIO Comparecimento, juntamente com o Secretário Executivo do CONASEMS, em 
reunião presencial com técnicos da Secretaria de Atenção Especializada à 
Saúde do Ministério da Saúde (SAES/MS), para tratar sobre orientações a 
serem construídas sobre as Portarias publicadas sobre a Covid-19. Foi decidida 
a construção de uma nota técnica em conjunto, por técnicos do CONASS, 
CONASEMS e MS 

13 DE MAIO Técnicos do CONASEMS foram convidados para debater o papel das Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAS) no enfrentamento da Covid-19 e tratar sobre os 
leitos de UTI. Na ocasião, foi encaminhada a edição de uma Portaria sobre as 
UPAS 

13 DE MAIO Realizada reunião presencial do Comitê Operativo de Emergência em Saúde 
(COE), na qual foi instituído o Gabinete de Crise. A reunião contou com a 
participação do Secretário Executivo do CONASEMS, acompanhado de 
assessor técnico e de todos os Secretários do Ministério da Saúde. Na ocasião 
foi encaminhada a indicação de um ponto focal em cada Secretaria do 
Ministério, para tratar do tema da Covid-19  

18 DE MAIO Participação em webconferência promovida pelo Ministério da Saúde para 
construção de nota técnica sobre as dúvidas que surgiram após a publicação 
das Portarias dos leitos de UTI. Ficou decidido que a SAES/MS apresentaria 
minuta para discussão 

Em 20 de Maio, realizou-se webconferência da Câmara Técnica da CIT, para 
discussões e encaminhamentos sobre a pauta da CIT 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

25 DE MAIO Participação em reunião, por webconferência, para alinhamento das atividades 
de preparação do Guia Orientador para Enfrentamento da Pandemia Covid-19 
na Rede de Atenção à Saúde, elaborado em conjunto por técnicos do 
CONASEMS e do CONASS 

Em 27 de Maio, dando início à implementação do Guia Orientador nos Estados, 
a Assessoria Técnica acompanhou, por webconferência, a Oficina de Trabalho 
para Implementação do Guia Orientador no Estado de Sergipe, com a presença 
de técnicos do CONASEMS, do CONASS, do COSEMS/SE e da SES/SE 

25 DE MAIO Iniciadas discussões com técnicos do Ministério da Saúde sobre: (i) os critérios 
de alocação de recursos da ordem de R$ 2 bilhões, destinados aos hospitais 
filantrópicos, na forma da Lei Nº 13.995, de 5 de maio de 2020; e (ii) a Portaria 
Nº 1393, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre o auxílio financeiro 

As discussões sobre a matéria prosseguiram em 27 de maio. Após sugestões, 
foi decidida a edição de Portaria tratando da alocação dos recursos 

As discussões sobre os referidos repasses prosseguiram no dia 03 junho. Após 
discussões e contribuições dos presentes, o Ministério da Saúde se incumbiu 
da formulação de proposta 

26 DE MAIO Desde a instituição do Gabinete de Crise, o CONASEMS participou ativamente 
das atividades por ele desenvolvidas, contando com a presença do Presidente, 
de Diretores da Entidade, acompanhados de integrantes da Assessoria Técnica  

No dia 26 de maio, o grupo abordou temas que tratam do enfrentamento à 
Covid-19, como a falta de medicamentos nos Estados e Municípios, SIVEP-
GRIPE, receita com prazo de validade de três meses nas farmácias populares, 
baixa cobertura vacinal, banco de profissionais, funcionamento da DASA, 
FIOCRUZ, e recursos da área filantrópica. Os temas foram encaminhados aos 
GTs CIT correspondentes 

29 DE MAIO O Gabinete de Crise deu seguimento às discussões e encaminhamentos sobre 
falta de medicamentos nos Estados e Municípios, SIVEP-GRIPE, receita de três 
meses nas farmácias populares e baixa cobertura vacinal 

2 DE JUNHO O Gabinete de Crise tratou dos critérios para a distribuição dos ventiladores; de 
documento com orientação para o isolamento social; de testes rápidos; de 
habilitação de leitos de UTI; e de documentos com orientações sobre as 
habilitações dos leitos. Esses tópicos ficaram de ser trabalhados pelas equipes 
técnicas nos GTs CIT 

03 DE JUNHO Promovida a 1ª Live para debates sobre o benefício da renda mínima, com a 
participação de Eduardo Suplicy. Por parte da Assessoria Técnica, participaram  
Michele Seixas, Débora, Vânia e Rodrigo Lacerda 

5 DE JUNHO Durante reunião realizada nessa data, o Gabinete de Crise tratou dos seguintes 
temas: (i) edição de Portaria sobre Hospitais de Campanha, (ii) Portaria para 
designação dos leitos SRAG; (iii) Portaria sobre os critérios de rateio da MP Nº 
969; (iv) Projeto de Lei Nº 3058, que prorroga o prazo da suspensão das metas 
quantitativas e qualitativas até dezembro; (v) aprimoramento dos sistemas de 
informação, e (vi)  Comitê Gestor do PROADI-SUS 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

06 DE JUNHO Participação em reunião do Conselho Nacional de Saúde (CNS), por 
webconferência, na qual foram debatidos temas relativos ao enfrentamento da 
covid-19 e foi decidida a realização de lives com temas relevantes relacionados 

9 DE JUNHO Realizado encontro de trabalho com as representações integrantes do Gabinete 
de Crise. Foram tratadas as Portarias: (i) sobre hospitais de campanha; (ii) que 
cria código para leitos de suporte ventilatório; (iii) dos critérios de rateio da MP 
Nº 969; (iv) sobre leitos de UTI; (v) do Informatiza APS; (vi) do cofinanciamento 
para residências médicas e da habilitação de pleitos de saúde na hora. Esses 
temas foram encaminhados para desdobramento nos GTs tripartites 

Em 16 de Junho, foram discutidos os critérios de rateio da Medida Provisória Nº 
969/2020, a Portaria que cria código de suporte ventilatório e a situação do 
desabastecimento de medicamentos nos Estados e Municípios 

09 DE JUNHO O Secretário Executivo, acompanhado de integrantes da Assessoria Técnica, 
participou de reunião presencial no Ministério da Saúde, com técnicos do 
CONASS e do Ministério da Saúde. O objetivo da reunião foi a elaboração de 
Portaria definindo critérios objetivos para utilização das UPAS no atendimento 
da Covid-19 

 No mesmo dia, foi realizada reunião para tratar dos critérios de distribuição dos 
ventiladores adquiridos pelo Ministério da Saúde, que, após sugestões, 
serviriam para edição de Portaria 

10 DE JUNHO Participação em reunião no Ministério da Saúde, com a presença de 
representantes da sociedade de cardiologia, visando discutir as bases de 
parceria com a sociedade de cardiologia, endocrinologia, diabetes e medicina 
de família e comunidade 

Foi encaminhada a construção de uma proposta para ser trabalhada junto às 
unidades de saúde da família 

10 DE JUNHO Participação em reunião do GT Tripartite de Gestão  no Ministério da Saúde, 
para tratar das Portarias que habilitaram os leitos de UTI para Covid-19. Na 
ocasião, foi encaminhada a proposta de prorrogação das habilitações com 
critérios técnicos 

18 DE JUNHO Participação de Audiência pública na Câmara dos Deputados, por 
webconferência.  Na pauta, discussões sobre "Pacientes Renais e Clínicas de 
Hemodiálise" 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 
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4.2.9 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) é um órgão, de caráter 

permanente e consultivo, de participação institucionalizada da sociedade na 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que tem por finalidade auxiliar a 

Diretoria Colegiada nas suas discussões. 

Compete à Câmara de Saúde Suplementar: acompanhar a elaboração de 

políticas no âmbito da Saúde Suplementar; discutir, analisar e sugerir medidas que 

possam melhorar as relações entre os diversos segmentos que compõem o setor; 

colaborar para as discussões e para os resultados das câmaras técnicas; auxiliar a 

Diretoria Colegiada a aperfeiçoar o mercado de Saúde Suplementar, 

proporcionando à ANS condições de exercer, com maior eficiência, sua função de 

regular as atividades que garantam a assistência suplementar à Saúde no País; e 

indicar representantes para compor grupos técnicos temáticos, sugeridos pela 

Diretoria Colegiada. 

O CONASEMS representa os gestores municipais de saúde na CAMSS, que 

tem seu quadro composto por entidades representantes dos protagonistas do setor 

e por órgãos de governo cujos assentos são definidos por Lei. 

Em 11 de março, foi realizada a 101ª reunião ordinária da Câmara de Saúde 

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

abordava os seguintes tópicos: (i) apresentação sobre Gestão do Estoque 

Regulatório - Decreto Nº 10.139-2019 e Revogação ANS (PRESI/ANS); (ii) 

apresentação sobre Diálogos da Agenda Regulatória - temas da DIPRO 

(DIPRO/ANS); (iii) apresentação sobre atualização do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde Ciclo 2019-2020 (DIPRO/ANS); (iv) apresentação sobre o 

Projeto Cuidado Integral à Saúde - Projetos-Piloto em Atenção Primária à Saúde - 

APS (DIDES/ANS); (v) apresentação sobre o Panorama da Fiscalização 

(DIFIS/ANS); e (vi) apresentação sobre Monitoramento de Preços de Dispositivos 

Médicos (Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa).8 

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. 

No enfrentamento à pandemia da Covid-19, 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 à Covid-19. Nesse contexto, destacam-se as gestões realizadas com 

                                                 
8 Os documentos da referida reunião encontram-se disponíveis em 
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/camss-camara-de-saude-
suplementar/documentos-das-reunioes-da-camss 
 

http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/camss-camara-de-saude-suplementar/documentos-das-reunioes-da-camss
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/camss-camara-de-saude-suplementar/documentos-das-reunioes-da-camss
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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 proposta de distribuição dos equipamentos, que 

foi acatada pelos parceiros, que adquiriram e se encarregaram da logística de 

entrega às Secretarias Municipais de Saúde. 

Da mesma forma, registre-se as articulações realizadas entre o CONASEMS 

e o Pacto Global, iniciativa lançada em 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 13.000 (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-19Radar", 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-19Radar” teve como 

foco principal o Painel Covid-19Radar9, 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 em 17, 24 e 30 de abril; em 8, 11, 22 e 29 

de maio; e em 4, 5 e 10 de junho. 

É, também, relevante mencionar a cooperação iniciada em junho de 2020 

com o Instituto Votorantim, tendo como foco o Programa Municípios contra o 

Coronavírus. 

  

                                                 
9 Disponível em www.covidradar.org.br 
 

http://www.covidradar.org.br/
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4.2.10 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

No quadrimestre sob referência, na área da Vigilância em Saúde, a 

Assessoria Técnica do CONASEMS deu prosseguimento à agenda de 

representação dos gestores municipais de saúde em diversos foros técnicos.  

As principais atividades realizadas no período foram as seguintes: 

a) Apoio e assessoramento técnico às discussões das pautas referentes à 

Vigilância em Saúde (VS) e Atenção Básica (AB), à Diretoria e ao 

Secretário Executivo do CONASEMS, aos COSEMS, e aos gestores, 

profissionais e técnicos das SMS; 

b)  Acompanhamento técnico dos GTs tripartites (GTVS, GTVisa, 

GTLabotatório) e da Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde 

(CIVS) do Conselho Nacional de Saúde (CNS);  

c) Elaboração de notas técnicas e de Termos de Referência;  

d) Elaboração de conteúdo e demais documentos relacionados ao 

acompanhamento das pautas;   

e) Representação do CONASEMS em reuniões, oficinas, fóruns, coletivas 

de imprensa, eventos, audiências públicas etc.;  

f) Acompanhamento e supervisão da pauta da CIT;  

g) Identificação de informações e documentos relacionados à VS e AB que 

possam compor as agendas das Reuniões do CONARES e da Diretoria 

do CONASEMS; 

h) Orientação da realização de cursos, oficinas e seminários e demais 

atividades de assessoramento aos COSEMS e gestores municipais de 

saúde;  

i) Contribuição com os informes para o Boletim semanal do CONASEMS 

e com artigos para revistas do CONASEMS; e 

j) Organização técnica do 1º Congresso Virtual do CONASEMS e apoio na 

organização e participação técnica nos Congressos regionais dos 

COSEMS. 

A Tabela IX, a seguir, registra, em ordem cronológica, reuniões e demais 

eventos dos quais a Assessoria Técnica participou, no período, para tratar do tema 

da Vigilância em Saúde. 
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TABELA IX 
ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSESSORIA TÉCNICA, NO SUBGRUPO TEMÁTICO DA 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2020 

DATA ATIVIDADE/PROJETO 

20 DE MARÇO Participação em reunião com o Secretário da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do MS (SVS/MS) para discussões e encaminhamentos sobre o 
Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) 

1º DE ABRIL, 5 E 

10 DE JUNHO 
Participação das reuniões do Centro de Operações Especiais contra 
Arboviroses (COE-Arboviroses), de composição tripartite 

7 DE ABRIL Participação em reunião com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(ABRASCO) para discussões sobre a Covid-19 

8 DE ABRIL Participação em reunião com a SVS/MS, para discussões sobre o Programa 
de Qualificação das Ações de Vigilância (PQA-VS) 

13 DE ABRIL Participação em reunião sobre testes rápidos para SARS-Cov-2, com a 
presença de representantes do MS, CONASS, COSEMS e Secretarias 
Estaduais de Saúde 

16 E 17 DE ABRIL, 
E 9 DE JUNHO 

Participação em webconferências, promovidas pelo Ministério da Saúde, com 
a presença de representantes de COSEMS, CONASS e SES, sobre o Sistema 
de Notificações e-SUS VE 

6 DE MAIO Participação em reunião com Ministério da Saúde, CONASS e OPAS para 
análise de cenários para a pandemia 

8 DE MAIO Participação em reunião com CGLAB, LACENs e Laboratórios de Fronteira, 
para discussão de ações de fortalecimento dos LAFRONs 

18 DE MAIO Participação em reunião com o COSEMS do Rio Grande do Sul (RS), sobre 
organização da VS para o enfrentamento da pandemia 

19 DE MAIO Participação em Oficina Virtual sobre a Lei Complementar Nº 172/20, na qual 
estiveram presentes representantes do MS e do CONASS 

 

19 DE MAIO Participação em reunião com os COSEMS para informar sobre as oficinas 
para implantação do Guia Orientador na organização da RAS na Covid-19 e 
da plataforma Covid-19Radar 

20 DE MAIO Participação em reunião com Secretaria Executiva da Rede 
Colaborativa/HAOC sobre aula de VS para os apoiadores. A aula foi gravada 
no dia 26 de maio 

20 DE MAIO Participação em reunião com técnicos do CONASS, para discussão da 
Implantação do Guia Orientador RAS Covid-19 

22 DE MAIO Participação em reunião na OPAS, sobre inquérito sorológico 
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DATA ATIVIDADE/PROJETO 

22 DE MAIO Participação em reunião sobre os Resultados de inquérito soroepidemiológico 
do Hospital Alcorcón – Espanha, com a presença de técnicos do CONASEMS, 
CONASS, MS e Hospital Alcorcón 

25 DE MAIO Participação em reunião de preparação para a oficina piloto de implantação 
do Guia Orientador para enfrentamento da Covid-19, a ser realizada com o 
Estado de Sergipe. A oficina foi realizada em 27 de Maio 

28 DE MAIO Participação de reunião com PNI, CONASS e CONASEMS sobre prorrogação 
da Portaria Nº 82/2020, que estabelece a data de 31/05/20 como limite para 
registro no SIPNI das doses de imunobiológicos aplicados nas UBS 

3 DE JUNHO Participação em Oficina para teste de registro e transferência dos dados de 
vacinação e-SUS AB e SI-PNI, com a presença de técnicos do CONASS e do 
Ministério da Saúde 

04 DE JUNHO Participação em reunião do GT Conjunto da CIT de Vigilância em Saúde e 
Informação e Informática. Além do CONASEMS, participaram representantes 
do MS, CONASS e DATASUS/MS 

05 DE JUNHO Participação em reunião tripartite sobre indicações e critérios para distribuição 
de Testes rápidos para a COVID-19 

15 DE JUNHO Participação na videoconferência sobre protocolos sanitários para o retorno 
das aulas presenciais, que contou com a presença de representantes do 
CONASEMS, Ministério da Saúde, e União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (UNDIME) 

16 DE JUNHO Participação no Seminário Virtual sobre Riscos e Vigilância Sanitária no curso 
da Covid-19, que contou com a presença de representantes do  CONASS, do 
Ministério da Saúde, da UFBA e da ABRASCO 

19 DE JUNHO Participação em Reunião do Comitê de Acompanhamento da Estratégia de 
Ampliação do RT-PCR, com técnicos do CONASS, da CGLAB/SVS/MS e da 
FIOCRUZ 

23 DE JUNHO Participação em webconferência sobre a transição entre os sistemas e-SUS 
AB e SI-PNI 

24 DE JUNHO Participação em webconferência sobre o e-SUS VE, SIVEP gripe, com o 
COSEMS/GO 

29 DE JUNHO Participação em reunião do Grupo de Acompanhamento da Vigilância 
Laboratorial para a Covid-19, com CONASS, CGLAB/SVS/MS e FIOCRUZ 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020)  
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4.2.10.1 PROJETO AEDES NA MIRA 

Adicionalmente às atividades citadas na Tabela IX, merecem destaque as 

atividades relacionadas ao Projeto Aedes na Mira, desenvolvido pelo CONASEMS 

mediante convênio com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde (SVS/MS), cujo objeto é implementar estratégia de apoio integrado a 

gestores e profissionais de saúde dos municípios no fortalecimento das ações de 

combate ao mosquito Aedes e suas consequências. 

Os Comitês Técnico e Gestor do referido Projeto se reuniram em 27 e 31 de 

março, em 28, 29 e 30 de abril, em, 22 de maio, e em 24 e 25 de junho, com a 

presença de representantes do CONASEMS, do Instituto de Pesquisa e Apoio ao 

Desenvolvimento Social (IPADS), da Associação Brasileira de Profissionais de 

Epidemiologia de Campo (ProEpi), e do MS. 

Nos dias 27 de março, 8 de abril, 15 e 20 de maio, e 19 de junho, a 

Assessoria Técnica se reuniu com representantes do IPADS para avaliar o 

andamento do referido Projeto. Já nos dias 27 de março, 8 de abril, 5, 8 e 20 de 

maio, e 19 de junho, foram promovidas reuniões para discussão da mesma pauta 

com os representantes da ProEpi. 

4.2.10.2 OUTRAS ATIVIDADES 

Foram, também, realizadas reuniões dos grupos de trabalho tripartites, com 

a presença da assessoria do CONASEMS e de técnicos do CONASS e do MS, e 

da ANVISA (no GTVISA). 

O Grupo Técnico de Vigilância em Saúde (GTVS) se reuniu nos dias 5 e 6 

de março, 17 de abril, 21 de maio, e 4, 15 e 29 de junho.  

O GT Laboratórios se reuniu em 5 de março.  

O Grupo de Trabalho da Vigilância Sanitária (GTVISA) realizou encontros de 

trabalho em 3 de março, 15 de abril, 26 de maio e 3 de junho.  

A Assessoria Técnica participou das reuniões da Comissão Intersetorial de 

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

(CNS), realizadas nos dias 20 de maio, e 10 e 24 de junho. Também se fizeram 

presentes representações do CONASS, MS e CNS. 

Foi prestado apoio técnico em reuniões e oficinas promovidas pelo Grupo 

Técnico da Atenção Básica (GTAB), instituído pelo CONASEMS, nos dias 15 e 24 

de abril, e 26 de junho, contando também com a presença de técnicos do IPADS.  

A Assessoria Técnica colaborou com os trabalhos do Grupo Técnico de 

Trabalho da Assistência Farmacêutica, instituído pelo CONASEMS, que contaram 
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com a presença de representantes técnicos do MS e do CONASS, nos dias 30 de 

abril, e 8 e 15 de maio. 

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

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

reuniões realizadas no período de referência do presente Relatório contaram com 

a participação de técnicos do CONASEMS, MS, CONASS, Polícia Rodoviária 

Federal (PRF), Departamento de Polícia Federal (DPF), MEC, Ministério da Defesa 

(MD), Casa Civil da Presidência da República, Ministério do Turismo (MTUR) e 

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), dentre outros órgãos.  

Durante o quadrimestre em referência, o COE realizou reuniões de trabalho 

nos dias 2, 4, 16, 18, 20, 23, 25, 27 e 30 de março; 1º, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 

17, 20, 22, 24, 27 e 29 de abril. Ainda no âmbito do COE, registram-se as reuniões 

promovidas nos dias 27, 28 e 29 de maio, para preparação do documento técnico 

Estratégia de Gestão – Instrumento para apoio à tomada de decisão na resposta à 

pandemia da Covid-19 na esfera local. 

5 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

5.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

Conforme art. 11 do Regimento Interno do CONASEMS, incumbe à 

Assessoria de Comunicação Social o desempenho das seguintes competências:  

a) Apoiar o desenvolvimento, propor e implementar a Política de 

Comunicação Social do CONASEMS, com seus valores, princípios e 

diretrizes; 

b) Desenvolver e propor estratégias de implementação da Política de 

Comunicação Social do CONASEMS, incluindo a identificação e a 

avaliação de temas e de conteúdos para compor os instrumentos de 

comunicação e informação da Entidade, em quaisquer mídias; 

c) Assessorar a Secretaria Executiva e a Diretoria Executiva Nacional na 

avaliação sistemática e na tomada de decisão nos assuntos relativos à 

Comunicação Social;  

d) Coordenar e ou executar os processos de trabalho organizacionais e as 

atividades inerentes à comunicação institucional do CONASEMS, 

incluindo a cobertura de eventos;  

e) Apoiar a coordenação e implementar os processos e atividades editoriais 

dos diversos instrumentos de comunicação e informação da Entidade; e  

f) Promover o relacionamento entre o CONASEMS e a imprensa mediante 

o atendimento a demandas por parte dos profissionais de comunicação. 
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5.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Nos meses de março a junho de 2020, a produção da Assessoria de 

Comunicação Social concentrou-se na implementação de estratégias de 

comunicação para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Buscou-se 

sistematizar estratégias e fluxos de comunicação para a Rede CONASEMS-

COSEMS de comunicadores, a partir da produção descentralizada de conteúdo, e 

retroalimentada em ferramentas digitais da entidade.  

Tal período foi marcado pelo maior número de acessos do Portal 

CONASEMS em todo história deste Conselho, dado o grande respaldo técnico da 

Entidade frente à pandemia, somando 1.376.154 (um milhão e trezentas e setenta 

e seis mil e cento e cinquenta e quatro) páginas visualizadas no período, conforme 

se pode ver pelo Gráfico I. 

Os acessos ao Portal do CONASEMS, por Estado da Federação, entre 

março e junho de 2020, encontram-se detalhados na Tabela X. 

As dez publicações mais acessadas no Portal do CONASEMS, no período 

de março a junho de 2020, têm forte concentração no tema da pandemia, como 

encontram-se dispostas na Tabela XI. 

GRÁFICO I 
HISTÓRICO DE ACESSOS AO PORTAL DO CONASEMS NA INTERNET (WWW.CONSASEMS.ORG.BR) 

PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2020  

 

FONTE: GOOGLE ANALYTICS 

 

  

http://www.consasems.org.br/
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TABELA X  
REGISTROS DOS ACESSOS AO PORTAL DO CONASEMS, POR ESTADO DA FEDERAÇÃO 

PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2020 

FONTE: GOOGLE ANALYTICS 
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TABELA XI 
  REGISTROS DOS ACESSOS AO PORTAL DO CONASEMS 

Nº DE VISUALIZAÇÕES POR PÁGINA - PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2020 

 

FONTE: GOOGLE ANALYTICS 

No que se refere à produção de conteúdos audiovisuais, cabe destacar que 

o canal do CONASEMS no YouTube teve um acréscimo de 225% de número de 

inscritos, saindo de cerca de 4.000 (quatro mil) usuários inscritos para 9.000 (nove 

mil).  

Destacam-se, nesse período, a publicação, no canal, das lives contendo 

orientações técnicas, elaboradas para esclarecer questões da gestão municipal do 

SUS de forma massificada para todo Brasil, somando milhares de visualizações no 

Youtube. As redes sociais Twitter e Instagram também tiveram grande adesão de 

novos usuários. 

A partir de março de 2020, até o término do quadrimestre em apreço, a 

equipe da Assessoria de Comunicação Social elaborou e aplicou um Plano de 

Comunicação de Risco para a Entidade, apoiado na consultoria da Doutora em 

Comunicação em Saúde, Valéria Mendonça. Dentre as várias ações estratégicas 

articuladas, destaca-se a Plataforma com materiais de apoio da Covid-19, 

repositório das transmissões ao vivo, protocolos, notas e orientações - 

https://www.conasems.org.br/covid-19/. 

Seguem algumas das ações elaboradas como parte do Plano de 

Comunicação de Crise:  

a) HOTSITE: Centraliza as informações relevantes para o enfrentamento da 

Covid-19 - notícias, portarias, protocolos, informes. Acesso a partir do 

Portal CONASEMS - https://www.conasems.org.br/covid-19/; 

https://www.conasems.org.br/covid-19/
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b) LIVES: concentram orientações de interesse da semana, focando nos 

principais assuntos para apoio à gestão. Coordenado e apresentado 

pela Assessoria Técnica com interações via chat; 

c) CAMPANHA #OSUSQUEFAZEMOS: postagens dos Municípios e dos 

COSEMS com ações de combate à Covid-19 na rede social Instagram. 

Cards para as redes de valorização do sistema, usando cenas do 

cotidiano registradas pelos WebDocs Brasil aqui tem SUS. A campanha 

teve forte adesão nacional e ainda pode ser acessada no destaque do 

Instagram; 

d) IMPRENSA: Com a intensa procura da imprensa por posicionamentos 

oficiais, foi elaborado documento com informações básicas para a 

qualificação do trabalho dos jornalistas; e 

e) VIDEOCONFERÊNCIAS SOBRE COMUNICAÇÃO DE RISCO: reuniões virtuais 

com os assessores de comunicação dos COSEMS, pensando 

estratégias conjuntas para o enfrentamento em crise. As reuniões 

virtuais ocorreram por 3 (três) meses no período citado, sempre às 

sextas-feiras, fazendo um apanhado da semana e prospectando ações 

para a semana seguinte. 

6  ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

6.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

Conforme art. 13 do Regimento Interno do CONASEMS, incumbe à 

Assessoria Jurídica o exercício das atividades jurídicas do CONASEMS, de 

natureza consultiva e contenciosa, judicial ou extrajudicial, bem como o 

assessoramento jurídico à Assembleia Geral e aos Órgãos Superiores de Direção 

e Administração do CONASEMS, em matéria concernente ao seu objeto social. 

6.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No período de registro do presente Relatório, a Assessoria Jurídica realizou 

as seguintes atividades, relacionadas ao tema do Direito Sanitário:  

a) Elaboração de estudos, pareceres e respostas às consultas 

encaminhadas ao setor no período; e 

b) 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”. 
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Merece destaque a atuação do CONASEMS, por meio de sua Assessoria 

Jurídica, como membro do Comitê Executivo do Fórum da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) que, desde o início da pandemia do novo coronavírus, 

realizou uma série de atividades, dentre as quais se destacam as reuniões 

realizadas com entidades representativas do setor privado da saúde, tais como a 

Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde), a Associação Brasileira 

de Planos de Saúde (Abramge), a Confederação Nacional das Cooperativas 

Médicas (Unimed), entre outros.  

Nessa oportunidade, foram objeto de discussão a requisição, pelo Poder 

Público, de leitos de UTI privados; a ociosidade de alguns serviços privados durante 

a pandemia; e a possibilidade de utilização da capacidade ociosa do setor privado 

pela gestão do SUS, mediante justo pagamento em detrimento da construção de 

hospitais de campanha.  

Tais discussões resultaram na publicação da Nota Técnica CNJ nº 24, de 

12/05/2020, dirigida ao Poder Executivo Federal, aos Poderes Executivos 

Estaduais e Municipais e ao Procurador-Geral da República, solicitando as suas 

manifestações quanto à adoção de medidas de gestão voltadas à prevenção da 

Judicialização da Saúde durante a pandemia da Covid-19. 

Diante da preocupação com o aumento exponencial da judicialização 

durante o período da pandemia, o Comitê Executivo do Fórum da Saúde do CNJ 

elaborou a Recomendação CNJ nº 66, de 13/05/2020, por meio da qual 

recomendou aos Juízos com competência para o julgamento das ações que 

versassem sobre o direito à saúde a adoção de medidas para garantir os melhores 

resultados à sociedade durante o período excepcional de pandemia da Covid-19. 

Outra importante atuação do CONASEMS junto ao sistema de justiça, 

durante a pandemia, que contou com a participação da sua equipe de assessoria 

jurídica, foi a articulação realizada junto ao Gabinete Integrado de 

Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus (GIAC-COVID-19). Esse Gabinete 

foi criado com o objetivo de promover a integração do Ministério Público brasileiro 

ao esforço nacional de controle e prevenção dessa epidemia, em articulação com 

o Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias do Estado nacional que 

integram o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. 

O CONASEMS, como um dos articuladores do grupo, participou de diversas 

reuniões com representantes dos Ministérios Públicos Federal (MPF), dos Estados 

e do Trabalho (MPT), presentes nos 26 (vinte e seis) Estados e no Distrito Federal, 

com vistas ao estabelecimento de diálogo institucional entre o Ministério Público e 

os Secretários Municipais de Saúde, representados pelos COSEMS, para tratar de 

questões enfrentadas durante a pandemia. 

O CONASEMS também teve papel importante nas discussões capitaneadas 

pelo Gabinete Integrado Covid-19 (GIAC) acerca da falta, em todo o País, dos 
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medicamentos necessários à intubação orotraqueal que são de extrema relevância 

para o tratamento dos pacientes com Covid-19. 

Considerando também o contexto da pandemia, destaque-se a produção 

pela Assessoria Jurídica das seguintes Notas Técnicas: 

a) "COVID-19: Orientações sobre Licitações, Contratos e Requisições 

Administrativas"10; 

b) "Orientação aos Gestores e Prestadores do SUS sobre a Lei nº 

13.992"11; e  

c) "Orientação aos Gestores e Prestadores de Serviços do SUS sobre a Lei 

nº 13.995 de 2020, e Portarias MS nº 1.393 e nº 1.448 de maio de 

2020"12.  

Foram realizadas lives para discussão mais detalhada das temáticas 

constantes das Notas mencionadas nas alíneas “a” e “c” acima. Em abril de 2020, 

a Assessoria Jurídica promoveu a Live: “Contratações públicas, regras especiais 

de licitação e requisições administrativas na pandemia”. O evento virtual foi 

realizado no intuito de esclarecer dúvidas sobre as mudanças frente à pandemia 

da Covid-19 para a gestão municipal do SUS e contou com a participação, além da 

Assessoria Jurídica, dos seguintes convidados especialistas: (i) Prof. Jorge Ulisses 

Jacoby - advogado, mestre em Direito Público, professor de Direito Administrativo 

especialista em Licitações e Contratos; (ii) Dr. Murilo Jacoby Fernandes - 

advogado, consultor e professor de Direito Administrativo, especialista em 

Licitações e Contratos; e (iii) Dr. Tadahiro Tsubouchi - advogado e presidente da 

Comissão de Direito Sanitário da OAB/MG.  

A Assessoria Jurídica organizou a reedição da publicação “Recomendações 

para o Encerramento da Gestão” disponibilizada ao público a partir da abertura do 

I Congresso Virtual do CONASEMS.  

O documento, disponível na internet (https://www.conasems.org.br/wp-

content/uploads/2020/08/conasems_transicao_2020_E04.pdf), é um compilado atualizado e 

ampliado de orientações essenciais, com conteúdos elaborados de forma acessível 

sobre o processo de transição, a importância do Plano Municipal de Saúde, do 

Relatório Anual de Gestão e dos relatórios quadrimestrais. Estão disponíveis 

também orientações sobre prestações de contas relativas a auditorias, aplicação 

de recursos, Fundo Municipal de Saúde, convênios, contratos e termos aditivos, 

dentre outros.  

                                                 
10 Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Nota-Licitaçoes-
Contratos-E-Req.-Adm-vers-final.pdf   
11 Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Orientações-
Conasems-CMB-Lei-13.992.pdf  
12 Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CONASEMS-Nota-
Informativa-Lei-Filantrópicos-13.995-VF.pdf  

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/08/conasems_transicao_2020_E04.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/08/conasems_transicao_2020_E04.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Nota-Licita%C3%A7oes-Contratos-E-Req.-Adm-vers-final.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Nota-Licita%C3%A7oes-Contratos-E-Req.-Adm-vers-final.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Orienta%C3%A7%C3%B5es-Conasems-CMB-Lei-13.992.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Orienta%C3%A7%C3%B5es-Conasems-CMB-Lei-13.992.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CONASEMS-Nota-Informativa-Lei-Filantr%C3%B3picos-13.995-VF.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CONASEMS-Nota-Informativa-Lei-Filantr%C3%B3picos-13.995-VF.pdf
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 No período em apreço foi dada continuidade 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), tendo sido encaminhada pela consultoria externa a minuta inicial dos 

manuais 1 e 2 para fins de revisão pela Assessoria Jurídica.  

Foi dada continuidade também 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 no monitoramento da fase final de implementação do 

referido curso, incluindo a participação nas bancas de avaliação dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso apresentados pelos alunos como requisito para aprovação no 

curso. Além disso, a Assessoria Jurídica também atuou na implementação e 

monitoramento da etapa de inscrições dos Cursos de Atualização e 

Aperfeiçoamento em Direito Sanitário ofertados pelo referido hospital de excelência 

entre maio e junho de 2020. 

Acerca do acompanhamento de processos judiciais, durante os meses de 

março a junho de 2020, foram acompanhados pela Assessoria Jurídica do 

CONASEMS os processos listados na Tabela XII a seguir, dos quais este Conselho 

participa enquanto amicus curiae ou parte. 

TABELA XII 
RELAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS ACOMPANHADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO CONASEMS 

MARÇO A JUNHO DE 2020 

PARTES Nª 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 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA JURÍDICA DO CONASEMS (2020) 
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Por fim, registre-se que o Processo nº 5056343-55.2019.4.04.7100, que 

tramita na 5ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, foi excluído da tabela de 

acompanhamento de processos, tendo em vista o fato da manifestação de ausência 

de interesse formulada pelo CONASEMS ter sido aceita pelo ilustre Juízo. Dessa 

forma, o Conselho foi excluído da autuação em maio de 2020. 

7 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

7.1 AGENDA INSTITUCIONAL 

O Presidente do CONASEMS, Wilames Freire Bezerra, Secretário Municipal 

de Saúde de Pacatuba/Ceará, eleito em Assembleia Geral dos Secretários 

Municipais de Saúde em 3 de julho de 2019,  exerce, em conjunto com a Diretoria 

Executiva da Entidade e seu Secretário Executivo, um importante papel na defesa 

e na promoção do Sistema Único de Saúde e no fortalecimento e aprimoramento 

da gestão municipal do Sistema, participando de reuniões e encontros com 

autoridades para a articulação, a construção de agendas comuns e a participação 

em discussões cruciais, enfrentando os embates necessários à pactuação 

qualificada com os gestores nacionais e estaduais do SUS.  

Por essa razão, cumpre uma extensa agenda, na sede da Entidade e fora 

dela, participando de reuniões, audiências, visitas e outros eventos junto a 

autoridades, parlamentares e representantes do CONASS e do Ministério da 

Saúde, representantes de veículos de imprensa, dentre outros importantes atores 

do SUS. Além disso, o Presidente do CONASENS reúne-se regularmente com os 

membros da Diretoria Executiva Nacional, com o Secretário Executivo e demais 

funcionários e colaboradores do Conselho, para acompanhamento e deliberação 

sobre os assuntos de natureza estratégica afetos ao Conselho.  

FIGURA IX 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA ENTREVISTA DADA PELO PRESIDENTE DO CONASEMS, WILAMES FREIRE 

BEZERRA, AO GLOBO NEWS, EM 19 DE MARÇO DE 2020, SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELOS 

MUNICÍPIOS 
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FIGURA X 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENCONTRO TRIPARTITE, EM 29 DE ABRIL DE 2020, NA SEDE DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, ENTRE O MINISTRO DA SAÚDE, NELSON TEICH, O PRESIDENTE DO 

CONASEMS, WILAMES FREIRE BEZERRA, ACOMPANHADO PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO 

CONASEMS, MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA, O PRESIDENTE DO CONASS, ALBERTO BELTRAME E 

RESPECTIVOS ASSESSORES 

 
 
 

FIGURA XI 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, REALIZADA EM 

BRASÍLIA/DF, EM 21 DE MAIO DE 2020. NA FOTO, O MINISTRO EDUARDO PAZUELLO, O PRESIDENTE DO 

CONASEMS, WILAMES FREIRE BEZERRA E O PRESIDENTE DO CONASS, ALBERTO BELTRAME 
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FIGURA XII 
VISITA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONASEMS, MAURO JUNQUEIRA, AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO 

AMAZONAS E DO PARÁ, EM 26 E 27 DE MAIO DE 2020, JUNTO AO ENTÃO MINISTRO INTERINO DA SAÚDE, 
EDUARDO PAZUELLO, E O PRESIDENTE DO CONASS, ALBERTO BELTRAME 

A Tabela XIII apresenta a agenda de compromissos internos e externos, 

cumprida pelo Presidente do CONASEMS, no período de referência deste 

Relatório, acrescida de outros compromissos assumidos pelo Secretário Executivo 

do Conselho ou pelos Assessores Técnicos, Jurídicos e de Comunicação Social.  

TABELA XIII 
AGENDA DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS DO CONASEMS 

MARÇO A JUNHO DE 2020 

Março 2020 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 02 

3ª Jornada pela 
Saúde “A 

Blueprint For 
Success Brasil 

Summit” 

14h00 

03 

Reunião com a 
SCTIE 

Reunião com 
Valcler da 
FIOCRUZ 

14h00 

04 

Reunião com 
Representantes 

do Albert 
Einstein em SP 

12h00 

Reunião do GT 
da APS 

14h00 

 

05 

Reunião sobre 
Regionalização 

– Atenção 
Especializada  

09h30 

Sociedade 
Brasileira de 
Cardiologia 

(SBC) 

10h00 

Reunião com a 
SAPS/MS 

sobre Médicos 
pelo Brasil 

16h00 

06 07 
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

  08 09 

Reunião sobre 
Oncologia - São 

Lourenço/Região 
Varginha 

10 

1º Conecta 
Saúde 

Caratinga/MG 

09h00 

 

 

11 

Fórum da APS 
em Bsb 

09h00 

Conselho 
Superior da 

FIOCRUZ - RJ 

10h00 

 

 

12 

Fórum da APS 
em Bsb 

09h00 

77ª Reunião 
Geral da FNP 
Florianópolis  

14h25 

 30º Congresso 
SMS de Santa 

Catarina 

19h00  

13 

 

14 

15 16 

Abertura do 
Curso de 

Qualificação 
Técnica da SVS 

09h00 

Oficina 
CONASEMS de 

Integralidade 

09h00 

Reunião com 
Dep. de Doenças 

Crônicas e 
Infecções 

Sexualmente 
Transmissíveis/ 

SVS 

 16h00  

17 

Tripartite Pré 

10h00 

 

18 

 

19 

 

20 

 

 

 

21 

22 23 

Reunião com o 
representante da 

Kerney 

14h00 

24 

Reunião Centro 
de Operações 

de Emergência 
em Saúde 

(COE) 

09h00 

Reunião com 
representante 

da Wolters 
Kluwer 

11h00 

 

25 

Reunião com 
representantes 

do Sírio Libanês 

09h30 

Reunião de 
Diretoria para 

os Membros na 
CIT 

14h00 

26 

CIT 

09h00 

 

 

 

27 

Reunião 
com CMB 

10h00 

Reunião 
com o 
Grupo 
Mídia 

11h00 

Reunião 
com a 

ABIMO 

14h00 

28 

29 30 

 

31 

Reunião - Banco 
Interamericano 

Desenvolvimento 
11h00 
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Abril 2020 

DOM SEG TER QUA QUI SEX sab 

  
 

01 

 

02 

SAHE 
Oncologia 

03 

 

04 

 

05 06 

Webconferência: 
ações da rede 

de apoio para o 
enfrentamento à 

Covid-19 

07 

 

08 09 10 11 

 

 

 

12 13 

Reunião com 
MPF 

15h00 

14 

Webconferência 
CONASEMS/CONASS 

15h00 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 20 21 22 

Webconferência: 
Notificação 

Compulsória de 
Leitos 

10h00 

Reunião: 
Diretoria e 

Presidentes dos 
COSEMS 

17h00 

23 

Reunião com 
Representantes 

da Claro 

14h00 

24 

 

25 

 

 

 

26 27 

Reunião com 
Hospitais do 

PROADI-SUS 

14h00 

28 

Reunião com SANOFI 
PASTEUR 

14h00 

29 

Reunião com o 
CNJ 

14h30 

30 

 

  

 

Maio 2020 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

     01 02 

03 

 

 

04 

Reunião 
no COE 

09h00 

05 

Reunião no 
COE 

09h00 

06 

Reunião no COE 

09h00 

07 

Reunião 
no COE 

09h00 

08 

Reunião no COE 

                  09h00 

09 

10 

 

 

 

 

11 12 

Reunião com 
Ana Paula 

Pinho HAOC 

14h00 

Reunião 
DRAC e CMB  

16h00 

13 

Reunião com 
DRAC e CONASS 

10h00 

Fórum da Saúde 
e Comitês 
Estaduais 

14h30 

14 15 

Reunião: 
ComSaúde/FIESP 

Webinário com Dr. Jarbas 

09h00 

Reunião com Sergio 
Lerrer da Arkimed e União 

de Vereadores do Brasil 

18h00 

16 
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

17 

 

 

 

 

 

18 19 20 21                               

Reunião 
Diretoria 

na OPAS 

09h00 

CIT 

13h00 

Reunião 
c/IEPS 

17h00 

22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 
Junho/2020 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 

 

 

01 02 

Gabinete de 
Crise 

09h00 

Reunião Matriz 
de Risco - 

SE/MS 

10h00 

Reunião com 
Ass. Jurídica 

CONASEMS – 
Emendas 

14h00 

03 

Reunião com 
Hospitais PROADI-

SUS  

10h00 

Reunião com a 
Rede Nacional de 

Consórcios 

14h00 

Reunião no COE 

16h00 

 

04 

Reunião 
ProEpi – UNB 

09h00 

Reunião com 
a SPO/MS 

15h00 

05 

Gabinete de 
Crise 

09h00 

Reunião 
com o 
Grupo 

"Votorantim" 

15h00 

Entrevista 
Grupo Mídia 

19h00 

06 

 07 08 09 

Gabinete de 
Crise 

09h00 

DERAC/MS - 
UPA – COVID 

11h00 

Reunião COE 

15h00 

Reunião c/Dep. 
Pedro 

Westphalen – 
Port. 120 dias 

18h30 

10 

Sociedade Brasileira 
de Cardiologia 

10h00 

Reunião SAES/MS 

15h00 

11 12 13 
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

14 15 

Lançamento 
do 

Observatório 
Regional 

sobre Preços 
de 

Medicamentos 

12h00 

16 

Projeto 
Apoiador 

(Exclusivo 
CONASEMS) 

08h00 

Gabinete de 
Crise 

10h00 

Reunião com o 
HAOC sobre os 

Resultados do 
processo de 

Avaliação dos 
Projetos 

PROADI – SUS 
CONASEMS 

11h00 

Reunião 
Recursos 

Federais com a 
Diretoria do 

COSEMS/BA 

18h00 

17 

Reunião: 
Proposição de 
parceria para 

detecção doenças 
raras e 

hematológicas- 
(CONASEMS 

/TAKEDA) 

14h00 

Reunião com a 
PGR, MS, 

CONASS, ANVISA 
e SINDUSFARMA 

16h00 

18 

Reunião com 
Departamento 

Assistência 
Farmacêutica 
e o COSEMS 

de SP 

11h00 

CIT 

14h00 

Reunião de 
Diretoria 

17h00 

 

19 

Reunião 
com a 

ABIMO  

09h00 

Reunião 
com a 

ABRAMED 

11h00 

20 

21 22 

Reuniões 
Deputados 

14h00 

Reunião com 
a Vertex 

17h00 

23 

Seminário 
Federalismo 

14h00 

Reunião 
Tripartite 

16h30 

24 

Reunião com 
Presidentes de 

COSEMS – 
Webconferência 

17h00 

25 

 Gabinete de 
Crise 

09h00 

26 27 

28 29 

 

30 

Gabinete  

CIB 
COSEMS/GO 

08h30 

 

 

26 

Café com Frente 
Parlamentar Mista 

08h00 

Audiência Pública 
Câmara dos 

Deputados 

10h00 

Reunião de Diretoria 
para os Membros da 

CIT 

14h00 

27 

Reunião 
Comitê 
Gestor 

PROADI SUS  

08h00 

28 29 

FONTE: REGISTROS DO GABINETE DO CONASEMS (2020) 
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7.2 REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 

As Reuniões da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS possuem 

calendário e agenda pré-definidos e são realizadas anteriormente às reuniões da 

Comissão Intergestores Triparte (CIT). É nesse espaço que os Diretores, junto ao 

Presidente, Secretário Executivo e técnicos do CONASEMS, além de seus 

representantes no Conselho Nacional de Saúde (CNS), compartilham informações 

e fazem encaminhamentos e alinhamento prévio para as reuniões da CIT, além de 

discutirem temas de relevância política e técnica que necessitem de articulação 

para atender aos interesses e demandas dos municípios e dos gestores municipais 

de saúde. 

As reuniões da Diretoria, realizadas no quadrimestre, com suas respectivas 

pautas constam da Tabela XIV. A reunião do dia 23 de março foi presencial, 

promovida na Sala Leopoldina do Kubitschek Plaza Hotel, localizado no Setor 

Hoteleiro Norte (SHN), Quadra 02, Bloco E, Asa Norte, em Brasília/DF, aberta ao 

acompanhamento virtual para convidados. As demais foram realizadas de forma 

virtual, por meio de webconferência. 

TABELA XIV 
 REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 

MARÇO A JUNHO DE 2020 

DATA PAUTA RESPONSÁVEIS 

23 DE MARÇO 

1. Informes Gerais 

 

2. Assinatura do Termo de Parceria entre o CONASEMS 
e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 

3. Atualização Coronavírus (Covid-19) 

4. Pauta da Reunião da Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) 

22 DE ABRIL 

1. Lei Complementar nº172, de 15/04/2020, 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 

Alessandra Giseli 
Matias, Blenda Pereira 
e Daniel Faleiros 

2. Portaria nº 395, de 16/03/2020, que “estabelece 
recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e 
Alta Complexidade (MAC), destinados às ações de 
saúde para enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) 

Diogo Demarchi e 
Rodrigo Lacerda 

3. Portaria nº 480, de 23/03/2020, que “estabelece 
recurso Bloco de Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos Estados 
e ao Distrito Federal, destinados às ações de saúde 
para o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) 

Diogo Demarchi e 
Rodrigo Lacerda 

4. Portaria nº 662, de 1º/04/2020, que “estabelece regras 
de forma excepcional para as transferências de 
recursos do Bloco de Custeio - Grupo de Atenção de 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
(MAC) pelo período de 90 (noventa) dias” 

Fernanda Terrazas e 
Joselisses Abel 
Ferreira 
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DATA PAUTA RESPONSÁVEIS 

5. Portaria nº 774, de 9/04/2020, que “estabelece 
recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços 
Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção 
Básica (PAB) e de Atenção de Média e Alta 
Complexidade (MAC), a ser disponibilizado aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao 
custeio de ações e serviços relacionados à atenção 
primária à saúde e à assistência ambulatorial e 
hospitalar decorrente do Coronavírus (Covid-19) 

Diogo Demarchi e 
Rodrigo Lacerda 

6. Projeto de Lei nº 1006/2020, de autoria do Senador 
José Serra, que dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União às Santas Casas e hospitais 
sem fins lucrativos que participam de forma 
complementar do SUS, no exercício de 2020 

Alessandra Giseli 
Matias 

7. Relatório Geral do Pagamento de Cirurgias Eletivas - 
Estratégia 2019 

Diogo Demarchi 

8. Folha de pagamento dos municípios Mauro Junqueira 

9. Atualização sobre diagnóstico laboratorial da Covid-19 

Alessandro Aldrin 
Chagas e Kandice 
Falcão 

10. Controle de Leitos Covid-19: notificação 
compulsória, habilitações de leitos, Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Rede 
Assistencial pública e privada 

Rodrigo Lacerda e 
Diogo Demarchi 

11. Programa Previne Brasil, prorrogação e orientações 
da Atenção Básica 

Marcela Alvarenga 

12. Informes finais Mauro Junqueira 

28 DE ABRIL 

1. Análise da conjuntura 
Wilames Freire 
Bezerra 

2. Assistência Farmacêutica Elton Chaves 

3. Apoio dos hospitais de excelência do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único 
de Saúde (PROADI-SUS) referente às ações da Covid-19 

Mauro Guimarães 
Junqueira 

4. Informes Finais Nilo Bretas 

21 DE MAIO 
1. Análise da conjuntura 

Wilames Freire 
Bezerra 

2. Pactuações e informes da 3ª Reunião Ordinária da CIT 
Mauro Guimarães 
Junqueira 

18 DE JUNHO 

1. Abertura Wilames Freire Bezerra 

2. Análise da conjuntura 
Mauro Guimarães 
Junqueira 

3. 1º Congresso Virtual do CONASEMS 
Nilo Bretas e Luiz 
Filipe Barcelos 

4. Transferência de R$ 2 Bilhões para entidades 
filantrópicas 

Mauro Guimarães 
Junqueira 

5. Pauta da 4ª Reunião Ordinária da CIT 
Mauro Guimarães 
Junqueira 

6. Informes da Assessoria Técnica do CONASEMS Nilo Bretas 

FONTE: REGISTROS DO GABINETE DO CONASEMS (2020)  
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FIGURAS XIII, XIV, XV E XVI 
PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONASEMS, WILAMES FREIRE BEZERRA, E DO SECRETÁRIO 

EXECUTIVO, MAURO JUNQUEIRA, NA REUNIÃO DA CIT DE 18 DE JUNHO DE 2020, EM BRASÍLIA/DF 

7.3 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

Conforme previsto no art. 34 do Estatuto Social do CONASEMS, o Conselho 

Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente, para apreciar as contas da 

Diretoria Executiva Nacional e encaminhar os respectivos relatórios e pareceres 

para apreciação do Conselho Nacional de Representantes Estaduais da entidade 

(CONARES) e, anualmente, para aprovação da Assembleia Geral. 

No período de referência deste Relatório, o Conselho Fiscal reuniu-se, 

presencialmente, no dia 28 de abril, na Sala José Ênio Servilha Duarte da sede do 

CONASEMS, em Brasília/DF. Foi disponibilizado link eletrônico para 

acompanhamento do evento, por convidados. 

A pauta da reunião contemplou os seguintes assuntos: 

a) Apreciação da Prestação de Contas do CONASEMS referente ao período 

de novembro de 2019 a fevereiro de 2020;  
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b) Apresentação das atividades das Assessorias Técnica, Jurídica e de 

Comunicação Social do CONASEMS; 

c) Apresentação sobre o processo de Prestação de Contas dos COSEMS 

relativas ao período de setembro a dezembro de 2019; e 

d) Posicionamento aos Conselheiros sobre o andamento do processo de 

Auditoria Independente no CONASEMS e nos COSEMS. 

Participaram da reunião presencial as seguintes autoridades e funcionários 

do Conselho: 

a) Presidente: Wilames Freire Bezerra; 

b) Secretário Executivo: Mauro Guimarães Junqueira; 

c) Diretor Financeiro: Hisham Mohamad Hamida; 

d) Diretor Administrativo: José Eduardo Fogolin Passos; 

e) 08 (oito) membros do Conselho Fiscal: 

I -  Região Centro-Oeste: Edimar Rodrigues Silva e Patrícia M. Magalhães; 

II -  Região Nordeste: Artur B. de Amorim e Jose Afranio P. Pinheiro Junior; 

III -  Região Norte: Oteniel Almeida dos Santos;  

IV -  Região Sudeste: José Carlos Canciglieri e Mª Augusta M. Ferreira; e 

V -  Região Sul: Manuel Rodriguez Del Olmo; 

f) 05 (cinco) integrantes da Gerência Geral do CONASEMS: 

I -  Catarina Batista da S. Moreira – Gerente Geral; 

II -  Celso Divino dos Santos – Gerente Orçamentário e Financeiro; 

III -  Helena Diaz da Silveira – Analista de Projetos; 

IV -  Jônatas David Gonçalves Lima – Gerente de Projetos; 

V -  Sônia Mayumi Umeta – Gerente Administrativa; e 

g) 01 (um) Assessor Técnico: Sylvio Romulo Guimarães de Andrade Junior. 

7.4 TERMOS DE REFERÊNCIA DE EVENTOS 

A Secretaria Executiva do CONASEMS, por meio da Gerência 

Administrativa/Gerência Geral, foi a responsável pela viabilização dos eventos 

promovidos pelo Conselho, ou nos quais esse se fez representar, que demandaram 

o dispêndio de recursos financeiros para cobertura de despesas com deslocamento 

de seus representantes ou convidados; e ou, ainda, para garantir a estrutura 

logística necessária. 
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Para cada um desses eventos, foi elaborado Termo de Referência de 

Eventos (TRE) específico, com detalhamento da área temática a que ele se refere, 

data e local de realização, pauta principal e natureza da despesa. A Tabela XV, a 

seguir, relaciona os TRE relativos aos eventos realizados no período de março a 

junho de 2020. 

TABELA XV 
RELAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS PELO CONASEMS 

MARÇO A JUNHO DE 2020 

TRE: Nº 010/2020 

ÁREA TEMÁTICA: Vigilância em Saúde 

EVENTO: Reunião ordinária do Grupo de Trabalho Tripartite da Vigilância em 
Saúde (GTVS) e do Grupo de Trabalho Laboratório – GT Lab 

DATA: 04 e 05 de março 

LOCAL: Sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF 

PAUTA: Cumprimento da agenda mensal 

DESPESA: Nilo Cézar do Vale Baracho e Artur Belarmino de Amorim, membros dos 
grupos, tiveram seus deslocamentos aéreos, hospedagem, ajuda de custo 
e alimentação custeadas pelo CONASEMS 

 
TRE: Nº 012/2020 

ÁREA TEMÁTICA: Fortalecimento da Atenção Básica 

EVENTO: Reunião tripartite para tratar de assuntos afetos à Atenção Primária 

DATA: 04 de março 

LOCAL: Sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF 

PAUTA: Alteração da operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral às 
Pessoas Privadas de Liberdade e criação do Reintegra APS – SAPS/MS  

Discussão do Programa Pré-natal Odontológico – SAPS/MS; Critérios para 
priorização de credenciamentos Estratégia Saúde da Família e Estratégia 
Atenção Primária – CONASEMS  

Criação de marcador para municípios com 100% ou mais de cobertura - 
Portaria 173/2020 – CONASEMS  

Provimento médico, status e calendário de implementação – CONASEMS 

Despesa: Viabilização da participação dos membros do CONASEMS no GT de 
Atenção Primária da CIT: Assessor Técnico Diogo Demarchi Silva, 
responsável pelo referido TRE, e as gestoras municipais de saúde 
Cristiane Martins Pantaleão (Vice-Presidente do CONASEMS) e Márcia 
Cecília Huçulak, com cobertura de passagens aéreas, ajuda de custo, 
hospedagem e alimentação 

 
TRE: Nº 013/2020 

ÁREA TEMÁTICA: Fortalecimento da Atenção Básica 

EVENTO: Fórum Nacional de Gestão da Atenção Primária, organizado pelo 
Ministério da Saúde 

DATA: 11 e 12 de março 

LOCAL: Brasília/(DF 

PAUTA: Debate dos atributos e do novo financiamento da Atenção Primária 

DESPESA: Viabilização da participação de dois membros do grupo técnico do 
CONASEMS: Amanda Costa Pinheiro e Maria da Penha Sapata, com 
cobertura de passagens aéreas, hospedagem e alimentação 
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TRE: Nº 022/2020, 027/2020, 028/2020, 029/2020 e 030/2020 

ÁREA TEMÁTICA: Atividades Institucionais do CONASEMS 

EVENTOS: Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva Nacional, realizadas por 
webconferências, com exceção na reunião do dia 23 de março 

DATAS 23 de março, 22 de abril, 28 de abril, 21 de maio e 18 de junho 

LOCAL: Brasília/DF 

PAUTA: Pautas específicas, de acordo com a pauta programada para a CIT 

DESPESA: Cobertura de despesas com estrutura para realização da reunião virtual e 
com equipamentos audiovisuais. Emissão de passagens e cobertura com 
hospedagens e ajuda de custo para os membros do CONASEMS na CIT 
(apenas para a reunião de março) 

 
TRE: Nº 021/2020 

ÁREA TEMÁTICA: Atividades Institucionais do CONASEMS 

EVENTO: Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 

DATA: 28 de abril 

LOCAL: Sede do CONASEMS, em Brasília/DF 

PAUTA: Apreciação da Prestação de Contas do CONASEMS referente ao período 
de novembro de 2019 a fevereiro de 2020; Apresentação sobre o processo 
de Prestação de Contas dos COSEMS relativas ao período de setembro a 
dezembro de 2019; Posicionamento sobre o andamento do processo de 
Auditoria Independente no CONASEMS e nos COSEMS 

DESPESA: Cobertura de despesas com estrutura para realização da reunião virtual e 
com equipamentos audiovisuais 

FONTE: REGISTROS DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/GERÊNCIA GERAL DO CONASEMS (2020) 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do CONASEMS, 

referente ao período de março a junho de 2020. 

Brasília/DF, 30 de junho de 2020. 


