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APRESENTAÇÃO 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) é uma entidade de 
direito	privado,	sem	fins	lucrativos,	que	se	pauta	pelos	princípios	que	regem	o	direito	
público e que congrega os Secretários de Estado da Saúde e seus substitutos legais, 
enquanto	gestores	oficiais	das	Secretarias	de	Estado	da	Saúde	(SES)	dos	estados	e	
Distrito Federal.

Sua criação, em 1982, surgiu do anseio dos secretários estaduais de saúde, 
liderados à época pelo secretário de saúde do estado de São Paulo, Adib Jatene, de 
atender a recomendação de Alma Ata cujo lema era “Saúde para todos no ano 2000”.

Desde então o Conass tem atuado no sentido de fortalecer a gestão estadual 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no cumprimento do seu papel no Sistema, tendo 
por missão institucional: articular, representar e apoiar as SES, promover a dissemi-
nação da informação, produção e difusão de conhecimento, inovação e incentivo à 
troca de experiências. 

Para tanto, durante o ano de 2018, um conjunto de atividades foi desenvolvido, 
tais como: desenvolvimento de um programa de assessoramento técnico, realização 
de	oficinas	de	 trabalho,	divulgação	de	 informações	de	 interesse	da	gestão	do	SUS,	
como as portarias publicadas pelo Ministério da Saúde, além da disponibilização de 
publicações	de	natureza	 técnico-científica,	com	vistas	a	apoiar	os	gestores	no	difícil	
desafio	de	concretizar,	cada	vez	mais,	um	sistema	de	saúde	público,	de	acesso	univer-
sal, alicerçado no direito à saúde e capaz de responder às necessidades dos cidadãos 
de maneira oportuna e adequada.

O presente relatório de gestão busca descrever os principais resultados alcan-
çados no decorrer do referido ano, organizados por programas e projetos, cuja concep-
ção foi orientada pelo mapa estratégico deste Conselho.
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INTRODUÇÃO 

Este	Relatório	 de	Gestão	 tem	por	 objetivo	 expor	 as	 ações	 desenvolvidas	 pelo	
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em consonância com seu mapa 
estratégico, e, por conseguinte, demonstrar os principais resultados alcançados no ano 
de 2018. 

Em sua preparação, vale destacar, observou-se o documento “Relatório de Ges-
tão na forma de Relato Integrado”, de autoria do Tribunal de Contas da União, cujo 
propósito é integrar informação financeira e informações sobre estratégias, governança, 
desempenho e perspectivas da organização, com vistas a permitir uma análise sobre o 
alcance de resultados e cumprimento da missão institucional. 

Nesse sentido, apresenta os seguintes conteúdos:

• Visão geral organizacional;

• Planejamento estratégico e governança;

• Gestão de riscos e controles internos;

• Resultados da Gestão;

• Alocação de recursos e áreas especiais de gestão;

• Demonstrações	contábeis

• Anexos 
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1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), instituído em 03 de fe-
vereiro	de	1982,	é	uma	entidade	de	direito	privado	sem	fins	 lucrativos,	pautada	pelos	
princípios que regem o direito público e congrega os Secretários de Estado da Saúde, 
enquanto	gestores	oficiais	das	Secretarias	de	Estado	da	Saúde	(SES)	dos	estados	e	
Distrito Federal, cabendo ao mesmo à representação do ente estadual na gestão do SUS 
em foros legalmente instituídos, que visam decidir sobre: aspectos da gestão comparti-
lhada,	a	definição	de	diretrizes	sobre	a	organização	das	redes	de	atenção	à	saúde	e	a	
fixação	de	diretrizes	sobre	as	regiões	de	saúde.	

Nesse sentido, atua de forma articulada com o Ministério da Saúde e com o Con-
selho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) sobre os aspectos ge-
rais do SUS, bem como representa o ente estadual da gestão do SUS no Conselho 
Nacional de Saúde. 

Por meio da Lei n. 8.080/19901, alterada pela Lei n. 12.466/20122, que ao acres-
centar-lhe	os	art.	14-A	e	14-B	dispôs	sobre	as	comissões	intergestores	do	Sistema	Único	
de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e suas respectivas composi-
ções,	foi	 legalmente	reconhecido	como	a	entidade	representativa	dos	entes	estaduais	
para tratar de matérias referentes à saúde e declarado de utilidade pública e de relevante 
função social.

Contudo,	vale	registrar	que	o	Conass	já	figurava	na	Lei	nº	8.142/19903, que dispôs 
sobre a organização e o funcionamento do Conselho e da Conferência de Saúde, como 
membro do Conselho Nacional de Saúde – órgão colegiado, de caráter permanente e 
deliberativo,	formado	por	representantes	do	governo,	prestadores	de	serviço,	profissio-
nais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da exe-
cução da política de saúde.

Tal reconhecimento também foi expresso na Portaria GM no 545/19934, que esta-
beleceu normas e procedimentos reguladores do processo de descentralização da ges-
tão	das	ações	e	serviços	de	saúde,	por	meio	da	Norma	Operacional	Básica	–	NOB	SUS	
01/93, na medida em que deliberou que o Conass era integrante da Comissão Interges-
tores	Tripartite	(CIT)	-	instância	definida	como	espaço	de	negociação	e	deliberação,	com-
posta	por	representantes	das	três	esferas	de	governo,	que	tem	por	finalidade	assistir	o	
Ministério da Saúde na elaboração de propostas para a implantação e operacionalização 
do SUS.

O Conselho é regido por regras estatutárias, aprovadas em assembleia, que es-
tabelecem	sua	constituição	e	finalidades,	organização,	forma	de	eleição,	administração	
patrimonial	e	financeira.	Sua	missão,	visão	e	valores	estão	expressos	na	figura	1:

1. Acessível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. Acesso aos 09.04.2017.

2. Acessível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12466.htm. Acesso aos 09.04.2017.

3. Acessível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm. Acesso aos 09.04.2017.

4. Acessível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1993/prt0545_20_05_1993.html. 
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Figura 1 - Missão, Valores e Visão do Conass.

1.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

O Conass é um colegiado de Secretários de Saúde dos Estados e do Distrito 
Federal,	cuja	estrutura	organizacional,	expressa	no	Art.	6º	do	Estatuto	do	Conselho,	é	
formada pelas instâncias: (i) Assembleia Geral; (ii) Diretoria; (iii) Comissão Fiscal; (iv) 
Secretaria Executiva. (Figura 2). 

A Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação do Conselho. Formada 
por 27 Secretários Estaduais de Saúde, também se constitui em um espaço de debate, 
no qual temas de interesse da saúde são aprofundados e de construção de consensos, e 
de	tomada	de	decisões.	As	Assembleias	ordinárias	do	Conass	ocorrem	mensalmente,	um	
dia antes da Reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), sendo o conteúdo das 
pautas	e	respectivas	deliberações	registradas	em	atas.	

A Diretoria, eleita e subordinada à Assembleia, também tem caráter deliberativo e 
responde pela administração do Conselho, bem como pela sua representação. É consti-
tuída por 6 (seis) membros, sendo um Presidente e cinco Vice-Presidentes, um de cada 
região	geográfi	ca	do	país,	não	havendo	hierarquia	entre	os	vice-presidentes.	

A Comissão Fiscal, de caráter consultivo, formada por três membros titulares e 
três	suplentes,	eleitos	dentre	os	Secretários	de	Saúde,	tem	por	fi	nalidade	acompanhar	a	
programação	orçamentária	e	fi	nanceira	do	Conass,	proceder	à	análise	e	emitir	parecer	
sobre o balanço anual, a prestação de contas e quaisquer outros documentos, quando 
solicitado pela Presidência, podendo, para tanto, requerer o concurso de auditoria com-
plementar	ou	técnica	específi	ca	para	a	realização	de	análises	e	pareceres.

 A Secretaria Executiva (SE/Conass) é a instância executora. Tem sua constitui-
ção, coordenação, atividades, normas, procedimentos organizativos e de funcionamento 
defi	nidos	em	regulamentos	próprios,	disponibilizados	para	acesso	público	no	portal	Co-
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nass. Composta por equipe técnico-administrativa e por 13 Câmaras Técnicas Temáti-
cas,	a	SE/Conass	responde,	dentre	outras	atribuições,	pelo	assessoramento	técnico	à	
Diretoria	e	à	Assembleia,	subsidiando	a	tomada	de	posição	da	entidade,	em	questões	
relativas à gestão do SUS de interesse comum aos secretários estaduais de saúde, im-
plementando	suas	deliberações.	À	equipe	de	assessoria	da	SE/Conass	também	cabe	
prestar	apoio	técnico	às	SES,	no	aprimoramento	das	suas	funções	de	gestoras	do	siste-
ma estadual de saúde, no âmbito do SUS. 

O	Conselho	 dispõe,	 ainda,	 na	 sua	 composição,	 de	 um	Comitê	Consultivo	 de	
assessoramento	político,	de	caráter	honorífi	co,	que	tem	como	membros	nato	os	seus	
ex-presidentes.

 Figura 2 - Organograma Funcional

Os quadros a seguir representam a forma de organização do Conass, seu corpo 
dirigente,	Comissão	Fiscal,	e	Representações	Ofi	ciais,	com	identifi	cação	dos	membros	
correspondentes.
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Quadro 1 - Diretoria

Autoridades Cargo Período de atuação
Leonardo Moura Vilela – SES/GO Presidente Abril a Dez/18

Michele Caputo Neto – SES/PR Presidente Jan a Mar/18

Carlos Eduardo de Oliveira Lula – SES/MA Vice-Presidente  
Região Nordeste Abril a Dez/18

José Iran Costa Júnior – SES/PE Vice-Presidente  
Região Nordeste Jan a Mar/18

Vítor Manuel Jesus Mateus – SES/PA Vice-Presidente  
Região Norte Jan a Dez/18

Humberto Lucena Pereira da Fonseca – SES/DF Vice-Presidente 
Região Centro-Oeste Jan a Dez/18

Ricardo de Oliveira – SES/ES Vice-Presidente  
Região Sudeste Abril a Dez/18

Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior – SES/ RJ Vice-Presidente  
Região Sudeste Jan a Mar/18

Acélio Casagrande – SES/SC Vice-Presidente  
Região Sul Abril a Dez/18

João Gabbardo dos Reis – SES/RS Vice-Presidente  
Região Sul Jan a Mar/18

Quadro 2 - Secretaria Executiva

Dirigentes Cargo Período de atuação
Jurandi Frutuoso Silva Secretário Executivo Jan a Dez/18

René Santos Coordenador Técnico Jan a Dez/18

Ricardo Scotti Coordenador de Desenvolvimento Institucional Jan a Dez/18

Quadro 3 - Comissão Fiscal

Autoridades Cargo Período de atuação
Henrique Jorge Javi Sousa – SES/CE Titular Jan a Dez/18

José Iran Costa Júnior – SES/PE Titular Abril a Dez/18

Carlos Christian Reis Teixeira – SES/AL Titular Ago a Dez/18

George Antunes de Oliveira – SES/RN Titular Jan a Maio/18

Claudia Luciana de Sousa Mascena Veras – SES/PB Titular Jan a Mar/18

Claudia Luciana de Sousa Mascena Veras – SES/PB Suplente Abril a Dez/18

Francisco Antonio Zancan Paz – SES/RS Suplente Abril a Dez/18

Marcos	Esner	Musafir	–	SES/TO Suplente Jan a Mar/18

Carlos Eduardo de Oliveira Lula – SES/MA Suplente Jan a Mar/18

Carlos Christian Reis Teixeira – SES/AL Suplente Jan a Jul/18
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Quadro	4	-	Representações	Oficiais

Órgão Representante
Período de 

atuação

Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS)

Titular: Francisco Deodato Guimarães – SES/AM

Suplente: René José Moreira dos Santos – Conass
Abr a Dez/18

Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS)

Titular: Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior – SES/ RJ

Suplente: René José Moreira dos Santos – CONASS
Jan a Mar/18

Conselho Consultivo da 
Anvisa

Titular: Fábio Vilas - Boas Pinto – SES/BA

Suplente: Viviane Rocha de Luiz – Conass
Abr a Dez/18

Conselho Consultivo da 
Anvisa

Titular: Humberto Lucena Pereira da Fonseca – SES/DF

Suplente: Viviane Rocha de Luiz – CONASS
Jan a Mar/18

Empresa Brasileira 
de Hemoderivados e 
Biotecnologia (Hemobrás)

Vago

Fonte: Elaboração da SE/CONASS, em conformidade com o Estatuto, Atas de Assembleias e Termos de Posse.
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

2.1. MAPA ESTRATÉGICO – CONASS 
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2.1.1. PROGRAMAS E PROJETOS 2018

Buscando aprimorar sistematicamente sua atuação junto às Secretarias Esta-
duais de Saúde (SES), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a partir 
do seu Mapa Estratégico, concebeu um conjunto de programas e de projetos, em diver-
sas	áreas,	com	ênfase	na	eficiência	da	gestão	e	na	organização	de	serviços	por	meio	de	
Redes de Atenção à Saúde (RAS), com vistas a apoiar tecnicamente as SES no desem-
penho	das	suas	funções.	Os	projetos	abrangem	a	elaboração	de	conteúdos	técnicos	e	
de	metodologias,	além	da	realização	de	diversas	atividades,	como	oficinas	de	trabalho,	
Webconferências, entre outras.

2.1.1.1. Programa de Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde 

Projetos: 

>> Planificação da Atenção à Saúde

Metas Ações Resultados
Aplicação da 
metodologia 
da	Planificação	
da Atenção à 
Saúde (PAS) na 
organização de 
rede prioritária da 
atenção à saúde 
em pelo menos 
uma região de 
saúde, por SES 
que aderir ao 
projeto.

• Elaboração de 
documentos 
técnicos.

• Ações	
diferenciadas 
em cada região 
respeitando 
as suas 
peculiaridades.

Implantação da organização da APS, 
articulada	com	a	AAE,	em	23	regiões	de	
saúde nos estados abaixo:

ü	Maranhão - Caxias, Timon e 
Balsas;
ü	Goiás - Pirineus e Luziânia.
ü	Espirito Santo - Norte, Central, 
Metropolitana e Sul;
ü	Distrito Federal - Leste;
ü	Piauí - Planície Litorânea, apenas 
a APS;
ü	Rio Grande do Sul – Santa Maria 
(em	2	regiões);	Osório	(2	regiões)	e	Ijuí;
ü	Rondônia - Cacoal e Ji-Paraná (4 
regiões);
ü	Paraná – Maringá, LIACC;
ü	Ceará – Caucaia; 
ü	Rio de Janeiro: organização 
da APS na região de Manguinhos, 
município do Rio de Janeiro. 
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Metas Ações Resultados
Desenvolvimento 
de um 
Laboratório de 
Inovações	da	
Atenção às 
Condições	
Crônicas (LIACC) 
na região de 
Maringá, estado 
do Paraná.

• Realização	de	ofi-
cinas de trabalho e 
tutorias. 

• Implantação dos 
ambulatórios de 
atenção especia-
lizada, segundo o 
Modelo de Aten-
ção	às	Condições	
Crônicas (MACC).

• Adequação das uni-
dades laboratório e 
dos ambulatórios, 
em relação à estru-
tura física, equipa-
mentos, mapa de 
pessoal e carteira 
de serviços.

• Monitoramento tri-
mestral	das	ações	
programadas para 
alcance das metas 
e promoção de 
eventuais	correções	
no processo de de-
senvolvimento do 
projeto. 

Laboratório	de	Inovações	da	Atenção	
às	Condições	Crônicas	(LIACC)	em	
desenvolvimento, inclusive uma pesquisa 
avaliativa realizada pela PUC/PR, na 
região de Maringá, Paraná.

Implantação 
de um Centro 
Colaborador da 
Planificação	da	
Atenção à Saúde 
em um município.

Contratação de 
serviço técnico 
especializado, viagens 
de apoio técnico às 
SES, realização de 
seminários	e	oficinas	
de trabalho.

Centro	Colaborador	da	Planificação	
da Atenção à Saúde implantado no 
município de Uberlândia, MG, e em pleno 
funcionamento.
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Metas Ações Resultados
Lançamento de 
uma publicação 
sobre a 
Planificação	da	
Atenção à Saúde, 
destinada aos 
profissionais,	
gestores 
estaduais e 
municipais de 
saúde, com a 
finalidade	de	
apresentar a PAS 
como potente 
instrumento 
de gestão e 
organização da 
APS e da AAE 
nas redes de 
atenção à saúde.

Elaboração da 
publicação.

Livro publicado: Conass Documenta  
n. 31: “Planificação da Atenção à Saúde: 
Um Instrumento de Gestão e Organização 
da Atenção Primária e da Atenção 
Ambulatorial Especializada nas Redes de 
Atenção à Saúde”. 

Fotos:
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>> Reestruturação Gerencial das SES

Metas Ações Resultados
Monitoramento da 
Implantação da Matriz 
do Plano de Ação em 
7 Estados AC, AP, 
RN, PA, MS, MT e PI.

Aprimoramento das 
Ações	Gerenciais	
das SES nas Áreas 
Administrativas 
(incluindo contrato 
de gestão), 
Planejamento e 
Gestão, Gestão 
do Trabalho, 
Educação em Saúde, 
Orçamentária e 
Financeira.

Realização de web 
conferência.

Foi realizado monitoramento 
da implantação da matriz 
do Plano de Ação, com os 
seguintes estados: AC, AP, 
MT, AP, MS e PI

O projeto não foi adiante 
no estado do Rio Grande 
do Norte, tendo em vista 
a constante mudança de 
secretários ao longo do 
ano de 2018 e deverá ser 
rediscutido em 2019 com a 
equipe da secretaria, para 
ver a possibilidade de ser 
retomado.

Implantação do 
Projeto nas SES RJ, 
SC, TO e BA.

1º	Momento:	Problematização	
das áreas e levantamento de 
prioridades;

2º	Momento:	Construção	
Coletiva de matriz de plano 
de ação com diretriz, objetivo, 
meta,	indicadores,	ações	e	
responsáveis;

3º	Momento:	Atuação	
conjunta in loco – equipe 
Conass e SES, de um 
objetivo considerado 
prioritário pelo grupo;

4º	Momento:	Entrega	de	
plano de ação para execução 
pela SES em até 18 meses.

Foi implantado o Projeto 
nos seguintes estados: RJ 
e SC e estão em fase de 
desenvolvimento. O Plano de 
Ação foi elaborado em todas 
as 4 áreas temáticas. 

Na BA realizado apoio técnico 
sobre Planejamento Regional 
Integrado da área temática 
Planejamento e Gestão;

Não foi implantado no estado 
de Tocantins, tendo em vista 
a mudança de secretários ao 
longo do período. 

Fotos:



Relatório de Gestão 201818

>> Gestão Hospitalar

Metas Ações Resultados
• Melhoria na 
gestão dos hospitais 
contratados pelo 
SUS, mediante a 
contratualização dos 
prestadores de serviço;

• Elaboração de 
documento técnico 
sobre contratualização 
de hospitais privados e 
sem	fins	lucrativos;

• Elaboração de 
documento técnico 
contendo a descrição 
das	dificuldades	
identificadas	nas	
diversas secretarias 
e	as	orientações	
propostas para o 
enfrentamento dos 
problemas no processo 
da contratualização.

• Realização	de	reuniões	
presenciais com as SES 
demandantes;

• Reuniões	da	Câmara	
Técnica de Atenção à 
Saúde; 

• Realização	de	reuniões	
presenciais e por web 
conferencias com as SES 
que demandarem apoio na 
Contratualização;

• Contratação de serviço 
técnico especializado, 
viagens de apoio técnico às 
SES,	realização	de	oficinas	
de trabalho;

• Apoio às SES na 
elaboração do plano 
de ação visando a 
Contratualização;

• Monitoramento trimestral 
das	ações	programadas	
para alcance das metas 
e promoção de eventuais 
correções	no	processo	
de desenvolvimento do 
projeto.

ü	Documento técnico 
elaborado com o conteúdo 
sobre contratualização de 
hospitais	privados	e	sem	fins	
lucrativos;

ü	Documento técnico 
elaborado contendo a 
descrição	das	dificuldades	
identificadas	nas	
diversas secretarias e as 
orientações	propostas	
para o enfrentamento dos 
problemas no processo da 
contratualização;
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Metas Ações Resultados
Melhoria	da	eficiência	
dos hospitais públicos 
estaduais utilizando 
a metodologia Lean 
com o objetivo de 
reduzir a superlotação 
nas emergências dos 
hospitais públicos 
estaduais. 

• Elaboração do 
anteprojeto pelo Conass;

• Apresentação do 
anteprojeto ao secretário 
e equipe técnica 
da SAS visando a 
operacionalização pelo 
PROADI/SUS; 

• Indicação do Hospital 
Sírio Libanês (HSL) para 
formulação e execução do 
projeto; 

• Reunião do Conass 
com a equipe do HSL 
para apresentação e 
discussão	das	adequações	
da metodologia Lean na 
perspectiva da integração 
dos hospitais na RAS; 

• Participação do Conass 
em	reuniões	promovidas	
pelo	HSL	com	a	finalidade	
de contribuir na elaboração 
do projeto;

• Visita ao hospital estadual 
HUGOL da secretaria 
estadual de saúde de 
Goiás para conhecer a 
metodologia Lean.

ü	Projeto elaborado;

ü	Parecer favorável ao 
projeto pelo comitê técnico  
do PROADI/SUS;

ü	Sem	aprovação	oficial	
pelo Comitê Gestor do  
PROADI/SUS	até	o	final	 
de 2018;
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>> Ações de Controle e Atenção às Endemias

Metas Ações Resultados
Documentos técnicos 
“Papel das SES nas 
atividades de apoio 
matricial e supervisão 
aos	municípios	nas	ações	
de controle vetorial” e 
“Implementação nos 
estados da linha de 
cuidado às endemias 
prevalentes no Brasil” 
elaborados.

• Discussão da proposta 
em reunião conjunta 
das câmaras técnicas 
de Epidemiologia e de 
Vigilância em Saúde 
Ambiental;

• Contratação de 
consultoria técnica 
para elaboração do 
documento técnico 
“Papel das SES nas 
atividades de apoio 
matricial e supervisão 
aos municípios nas 
ações	de	controle	
vetorial”;

• Realização	de	Oficina	
de Trabalho para 
elaboração de proposta 
para inserção do tema 
nas atividades de 
tutoria do Projeto de 
Planificação	da	Atenção	
à Saúde.

ü	Documento técnico 
elaborado: "Papel das SES 
nas atividades de apoio 
matricial e supervisão aos 
municípios	nas	ações	de	
controle vetorial" – será 
publicado em meio eletrônico 
(“e-book”) e disponibilizado 
no site do Conass em abril de 
2019 e inserido em “Conass 
documenta” sobre o projeto 
no segundo semestre de 
2019;

ü	O documento 
"Implementação nos estados 
da linha de cuidado às 
endemias prevalentes no 
Brasil" foi reprogramado 
para 2019, com publicação 
e realização de projeto piloto 
previstos para o segundo 
semestre.
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>> Implementação da Estratégia do e-Saúde nas SES

Metas Ações Resultados
70% das secretarias 
de saúde dos estados 
e Distrito Federal com 
alunos inscritos em Curso 
de Especialização em 
Informática em Saúde.

• Planejamento e 
mobilização das 
secretarias para 
participação no Curso 
de “Especialização em 
Informática em Saúde”, 
através de parceria com 
o Ministério da Saúde 
e Instituto de Ensino e 
Pesquisa do Hospital  
Sírio-Libanês, por meio 
do PROADI / SUS para 
técnicos das Secretarias 
Estaduais de Saúde, 
visando formação 
de especialistas em 
Informática em Saúde 
para as SES;

• Contratação de 
consultoria técnica 
especializada para 
elaboração de manual 
contendo	orientações	
para a contratação de 
serviços de tecnologia 
da informação para 
desenvolvimento de 
aplicativos e sistemas 
informatizados para as 
Secretarias Estaduais de 
Saúde; 

ü	Curso de “Especialização 
em Informática em Saúde”, 
planejado e iniciado, com 
participação de 30 alunos de 
22 (81%) secretarias de saúde 
dos estados e Distrito Federal;

ü	Manual	com	orientações	
para a contratação de serviços 
de tecnologia da informação 
para desenvolvimento 
de aplicativos e sistemas 
informatizados para as 
Secretarias Estaduais de 
Saúde sendo elaborado, com 
conclusão prevista para o 
primeiro semestre de 2019.
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>> Fortalecimento da Gestão da Educação em Saúde nas SES, por Meio da 
Elaboração dos Planos Estaduais de Educação Permanente

Metas Ações Resultados
• Fortalecimento da Gestão 
da Educação em Saúde 
nas SES por meio da 
elaboração dos Planos 
Estaduais de Educação 
Permanente em Saúde 
(PEEPS);

• Produção do guia para 
elaboração dos PEEPS;

• Início da elaboração 
dos Planos Estaduais de 
Educação Permanente 
em Saúde. Os PEEPS 
foram, todos concluídos e 
encaminhados ao MS até o 
dia 29 de janeiro de 2019.

• Criação de GT para produção 
do guia para elaboração dos 
Planos Estaduais de Educação 
Permanente em Saúde - PEEPS;

• Reuniões	da	Câmara	Técnica	de	
Gestão do Trabalho e da Educação 
em Saúde – CTGTES;

• Viagens de apoio técnico às SES;

• Apoio na organização de 
Seminários Regionais de 
elaboração dos Planos;

• Participação, nos estados, em 
Oficinas	e	Seminários;

• Monitoramento trimestral das 
ações	programadas	para	alcance	
das metas e programação de 
eventuais	correções	no	processo	
de	desenvolvimento	das	ações.

ü	Guia para 
elaboração dos 
PEEPS elaborado.

ü	Planos 
elaborados.

Foto:
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>> Apoio ao Desenvolvimento Institucional e ao Fortalecimento da Capacidade 
Gestora das Equipes de Gestão do Trabalho nas SES

Metas Ações Resultados
Realização do diagnóstico 
da situação da Gestão do 
Trabalho nas SES.

• Realização de estudos sobre 
as	atribuições,	recursos	e	
funcionamento das unidades de 
Gestão do Trabalho das SES;

• Elaboração de instrumento e 
metodologia para atualização 
dos dados sobre a estrutura e o 
funcionamento das unidades de 
Gestão do Trabalho das SES;

• Reuniões	da	CTGTES	do	
Conass para apropriação do 
instrumento e metodologia para 
realizar do diagnóstico;

• Aplicação do instrumento em 
cada SES pelos membros da 
CTGTES do Conass;

• Análise e consolidação dos 
resultados;

• Viagens de apoio técnico às 
SES,	realização	de	oficinas	de	
trabalho;

• Monitoramento trimestral 
das	ações	programadas	para	
alcance das metas e promoção 
de	eventuais	correções	no	
processo de desenvolvimento 
das	ações.

Todas as SES com 
diagnóstico da situação 
da Gestão do Trabalho 
concluído.
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>> Estruturação e Organização da Atenção Farmacêutica 

Metas Ações Resultados
• Elaboração de 
anteprojeto sobre cuidado 
farmacêutico em unidade 
de referência de cada 
SES a ser apresentado 
ao Comitê Gestor do 
PROADI/SUS.

• Implantação do projeto 
após aprovação pelo 
Comitê Gestor do 
PROADI/SUS

• Reuniões	da	Câmara	
Técnica de Assistência 
Farmacêutica; 

• Contratação de serviço 
técnico especializado; 

• Monitoramento trimestral 
das	ações	programadas	
para alcance das metas 
e promoção de eventuais 
correções	no	processo	
de desenvolvimento do 
projeto.

Anteprojeto sobre cuidado 
farmacêutico elaborado pelo 
Conass e aprovado pelo 
Comitê Gestor do  
PROADI/SUS;

O projeto foi iniciado em 
setembro de 2018 e em 
dezembro, 17 estados já 
haviam aderido.

2.1.1.2. Programa de Cooperação Internacional

Metas Ações Resultados
Cooperação com o 
Ministério da Saúde e 
dos Serviços Sociais 
do Québec (MSSS): 
participação em 2 
eventos programados.

• Intercâmbio com países e 
instituições	com	os	quais	o	
Conass mantem parceria, 
com participação da direção 
do conselho e assessores 
técnicos;

• Viagens internacionais de 
cooperação técnica;

• Participação em seminários 
e	oficinas	de	trabalho	no	
Brasil e no exterior;

• Monitoramento trimestral 
das	ações	programadas	
para alcance das metas 
e promoção de eventuais 
correções	no	processo	de	
desenvolvimento do projeto. 

Cooperação com o Ministério 
da Saúde e dos Serviços 
Sociais do Québec (MSSS):

ü	trabalhos realizados à 
distância, com técnicos do 
MSSS para a renovação do 
Acordo de Cooperação com 
o Conass; 

ü	participação como 
conferencista em evento 
em Montréal, em maio de 
2018;

ü	preparação e realização 
de seminário internacional 
sobre o futuro dos 
sistemas universais de 
saúde, em Brasília, com 
representantes do MSSS.
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Metas Ações Resultados
Cooperação com 
a Conferência 
Lusofrancófona da 
Saúde – COLUFRAS: 
1 evento programado. 

Não aconteceu o evento 
em 2018, por incapacidade 
financeira	e	logística	da	
instituição. Está sendo 
organizado para sua 
realização na França, 
em 2019.

Cooperação com 
o IHMT (Instituto 
de Higiene e 
Medicina Tropical) 
de Lisboa, Portugal: 
(1) 1 publicação 
programada e 
(2) um seminário 
internacional no 
Brasil.

ü	O material selecionado 
para publicação (“Municípios 
e saúde: um olhar da Europa 
e do Brasil”) somente chegou 
ao Conass em dezembro de 
2018 e está sendo preparado 
para publicação no primeiro 
trimestre de 2019; 

ü	Concluiu-se que o ano 
de 2018 não seria o melhor 
momento para realizar o 
seminário, tendo em vista as 
mudanças no MS do Brasil 
e	as	eleições	presidenciais.	
Achou-se mais sensato 
retomar o tema em 2019.

Participação do 
Conass como 
Observador 
Consultivo da 
Comunidade dos 
Países de Língua 
Portuguesa (CPLP): 2 
eventos programados.

Participação do Conass como 
Observador Consultivo da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) – 
2 eventos realizados (maio e 
outubro de 2018, em Lisboa).

Cooperação com os 
países sul-americanos 
do MERCOSUL e 
PALOP’s (Países 
de	Língua	Oficial	
Portuguesa), em 
parceria com o 
Ministério da Saúde 
do Brasil: 4 eventos 
programados.

Um evento foi realizado: 
missão no Uruguai, a convite 
do BID, para encontros de 
trabalho	sobre	Planificação	da	
Atenção à Saúde. Os outros 
3 eventos programados não 
foram realizados, por não 
ter havido aproximação com 
os países mencionados. 
Isso ensejou uma ação 
corretiva, através de parceria 
estabelecida com a OPAS 
e com o Ministério da 
Saúde, esperando-se que a 
interlocução aconteça a partir 
de 2019.
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Metas Ações Resultados
Planejamento 
de curso para 
a formação dos 
assessores técnicos 
do Conass, em 
avaliação de políticas 
públicas.

Estabelecer pontos 
necessários à formação, 
bem	como	identificar	
instituição/profissionais	
aptos à execução do curso 
pretendido,	a	fim	de	que	a	
execução seja em 2019 – 
impreterivelmente.

ü	Conteúdo e instituição 
devidamente	identificados,	a	
fim	de	que	o	curso	ocorra	em	
2019;

ü	Cooperação com o 
Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical da Universidade Nova 
de Lisboa – Portugal.

* Participação em seminários e mesas de debates em eventos nacionais e estrangeiros 
(Canadá, Portugal e Moçambique).

Fotos:
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2.1.1.3. Programa de Comunicação

Metas Ações Resultados
Assessoria 
técnica e 
oficinas	para	
qualificar	as	
ações	de	
comunicação 
social das 
Secretarias 
Estaduais, 
inclusive 
o portal e 
outras	ações	
por internet, 
visando a 
manutenção 
do	fluxo	de	
informações	
estratégicas 
para a gestão 
estadual do 
SUS.

• Realização	de	oficinas	nas	
SES, a partir da demanda 
para	capacitar	profissionais	
para	estratégias	e	ações	de	
comunicação, com o objetivo de 
aprimorar a atuação das áreas 
de comunicação das SES;

• Contratação de consultoria 
técnica para: elaborar a 
Oficina	Principal	e	as	Oficinas	
Temáticas, promovendo a 
discussão e capacitação 
acerca	de	temas	específicos	
que devem contemplar as 
ações	de	comunicação,	
em	ordem	a	ser	definida	de	
acordo com a necessidade do 
estado demandante; participar 
presencialmente	das	oficinas	e	
elaborar e aplicar Instrumentos 
de	Avaliação	(pré	a	pós	oficina)	
para realizar a auto avaliação 
da Ascom/SES em relação à 
sua atuação em cada umas 
das temáticas e mensurar a 
qualidade	e	eficácia	da	oficina;

• Realização	de	reuniões	para	
alinhamento do conteúdo com 
a equipe da Ascom do Conass, 
submetido à avaliação da 
Secretaria Executiva;

• Parceria do Canal Saúde, da 
Fiocruz, para a preparação e 
participação	das	oficinas,	além	
de cobertura jornalística dessas 
reuniões.	

ü	Documento	descritivo	da	Oficina	
Principal (também denominada 
Oficina	de	Sensibilização),	com	
instrumentos de avaliação Pré-
Oficina	e	Pós-Oficina;

ü	Documentos descritivos sobre 
tema, metodologia de aplicação da 
oficina,	instrumentos	de	avaliação	
Pré-Oficina	e	Pós-Oficina,	além	
de possíveis palestrantes, para 
as	seguintes	Oficinas	Temáticas:	
Assessorias de Imprensa; Mídias 
Sociais; Comunicação Interna e 
Endomarketing; Gestão de Crise;

ü	Em 06 de novembro, a 
primeira	oficina	foi	realizada	no	
Espírito Santo e contou com a 
presença de cerca de 40 pessoas 
entre diretores de hospitais, 
superintendentes de áreas 
técnicas da Secretaria Estadual 
de Saúde do Espírito Santo, como 
vigilância, vacinação, DST/Aids e 
profissionais	de	comunicação.	O	
evento foi divulgado nos seguintes 
sites: <http://www.Conass.org.br/
espirito-santo-recebe-primeira-
1a-oficina-de-comunicacao-em-
saude-promovida-pelo-Conass/> 
e no Canal Saúde nos programas 
Bate Papo na Saúde (https://
www.canalsaude.fiocruz.br/canal/
videoAberto/oficina-do-Conass-
sobre-a-comunicacao-em-saude-
bps-0751) e Em Pauta na Saúde 
(https://www.canalsaude.fiocruz.
br/canal/videoAberto/em-pauta-
na-saude-12112018-epa-0124), 
e no site da SES/ES em <https://
saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/
espirito-santo-e-o-primeiro-
estado-a-participar-da-oficina-de-
comunicacao-em-saude-oferecida-
pelo-Conass>.
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Metas Ações Resultados
Disseminação 
da informação, 
produção e 
difusão de 
conhecimento 
por meio da 
divulgação 
das	ações	e	
conteúdos 
técnicos do 
Conass.

• Produção de notícias para 
os sites e mídias sociais do 
Conass, além de publicar 
notícias	das	SES	e	instituições	
parceiras do SUS;

• Produção de informativos 
internos e externos;

• Produção de vídeos técnicos e 
editoriais;

• Produção	das	edições	
trimestrais da revista 
Consensus;

• Produção de material impresso 
e digital do Conass;

• Transmissão ao vivo, 
pela internet, do Seminário 
Internacional Conass Debate 
– O futuro dos Sistemas 
Universais de Saúde;

• Atualização	das	informações	
úteis do Conselho, das SES 
e do SUS, nos veículos de 
comunicação do Conass;

• Produção	gráfica	e	editorial	
das	publicações	impressas	e	
digitais;

• Apoio técnico às Assessorias 
de Comunicação das SES;

ü	262 notícias publicadas no site 
e nas mídias sociais do Conass;

ü	278 informativos “Conass 
Informa” enviados aos gestores e 
equipes técnicas das SES;

ü	68 informativos 
“PREST'ENÇÃO” enviados aos 
gestores das SES;

ü	1.401.466	visualizações	de	
páginas ocorreram no site do 
Conass em 2018, com acessos 
de 109 países, com mais acessos 
oriundos dos Estados Unidos da 
América, de Portugal e da França; 

ü	Lançamento do Boletim 
“#ConassEmMovimento”, com as 
principais	notícias,	legislações	e	
informações	do	SUS.	O	boletim	
é enviado semanalmente aos 
gestores e equipes técnicas das 
SES, colaboradores do Conass e 
ao público externo que solicita por 
meio do nosso site;

ü	43 vídeos publicados no Canal 
do Youtube. Canal que contabilizou 
(apenas em 2018), 328 mil minutos 
exibidos (aumento de 280%), 
34	mil	visualizações	(aumento	
de 105%) e aumento de 466% 
de inscritos. Destaque para o 
documentário sobre os resultados 
do	projeto	Planificação	da	Atenção	
à Saúde, lançado em dezembro de 
2018;



Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass 29

Metas Ações Resultados
• Câmara Técnica de 
Comunicação em Saúde;

• Atendimento à imprensa;

• Aplicações	de	modernas	
técnicas de indexação dos 
mecanismos de buscas para 
facilitar	o	acesso	às	informações	
disponíveis nos sites e mídias 
sociais do Conass.

ü	4	edições	da	revista	Consensus	
lançados. Em 2018, ocorreram 
175.703	visualizações	de	páginas	
no site da revista, oriundos de 
143 países, como Coréia do Sul, 
Estados Unidos e Moçambique;

ü	O Guia de Apoio à Gestão 
Estadual do SUS contou com 
432.645	visualizações	de	páginas	
em 2018, com acessos de 48 
países;

ü	A Biblioteca Digital do Conass 
contabiliza	310.325	visualizações	
de páginas em 2018, com acessos 
de 54 países;

ü	Ocorreram	620	mil	impressões	
de	publicações	no	Twitter	e	
aumento de 9,7% de seguidores no 
Facebook;

ü	Perfil	no	Slideshare	disponibiliza	
250	apresentações	ocorridas	em	
reuniões	do	Conass,	com	acesso	
gratuito;

ü	Perfil	no	Flickr	disponibiliza	
6.376 fotos com acesso gratuito;

ü	Produção e lançamento de 
1 livro da linha editorial Conass 
Debate; 2 livros da linha editorial 
Conass Documenta e 3 livros da 
Coletânea Direito à Saúde;
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Metas Ações Resultados
ü	Diagramação e 
acompanhamento	gráfico	de	
documento com as propostas 
do Conass aos candidatos à 
presidência da República em 2018;

ü	Transmissão ao vivo, 
pela internet, do Seminário 
Internacional Conass Debate – O 
futuro dos Sistemas Universais 
de Saúde, com duração de 
dois dias. Foram alcançadas 
55 mil pessoas (306 vezes os 
presentes no auditório), com 3.417 
interações,	640	comentários	e	
433 compartilhamentos. Tivemos 
acessos durante o evento do 
Reino Unido, Canada, Portugal, 
Equador, Estados Unidos, Polônia, 
Mauritânia, Costa Rica, México, 
Austrália, Moçambique, Colômbia, 
Alemanha, Armênia, França, Peru, 
Portugal, Argentina, Bolívia, Suíça, 
Espanha, Israel, Singapura, Costa 
do	Marfim,	China,	Itália,	Nepal,	
Guiné-Bissau, Panamá e Uruguai. 
O Canal Saúde, da Fiocruz, gravou 
edições	dos	programas	Saúde	
em Pauta e Saúde em Debate 
com entrevistas dos convidados 
e palestrantes do seminário, além 
da cobertura completa do evento. 
Também houve cobertura da 
grande imprensa, como da Agência 
Brasil;

ü	Programação visual e 
acompanhamento	gráfico	de	nova	
pasta de documentos institucional, 
além	de	banners	e	cartões	de	
visitas;
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Metas Ações Resultados
ü	Atualização da relação de 
secretários estaduais de saúde, 
além	de	informações	de	contatos	e	
mídias sociais das SES;

ü	Atualização e disponibilização 
das pautas, resumos e 
apresentações	ocorridas	
nas	reuniões	da	Comissão	
Intergestores Tripartite – CIT;

ü	Disponibilização dos Planos 
Estaduais de Saúde de todos 
estados e do Distrito Federal, no 
site do Conass;

ü	Administração de grupo no 
WhatsApp que proporciona rápida 
interação entre as assessorias de 
comunicação das SES;

Aperfeiçoar 
a equipe da 
Assessoria de 
Comunicação 
do Conass 
por meio de 
ajustes nos 
fluxos	de	
trabalho e de 
capacitação 

• Durante 2018, diversas 
reuniões	internas	da	Assessoria	
de Comunicação (Ascom) 
ocorreram para mapear as 
ações	individuais	e	coletivas	
da Ascom. Um plano de ação 
foi apresentado ao Secretário 
Executivo do Conass, 
pontuando	ações	divididas	em	
curto, médio e longo prazo;

 

• O plano de ação foi dividido 
em tarefas de assessoria de 
comunicação, mídias sociais, 
reorganização de tarefas e 
atividades e apoio às Ascoms 
das SES. Para a elaboração 
desse plano, os colaboradores 
usaram ferramentas de estudo 
gratuitas, como vídeos-aula, 
para desenvolver habilidades e 
ganhar conhecimento técnico. 

ü	Plano de Ação elaborado, 
validado pelo secretário executivo 
e em execução;

ü	Readequação de cargos e 
funções	dos	colaboradores	da	
Ascom;

ü	Colaborador cursando MBA 
em Marketing e aplicando novas 
técnicas de comunicação no 
Conass;

ü	Utilização de ferramentas para 
controle e acompanhamento de 
ações	e	tarefas	individuais.
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Metas Ações Resultados
Indexação das 
publicações	
do Conass

Indexar	as	publicações	do	
Conass nas principais redes 
de fontes de informação on-
line para a distribuição de 
conhecimento	científico	e	
técnico em saúde facilitará 
a descoberta, o uso e o 
compartilhamento dos 
conteúdos publicados pelo 
conselho, servindo de mais 
uma	estratégia	qualificadora	
para o alcance de sua missão 
institucional.

Principais redes de informação 
e pesquisa on-line da América 
Latina e do Caribe: Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e a 
Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS); a BIREME que 
é um Centro Especializado da 
Organização Pan-Americana 
da Saúde/Organização Mundial 
da Saúde (OPAS/OMS) para 
a cooperação técnica em 
informação e comunicação 
científica	em	saúde	na	Região	
das Américas. 

Linhas de ação:

• Registro	da	produção	científica	
e técnica do Conass na BVS: 
Esta linha de ação considera 
o	registro	bibliográfico	com	
indexação	das	publicações	
científicas	e	técnicas	do	Conass	
nas bases de dados da BVS, 
de acordo com os critérios 
específicos	de	cada	base	de	
dados;

Instauração de cooperação técnica 
entre o Centro Latino-Americano 
e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (BIREME/
OPAS/OMS) e o Conass para 
o desenvolvimento de linhas de 
ação relacionadas à gestão da 
informação e do conhecimento 
na área de saúde pública, para 
ampliar a visibilidade, acesso e 
uso	das	publicações	técnicas,	
científicas	e	de	divulgação	do	
Conass no contexto dos produtos 
e serviços de informação da 
BIREME, como são a Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), a base de 
dados Literatura Latino-Americana 
e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (LILACS) e os 
Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS), entre outros.

As atividades desta cooperação 
técnica iniciam em janeiro de 2019, 
com duração prevista de 12 meses.



Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass 33

Metas Ações Resultados
• Pesquisa na coleção de 
publicações	do	Conass:	Esta	
linha de ação contribui para 
ampliar as possibilidades e os 
recursos de busca na coleção 
de	publicações	do	Conass.

• Análises	da	produção	científica	
e técnica sobre o SUS: As 
atividades desta linha de ação 
consideram a colaboração e 
participação do Conass no 
Portal	da	Bibliografia	do	SUS,	
que por sua vez está integrado 
com a BVS Brasil.

• Promoção, Capacitação, 
Divulgação: Esta linha de ação 
considera o desenvolvimento de 
atividades de capacitação que 
contribuam para incentivar o 
acesso e uso das evidências no 
processo de tomada de decisão, 
assim como motivar a produção 
científica	e	técnica	no	contexto	
da gestão do SUS.

Fotos:
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2.1.1.4. Programa de Produção e Disseminação Técnico Científica

Projetos:

>> Proposta do Conass aos Candidatos à Presidência da República

Metas Ações Resultados
Elaboração de 
documento com 
as “Propostas 
do Conass aos 
candidatos à 
presidência 
da República 
em 2018”, 
no intuito de 
contribuir com 
os programas 
de governo dos 
presidenciáveis 
para a área da 
saúde. 

• Instituição 
de Grupo 
Tarefa para 
elaboração do 
documento;

• Apresentação 
da proposta à 
assembleia do 
Conass; 

• Impressão de 
livreto com a 
proposta;

• Entrega do 
documento aos 
candidatos.

ü	Instituído Grupo Tarefa com técnicos do 
Conass;

ü	Documento com as “Propostas do Conass aos 
candidatos à presidência da República em 2018”, 
elaborado e constituído por 10 eixos estruturantes:
• Compromisso com as diretrizes constitucionais 

do SUS – universalidade e integralidade;
• Novo pacto federativo e reforma tributária;
• Fortalecimento da gestão do SUS;
• Modelo de atenção à saúde;
• Modelo	de	financiamento	do	SUS;
• Governança regional;
• Judicialização da saúde;
• Gestão do trabalho e educação na saúde;
• Complexo industrial e inovação na saúde;
• Participação da sociedade;

ü	Proposta aprovada na assembleia do Conass 
de agosto de 2018 e apresentada à Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT);

ü	Proposta entregue aos candidatos à 
presidência, partidos políticos, parlamentares, 
instituições	da	saúde	e	veículos	de	comunicação.

Fotos: 
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>> Direito Sanitário

Metas Ações Resultados
Elaboração de 
Coletânea sobre 
Direito Sanitário.

Organizar publicação 
acerca do direito 
sanitário, como 
meio de fortalecer 
estratégias que 
fomentem e facilitem a 
comunicação entre os 
sistemas de saúde, de 
ensino e de justiça.

Publicados e disponibilizados 
ao público, livre, gratuita e 
desembaraçadamente, três volumes 
que tratam, respectivamente, da 
Institucionalização do Direito à 
Saúde; dos Dilemas do Fenômeno da 
Judicialização da Saúde; e das Boas 
Práticas e Diálogos Institucionais, 
disponível gratuitamente para 
download, nos formatos PDF e e-book, 
na Biblioteca Digital do Conass (http://
www.conass.org.br/biblioteca/), sendo 
que autores e revisores técnicos 
não foram remunerados e cederam, 
gratuitamente, seus direitos autorais e 
de publicação.

Lançada em novembro /2018
Conass Documenta 
n. 30.

Organizar publicação 
acerca do direito 
sanitário, com 
ênfase em educação 
permanente em saúde, 
dando publicidade 
aos resultados do 
respectivo Curso de 
Especialização.

Resultados do curso de especialização 
em Direito Sanitário como instrumento 
de fortalecimento do SUS: ênfase na 
educação permanente, devidamente 
publicizados, a partir de livro 
denominado Conass Documenta n. 
30, em versão impressa e eletrônica, 
acessível gratuitamente pelo portal do 
Conass.

Fotos:
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>> Promoção da Saúde com Ênfase no Enfrentamento da Morbimortalidade por 
Acidentes de Trânsito

Metas Ações Resultados
Firmar parceria com a 
Secretaria de Saúde de 
Pernambuco,	a	fim	de	
viabilizar a confecção de 
material para divulgação às 
demais secretarias estaduais 
sobre o enfrentamento da 
violência no trânsito.

Troca de e-mails e 
ofícios entre o Conass e 
a SES/PE.

Realizado

Elaborar Termo de 
referência; contratar 
consultor para elaboração 
de um “Guia Orientador 
sobre o Enfrentamento da 
Morbimortalidade no Trânsito”; 
publicar o material produzido.

Elaboração do termo de 
referência, contratação 
da consultoria.

Material elaborado e 
entregue em dezembro de 
2018. 

O processo de publicação 
encontra-se em 
andamento.
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2.1.1.5. Programa de Desenvolvimento Institucional

Metas Ações Resultados
• Adequar o atual modelo 
de gestão do Conass, 
promover a modernização 
gerencial, redimensionar 
e	qualificar	o	quadro	de	
pessoal;

• Elaboração do 
Plano de Ação para 
o Desenvolvimento 
Institucional do Conass;

• Implantação de sistemas 
informatizados Protheus 
para os módulos de 
Compras, Contratos, 
Gestão de Pessoas e 
Contabilidade;

• Integração com os 
demais módulos do 
sistema Protheus já 
existentes no Conass; 

• Mapeamento dos 
processos de trabalho 
internos do Conass. 

• Contratação de serviço 
técnico especializado para 
apoio à elaboração do 
Plano de ação;

• Realização	de	oficinas	
de trabalho com a equipe 
técnica da secretaria 
executiva;

• Contratação de empresa 
para suporte técnico na 
implantação, customização 
e integração dos módulos 
do sistema Protheus;

• Monitoramento trimestral 
das	ações	programadas	
para alcance das metas 
e promoção de eventuais 
correções	no	processo	
de desenvolvimento do 
projeto. 

• Plano de Ação para 
o Desenvolvimento 
Institucional do Conass 
elaborado;

• Sistemas informatizados 
Protheus para os módulos 
de Compras, Contratos, 
Gestão de Pessoas e 
Contabilidade implantados;

• Módulos de Compras, 
Contratos, Gestão de 
Pessoas e Contabilidade 
integrados com os demais 
módulos do sistema 
Protheus já existentes no 
Conass e em implantação;

• Realizado o mapeamento 
dos processos de trabalho 
internos do Conass.
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2.1.2. OUTRAS AÇÕES REALIZADAS

Para além dos programas e projetos, o Conass atua ainda na articulação e repre-
sentação inistitucional da SES, bem como na disseminação da informação, produção de 
conhecimento e incentivo à troca de experiências. A seguir, destacam-se as principais 
ações	e	resultados	decorrentes	dessa	atuação.	

2.1.2.1. Articulação e representação institucional no âmbito do SUS

>> Atividades junto ao Conselho Nacional de Saúde (CNS)

O Conass participa da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde, represen-
tando o segmento dos gestores, tem representação na Comissão Intersetorial de Recursos 
Humanos	e	Relações	de	Trabalho	(CIRHRT),	na	Comissão	Intersetorial	de	Saúde	Indíge-
na	(CISI)	e	na	Comissão	Nacional	de	Residência	Multiprofissional	em	Saúde	(CNRMS).	
Essas	Comissões	se	reúnem	regularmente	para	debater	e	elaborar	propostas	na	sua	área	
de atuação, aprovar pareceres sobre autorização e reconhecimento de cursos na área da 
saúde,	para	a	apuração	de	denúncias	de	deficiência	e/ou	ausência	de	atenção	à	saúde	
dos	povos	indígenas	e	para	deliberar	sobre	procedimentos,	recursos,	autorizações	de	fun-
cionamento	e	concessão	de	bolsas	das	Residências	Multiprofissionais	em	Saúde.	

• Representação do Conass na Comissão Organizadora da 6ª Conferência Na-
cional	de	Saúde	Indígena	e	participação	nas	reuniões	e	deliberações	da	Co-
missão Organizadora da 6ª CNSI e nas Conferências Distritais de Roraima e 
Tocantins;

• Participação na 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde – CNVS; 

• O Conass, através de sua assessoria técnica participou ativamente de todas 
as etapas no processo de organização e realização da CNVS, tanto em sua 
Comissão Organizadora, como nas atividades da Conferência, ocorrida de 
27 de fevereiro a 02 de março, que também contou com a participação de 
diversos	profissionais	das	SES	e	de	seu	presidente	na	cerimônia	de	abertura;

• Participação no processo de elaboração da Política Nacional de Vigilância em 
Saúde - PNVS.

Com	a	definição	do	Conselho	Nacional	de	Saúde	–	CNS	de	que	a	partir	das	diretri-
zes	definidas	pela	1ª	CNVS,	a	PNVS	deveria	ser	construída	no	âmbito	de	sua	Comissão	
Intersetorial de Vigilância em Saúde - CIVS, a Assessoria Técnica do Conass participou 
de	todas	as	reuniões	e	grupos	de	trabalho	para	este	fim.	Neste	contexto	buscou-se	con-
tribuir	na	elaboração	do	texto,	tendo	como	subsídios	as	discussões	já	realizadas	previa-
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mente	em	reuniões	conjuntas	das	Câmaras	Técnicas	do	Conass	de	Epidemiologia,	Vigi-
lância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador e documentos 
técnicos já elaborados preliminarmente no Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde 
da CIT. A partir do documento proposto pela CIVS, o Plenário do CNS deliberou pela 
instituição	da	PNVS	através	da	Resolução	nº	588,	de	12	de	julho	de	2018.

Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento (COFIN) 

O Conass é membro titular da COFIN/CNS. A maioria dos temas discutidos gira 
em torno do ciclo orçamentário do Ministério da Saúde, iniciando pela análise da LOA 
2018 e LOA 2019; Análise da PAS 2018 e preliminar da PAS 2019; Proposta para o 
PLDO 2019; Análise do RAG 2017; Análise das Planilhas de Execução Orçamentária e 
Financeira e da situação atualizada dos Restos a Pagar; Analise do relatório detalhado 
dos restos a pagar; Acompanhamento dos Relatórios Quadrimestrais; Níveis de Empe-
nho e Liquidação da LOA 2018-MS; Outros itens pautados foram: Situação de Entrega 
do SIOPS; Caminhada para entrega ao STF de abaixo assinado pelo veto à EC 95/2016; 
16ª.Conferência Nacional de Saúde =8ª+8; Seminário COFIN//CGU.

>> Atividades junto à Comissão Intergestores Tripartite (CIT)

O	Conass	participou	de	reuniões	dos	diversos	Grupos	de	Trabalho	da	CIT,	cujos	
temas e atividades estão descritas a seguir:

• Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde da CIT – GTVS: Dentre os principais te-
mas discutidos na área podem ser destacados: situação epidemiológica, epizootias 
e	ações	de	enfrentamento	da	febre	amarela,	com	a	ampliação	das	áreas	de	reco-
mendação de vacinação; levantamentos entomológicos para controle do Aedes ae-
gypti;	situação	epidemiológica	e	ações	de	enfrentamento	das	arboviroses;	proposta	
de	alteração	da	Portaria	de	Consolidação	nº	6/GM/MS,	de	28	de	setembro	de	2017,	
para	dispor	sobre	o	financiamento	e	a	 transferência	dos	recursos	federais	para	as	
ações	de	vigilância	sanitária,	 relativas	ao	Sistema	Nacional	de	Vigilância	Sanitária	
do	Sistema	Único	de	Saúde	 (Portaria	GM/MS	nº	1.751,	de	14	de	 junho	de	2018);	
organização	e	desenvolvimento	da	campanha	de	vacinação	contra	a	influenza;	situa-
ção das coberturas vacinais e risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis; 
situação epidemiológica e estratégias de enfrentamento do Sarampo; organização, 
regionalização	e	financiamento	dos	Centros	de	Referência	em	Saúde	do	Trabalhador	
(CEREST); situação epidemiológica e estratégias de enfrentamento da Malária;

• Comitê Gestor da Estratégia de e-Saúde no Brasil e do GT de Informação e Informá-
tica do GT de Gestão da CIT – GTIIS:	Destacam-se	entre	as	principais	discussões	e	
encaminhamentos realizados nesses fóruns, com vistas à implementação da Estraté-
gia de e-Saúde e à resolução de demandas oriundas de problemas observados nos 
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diversos	sistemas	de	informação,	discussões	e	acompanhamento	das	adequações	
e problemas observados em relação aos seguintes sistemas/estratégias: estratégia 
e-SUS	AB	e	Sistema	de	informações	da	Atenção	Básica	–	SISAB;	disponibilização	
do	e-SUS	Hospitalar;	desenvolvimento	do	Sistema	de	Informações	do	Câncer	–	SIS-
CAN; Programa de Informatização das UBS (PIUBS); implementação do sistema de 
acompanhamento	da	judicialização	(S-Codes);	Sistema	de	Informações	sobre	Orça-
mentos Públicos em Saúde – SIOPS; desenvolvimento e processo de homologação 
do DIGISUS Gestor – Módulo Planejamento; Implementação do Sistema de Gestão 
de Operadores (SGOP) do Cartão Nacional de Saúde; atualização dos sistemas de 
informação	da	área	de	Vigilância	em	Saúde	(Sistema	de	Informações	sobre	Morta-
lidade	-	SIM,	Sistema	de	Informações	sobre	Nascidos	Vivos	-	SINASC,	Sistema	de	
Informações	de	Agravos	de	Notificação	-	SINAN,	Sistema	de	Informações	do	Progra-
ma	Nacional	de	Controle	da	Dengue	-	SI-PNCD,	outros);	Sistema	de	Informações	do	
Programa	Nacional	de	Imunizações	–	SI-PNI	(performance	da	versão	web	/	proble-
mas na integração com versão desktop e sistemas próprios municipais / ausência de 
integração com e-SUS AB).

• Grupo de Trabalho de Biológicos:	instituído	por	meio	da	Portaria	GM/MS	nº	1.160	de	
16	de	maio	de	2018,	com	a	finalidade	de	discutir	os	temas	pertinentes	à	pesquisa,	
desenvolvimento, produção, regulação, acesso e monitoramento do uso de medica-
mentos biológicos fornecidos pelo SUS, além de apresentar uma proposta de Política 
Nacional de Medicamentos Biológicos no SUS.

• Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia:	foram	discutidos	a	pactuação	do	finan-
ciamento de medicamentos para atualização da Rename; processo de atualização 
do	Formulário	Terapêutico	Nacional	–	FTN;	Programa	Nacional	de	Qualificação	da	
Assistência Farmacêutica - QUALIFAR-SUS 2017/2018 - Eixo estrutura; pactuação 
do	financiamento	e	aquisição	de	medicamentos	 incorporados	no	Componente	Es-
pecializado da Assistência Farmacêutica; desabastecimento dos medicamentos de 
aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde; revisão da politica de oncologia; 
política	de	medicamentos	fitoterápicos;	minuta	de	portaria	que	dispõe	sobre	as	nor-
mas	e	ações	para	garantia	do	acesso	a	medicamentos	de	programas	estratégicos,	
condições	negligenciadas,	doenças	 relacionadas	a	pobreza	no	âmbito	do	Sistema	
Único de Saúde – DAF/SCTIE; e programa Farmácia Popular. 

• Grupo de Trabalho de Atenção à Saúde:	realização	de	videoconferências	e	oficinas	
com as equipes dos estados, juntamente com o Conasems e o Ministério da Saúde 
para	discutir	o	acesso	à	Terapia	Renal	Substitutiva	e	o	financiamento;	realização	de	
uma	oficina	com	a	participação	das	equipes	do	Conass	e	Conasems	e	convidados	
do Conselho Federal de Medicina, da Associação Nacional de Cuidados Paliativos, 
Sociedade Brasileira de Medicina Familiar e Comunitária para discutir uma proposta 
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a ser apresentada na CIT sobre os cuidados paliativos no SUS; discussão sobre a 
revisão da Portaria/SAS 140/2014 sobre a política de prevenção e controle do câncer.

• Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária:	realizou	seis	reuniões	onde	os	temas	dis-
cutidos giraram em torno da organização do sistema nacional de vigilância sanitária; 
gestão da informação em VISA: conjunto mínimo de dados - CMD-VISA; formação e 
aperfeiçoamento	profissional	em	vigilância	sanitária	no	SNVS;	financiamento	da	VISA;	
proposta	de	coordenação	descentralizada	do	Educanvisa;	ações	de	vigilância	sanitá-
ria frente aos desastres por inundação; integração da visa no sistema gerenciador de 
ambiente laboratorial – GAL; agrotóxicos; guia da política nacional de atenção básica 
- módulo “integração atenção básica e vigilância em saúde”; propostas de consulta pú-
blica para o enquadramento, rotulagem e o reprocessamento de dispositivos médicos; 
fiscalização	de	produtos	derivados	do	tabaco	e	de	ambientes	livres	de	fumo.

• Grupo de Trabalho de Gestão:	realizou	inúmeras	reuniões	onde	os	temas	discutidos	
foram: propostas para a utilização de emendas parlamentares para o exercício de 
2019 notadamente as de custeio da média e alta complexidade hospitalar; pagamento 
das emendas parlamentares 2018 e Kits parlamentares; propostas para o incremento 
de recursos federais referentes à média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar 
visando	a	redução	das	desigualdades	regionais;	Nota	Técnica	Conjunta	nº	11/2018/
CCONF-SUCON/FNS-MS, com esclarecimentos sobre a operacionalização e con-
tabilização dos recursos transferidos na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios; SIOPS e a proposta de mudanças para a versão do 
sistema no ano 2019; Suspensão de repasses de recursos e sistemas relacionados; 
estado	da	arte	das	modificações	no	orçamento	do	MS	2019	e	as	ações	para	agregar	
os	planos	de	trabalho;	avaliação	sobre	informações	de	aquisições	de	medicamentos	
e	definir	prazo	para	o	envio	dos	dados	referentes	à	OPME;	Planejamento	Regional	
Integrado	–	PRI;	revisão	do	Decreto	nº	7.508/2011	e	da	Resolução	CIT	nº	3	de	2012.

Além da discussão dos temas mencionados nos GT da CIT, a equipe técnica 
do Conass participou da elaboração dos seguintes documentos pactuados na CIT e já 
publicados:

 » Módulo “Integração Atenção Básica e Vigilância em Saúde”, do Guia da Política Na-
cional de Atenção Básica; 

 » Plano	de	Ação	prevendo	medidas,	responsabilidades	e	prazos,	a	fim	de	promover	o	
aperfeiçoamento nos procedimentos e nos processos de trabalho abrangidos pela 
estratégia de utilização de inseticidas para o combate às doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti.

 » Diretrizes e estratégias para elaboração do plano de enfrentamento da Mortalidade 
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Materna e na Infância, no contexto da agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimen-
to	Sustentável	(Resolução	MS/CIT	nº	42,	de	13	de	dezembro	de	2018);

 » Portaria	nº	1.737,	de	14	de	junho	de	2018	-	alterou	a	Portaria	de	Consolidação	nº	1/
GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para regulamentar os prazos máximos para 
transmissão dos dados compositores da BNAFAR;

 » Portaria	nº	1.675	de	07	de	 junho	de	2018	que	estabeleceu	novos	critérios	para	a	
organização e funcionamento das unidades de saúde que tratam dos pacientes com 
doença renal crônica, a inclusão de novo procedimento na Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Orteses, Próteses e Materiais Especiais para pacientes em diálise 
em trânsito;

 » Portaria	nº	2.603	de	22	de	novembro	de	2018	que	revisa	a	forma	de	financiamento	
da Terapia Renal Substitutiva;

 » Portaria	GM/MS	nº	1.751,	de	14	de	junho	de	2018	–	alterou	a	Portaria	de	Consolida-
ção	nº	6/GM/MS,	de	28	de	setembro	de	2017,	para	dispor	sobre	o	financiamento	e	a	
transferência	dos	recursos	federais	para	as	ações	de	vigilância	sanitária,	relativas	ao	
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Sistema Único de Saúde; 

 » Portaria	GM/MS	Nº.	3.583,	de	5	de	novembro	de	2018	que	estabelece	os	procedi-
mentos para execução que trata da readequação da rede física do SUS, oriunda de 
investimentos realizados pelos entes federativos com recursos repassados pelo Fun-
do Nacional de Saúde.

 » Resolução CIT n. 35, de 25 de janeiro de 2018 que estabelece prazo para manifes-
tação dos gestores que receberam recursos de implantação de serviços de atenção 
à saúde de média e alta complexidade e não implantaram e efetivaram o seu fun-
cionamento;

 » Resolução	CIT	n.	36	de	25	de	janeiro	de	2018	que	define	o	prazo	para	os	gestores	
enviarem	manifestação	ao	Ministério	da	Saúde	e	define	a	suspensão	da	transferência	
dos	recursos	de	custeio	referente	às	habilitações	dos	serviços	de	atenção	à	saúde	de	
média e alta complexidade que não estejam em funcionamento ou não apresentem a 
produção assistencial registrada nos sistemas de informação em saúde consideran-
do as políticas de atenção à saúde;

 » Resolução	CIT	n.	37	de	22	de	março	de	2018	que	dispõe	sobre	o	Planejamento	Re-
gional	Integrado	e	a	organização	de	macrorregiões	de	saúde;

 » Resolução	CIT	 n.	 38,	 de	 22	 de	março	 de	 2018	 –	 que	 revisa	 a	Resolução	CIT	 nº	
5/2016, com inclusão nas competências do Comitê Gestor da Estratégia e-Saúde da 
atribuição	de	deliberar	sobre	 revisões	nos	modelos	de	 informação	de	documentos	
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clínicos para o Registro Eletrônico em Saúde - RES, quando não implicarem em alte-
rações	de	estrutura	dos	sistemas	de	informação;

 » Retificação	da	Resolução	CIT	n.	33/2017	que	instituiu	os	modelos	de	informação	do	
Sumário de Alta e do Registro de Atendimento Clínico;

 » Resolução CIT n. 39, de 22 de março de 2018 - instituição do Repositório de Termi-
nologias e Templates em Saúde (RTS);

 » Resolução	CIT	n.	41	de	31	de	outubro	de	2018	que	dispõe	sobre	as	diretrizes	para	
a organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados, 
no SUS;

 » Resolução CIT n. 42 de 13 de dezembro de 2018 que aprova as diretrizes e estraté-
gias para elaboração do plano de enfrentamento da Mortalidade Materna e na Infân-
cia, no contexto da agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e 
dá outras providências.

>> Atividades junto à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
(CONITEC)

A	CONITEC	tem	por	objetivo	assessorar	o	Ministério	da	Saúde	nas	atribuições	
relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, 
bem como na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuti-
cas – PCDT.

A estrutura de funcionamento da Conitec é composta por dois fóruns: o Plenário 
e a Secretaria-Executiva. O Conass é membro do Plenário dessa Comissão e partici-
pou	de	07	reuniões	plenárias	durante	o	ano	de	2018,	quando	foram	avaliadas	mais	de	
100 tecnologias, como medicamentos, PCDT, diretrizes diagnosticas, próteses e proce-
dimentos. Todos os relatórios de recomendação sobre as tecnologias avaliadas estão 
disponíveis no portal da CONITEC5. 

>> Atividades junto ao Comitê Técnico do PROADI/SUS

O Comitê Técnico do PROADI/SUS é uma instância colegiada responsável pelo 
assessoramento técnico, que visa oferecer subsídios consistentes para a tomada de 
decisões	do	Comitê	Gestor	do	PROADI/SUS.	O	colegiado	é	composto	por	represen-
tantes das secretarias do Ministério da Saúde, da Agencia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA), do Conselho Nacional de Saúde - CNS; do Conselho Nacional de 

5.  http://conitec.gov.br/
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Secretários de Saúde – Conass e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde – Conasems, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, além de um 
representante	dos	Hospitais	de	Excelência.	O	Conass	participou	de	oito	reuniões	ordi-
nárias e extraordinárias desse Comitê, em 2018.

>> Atividades na Câmara Técnica de Orientação e Avaliação do Sistema de Infor-
mações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (CT/SIOPS) 

O Conass é membro titular na CT-SIOPS que se reúne ordinariamente a cada dois 
meses.	A	maior	parte	dos	temas	discutidos	girou	em	torno	das	principais	alterações	con-
tábil/orçamentárias	realizadas	no	SIOPS	que	começarão	a	vigorar	a	partir	do	1º	bimestre	
de 2018, inclusive fontes de recursos da saúde; Cômputo de Restos a Pagar (RP) pagos 
no exercício seguinte, que não foram contabilizados na aplicação em ASPS no exercício 
de	emissão	de	empenho	por	ausência	de	disponibilidade	de	caixa	ao	final	do	exercício;	
Interoperação entre o SIOPS e o CAUC – Sistema Auxiliar para as Transferências Volun-
tárias	a	partir	do	1º	bimestre	de	2018;	Mudanças	operacionais	do	SIOPS	com	telas	do	
novo sistema; Atraso na disponibilização do programa SIOPS 2018; Situação de entrega 
no SIOPS por todos os entes da federação; Situação das medidas administrativas da 
LC	nº	141/2012	(Suspensão	e	Redirecionamento	das	Transferências	Constitucionais);	
Importância	do	SIOPS	Itinerante	(capacitações).

>> Atividades na Câmara Técnica Consultiva do Banco de Preços em Saúde (CT/BPS)

O Conass é membro titular na CT/BPS. Esse ano a CT não se reuniu, mas no 
Grupo de Trabalho de Gestão da CIT foi avaliada a informação de aquisição de medica-
mentos	no	BPS	e	definição	de	prazo	de	envio	dos	dados	referentes	à	OPME	no	BPS,	
considerando a institucionalização do Banco de Preços em Saúde através da resolução 
CIT	nº	18/2017	que	torna	obrigatório	o	envio	das	informações	necessárias	à	alimentação	
do BPS pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

2.1.2.2. Disseminação da informação, produção de conhecimento e incentivo à tro-
ca de experiências

Atualmente, o Conass conta com treze Câmaras Técnicas (CT) compostas por 
representantes das Secretarias de Estado da Saúde e coordenadas pela Secretaria Exe-
cutiva do Conass que, além de garantir esse espaço técnico, tem trabalhado no sentido 
de aperfeiçoá-lo. 

Com o objetivo de prestar assessoria à Secretaria Executiva do Conass, à Dire-
toria e à Assembleia dos Secretários, na formulação de políticas e estratégias de condu-
ção da entidade as CT são um importante espaço para construção de consensos técni-
cos e para integração entre as equipes técnicas das secretarias de saúde dos estados 
e do Distrito Federal. Nesses fóruns os técnicos, analisando as diferentes realidades re-
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gionais,	produzem	subsídios	para	o	planejamento	das	ações	a	serem	desenvolvidas	no	
âmbito	da	política	estadual	e	para	o	processo	de	tomada	de	decisões	dos	gestores.	Tam-
bém contribuem para o aprimoramento da política nacional, ao analisarem as propostas 
e políticas nacionais a serem implantadas em todo o território brasileiro, desenvolvendo 
e potencializando estratégias que permitam às Secretarias de Estado da Saúde desem-
penhar	suas	funções	de	coordenação,	regulação	e	avaliação	do	SUS	no	âmbito	estadual	
e de cooperação técnica com os municípios. 

A seguir, a síntese dos trabalhos realizados pelas Câmaras Técnicas do Conass 
no período.

>> Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde 

Esteve em pauta na reunião a situação e perspectivas de atualização do Siste-
ma	de	Informação	de	Agravos	de	Notificação	(SINAN),	Sistema	de	Informações	sobre	
Mortalidade	(SIM)	e	Sistema	de	Informações	sobre	Nascidos	Vivos	(SINASC).	No	espa-
ço para troca de experiências foram apresentados o sistema de controle de qualidade 
de	análise	de	exames	laboratoriais	da	SES/PA	e	o	barramento	de	dados	de	internações	
hospitalares (com painéis de acompanhamento de metas) e Sistema de Informação de 
Infecção Latente por Tuberculose da SES/GO. Foram também apresentados 4 dos tra-
balhos de conclusão do Curso de Especialização em Informática em Saúde, promovido 
pelo Ministério da Saúde, através do Projeto PROADI, em Parceria com o Instituto de 
Ensino	e	Pesquisa	do	Hospital	Sírio	Libanês	em	2017,	com	as	apresentações	“Retorno	
de investimento em e-Saúde: revisão integrativa”, de Júnia Valéria Quiroga da Cunha 
(SAS/MS); “Padrão de terminologia clínica utilizada em sistemas nacionais de registro 
eletrônico em saúde”, de Thiago Guedes de Brito Berteli (SAS/MS); “Uso de dados para 
qualificação	de	políticas	públicas	em	saúde”,	de	Wilson	Moraes	Coelho	(DEMAS/SE/MS)	
e “O acesso da gestão estadual aos sistemas de informação do SUS” de Nereu Henrique 
Mansano (Assessor Técnico do Conass).
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>> Câmara Técnica de Epidemiologia

Na	reunião	específica	da	Câmara	Técnica	de	Epidemiologia,	dentre	outros	te-
mas	ocorreram	debates	e	troca	de	experiências	sobre	as	seguintes	questões:	Saúde	nas	
Fronteiras	-	desafios	para	implementação	das	ações	de	vigilância	epidemiológica	e	con-
trole	de	doenças	nas	regiões	de	fronteira	e	papel	dos	laboratórios	de	fronteira;	situação	
epidemiológica e medidas em implementação para controle do sarampo, difteria e febre 
amarela;	situação,	desafios	e	estratégias	para	melhorar	as	coberturas	vacinais,	com	foco	
na reorganização dos serviços e salas de vacina; a campanha de vacinação contra a in-
fluenza	e	as	estratégias	de	organização	da	vigilância	e	controle	da	toxoplasmose,	com	a	
apresentação	da	SES/RS	de	relato	de	experiência	da	investigação	e	ações	para	controle	
de surto de toxoplasmose ocorrido no município de Santa Maria.

>> Câmaras Técnicas de Epidemiologia, Vigilância em Saúde Ambiental, Saúde do 
Trabalhador e Vigilância Sanitária

A reunião conjunta das 4 câmaras técnicas da Vigilância em Saúde, ocorrida em 
maio, teve como principais pontos de discussão os encaminhamentos da 1ª Conferência 
Nacional de Vigilância em Saúde e a construção da Política Nacional de Vigilância em 
Saúde	(PNVS);	os	desdobramentos	da	Portaria	GM	/	MS	3992	/	2007	para	o	financia-
mento da Vigilância em Saúde e a situação do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS), 
Assistência	Financeira	Complementar	da	União	para	financiamento	dos	ACE	(AFC)	e	
Piso	Fixo	de	Vigilância	Sanitária	(PFVS);	os	reflexos	da	publicação	da	Política	Nacional	
de Atenção Básica (PNAB) e PNVS na integração Vigilância em Saúde com a Atenção 
Primária	à	Saúde	e	a	situação	epidemiológica	e	ações	de	enfrentamento	da	malária.

Na	reunião	específica	da	Câmara	Técnica	de	Vigilância	em	Saúde	Ambiental	es-
teve em pauta a vigilância à saúde de pessoas expostas a agrotóxicos (VIGIPEQ), in-
cluindo	discussão	sobre	as	possíveis	repercussões	do	Projeto	de	Lei	nº	6299/2002,	a	
programação das atividades previstas para 2018 pela CGVAM / SVS na relação com as 
unidades federativas e relato da experiência da SES PR na implementação do Plano 
Estadual	de	Vigilância	e	Atenção	à	Saúde	de	Populações	Expostas	aos	Agrotóxicos;	as	
atividades em desenvolvimento de vigilância da qualidade do ar (VIGIAR) e de atenção 
e resposta aos desastres. Foram também objeto de debate o processo de revisão da 
Portaria	2914/2011	(consolidada	na	Portaria	5/2017)	-	que	define	os	padrões	de	Potabili-
dade e as competências na vigilância da qualidade da Água e a inclusão dos indicadores 
de monitoramento da qualidade da água nos instrumentos de pactuação intergestores, 
sendo ainda apresentada a experiência da SES PR, com a inserção de indicadores de 
monitoramento	das	ações	de	Vigilância	em	Saúde	Ambiental	no	Projeto	“VigiaSUS”.

Na	reunião	específica	da	Câmara	Técnica	de	Saúde	do	Trabalhador,	após	apre-
sentação	do	perfil	de	morbimortalidade	por	doenças	e	agravos	do	trabalho	no	Brasil	reali-
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zou-se discussão sobre o modelo de Vigilância em Saúde do Trabalhador na perspectiva 
da nova proposta de regionalização, sendo destacada a necessidade de inserção das 
ações	de	Saúde	do	Trabalhador	nos	instrumentos	de	gestão	do	SUS.	Foi	também	rea-
lizada apresentação de experiências da SES GO na implantação de comitês rurais de 
Vigilância em Saúde do Trabalhador e os projetos “Benzeno” e “Sílica”.

 

>> Reunião com os Coordenadores Estaduais do Programa Nacional de Imuniza-
ções – PNI

Esta reunião, realizada em julho de 2018, teve como objetivo apoiar os coorde-
nadores estaduais da imunização na elaboração de um plano de ação estratégico para o 
aumento de cobertura vacinal em seus estados. Após apresentação da situação vacinal 
atual nos estados brasileiros, pela coordenadora nacional do PNI e apresentação do 
consolidado de questionários enviados aos estados, para levantamento das principais 
causas da baixa cobertura vacinal (agrupadas segundo os eixos de estrutura, proces-
sos, comunicação/mobilização/educação em saúde e registro e monitoramento), foram 
realizados grupos de trabalho par cada um dos eixos citados. Nestes grupos foi proposta 
como metodologia a utilização do diagrama de Ishikawa (de causa e efeito), sendo de-
finido	dentre	os	encaminhamentos	que	os	estados	concluiriam	seus	planos	de	ação	e	
encaminhariam ao Conass para consolidação.



Relatório de Gestão 201848

>> Câmara Técnica de Vigilância em Saúde Ambiental 

Foi realizada uma reunião que teve como objetivo principal discutir o andamento 
da	revisão	da	Portaria	GM/MS	2.914,	de	12	de	dezembro	de	2011,	que	dispõe	sobre	os	
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano 
e seu padrão de potabilidade, e em especial as responsabilidades previstas para as es-
feras de governo e em especial a gestão estadual. Foi também apresentada a situação 
do desenvolvimento dos relatórios e painéis do SISAGUA. No espaço para troca de ex-
periências foi apresentado o “Projeto Poseidon”, da SES/GO.

>> Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica

Durante	 o	 ano	 de	 2018	 foram	 realizadas	 duas	 (02)	 reuniões	 presenciais	 da	
CTAF,	dentre	os	principais	temas	discutidos,	destacam-se:	portaria	que	dispõe	sobre	as	
normas	e	ações	para	garantia	do	acesso	a	medicamentos	de	programas	estratégicos,	
condições	negligenciadas,	doenças	relacionadas	à	pobreza	no	âmbito	do	Sistema	Único	
de	Saúde,	Portaria	GM/MS	3.992/2017	que	dispõe	sobre	o	financiamento	e	a	transferên-
cia	dos	recursos	federais	para	as	ações	e	serviços	de	saúde	do	SUS,	Oferta	de	Insulina	
Análoga no SUS, transferência de dados por webservice para compor o Banco Nacional 
de Dados da Assistência Farmacêutica, formação de Grupo de Trabalho do Ministério 
da Saúde para elaboração de Politica para Medicamentos Biológicos e Biossimilares e 
medicamentos	do	CEAF	incorporados	ao	SUS,	sem	pactuação	previa	de	financiamento.
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>> Câmara Técnica de Vigilância Sanitária

Foram	realizadas	duas	Câmaras	Técnicas	e	os	temas	em	debate	foram:	RDC	Nº	
207/2018	e	a	repercussão	na	organização	das	ações	de	vigilância	sanitária	no	SNVS	e	
o	Programa	de	Formação	e	Aperfeiçoamento	Profissional	em	Vigilância	Sanitária.	No	es-
paço	para	troca	de	experiências	a	SES/PR	expôs	as	ações	desenvolvidas	para	controle	
de	infecções	hospitalares	e	resistência	microbiana	e	a	SES/SC	apresentou	o	sistema	de	
informação estadual de radiação ionizante - SIERI, trabalha o risco e benefício potencial. 

Uma	das	 reuniões	o	 tema	 foi	a troca de experiências onde 6 secretarias esta-
duais de saúde apresentaram os seguintes temas: SES/GO - Sistema nacional de in-
formação em vigilância sanitária (SINAVISA) - Módulo de pactuação das atividades de 
VISA;	SES/MT	-	Pactuação:	descentralização	das	ações	de	VISA-MT	(Resolução	CIB	
MT	nº46/2018);	SES/DF - Utilização do sistema eletrônico de informação (SEI) nos pro-
cessos administrativos sanitários e licenciamento sanitário; SES/SC - Sistema de infor-
mação estadual de risco e benefício potencial (SIERBP); SES/PR - Plano estadual de 
vigilância	e	atenção	à	saúde	de	populações	expostas	a	agrotóxicos:	uma	experiência	de	
integração visa - vigilância em saúde e atenção à saúde; e SES/MG - Noroeste empreen-
dedor: A VISA como agente indutora de desenvolvimento em empreendimentos sociais.

>> Câmara Técnica de Gestão e Financiamento

Foram	realizadas	três	reuniões	da	Câmara	Técnica	de	Gestão	e	Financiamento,	
sendo que duas em conjunto com a Câmara Técnica de Atenção à Saúde. Os temas 
discutidos com as equipes técnicas das SEs foram principalmente: Resolução CIT 37/18 
sobre	o	processo	de	planejamento	regional	integrado	e	a	organização	das	macrorregiões	
de saúde; Modelo de Governança Macrorregional com a particpação do Eugênio Vilaça 
Mendes; Debate sobre a situação do Planejamento Regional Integrado nos estados; 
Repercussão da Portaria GM/MS 3992/2017 nos Fundos Estaduais de Saúde; Apresen-
tação pelas SES dos problemas de implementação da norma; Controle dos recursos 
recebidos na conta única a partir de 2018; Proposta de utilização dos saldos de recursos 



Relatório de Gestão 201850

federais disponíveis nas contas bancárias; No tema Emendas Parlamentares: Portaria 
GM/MS	nº	565/18	e	a	Portaria	GM/MS	nº	748/18	e	Medida	Provisória	815/17.

Nas	reuniões	conjuntas	com	a	CT	de	Atenção	à	Saúde,	foram	discutidos	os	temas	
contratualização	de	unidades	privadas	com	ou	sem	fins	lucrativos	de	prestação	de	serviços	
na área da saúde e Contratualização de unidades hospitalares próprias. As Secretarias Es-
taduais de Saúde de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e de São Paulo apresentaram suas 
experiências	quanto	a	contratação	de	serviços	de	saúde	privados,	com	e	sem	fins	lucrativos.

Tendo	em	vista	a	publicação	da	Portaria	GM/MS	nº	3.992,	de	28	de	dezembro	de	
2017,	que	trata	da	transferência	dos	recursos	da	União	em	dois	blocos	de	financiamento,	
foi	realizada	em	janeiro	de	2018	uma	Oficina	de	Trabalho	com	a	participação	do	MS	e	do	
Conasems, para discutir a repercussão dessa norma e estratégias para sua implantação.

>> Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

A Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde realizou, em 
2018,	3	reuniões.	Acompanhou,	durante	todo	o	ano,	a	elaboração	dos	Planos	Estaduais	de	
Educação	Permanente.	Para	tanto,	além	das	reuniões	ordinárias,	constituiu	um	grupo	de	
trabalho, constituído por 7 SES, que elaborou proposta de modelo de plano e organização 
dos trabalhos nos estados. E, na área da Gestão do Trabalho, concluiu a pesquisa sobre 
organização e construção de agenda de prioridades nas SES. Também desenvolveu ativi-
dades	sobre	residências	médicas	e	multiprofissionais	de	saúde	e	sobre	o	COAPES.
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>> Câmara Técnica de Direito Sanitário

A CTDS de março foi realizada na cidade de Goiânia (GO) e priorizou a coopera-
ção	técnica	entre	SES,	em	especial,	para	debater	as	dificuldades	relacionadas	ao	fenô-
meno da judicialização em saúde, promovendo a troca de experiências. Houve apresen-
tação das experiências da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Bahia e Minas Gerais, que apresentaram painéis sobre o estado da arte em 
cada unidade federativa, com ênfase para os diferentes tipos de organização interna. 
Já as Secretarias de Saúde dos Estados do Acre, Rio Grande do Sul e Goiás, também 
acerca	do	fenômeno	da	judicialização,	apresentaram	relatos	acerca	das	relações	institu-
cionais. Os representantes participaram, na ocasião, do Seminário sobre Judicialização 
da Saúde, que contou com a presença de autoridades nacionalmente reconhecidas na 
área de saúde, representando o sistema de saúde e de justiça. 

A segunda reunião presencial da CTDS abordou temáticas de ordem mais con-
ceitual. Tratou, a partir da apresentação de especialistas em cada assunto, sobre os 
‘Conceitos e Tecnologias em Saúde’, com ênfase em: (i) Pesquisa Clínica e Medicina 
Baseada em Evidência; (ii) Registro e Incorporação de Tecnologias no SUS; (iii) Contro-
le	e	Fixação	de	Preços	de	Medicamentos;	(iv)	Uso	dos	conceitos	específicos	da	saúde	
nos processos judiciais; (v) O senso comum e as ‘fake news’ em saúde. Este conjunto 
de debates teve por objetivo, apresentar aos procuradores e assessores jurídicos das 
SES, os conceitos e legislação relacionados à pesquisa clínica, as fases de pesquisa 
e sua importância, à etica em pesquisa com seres humanos e a Medicina Baseada em 
Evidências e seu uso - no Brasil e no Mundo; os conceitos e legislação relacionados ao 
registro de tecnologias no Brasil e as diferenças entre disponibilização para o mercado 
e	incorporação	no	SUS;	as	competências	da	Conitec,	inclusive	com	comparações	inter-
nacionais; os conceitos e a legislação referente ao registro de medicamentos no Brasil 
e	a	fixação	de	preços	no	mercado	nacional,	sob	os	diferentes	padrões	de	adquirentes;	
estudo	acerca	da	utilização	dos	conceitos	específicos	em	saúde	nos	processos	judiciais	
enquanto	argumentos	de	defesa	e	sua	acolhida	quando	das	decisões	–	realizado,	em	
sede	de	doutoramento,	por	magistrado	da	Bahia;	e,	por	fim,	apresentar	questões	e	es-
tudos relacionados à ‘fake news’ em saúde e suas consequências na saúde individual, 
coletiva, judicialização e medicina baseada em evidências. 

Posteriormente, motivada por decisão do STF acerca do ressarcimento dos pla-
nos de saúde aos SUS e seus efeitos práticos o assunto debatido foi a Saúde Suplemen-
tar	e	o	SUS:	relações	imbricadas.	Os	especialistas	convidados	trataram	de	apresentar	
aos participantes: (i) os conceitos e legislação referentes à saúde suplementar no Brasil, 
suas	relações	com	o	SUS	e	com	o	fenômeno	da	judicialização;	(ii)	as	questões	relacio-
nadas aos valores ressarcidos pela saúde suplementar ao SUS, ao longo do tempo; e , 
os (iii) posicionamentos dos gestores do SUS acerca do tema. 
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Em	face	do	contexto	de	finalização	de	governo,	nos	poderes	executivos,	os	de-
bates	incluíram,	ainda,	os	temas:	(i)	responsabilidades	do	Gestor	de	Saúde	no	final	da	
gestão e Improbidade Administrativa no SUS, de modo a apresentar as condutas legal-
mente previstas esperadas para o gestor de saúde em encerramento de mandato, bem 
como	as	tipificações	aplicáveis;	(ii)	a	Certificação	de	Entidades	Beneficentes	em	Saúde,	
em especial para tratar das condutas legalmente previstas esperadas para o gestor de 
saúde	 contratante	 de	 prestador	 filantrópico,	 bem	 como	 as	 tipificações	 aplicáveis;	 (iii)	
A Contratualização, Regulação de Acesso e Judicialização, para abordar as condutas 
legalmente esperadas para o gestor de saúde em relação aos serviços de saúde, o en-
cerramento da gestão, as responsabilidades e penalidades previstas; (iv) Gestor Médio 
e Relatório de Gestão conforme as melhores práticas para a apresentação dos conceitos 
aplicáveis	ao	gestor	sanitário,	a	finalização	de	gestão,	relatório	de	gestão,	prazos	e	pe-
nalidades	-	conforme	as	melhores	práticas	exigidas	pelo	TCU;	e	por	fim,	(v)	a	experiência	
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na análise da gestão da saúde. 

A título de cooperação técnica, a SES/RS apresentou sua experiência sobre a 
redução e otimização das demandas judiciais em saúde através do fortalecimento da 
gestão do trabalho, e a SES.SP para fomentar o debate acerca do uso da inteligência 
artificial	por	diferentes	órgãos	dos	poderes	da	república.	

Sobre a Improbidade na contratualização do SUS (Lei n. 13.650/2018), o Co-
nass promoveu debates na CTDS e na Assembleia do Conassde Maio de 2018, contou 
com	a	presença	de	especialistas	e	resultou	em	reuniões	junto	ao	Ministério	da	Saúde	e,	
posteriormente, com as SES, com vistas à aprimorar os processos relativos à contratua-
lização	com	as	entidades	privadas,	com	e	sem,	finalidade	lucrativa.

Em	relação	a	motivação	das	decisões	judiciais	e	de	controle	–	Lei	de	Introdução	
às Normas do Direito Brasileiro – Lei 13655/18, foi promovido debate na Câmara Técnica 
de Direito Sanitário e na Assembleia Geral do Conass, em maio, que contou com a pre-
sença de especialistas. Videoconferência foram realizadas em abril/2018 para debater o 
conteúdo da alteração legislativa e seus possíveis efeitos junto às SES.

Representação do Conass no Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça 
– eventos em São Paulo e Brasília.
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>> Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente

Foi realizada a primeira reunião dessa Câmara técnica, com troca da experiên-
cia entre os estados sobre os serviços estaduais de segurança do paciente e discussão 
de um plano de atividades das SES sobre o tema.

PUBLICAÇÕES
Linha Editorial Título Capa

Conass 
Documenta

• N. 30 – O Direito Sanitário como 
instrumento de fortalecimento 
do SUS:  ênfase na Educação 
Permanente em Saúde;

• N.	31	–	Planifi	cação	da	Atenção	à	
Saúde: Um Instrumento de Gestão e 
Organização da Atenção Primária e 
da Atenção Ambulatorial Especializa-
da nas Redes de Atenção à Saúde,  

Conass 
Debate

• N. 8 – O Futuro dos Sistemas 
Universais de Saúde,

Coleção 
Direito à 
Saúde

• N. 1 – Institucionalização;

• N. 2 – Dilemas do Fenômeno 
da Judicialização da Saúde;

• N. 3 – Boas Práticas e 
Diálogos Institucionais.

Revista 
Consensus

• Lançadas	as	edições	n.	26,	
n. 27, n. 28 e n. 29.

As	publicações	do	Conass	são	disponíveis	gratuitamente,	em	versões	impressas	e	online,	e	estão	dispo-
níveis da livraria virtual da Apple e na Biblioteca Digital do Conass, em www.conass.org.br/biblioteca.
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2.2. GOVERNANÇA

A Governança compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estraté-
gia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, 
com vistas à condução de políticas e à prestação de serviços de interesse da sociedade 
e das demais partes interessadas.

Nesse sentido, o Conass tem procurado observar um conjunto de diretrizes postas 
para	a	boa	governança,	tais	como:	definir	claramente	as	funções	da	entidade,	as	compe-
tências e as responsabilidades dos membros das instâncias superiores de governança; 
usar estruturas de apoio e informação de boa qualidade; manter em funcionamento um 
sistema	eficaz	de	gestão	de	risco	e	prestar	contas	às	partes	interessadas.

Para tanto, a Secretaria Executiva, em seu modus operandi, possui a coordena-
ção técnica – destinada aos assuntos relacionados à gestão estadual do SUS – e a coor-
denação de desenvolvimento institucional – responsável pelos assuntos administrativos 
do Conselho. A coordenação técnica possui um coordenador e especialistas nas dife-
rentes áreas de atuação, ao passo que a coordenação de desenvolvimento institucional 
possui	gerências:	administrativa,	de	compras	e	contratos	contratos	e	convênios,	e,	fi-
nanceira. Ainda, em dezembro de 2018, visando a melhoria de seus processos internos, 
foi instituída a Coordenação Administrativa e Financeira que passou a coordenar as ge-
rências	anteriormente	citadas,	ficando	a	Coordenação	de	Desenvolvimento	Institucional	
responsável pelo acompanhamento dos projetos estratégicos e a gestão de termos de 
cooperação com entidades.

Perante as demais esferas de governo e outras entidades, o Conass atua na re-
presentação dos interesses comuns dos secretários de saúde dos Estados e do Distrito 
Federal,	participando	da	formulação	e	tomada	de	decisões	que	digam	respeito	ao	desen-
volvimento dos sistemas de saúde nas unidades federadas, em conjunto com o Ministé-
rio da Saúde e o Conselho Municipal de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A presente Prestação de Contas foi entregue à Comissão Fiscal do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde - Conass e trata do relatório sobre a gestão de pes-
soal;	eventos;	tecnologia	da	informação;	contratos;	financeira	e	orçamentária;	auditoria	
e	controles	internos;	e,	por	fim,	das	demonstrações	contábeis	do	exercício	findo	em	31	
de dezembro de 2018. 

Seu objetivo é o de assessoramento à Comissão Fiscal que, com base nos seus 
deveres estatutários, deverá emitir parecer à Assembleia Geral do Conass para aprecia-
ção e aprovação da Prestação de Contas (Artigo 37, § 6 do Estatuto do Conass). 
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Por meio desta Prestação de Contas, a Secretaria Executiva do Conass busca 
fornecer	à	Comissão	Fiscal	informações	claras,	objetivas	e,	acima	de	tudo,	fidedig-
nas,	reafirmando,	assim,	seu	compromisso	com	a	transparência	e	a	ética	nas	transa-
ções	realizadas.

Nos últimos anos diversas iniciativas se dedicaram a abordar o tema complian-
ce de diferentes pontos de vista. Dentro do contexto em que a Secretaria Executiva do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (SE/Conass) se insere, destaca-se a Lei 
anticorrupção n. 12.846/2013 e o decreto n. 8.420/2015 que a regulamenta. 

No âmbito estadual, as unidades federativas veem implantando legislação própria 
que	promovam	ações	de	prevenção	à	corrução.	Em	outros	casos,	veem	introduzindo,	
explicitamente, exigência de programas de compliance pelas entidades que pretendam 
fornecer ou prestar serviços à administração pública.

Em	que	pese	a	Lei	13.303/16,	em	seus	artigos	6º	ao	12º,	realizar	imposições	de	
implantação de programa de compliance apenas às Estatais, as unidades federativas 
veem ampliando a exigência de implantação de programas de compliance a todos que 
pretendam fornecer ou prestar serviços à administração pública.

Diante desse movimento das unidades federativas, assim como diante do fato do 
compliance ser uma realidade - tanto no ordenamento jurídico quanto no meio empre-
sarial – e, ainda, uma ferramenta fundamental de governança corporativa, a SE/Conass 
implantou no ano de 2018 o “Programa de gestão, sustentabilidade e ética” com objetivo 
de fortalecimento institucional; de oferta de maior segurança e conforto aos dirigentes da 
instituição	na	realização	de	suas	atividades;	prevenção	de	danos	de	natureza	financeira	
e à imagem, entre outros efeitos positivos.

Ainda,	no	exercício	de	2018,	foram	iniciadas	as	etapas	preliminares	para	a	defi-
nição de estratégias e implantação de gestão de riscos nos processos internos que, a 
posteriori, serão estendidas aos projetos estratégicos do Conass.

Cumpridas	essas	etapas,	 identificou-se	necessidades	e	oportunidades	de	ade-
quação	dos	atuais	fluxos	existentes	à	nova	situação	organizacional,	seguindo,	para	o	
exercício	seguinte,	meta	de	atividades	de	 levantamento	e	proposição	de	adequações	
com vistas ao aprimoramento dos processos mapeados, assim como revisão de norma-
tivos	internos	existentes	e,	por	fim,	a	proposição	de	uma	área	de	integridade.

Tais atividades demonstram o interesse do Conass em atingir um elevado nível 
de compromisso com a governança de riscos e anticorrupção, buscando aperfeiçoar seu 
modelo de gestão, seus controles internos e externos, de modo a promover, no que o 
compete,	o	atendimento	às	alterações	 legislativas	aplicáveis	e	a	observância	às	boas	
práticas de gestão.
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3.1. GESTÃO DE PESSOAL 

Este	item	do	Relatório	de	Gestão	é	dedicado	às	informações	da	administração	de	
pessoal do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass.

A força de trabalho do Conselho, no exercício de 2018, foi de 38 colaboradores 
celetistas e 6 estagiários da Universidade de Brasília (UnB).

Os estagiários desenvolveram suas atividades em uma jornada de 04 (quatro) 
horas	 diárias	 junto	 às	 áreas	 técnicas	 relacionadas	 com	a	profissão/cursos	 que	estão	
sendo	preparados.	As	atividades	de	estágio	são	embasadas	na	Lei	nº	11.788/08	de	25	
de setembro de 2008.

Em relação à disposição da força de trabalho, 27 colaboradores atuam nas 
atividades administrativas e 11 colaboradores atuam no desenvolvimento das ativi-
dades	finalísticas.

Tabela 1 – Quadro de funcionários

Motorista - CH 44
Nome Área de atuação

Hector Pereira Gerência Administrativa [de 14/09 à 06/11] 
Jorge Luiz Galvão Pamplona Gerência Administrativa
Marcos Gomes Gerência Administrativa

  
Assistente Administrativo A III - CH 40

Nome Área de atuação
Denila da Silva e Oliveira Gerência Administrativa

Assistente Administrativo A IV - CH 40
Nome Área de atuação

Gutemberg Geraldino da Silva Gerência Administrativa
  

Assistente Administrativo A V - CH 40
Nome Área de atuação

Adriano Salgado de Farias Gerência Administrativa
Andreia Cristina Silva Rocha Gerência de Compras e Contratos
Everton de Oliveira Bastida Gerência Administrativa
Gabriela Barcellos Gonçalves Gerência Administrativa
Giseli Neves Dias Gerência Financeira
Janara Alexandre Nunes Gerência Administrativa
Patricia Abrantes de Pina Gerência Administrativa
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Assistente Administrativo A VI - CH 40
Nome Área de atuação

Ilka Mendes da Costa Gerência Financeira
Tatiane Toledo dos Santos Gerência Administrativa
Thatiana Cristina R. Lima Gerência de Compras e Contratos

  
Assistente Administrativo A VII - CH 40

Nome Área de atuação
Cleomar Dias da Função Gerência Administrativa

  
Assistente Administrativo AVIII - CH 40

Nome Área de atuação
Emanuela Marques Ferreira Gerência Financeira

  
Assessor Administrativo A IX - CH 40

Nome Área de atuação

Cirlene Rossi Lacerda Barreto Coordenação de Desenvolvimento 
Institucional

Assessor Administrativo A X - CH 40
Nome Área de atuação

Ana Lucia do Amaral Melo Gerência Administrativa
Luciana Tolêdo Lopes Gerência Financeira
Marcus Vinícius R. B. de Carvalho Assessoria de Comunicação

  
Assessor Técnico T III - CH 40

Nome Área de atuação
Adriane Aparecida Cruz Assessoria de Comunicação
Carla Ulhôa André Assessoria Técnica
Rodrigo Fagundes Souza Gerência de Compras e Contratos
Tatiana Rosa Soares de Faria Assessoria de Comunicação

  
Assessor Técnico T IV - CH 24

Nome Área de atuação
Alessandra Schneider Assessoria Técnica [até 18/07]

Assessor Técnico T IV - CH 30
Nome Área de atuação

Fernando Passos Cupertino de Barros Assessoria Técnica
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Assessor Técnico T IV - CH 40
Nome Área de atuação

Alethele de Oliveira Santos Assessoria Jurídica 
Eliana Maria Ribeiro Dourado Assessoria Técnica
Haroldo Jorge de Carvalho Pontes Assessoria Técnica
Lourdes Lemos Almeida Assessoria Técnica
Maria José de Oliveira Evangelista Assessoria Técnica
Nereu Henrique Mansano Assessoria Técnica
Tereza Cristina Lins Amaral Assessoria Técnica
Viviane Rocha de Luiz Assessoria Técnica

Assessor Técnico T V - CH 40
Nome Área de atuação

Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior Coordenação de Administração 
e de Finanças [a partir de 04/12]

René José Moreira dos Santos Coordenação Técnica

Ricardo de Freitas Scotti Coordenação de  
Desenvolvimento Institucional

  
Assessor Técnico T VI - CH 40

Nome Área de atuação
Jurandi Frutuoso Silva Secretaria Executiva

A	qualificação	da	força	de	trabalho,	quanto	ao	grau	de	escolaridade,	está	demos-
trada no quadro abaixo, considerando os colaboradores em 31 de dezembro do exercício 
de referência do Relatório de Gestão.

Tabela 2 – Quadro Colaboradores por grau de Escolaridade

Quantidade de Colaboradores por grau de Escolaridade

Tipologia do Cargo 1 2 3 4 5 6

Celetistas 1 3 3 20 10 1
LEGENDA

1. Ensino Médio 2. Superior 
em curso 3. Superior 4. Pós 

Graduação
5. 
Mestrado 6. Doutorado/ Pós-doutorado

 
Tabela 3 – Quadro Colaborador por Faixa Etária

Quantidade de Colaboradores por Faixa Etária

Tipologias do 
cargo

Quantidade de colaboradores por níveis de faixa Etária

Até 30 anos De 31 a  
40 anos

De 41 a  
50 anos

De 51 a  
60 anos

Acima de 
60 anos

Celetista 0 18 7 8 5
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EMISSÕES DE PASSAGENS

As	emissões	de	passagens	visam	garantir	o	desenvolvimento	dos	projetos	e	pro-
gramas do Conselho.

Tabela 4 – Quadro de passagens emitidas por Fonte de Recurso

Passagens emitidas de 01/01 a 
31/12/2018

SES 310

OGU 550

CAC.5 79

OPAS 557

  Total 1.496

3.2. GESTÃO DE EVENTOS

A Gerência Administrativa é responsável pela logística dos eventos internos, ex-
ternos e Assembleias do Conass visando garantir a realização dos mesmos.

Tabela 5 – Eventos realizados no exercício de 2018

Quantidade de eventos realizados

Tipologia do evento Quantidade

Assembleias 10
Reunião de Diretoria 2
Seminários 2
Reuniões	de	Câmara	Técnicas 21
Oficinas	 13
Reuniões	de	Grupos	Técnicos	e	de	Trabalho 11
Reuniões	Técnicas 14

3.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.3.1. Aspectos Estratégicos de Tecnologia de Informação

A estratégia de Tecnologia de Informação – T.I. é baseada no foco do “negócio” 
do Conass, podendo ser representado de acordo com o modelo de governança de T.I. 
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COBIT.	Neste	modelo	 são	 identifi	cados	 os	 principais	 componentes	 envolvidos	 com	a	
operação da área de T.I.

A área de T.I. é  estruturada de forma a satisfazer os requisitos de negócios do 
Conass, traduzidos no alinhamento com os objetivos estratégicos. 

Estes objetivos orientam os investimentos e gastos com os recursos neces-
sários ao atendimento dos requisitos das áreas do Conselho, os quais contemplam 
projetos de novas necessidades e manutenção de operação por meio das atividades 
contínuas.

3.3.2. MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE T.I.

A infraestrutura inclui equipamentos, softwares, licenças e contratos de serviços 
necessários para a operação de T.I. do Conass. O planejamento desta evolução deve 
considerar fatores como a expansão do número dos ativos de T.I. e dos sistemas, 
sendo esta, contínua e rápida de novas tecnologias necessárias, os ciclos de vida e 
utilização dos equipamentos utilizados, os tempos de aquisição dos equipamentos, as 
necessidades de processamento de armazenamento e de comunicação dos diversos 
serviços de T.I. e sistemas de informação do Conass.

Dentro desse contexto foram adquiridos diversos equipamentos para atualização 
tecnológica e foram renovados serviços que englobam a infraestrutura de T.I. do Conass.
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Tabela 6 – Evolução da infraestrutura de TI

Evolução da infraestrutura de TI
Aquisições Justificativa

05 Tablets

Para atendimento da Secretaria Executiva, que teve aumento 
no seu corpo de funcionários, mais precisamente na Assessoria 
Técnica, e estes tem a necessidade de um tablet institucional 
que auxilia também como dispositivo móvel facilitando leitura 
de	e-mails,	leitura	e	edição	de	documentos,	apresentações	e	
assim atender ao propósito do Conass que é: Assessorar as 
Secretarias Estaduais de Saúde.

05 Aparelhos 
telefônicos 

Para atendimento da Secretaria Executiva, que teve aumento 
no seu corpo de funcionários, mais precisamente na Assessoria 
Técnica, e estes tem a necessidade de um telefone institucional 
para comunicação mais rápida dando suporte as SES em áreas 
técnicas	específicas.

04 Notebooks 
Para atendimento da Área de TI e Gabinete da SE, em 
reuniões	internas	e	externas	do	Conass	que	necessitam	de	um	
dispositivo móvel.

Renovação 
de suporte a 
ferramenta de 
Firewall 

Aumento da Segurança de Redes no que tange os serviços 
de Armazenamento de Dados, Serviço de Correio Eletrônico, 
Proxy Reverso, Segurança do Portal do Conass, Segurança 
da Ferramenta de ERP (Protheus) e do Ambiente de Rede de 
foram Geral.

Renovação das 
ferramentas 
de editoração 
eletrônica 

Os Softwares de Nuvem da Adobe para Desenvolvimento Web 
e Editoração Eletrônica atenderam as equipes de Comunicação 
e de TI do Conass na criação e edição de conteúdo como: 
Diversas	publicações	do	Conass	(Livros,	Folders,	encartes,	
etc.), atualização da Biblioteca Digital e constante atualização 
Portal do Conass na Internet.

Renovação de 
serviços de Web 
Conferência 

Possibilita a realização das Webconferência proporcionando 
redução de custo com viagens, agilizando as tomadas de 
decisões	sem	haver	deslocamento	da	sede	do	Conass.	Foram	
realizadas mais de 150 Webconferências via Adobe Connect 
Meetings.

Renovação bienal 
dos Serviços de 
Antivírus

Aumento da Segurança de Redes, protegendo Desktops, 
Servidores e Notebooks da Instituição contra ameaças virtuais.

Aquisição de 
Impressoras 

Atendimento da Secretaria Executiva nas demandas do 
Gabinete da SE e da Assessoria de Gabinete que imprimem 
conteúdos mais restritos.
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3.4. GESTÃO DE CONTRATOS

As	contratações	efetivadas	pelo	Conass,	observam	previamente	ao	Regulamen-
to	Próprio	de	Compras	e	Contratações	de	Bens	e	Serviços,	 instituído	pela	Resolução	
Conass	nº	040/2017,	cujo	inteiro	teor	se	encontra	disponibilizado	no	sítio	eletrônico	do	
Conass.6

Tabela 7 – Contratos geridos pelo Conass no ano de 2018

 Tipo Contrato Objeto Contratado Valor Total
Valor Gasto 

em 2018
Vigência

1 PF 005/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

ALZIRA MARIA 
D’ÁVILA NERY 
GUIMARÃES

 109.000,00  7.280,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

2 PF 013/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

ANA 
ANGÉLICA 
RIBEIRO DE 
MENEZES E 
ROCHA, 

 116.000,00  6.240,00 01/01/2017 a 
31/3/2018

3 PF 015/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

ANA MARIA 
CAVALCANTI  72.000,00  4.160,00 01/01/2017 a 

31/3/2018

4 PF 012/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

ANA PAULA 
OLIVA REIS  72.000,00  9.360,00 01/01/2017 a 

31/3/2018

5 PF 018/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

CARLA PINTAS 
MARQUES  92.000,00  15.600,00 01/01/2017 a 

31/03/2018

6 PF 008/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

CARMEM 
CEMIRES 
BERNARDO 
CAVALCANTE

 72.000,00  15.600,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

7 PF 019/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

CLEIDE 
APARECIDA 
DE OLIVEIRA

 72.000,00  5.200,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

8 PF 014/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

DENIZE 
APARECIDA 
SILVA

 124.060,00  31.200,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

6. https://www.conass.org.br/transparencia/wp-content/uploads/2017/03/REGULAMENTO-
-PR%C3%93PRIO-DE-COMPRAS-E-CONTRATA%C3%87%C3%95ES-DE-BENS-E-SERVI%C3%87OS.
pdf.
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9 PF 007/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

ELIANE 
REGINA 
DA VEIGA 
CHOMATAS

 122.000,00  21.840,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

10 PF 016/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

JANE 
MONTEIRO 
NEVES

 72.000,00  5.200,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

11 PF 020/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

LEANE DE 
CARVALHO 
MACHADO

 72.000,00  7.280,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

12 PF 019/2016

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física para 
apoiar	a	realização	de	oficinas	do	projeto	
de	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	e	
Organização das Redes de Atenção.

LÍDIA MARIA 
TONON  83.000,00  - 26/09/2016 a 

31/03/2018

13 PF 006/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

MARIA 
ÂNGELA LEITE 
CHAVES

 72.000,00  9.360,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

14 PF 020/2016

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física para 
apoiar	a	realização	de	oficinas	do	projeto	
de	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	e	
Organização das Redes de Atenção.

MARIA 
CECÍLIA 
MOREIRA 
DOMÊNICO

 78.000,00  - 26/09/2016 a 
31/03/2018

15 PF 017/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

MARIA ZÉLIA 
SOARES LINS  72.000,00  20.800,00 01/01/2017 a 

31/03/2018

16 PF 003/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

MARTA 
OLIVEIRA 
BARRETO

 122.000,00  12.480,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

17 PF 023/2016

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física para 
apoiar	a	realização	de	oficinas	do	projeto	
de	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	e	
Organização das Redes de Atenção.

PRISCILA 
RODRIGUES 
RABELO 
LOPES

 86.800,00  39.520,00 26/09/2016 a 
31/03/2018

18 PF 011/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

REGINA 
MÁRCIA 
MAESTRELLO 
BOLIS PAULA 
MEIRA

 72.000,00  - 01/01/2017 a 
31/03/2018

19 PF 021/2016

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física para 
apoiar	a	realização	de	oficinas	do	projeto	
de	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	e	
Organização das Redes de Atenção.

ROSANE 
DE LUCCA 
MAERSCHNER

 78.000,00  5.200,00 26/09/2016 a 
31/03/2018

20 PF 002/2017

O presente Termo Aditivo tem por objeto 
o acréscimo de valor ao valor bruto 
original do referido contrato, bem como a 
prorrogação da vigência contratual.

SANDRA 
DENISE 
DE MOURA 
SPEROTTO

 72.000,00  8.320,00 01/01/2017 a 
31/03/2018
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21 PF 001/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

SEVERINO 
AZEVEDO 
DE OLIVEIRA 
JÚNIOR

 72.000,00  13.520,00 01/01/2017 a 
31/03/2018

22 PF 004/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

SÔNIA MARIA 
SOUZA  72.000,00  13.520,00 01/01/2017 a 

31/03/2018

23 PF 021/2017

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para	apoiar	a	realização	de	oficinas	do	
projeto	de	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde e Organização das Redes de 
Atenção.

VILALBA 
CARLOS LIMA 
MARTINS 
BEZERRA

 72.000,00  - 01/01/2017 a 
31/03/2018

24 PF 018/2016

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física para 
apoiar	a	realização	de	oficinas	do	projeto	
de	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	e	
Organização das Redes de Atenção.

WAGNER 
FULGÊNCIO 
ELIAS

 83.000,00  8.320,00 26/09/2016 a 
31/03/2018

25 PF 001/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área temática TUTORIA NO PROJETO 
DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO 
À	SAÚDE,	com	ênfase	na	Atenção	
Ambulatorial Especializada (AAE), 
integrada com a APS, nas redes de 
atenção à saúde (RAS), para apoiar 
tecnicamente os facilitadores e tutores 
da	Planificação	da	Atenção	à	Saúde,	que	
atuam	nas	oficinas	teóricas	e	tutoriais	
nas	Unidades-laboratórios	definidas	
pelos	Estados	que	fizeram	adesão	à	
Planificação	da	Atenção	à	Saúde,	na	
implantação dos macroprocessos e 
microprocessos da atenção ambulatorial 
especializada, integrada com a atenção 
primária à saúde, conforme proposta 
aprovada pelos entes participantes do 
projeto.

MARCO 
ANTÔNIO 
BRAGANÇA 
DE MATOS

 56.000,00  56.000,00 02/01/2018 a 
31/08/2018

26 PF 002/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área temática TUTORIA NO PROJETO 
DE	PLANIFICAÇÃO	DA	ATENÇÃO	À	
SAÚDE, com ênfase na APS, integrando 
com a Atenção Ambulatorial Especializada 
nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), 
para apoiar tecnicamente as Unidades-
laboratórios	definidas	pelos	Estados	que	
fizeram	adesão	a	Planificação	da	Atenção	
Primária, juntamente com os Tutores 
na implantação dos macroprocessos 
e microprocessos da atenção primária 
à saúde de forma integrada com a 
atenção ambulatorial especializada, 
conforme proposta aprovada pelos entes 
participantes do projeto.

RUBIA 
PEREIRA 
BARRA

 56.000,00  56.000,00 02/01/2018 a 
31/08/2018

27 PF 003/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para atuar no Programa de Apoio do 
Conass às Secretarias Estaduais de 
Saúde, com ênfase nas seguintes áreas 
temáticas: organização das redes de 
atenção	à	saúde,	planificação	da	atenção	
à	saúde,	modelo	de	atenção	às	condições	
crônicas, suporte ao laboratório do 
modelo	de	atenção	às	condições	crônicas	
e centros colaboradores e governança 
regional de redes de atenção.

EUGÊNIO 
VILAÇA 
MENDES

 140.144,00  140.144,00 19/01/2018 a 
31/08/2018
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28 PF 004/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

MYLLENA 
MARIA TOMAZ 
CARACAS

 64.000,00  45.760,00 02/04/2018 a 
28/12/2018

29 PF 005/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

ANA 
ANGÉLICA 
RIBEIRO DE 
MENESES E 
ROCHA

 86.464,00  74.880,00 02/04/2018 a 
28/12/2018

30 PF 006/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

LEANE DE 
CARVALHO 
MACHADO

 66.600,00  66.560,00 02/04/2018 a 
28/12/2018

31 PF 007/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

ADEMILDE 
MACHADO 
ANDRADE

 82.720,00  75.920,00 02/04/2018 a 
28/12/2018

32 PF 008/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

MARIA 
ÂNGELA LEITE 
CHAVES

 64.000,00  50.960,00 02/04/2018 a 
28/12/2018

33 PF 009/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

ELIANE 
REGINA 
DA VEIGA 
CHOMATAS

 104.500,00  83.200,00 02/04/2018 a 
28/12/2018

34 PF 010/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

SÔNIA MARIA 
SOUZA  78.560,00  61.360,00 02/04/2018 a 

28/12/2018

35 PF 011/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

SANDRA 
DENISE 
DE MOURA 
SPEROTTO

 64.000,00  49.920,00 02/04/2018 a 
28/12/2018

36 PF 012/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

MARTA 
OLIVEIRA 
BARRETO

 88.960,00  79.040,00 02/04/2018 a 
28/12/2018
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37 PF 013/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

ALZIRA MARIA 
D’ÁVILA NERY 
GUIMARÃES

 64.000,00  54.080,00 02/04/2018 a 
28/12/2018

38 PF 014/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

MARIA ZÉLIA 
SOARES LINS  64.000,00  47.840,00 02/04/2018 a 

28/12/2018

39 PF 015/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física na 
área	temática	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

PRISCILA 
RODRIGUES 
RABELO 
LOPES

 127.648,00  91.520,00 02/04/2018 a 
28/12/2018

40 PF 016/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para participar como conferencista no 
seminário de 24 e 25 de abril de 2018, em 
Brasília, bem como proferir palestra de 30 
minutos, participar dos debates e elaborar 
artigo sobre o tema O FUTURO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

GASTÃO 
WAGNER 
DE SOUSA 
CAMPOS

 4.180,00  4.180,00 02/04/2018 a 
30/04/2018

41 PF 017/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para participar como conferencista no 
seminário de 24 e 25 de abril de 2018, em 
Brasília, bem como proferir palestra de 30 
minutos, participar dos debates e elaborar 
artigo sobre o tema O FUTURO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

JAIRNILSON 
PAIM  4.180,00  4.180,00 02/04/2018 A 

30/04/2018

42 PF 018/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para elaborar artigo sobre o tema O 
FUTURO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS. Projeto: Cooperação 
internacional: “Seminário Internacional 
sobre o futuro dos sistemas universais de 
saúde”.

MARIA STELLA 
DE CASTRO 
LOBO

 4.180,00  4.180,00 02/04/2018 a 
30/04/2018

43 PF 019/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica internacional especializada 
– pessoa física, para participar como 
conferencista no seminário de 24 e 25 
de abril de 2018, em Brasília, bem como 
proferir palestra de 30 minutos, participar 
dos debates e elaborar artigo sobre 
o tema O FUTURO DOS SISTEMAS 
UNIVERSAIS DE SAÚDE.

DENIS ROY  3.810,00  3.810,00 02/04/2018 a 
30/04/2018

44 PF 020/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada – pessoa física, 
para elaborar documento técnico 
contendo	orientações	referentes	à	
contratação de serviços de tecnologia 
da informação para desenvolvimento de 
aplicativos e sistemas informatizados 
para as Secretarias Estaduais de Saúde 
– SES.

ANDRÉ LUIZ 
DE ALMEIDA  32.667,00  32.667,00 10/04/2018 a 

31/08/2018
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45 PF 021/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica internacional especializada 
– pessoa física, para participar como 
conferencista no seminário de 24 e 25 
de abril de 2018, em Brasília, bem como 
proferir palestra de 30 minutos, participar 
dos debates e elaborar artigo sobre 
o tema O FUTURO DOS SISTEMAS 
UNIVERSAIS DE SAÚDE.

THOMAS 
VINCENT 
HONE

 3.810,00  3.810,00 02/04/2018 a 
30/04/2018

46 PF 022/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica internacional especializada 
– pessoa física, para participar como 
conferencista no seminário de 24 e 25 
de abril de 2018, em Brasília, bem como 
proferir palestra de 30 minutos, participar 
dos debates e elaborar artigo sobre 
o tema O FUTURO DOS SISTEMAS 
UNIVERSAIS DE SAÚDE.

JORGE 
MANUEL 
SIMÕES

 3.810,00  3.810,00 02/04/2018 a 
30/04/2018

47 PF 023/218

Contratação de serviços de consultoria 
técnica internacional especializada 
– pessoa física, para participar como 
conferencista no seminário de 24 e 25 
de abril de 2018, em Brasília, bem como 
proferir palestra de 30 minutos, participar 
dos debates e elaborar artigo sobre 
o tema O FUTURO DOS SISTEMAS 
UNIVERSAIS DE SAÚDE.

MAURÍCIO 
EUGÊNIO 
VARGAS 
FUENTES

 3.810,00  3.810,00 02/04/2018 a 
30/04/2018

48 PF 024/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica de pessoa física na seguinte área 
temática: Apoio à reorganização do Fundo 
Estadual de Saúde (FES), da Secretaria 
Estadual de Saúde de Santa Catarina 
(SES-SC).

SADY 
CARNOT 
FALCÃO 
FILHO

 14.000,00  14.000,00 10/05/2018 a 
09/07/2018

49 PF 025/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica de pessoa física na seguinte área 
temática: Aprimoramento da Execução 
Orçamentária e Financeira da Secretaria 
Estadual de Saúde de Santa Catarina 
(SES-SC).

FRANCISCO 
DE ASSIS 
ROCHA

 14.000,00  14.000,00 10/05/2018 a 
09/07/2018

50 PF 026/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica de pessoa física na seguinte área 
temática: Apoio à reorganização do Fundo 
Estadual de Saúde (FES), da Secretaria 
Estadual de Saúde da Paraíba.

SADY 
CARNOT 
FALCÃO 
FILHO

 17.076,00  17.076,00 13/08/2018 a 
11/10/2018

51 PF 027/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica de pessoa física na seguinte área 
temática: Aprimoramento da Execução 
Orçamentária e Financeira da Secretaria 
Estadual de Saúde da Paraíba.

FRANCISCO 
DE ASSIS 
ROCHA

 17.076,00  17.076,00 13/08/2018 a 
11/10/2018

52 PF 028/2018

Contratação de serviços de consultoria 
técnica de pessoa física na seguinte 
área	temática:	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde na Articulação da Atenção Primária 
à Saúde com a Atenção Especializada. 
Projeto:	Planificação	da	Atenção	à	Saúde	
na Organização das Redes de Atenção à 
Saúde.

ROSANE 
DE LUCCA 
MAERSCHNER

 20.800,00  20.800,00 01/10/2018 a 
28/12/2018

53 PF 029/2018

Contratação	de	profissional	especializado	
em processos de controle interno e 
externo e gestão por avaliação de riscos, 
de forma a viabilizar a capacitação 
da equipe técnica e administrativa 
da Secretaria Executiva do Conass a 
elaborar uma matriz de risco do Conass, 
bem como reavaliar seus instrumentos 
instituidores e reguladores – Projeto: 
Projeto de Gestão, Sustentabilidade e 
Ética na SE/Conass.

VERÔNICA 
MARIA 
GONÇALVES 
DE SOUZA

 51.228,00  - 06/11/2018 a 
31/05/2019
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54 PJ S/N
Locação de espaço para Sede 
Administrativa + Condomínio + IPTU + 
Consumo de Energia + Consumo de Água

PREVI  N/A  915.807,26 01/07/2014 a 
30/06/2024

55 PJ S/N
Locação de espaço para Almoxarifado + 
IPTU + Consumo de Energia + Consumo 
de Água + Seguro contra incêndio

AÇÃO 
IMOBILIÁRIA  N/A  68.384,69 01/03/2016 a 

28/02/2022

56 PJ S/N Locação de Vagas de Garagem Ed. 
Parque Cidade Corporate MASTERPAK  N/A  40.320,00 indeterminada

57 PJ 001/2008 Serviços Contabeis AGENDA 
CONTÁBIL  N/A  105.037,01 indeterminada

58 PJ S/N Serviço de Rede Única de Voz EMBRATEL  N/A  15.938,41 indeterminada

59 PJ S/N Link de internet dedicado EMBRATEL  N/A  121.589,40 indeterminada

60 PJ S/N Internet Fixa VIVO  N/A  47.377,92 indeterminada

61 PJ S/N Internet Móvel e Pacote de Voz VIVO  N/A  102.522,13 indeterminada

62 PJ 002/2017 Segurança de Rede Corporativa do 
Conass CLOUD TECH  415.189,92  86.497,90 01/02/2017 a 

01/02/2020

63 PJ S/N Serviço de Postagem CORREIOS  N/A  53.620,25 indeterminada

64 PJ S/N Fornecimento de combustível POSTO 
DISBRAVE  N/A  22.152,23 indeterminada

65 PJ 023/2017

Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados 
de consultoria técnica, elaboração de 
projetos, relatórios, documentos técnicos 
e	especificações,	auxílio	na	gestão	
de contratos e serviços, execução de 
pequenas reformas, reparos e consertos 
para a manutenção e conservação das 
unidades do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde – Conass.

DITTZ 
SOLUÇÕES 
SERVIÇOS 
LTDA

 417.324,20  201.298,26 01/06/2017 a 
31/05/2019

66 PJ S/N

Ferramenta de Firewall AKER 
CONSULTORIA 
E 
INFORMÁTICA 
S.A

 24.500,00  6.700,00 16/12/2016 a 
17/12/2018 

67 PJ 038/2015

Serviços terceirizados de Copa e Limpeza 
com fornecimento de mão de obra e 
material

AVAL EMPRE-
SA DE SER-
VIÇOS ESPE-
CIALIZADOS

 295.894,90  107.891,88 11/08/2015 a 
11/08/2019

68 PJ 049/2016

Locação	de	equipamento	de	reprografia ESFERA 
PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
E COMÉRCIO 
LTDA

 86.400,00  21.600,00 17/10/2016 a 
17/10/2019

69 PJ 057/2016

Locação	de	equipamento	de	reprografia ESFERA 
PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
E COMÉRCIO 
LTDA

 38.400,00  9.600,00 09/11/2016 a 
09/11/2019

70 PJ 033/2017

Contratação de empresa especializada no 
serviço de impressão do livro: VIII Conass 
DEBATE – Seminário Internacional sobre 
segurança no Trânsito.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 32.295,00  32.295,00 03/07/2017 a 
01/03/2018

71 PJ 012/2016

Contratação de empresa especializada 
no serviço de lavagem de pintura dos 
veículos que transportam os funcionários 
deste Conselho.

OTTO 
HENRIQUE 
BORGES 
TAQUARY-ME 
(LAVA JATO 
BOX 40) 

 3.360,00  840,00 16/03/2016 a 
16/03/2020
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72 PJ 025/2016

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de segurança 
e medicina do trabalho, para realização 
e elaboração de relatórios pelos órgãos 
fiscalizadores.

MULTILIFE 
CENTRO 
CLÍNICO LTDA

 12.781,05  4.400,00 02/05/2016 a 
02/05/2019

73 PJ 054/2016

Contratação de empresa especializada 
em serviço de manutenção, migração e 
suporte do Sistema Protheus (serviço de 
banco de horas).

QUALITY4 
CONSULTORIA 
EMPRESARIAL 
LTDA ME

 17.920,00  - 01/11/2016 a 
30/06/2018

74 PJ 045/2016

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	revisão	gramatical,	ortográfica	
e morfossintática dos textos de QR Code 
do	Caderno	Conass	Documenta	nº	30	
– Curso de Especialização em Direito 
Sanitário.

CARMEM 
CECÍLIA 
CAMATARI 
GALVÃO DE 
MENEZES 
(SEIS LETRAS 
CADA UM)

 12.240,00  12.240,00 25/08/2017 a 
31/01/2018

75 PJ 071/2017

Serviços de fornecimento de passagens 
aéreas nacionais e internacionais e 
operacionalização de reservas, marcação, 
remarcação de bilhetes e emissão de 
seguro saúde viagem, bem como qualquer 
tarefa associada a esses procedimentos, 
para atender o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde – Conass. 

L.A VIAGENS 
E TURISMO 
LTDA

 1.250.000,00  1.102.508,95 17/12/2017 a 
27/03/2019

76 PJ 073/2017

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de locação 
de equipamentos, visando atender as 
reuniões	das	Assembleias	do	Conselho	
Nacional de Secretários de Saúde – 
Conass, para o exercício de 2018.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA, 

 16.080,00  16.080,00 20/12/2017 a 
26/12/2018

77 PJ 074/2017

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, visando atender 
as	reuniões	das	Assembleias	deste	
Conselho, para o exercício de 2018.

FAL 
ALIMENTAÇÃO 
E EVENTOS 
EIRELI – EPP 
(BUFFET DA 
CORTE)

 72.000,00  72.000,00 26/12/2017 a 
27/12/2018

78 PJ 075/2017

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, visando atender 
as	reuniões	deste	Conselho,	durante	o	
exercício de 2018.

SABOR 
GLACÊ 
PARQUE 
CORPORATE 
LTDA

 178.350,00  51.360,00 26/12/2017 a 
31/12/2018

79 PJ 001/2018

Contratação de empresa especializada 
em confecção, instalação e remoção de 
painel tipo backdrop para as Assembleias 
deste Conselho, a serem realizadas 
durante o exercício de 2018, em Brasília-
DF.

ABSOLUTE 
COMUNICA-
ÇÃO E CO-
MÉRCIO LTDA

 6.750,00  6.750,00 10/01/2018 a 
31/12/2018

80 PJ 002/2018

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de locação 
de	equipamentos	para	atender	a	Oficina	
do Conass com o tema:” Financiamento 
sobre a Portaria 3.992, de 28 de 
dezembro de 2017”, prevista para ocorrer 
no dia 18/01/18, em Brasília/DF.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 1.150,00  1.150,00 12/01/2018 a 
02/12/2018

81 PJ 003/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, para atender 
a	Oficina	do	Conass	com	o	tema:	
“Financiamento sobre a Portaria 3992, 
de 28/12/17”, prevista para ocorrer no dia 
18/01/18, em Brasília-DF.

CHOCOLAT 
GLACÊ 
COMÉRCIO 
DE 
ALIMENTOS 
LTDA

 4.295,60  4.295,60 16/01/2018 a 
02/02/2018

82 PJ 004/2018

Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de estantes de 
aço desmontáveis, com montagem 
inclusa,	conforme	especificações,	
para o almoxarifado deste Conselho, 
localizado no SCRN quadra 712/713, Bl 
E, pavimento térreo, loja 30, Asa Norte, 
Brasília-DF.

SÓ ESCRI-
TÓRIO CO-
MÉRCIO DE 
MÓVEIS E 
EQUIPAMEN-
TOS EIRELI

 2.160,00  2.160,00 22/01/2018 a 
05/03/2018
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83 PJ 005/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	revisão	gramatical,	ortográfica	
e morfossintática de conteúdo, de acordo 
com	o	novo	acordo	ortográfico,	da	edição	
nº	26	da	Revista	CONSENSUS.

CARMEM 
CECÍLIA 
CAMATARI 
GALVÃO DE 
MENEZES 
(SEIS LETRAS 
CADA UM), 

 528,00  528,00 29/01/2018 a 
28/02/2018

84 PJ 006/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	impressão	da	edição	nº	26	da	
Revista CONSENSUS.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 14.682,00  14.682,00 29/01/2018 a 
28/03/2018

85 PJ 007/2018

Contratação de empresa especializada 
em instalação e remoção de painel 
tipo	backdrop,	em	oficina	de	trabalho	
do Conselho, a ser realizada no dia 
07/02/2018, em Brasília-DF.

ABSOLUTE 
COMUNICA-
ÇÃO E CO-
MÉRCIO LTDA

 500,00  500,00 30/01/2018 a 
28/02/2018

86 PJ 008/2018

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de locação de 
equipamentos	para	atender	a	Oficina	do	
Conass com o tema: “Aperfeiçoamento 
das equipes das Secretarias Estaduais 
de Saúde em Gestão do Trabalho”, que 
ocorrerá no dia 07/02/18, em Brasília/DF.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 1.840,00  1.840,00 30/01/2018 a 
28/02/2018

87 PJ 009/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, para atender a 
reunião	da	Oficina	de	Trabalho	cujo	tema	
é: “Fortalecimento das equipes de Gestão 
do Trabalho das Secretarias Estaduais de 
Saúde”, no dia 07/02/18, em Brasília-DF.

CHOCOLAT 
GLACÊ 
COMÉRCIO 
DE 
ALIMENTOS 
LTDA

 3.456,90  3.456,90 01/02/2018 a 
28/02/2018

88 PJ 010/2018

Contratação de empresa especializada 
no serviço de degravação de CD de 
áudio da 1ª Assembleia deste Conselho, 
com o tempo de aproximadamente de 8 
horas, realizada em 24/01/18, conforme 
especificações	constantes	neste	
instrumento.

BRASÍLIA SER-
VIÇOS DE DE-
GRAVAÇÕES 
E TRANSPOR-
TES LTDA

 1.600,00  1.600,00 07/02/2018 a 
20/03/2018

89 PJ 011/2018

Contratação de consultoria para prestação 
de serviços técnicos especializados de 
instalação,	configuração,	implantação,	
atualização, parametrização e 
customização do software licenciado 
TOTVS Protheus referente aos módulos: 
Gestão Pessoal, Compras públicas, 
Gestão de Contratos e Contabilidade, 
sendo que estes deverão se integrar aos 
módulos Financeiro, Ativo Fixo e PCO já 
implementados, bem como capacitação 
e treinamento de recursos humanos, 
visando atender as necessidades do 
Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde – Conass.

QUALITY4 
CONSULTORIA 
EMPRESARIAL 
LTDA EPP

 98.000,00  81.760,00 21/2/2018 a 
30/06/2019

90 PJ 012/2018

Contratação de empresa especializada 
no serviço de degravação de CD de 
áudio da 2ª Assembleia deste Conselho, 
com o tempo de aproximadamente de 8 
horas, realizada em 21/02/18, conforme 
especificações	constantes	neste	
instrumento.

BRASÍLIA SER-
VIÇOS DE DE-
GRAVAÇÕES 
E TRANSPOR-
TES LTDA

 1.350,00  1.350,00 02/03/2018 a 
20/04/2018

91 PJ 013/2018

Contratação de empresa especializada 
no serviço de impressão do Caderno 
Conass	DOCUMENTA	Nº	30	–	O	DIREITO	
SANITÁRIO COMO INSTRUMENTO DE 
FORTALECIMENTO DO SUS: A ÊNFASE 
NA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE E OS RESULTADOS DO CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 18.970,00  18.970,00 06/03/2018 a 
06/06/2018
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92 PJ 014/2018

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de locação 
de equipamentos, para a realização 
da Câmara Técnica de Assistência 
Farmacêutica do Conass, prevista para 
ocorrer no dia 27 de março de 2018, nesta 
cidade.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 2.250,00  2.250,00 22/03/2018 a 
11/04/2018

93 PJ 015/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, para atender 
a Câmara Técnica de Assistência 
Farmacêutica do Conass, prevista para 
ocorrer no dia 27/03/18, em Brasília-DF.

CHOCOLAT 
GLACÊ 
COMÉRCIO 
DE 
ALIMENTOS 
LTDA

 3.248,00  3.248,00 22/03/2018 a 
11/04/2018

94 PJ 016/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de veículos com motorista 
para traslado dos palestrantes nacionais 
e internacionais, os quais irão participar 
do IX Seminário Conass DEBATE: O 
FUTURO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE 
SAÚDE, a ser realizado nos dias 24 e 25 
de abril de 2018, em Brasília-DF.

VIP SERVICE 
CLUB 
LOCADORA 
E SERVIÇOS 
LTDA

 1.250,00  1.250,00 04/04/2018 a 
11/05/2018

95 PJ 017/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço de degravação de CD de áudio, 
com tempo de aproximadamente de 06 
(seis) horas e 40 (quarenta) minutos, 
referente à 3ª e 4ª Assembleia do Conass, 
realizada em 21 de março de 2018.

BRASÍLIA SER-
VIÇOS DE DE-
GRAVAÇÕES 
E TRANSPOR-
TES LTDA

 1.330,00  1.330,00 04/04/2018 a 
05/05/2018

96 PJ 018/2018

Contratação de empresa especializada 
no serviço de confecção de pastas para 
documentos.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 6.900,00  6.900,00 17/04/2018 a 
15/05/2018

97 PJ 019/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e prestação 
de serviços correlacionados, para atender 
a Câmara Técnica de Gestão do Trabalho 
e Educação na Saúde do Conass, prevista 
para ocorrer nos dias 19 e 20 de abril de 
2018, nesta cidade.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 2.400,00  2.400,00 17/04/2018 a 
07/05/2018

98 PJ 020/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e prestação 
de serviços correlacionados, para atender 
a solenidade de posse da Diretoria do 
Conass, Gestão 2018/2019, prevista para 
o dia 24 de abril de 2018, nesta cidade.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 5.250,00  5.250,00 18/04/2018 a 
08/05/2018

99 PJ 021/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, visando a 
realização do IX Seminário CONAS 
DEBATE: O FUTURO DOS SISTEMAS 
UNIVERSAIS DE SAÚDE, previsto para 
ocorrer nos dias 24 e 25 de abril de 2018, 
nesta cidade.

FAL 
ALIMENTAÇÃO 
E EVENTOS 
EIRELI – EPP 
(BUFFET DA 
CORTE)

 11.800,00  11.800,00 18/04/2018 a 
09/05/2018

100 PJ 022/2018

Contratação de empresa especializada 
em montagem e desmontagem de painel 
tipo backdrop, para atender a Câmara 
Técnica de Gestão e Financiamento do 
Conass, prevista para ocorrer nos dias 26 
e 27 de abril de 2018, em Brasília-DF.

ABSOLUTE 
COMUNICA-
ÇÃO E CO-
MÉRCIO LTDA

 500,00  500,00 18/04/2018 a 
14/05/2018

101 PJ 023/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, para atender a 
Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde do Conass, prevista 
para ocorrer nos dias 19 e 20 de abril de 
2018, nesta cidade.

CHOCOLAT 
GLACÊ 
COMÉRCIO 
DE 
ALIMENTOS 
LTDA

 5.458,00  5.458,00 18/04/2018 a 
07/05/2018

102 PJ 024/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, para atender 
a Câmara Técnica de Gestão e 
Financiamento do Conass, prevista para 
ocorrer nos dias 26 e 27 de abril de 2018, 
em Brasília-DF.

FAL 
ALIMENTAÇÃO 
E EVENTOS 
EIRELI – EPP 
(BUFFET DA 
CORTE)

 9.080,00  9.080,00 19/04/2018 a 
14/05/2018
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103 PJ 025/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e prestação 
de serviços correlacionados, para atender 
ao IX Seminário Conass Debate: O Futuro 
dos Sistemas Universais de Saúde, a 
ocorrer nos dias 24 e 25 de abril de 2018, 
nesta cidade.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 75.880,00  75.880,00 18/04/2018 a 
08/05/2018

104 PJ 026/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, para atender a 
solenidade de posse da Diretoria do 
Conass, gestão 2018/2019, prevista para 
o dia 24 de abril de 2018, em Brasília-DF.

FAL 
ALIMENTAÇÃO 
E EVENTOS 
EIRELI – EPP 
(BUFFET DA 
CORTE)

 14.000,00  14.000,00 18/04/2018 a 
09/05/2018

105 PJ 027/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e prestação 
de serviços correlacionados, para 
atender a Câmara Técnica de Gestão e 
Financiamento do Conass, a ocorrer nos 
dias 26 e 27 de abril de 2018, em Brasília/
DF.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA, 

 4.620,00  4.620,00 18/04/2018 a 
08/05/2018

106 PJ 028/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	caligrafia	de	envelopes	e	o	livro	
de posse do Presidente e Vices, eleitos na 
3ª Assembleia do Conass, realizada em 
21 de março de 2018.

FORMATUS 
EDITORA 
GRÁFICA LTDA 
EPP

 525,00  525,00 17/04/2018 a 
18/05/2018

107 PJ 029/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço de confecção de porta diplomas, 
para	atender	a	demanda	de	oficialização	
da posse do Presidente, Vice-presidente 
e	representantes	junto	às	instituições	
parceiras, eleitos na 3ª Assembleia do 
Conass.

FORMATUS 
EDITORA 
GRÁFICA LTDA 
EPP

 186,00  186,00 17/04/2018 a 
18/05/2018

108 PJ 030/2018

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de buffet, 
para recepcionar e atender a reunião da 
Secretaria Executiva do Conass com os 
palestrantes nacionais e internacionais, os 
quais participarão do IX Seminário Conass 
DEBATE, a ser realizado no dia 23 de 
abril de 2018, em Brasília-DF.

CHURRASCA-
RIA FOGO DE 
CHÃO LTDA 

 2.700,00  2.700,00 18/04/2018 a 
08/05/2018

109 PJ 031/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	impressão	da	edição	nº	27	da	
Revista CONSENSUS.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 13.356,00  13.356,00 12/05/2018 a 
13/08/2018

110 PJ 032/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, para atender a 
reunião conjunta das Câmaras Técnicas 
de Vigilância Epidemiológica, Vigilância 
Sanitária, Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador, prevista para ocorrer nos 
dias 28, 29 e 30 de maio de 2018, em 
Brasília-DF.

CHOCOLAT 
GLACÊ 
COMÉRCIO 
DE 
ALIMENTOS 
LTDA

 12.702,00  12.702,00 12/05/2018 a 
14/06/2018

111 PJ 033/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e 
prestação de serviços correlacionados, 
para a realização da reunião conjunta 
das Câmaras Técnicas de Vigilância 
Epidemiológica, Vigilância Sanitária, 
Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, 
prevista para ocorrer nos dias 28, 29 e 30 
de maio de 2018, em Brasília-DF.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 3.540,00  3.540,00 12/05/2018 a 
14/06/2018

112 PJ 034/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	revisão	gramatical,	ortográfica	
e morfossintática e padronização de 
conteúdo, de acordo com o novo acordo 
ortográfico,	da	edição	nº	27	da	Revista	
Consensus.

CARMEM 
CECÍLIA 
CAMATARI 
GALVÃO DE 
MENEZES 
(SEIS LETRAS 
CADA UM)

 480,00  480,00 12/05/2018 a 
11/08/2018
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113 PJ 035/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço de degravação de CD de áudio, 
com tempo de aproximadamente de 03 
(três) horas e 30 (trinta) minutos, referente 
à 6ª Assembleia do Conass, realizada em 
25 de abril de 2018.

BRASÍLIA SER-
VIÇOS DE DE-
GRAVAÇÕES 
E TRANSPOR-
TES LTDA

 700,00  700,00 17/05/2018 a 
16/08/2018

114 PJ 036/2018

Contratação de empresa especializada 
em desenvolvimento de portal web, para 
automatização do processo de aprovação 
de pagamentos pelos ordenadores de 
despesas deste Conselho.

COACHING 
CONSULTORIA 
E SUPORTE 
TÉCNICO 
LTDA EPP

 27.720,00  11.088,00 05/06/2018 a 
31/03/2019

115 PJ 037/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	impressão	da	edição	nº	28	da	
Revista CONSENSUS.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 13.356,00  13.356,00 15/06/2018 a 
14/09/2018

116 PJ 038/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço de degravação de CD de áudio, 
com tempo de aproximadamente 06 
(seis) horas e 22 (vinte e dois) minutos, 
referente à 7ª Assembleia do Conass, 
realizada em 23 de maio de 2018.

WORKING AS-
SOCIAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
PROFISSIO-
NAL

 1.235,00  1.235,00 15/06/2018 a 
14/09/2018

117 PJ 039/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviço de banco de horas, para 
manutenção e suporte do sistema 
Protheus.

QUALITY4 
CONSULTORIA 
EMPRESARIAL 
LTDA EPP

 10.800,00  10.800,00 18/06/2018 a 
17/06/2019

118 PJ 040/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet (café da manhã), 
visando atender a reunião da Diretoria 
do Conass, a ser realizada na sede do 
Conass, no dia 28/06/18.

SABOR 
GLACÊ 
PARQUE 
CORPORATE 
LTDA

 465,00  465,00 19/06/2018 a 
12/07/2018

119 PJ 041/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	revisão	gramatical,	ortográfica	
e morfossintática do livro Conass 
DEBATE,	9º	Seminário	Internacional:	
“O Futuro dos Sistemas Universais de 
Saúde”.

CARMEM 
CECÍLIA 
CAMATARI 
GALVÃO DE 
MENEZES 
(SEIS LETRAS 
CADA UM

 1.560,00  1.560,00 20/06/2018 a 
19/09/2018

120 PJ 042/2018

Contratação de empresa especializada 
no serviço de impressão do livro Conass 
DEBATE	nº	9:	Seminário	Internacional	
– “O Futuro dos Sistemas Universais de 
Saúde”.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 25.395,00  25.395,00 20/06/2018 a 
19/09/2018

121 PJ 043/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	impressão	de	cartões	de	visita	
para a equipe deste Conselho.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 1.344,00  1.344,00 20/06/2018 a 
19/09/2018

122 PJ 044/2018

Contratação de empresa especializada 
no serviço de tradução dos artigos 
escritos pelos palestrantes do Seminário 
Internacional – “O Futuro dos Sistemas 
Universais de Saúde”, que irão compor 
o livro fruto do Conass DEBATE 9: 
Seminário Internacional – “O Futuro dos 
Sistemas Universais de Saúde”. 

TFW TRADU-
ÇÕES, SERVI-
ÇOS ESPECI-
LIALIZADOS 
E SONORIZA-
ÇÃO LTDA, 

 2.600,00  2.600,00 20/06/2018 a 
19/09/2018

123 PJ 045/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	revisão	gramatical,	ortográfica	
e morfossintática e padronização de 
conteúdo	da	edição	nº	28	da	revista	
CONSENSUS.

CARMEM 
CECÍLIA 
CAMATARI 
GALVÃO DE 
MENEZES 
(SEIS LETRAS 
CADA UM)

 480,00  480,00 21/06/2018 a 
20/09/2018

124 PJ 046/2018

Contratação de empresa especializada 
em montagem e locação de mobiliário de 
estande, para participação do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde-
Conass	no	34º	Congresso	do	Conselho	
Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde	-	Conasems,	e	6º	Congresso	Norte	
e Nordeste, nos dias 25 a 27 de julho de 
2018, em Belém-PA.

MEGA 
STANDS LTDA-
ME

 8.950,00  8.950,00 05/07/2018 a 
20/08/2018
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125 PJ 047/2018

Contratação de empresa especializada 
no serviço de revisão gramatical e 
morfossintática da “Coletânea Direito 
Sanitário do Conass 2018”.

ALB KIST FIL-
ME E VÍDEO 
ME (TERRA-
DORADA PRO-
DUÇÃO DE 
CONTEÚDO), 

 14.850,00  14.850,00 18/07/2018 a 
16/10/2018

126 PJ 048/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e prestação 
de serviços correlacionados, para a 
realização com os Coordenadores 
Estaduais do Programa Nacional de 
Imunização – PNI, em 19/07/18.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 1.470,00  1.470,00 17/07/2018 a 
03/08/2018

127 PJ 049/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, para atender a 
reunião com os Coordenadores Estaduais 
do Programa Nacional de Imunização – 
PNI, em 19/07/18.

CHOCOLAT 
GLACÊ 
COMÉRCIO 
DE 
ALIMENTOS 
LTDA

 2.982,70  2.982,70 18/07/2018 a 
02/08/2018

128 PJ 050/2018

O presente Contrato tem por objeto 
a prestação do serviço de auditoria 
independente para análise dos relatórios 
contábeis	parciais	do	1º	semestre	do	
exercício	de	2018	e	das	demonstrações	
financeiras	do	findo	do	exercício	de	
2018, assim como emissão de relatório 
consubstanciado sobre os controles 
internos, em observância às práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

ATS CONTA-
BILIDADE E 
GESTÃO EM-
PRESARIAL

 19.700,00  7.880,00 03/08/2018 a 
31/03/2019

129 PJ 051/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, para atender a 
reunião conjunta das Câmaras Técnicas 
de Gestão e Financiamento e Atenção à 
Saúde, prevista para ocorrer nos dias 23 e 
24/08/18, em Brasília-DF.

CHOCOLAT 
GLACÊ 
COMÉRCIO 
DE 
ALIMENTOS 
LTDA

 10.068,00  10.068,00 16/08/2018 a 
10/09/2018

130 PJ 052/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e 
prestação de serviços correlacionados, 
para a realização da reunião conjunta 
das Câmaras Técnicas de Gestão e 
Financiamento e Atenção à Saúde, 
prevista para ocorrer nos dias 23 e 24 de 
agosto de 2018, em Brasília-DF.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 3.400,00  3.400,00 16/08/2018 a 
10/09/2018

131 PJ 053/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet e locação de 
mobília, para atender o seminário “Boas 
Práticas na Gestão de Parceria com o 
Terceiro Setor na Saúde”, a ser realizado 
nos dias 22 e 23 de agosto de 2018, no 
Edifício Sede do Tribunal de Contas da 
União, em Brasília-DF.

FEDERAL 
BUFFET 
EIRELI

 15.000,00  15.000,00 14/08/2018 a 
06/09/2018

132 PJ 054/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço de impressão das propostas do 
Conass aos candidatos à Presidência da 
República em 2018.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 2.050,00  2.050,00 24/08/2018 a 
23/11/2018

133 PJ 055/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet e locação de 
mobília, para atender o evento “Prêmio 
Goiano de Boas Práticas em Saúde 
da Família”, a ser realizado no dia 03 
de setembro de 2018, na Secretaria 
Municipal de Saúde do município de 
Uberlândia/MG.

JONAS 
CELESTINO 
DA SILVA 
JUNIOR (PÃO 
DIÁRIO)

 687,00  687,00 27/08/2018 a 
03/09/2018

134 PJ 056/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviço de transporte com motorista, 
para atender as demandas de 
deslocamento de 19 (dezenove) técnicos 
dos municípios de Inhumas e Goiânia, ao 
município de Uberlândia/MG, objetivando 
a troca de experiências e visita aos 
equipamentos de saúde do município, 
inseridos	na	Planificação	da	Atenção	à	
Saúde.

LISBOA 
MARTINS 
TURISMO 
LTDA – EPP

 2.400,00  2.400,00 27/08/2018 a 
20/09/2018
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135 PJ 057/2018
Impressão da Coletânea de Direito à 
Saúde do Conass – 2018.

COAN 
INDÚSTRIA 
GRAFICA LTDA

 83.999,99  83.999,99 05/09/2018 a 
09/11/2018

136 PJ 058/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço de degravação de CD de áudio, 
com tempo de aproximadamente 05 
(cinco) horas e 10 (dez) minutos, referente 
à 8ª Assembleia do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde – Conass, realizada 
em 29/08/18.

WORKING AS-
SOCIAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
PROFISSIO-
NAL

 981,66  981,66 20/09/2018 a 
19/10/2018

137 PJ 059/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço de impressão do caderno Conass 
DOCUMENTA	nº	31	–	Planificação	da	
Atenção à Saúde.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 70.650,00  70.650,00 09/10/2018 a 
10/12/2018

138 PJ 060/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	impressão	da	edição	nº	28	da	
Revista CONSENSUS.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 27.705,00  27.705,00 09/10/2018 a 
10/12/2018

139 PJ 061/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	revisão	gramatical,	ortográfica	
e morfossintática do caderno Conass 
DOCUMENTA,	Nº	031.

CARMEM 
CECÍLIA 
CAMATARI 
GALVÃO DE 
MENEZES 
(SEIS LETRAS 
CADA UM), 

 3.840,00  3.840,00 10/10/2018 a 
10/12/2018

140 PJ 062/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet (coffee break e 
almoço),	para	atender	a	Oficina	Principal	
de Comunicação em Saúde do Conass, 
a ser realizada no dia 06/11/18, na 
Faculdade Multivix, em Vitória/ES. 

UNIVERSIDA-
DE DO AÇAÍ 
LANCHONETE 
E RESTAU-
RANTE LTDA

 3.135,00  3.135,00 23/10/2018 a 
06/11/2018

141 PJ 063/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e prestação 
de serviços correlacionados, visando 
atender	as	reuniões	das	Assembleias	
do Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde – Conass, para o exercício de 
2019, em Brasília-DF.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 20.820,00  - 31/10/2018 a 
31/12/2019

142 PJ 064/2018

Contratação de empresa especializada 
para o serviço de transcrição das 
gravações	de	áudio	(degravação)	das	
Assembleias Gerais deste Conselho, a 
serem realizadas no exercício de 2019.

WORKING AS-
SOCIAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
PROFISSIO-
NAL, 

 18.240,00  - 05/11/2019 a 
31/12/2019

143 PJ 065/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet, visando atender 
as	reuniões	das	Assembleias	deste	
Conselho, para o exercício de 2019, em 
Brasília-DF.

FAL 
ALIMENTAÇÃO 
E EVENTOS 
EIRELI – EPP 
(BUFFET DA 
CORTE)

 66.240,00  - 05/11/2018 a 
31/12/2019

144 PJ 066/2018

Contratação de empresa especializada 
no serviço de produção audiovisual de 
vídeos para divulgação dos resultados do 
projeto	“Planificação	da	Atenção	Primária	
à Saúde”, do Programa de Apoio às 
Secretarias Estaduais de Saúde.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 75.000,00  75.000,00 09/11/2018 a 
01/03/2019

145 PJ 067/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e 
prestação de serviços correlacionados, 
para a realização da Reunião Conjunta 
das Câmaras Técnicas de Gestão e 
Financiamento e Atenção à Saúde, 
prevista para ocorrer nos dias 22 e 23 de 
novembro de 2018, nesta cidade.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 3.400,00  3.400,00 09/11/2018 a 
07/12/2018

146 PJ 068/2018

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de buffet, para 
atender a reunião conjunta das Câmaras 
Técnicas de Gestão e Financiamento e 
Atenção à Saúde, prevista para ocorrer 
nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, 
nesta cidade.

FAL 
ALIMENTAÇÃO 
E EVENTOS 
EIRELI – EPP 
(BUFFET DA 
CORTE)

 6.400,00  6.400,00 12/11/2018 a 
07/12/2018
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147 PJ 069/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviço de transporte com motorista, 
visando o deslocamento de 20 (vinte) 
técnicos do Estado do Espírito Santo, os 
quais	tem	a	finalidade	de	assessoramento	
no intercâmbio com o município de 
Uberlândia/MG, relativo à visita técnica 
para conhecer os serviços de saúde do 
Centro Colaborador que funciona no 
município.

LISBOA 
MARTINS 
TURISMO 
LTDA – EPP

 1.800,00  1.800,00 10/11/2018 a 
06/12/2018

148 PJ 070/2018

Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet e locação de 
mobília, para atender o evento “Visita 
Técnica	de	profissionais	da	Secretaria	
de Estado da Saúde do Espírito Santo 
ao	Centro	Colaborador	da	Planificação	
da Atenção à Saúde”, a ser realizado no 
dia 21/11/18 na Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Uberlândia/MG.

JONAS 
CELESTINO 
DA SILVA 
JUNIOR (PÃO 
DIÁRIO), 

 458,00  458,00 14/11/2018 a 
05/12/2018

149 PJ 071/2018

Contratação de empresa especializada 
para o serviço de transcrição da gravação 
de CD de áudio da 9ª Assembleia do 
Conass, realizada em 24/10/18.

WORKING AS-
SOCIAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
PROFISSIO-
NAL

 1.076,66  1.076,66 10/11/2018 a 
09/12/2018

150 PJ 072/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e prestação 
de serviços correlacionados, para a 
realização da Câmara Técnica de Direito 
Sanitário do Conass e lançamento da 
Coletânea de Direito à Saúde do Conass, 
prevista para ocorrer nos dias 27 e 28 de 
novembro de 2018, em Brasília-DF.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 4.020,00  4.020,00 20/11/2018 a 
12/12/2018

151 PJ 073/2018

Contratação de empresa especializada 
em	serviços	gráficos,	para	confecção	de	
envelopes, visando atender as demandas 
deste Conselho.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 7.348,00  7.348,00 26/11/2018 a 
05/01/2019

152 PJ 074/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	impressão	da	edição	nº	29	da	
revista CONSENSUS.

GRÁFICA 
E EDITORA 
POSITIVA 
LTDA

 34.272,00  34.272,00 26/11/2018 a 
10/01/2019

153 PJ 075/2018

Contratação de empresa especializada no 
serviço	de	revisão	gramatical,	ortográfica	
e morfossintática e padronização de 
conteúdo	da	edição	nº	29	da	Revista	
Consensus.

CARMEM 
CECÍLIA 
CAMATARI 
GALVÃO DE 
MENEZES 
(SEIS LETRAS 
CADA UM)

 576,00  576,00 26/11/2018 a 
25/02/2019

154 PJ 076/2018

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de buffet, para 
atender a Câmara Técnica de Direito 
Sanitário do Conass e Lançamento da 
Coletânea de Direito à Saúde do Conass, 
prevista para ocorrer nos dias 27 e 28 de 
novembro de 2018, em Brasília-DF.

FAL 
ALIMENTAÇÃO 
E EVENTOS 
EIRELI – EPP 
(BUFFET DA 
CORTE)

 19.470,00  19.470,00 26/11/2018 a 
12/12/2018

155 PJ 077/2018

Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de alimentos, para a 
realização de buffet, visando atender as 
reuniões/oficinas,	Câmaras	Técnicas	e	
Grupos de Trabalho, a serem realizadas 
na sede deste Conselho, durante o ano de 
2019, em Brasília-DF.

SABOR 
GLACÊ 
PARQUE 
CORPORATE 
LTDA, 

 126.750,00  - 28/11/2018 a 
31/12/219

156 PJ 078/2018

Contratação de empresa especializada 
em fornecimento de buffet, para a 
realização da confraternização de Natal 
dos colaboradores deste Conselho - 
Conass, a ser realizado no dia 13 de 
dezembro de 2018, em Brasília-DF.

THAYNNARA 
SANTIAGO 
XAVIER (TX 
BUFFET

 8.915,00  8.915,00 05/12/2018 a 
31/12/2018
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157 PJ 079/2018

Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de transcrição 
da gravação de CD de áudio da 10ª 
Assembleia do Conass, realizada em 
28/11/18.

WORKING AS-
SOCIAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO 
PROFISSIO-
NAL

 1.393,33  1.393,33 07/12/2018 a 
06/03/2019

158 PJ 080/2018

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de buffet, 
para atender o seminário “O futuro do 
Sistema Único de Saúde: a contribuição 
da	Planificação	da	Atenção	à	Saúde”,	
prevista para ocorrer nos dias 10 e 11 de 
dezembro de 2018, em Brasília-DF.

FAL 
ALIMENTAÇÃO 
E EVENTOS 
EIRELI – EPP 
(BUFFET DA 
CORTE)

 33.720,00  33.720,00 07/12/2018 a 
26/12/2018

159 PJ 081/2018

Contratação de empresa especializada 
em locação de equipamentos e prestação 
de serviços correlacionados, para a 
realização do seminário “O Futuro do 
Sistema Único de Saúde: a contribuição 
da	Planificação	da	Atenção	à	Saúde”,	
previsto para ocorrer nos dias 10 e 11 de 
dezembro de 2018, em Brasília-DF.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 19.280,00  19.280,00 07/12/2018 a 
26/12/2018

160 PJ 082/2018

Contratação de empresa especializada 
em confecção, instalação e remoção de 
painel tipo backdrop, para as Assembleias 
deste Conselho, a serem realizadas 
durante o exercício de 2019, em Brasília-
DF.

DATASON 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMEN-
TOS AUDIOVI-
SUAIS LTDA

 18.600,00  - 13/12/2018 a 
31/12/2019

161 PJ 083/2018

Prestação de serviços pela Contratada 
para: (i) Promover e executar um Curso 
Internacional	de	Avaliação	das	Intervenções	
em Saúde, no âmbito da equipe técnica 
e diretiva do Conass, em número de 20 
(vinte)	profissionais,	que	contribuam	para	
a adoção de práticas mais ativas, críticas e 
reflexivas	no	espaço	de	trabalho,	além	de	
proporcionar os conhecimentos necessários 
à avaliação de políticas e programas no 
âmbito do SUS; e (ii) Promover a creditação 
de unidade curricular com 5 (cinco) créditos, 
válidos para o mestrado em saúde pública e 
desenvolvimento, aos alunos que atendam 
aos requisitos de conclusão satisfatória, em 
consonância com o Termo de Referência, 
que passa a ser parte integrante do 
presente contrato como se transcrito fosse.

ASSOCIA-
ÇÃO PARA O 
DESENVOL-
VIMENTO DE 
MEDICINA 
TROPICAL - 
ADMT

 82.000,00  - 24/12/2018 a 
01/08/2019

162 PJ 084/2018

Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de mobiliário 
corporativo (mesa de coordenador e 
gaveteiro volante), para a sede deste 
Conselho.

TECNO 2000 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 
LTDA

 3.210,00  - 21/12/2018 a 
21/02/2019

3.5. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

O	artigo	36	do	Estatuto	do	Conass	define	que	a	gestão	financeira	deverá	ser	pro-

cessada a partir de uma Programação Orçamentária proposta pela Secretaria Executiva 

e	aprovada	pelo	Presidente.	Trimestralmente	são	realizadas	revisões	orçamentárias	com	

vistas	a	avaliar	a	adequação	das	despesas	fixadas,	as	quais	poderão	ser	remanejadas	

pela Secretaria Executiva, conforme as necessidades sazonais observadas no transcor-

rer do exercício, com base no seu Plano Operacional Anual.
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O	gerenciamento	financeiro	é	informatizado	e	utiliza	o	Sistema	Protheus,	licen-
ciado	pela	empresa	TOTVS	S.A.,	para	integração	de	todas	as	operações	financeiras,	
incluindo o controle de contas a receber e a pagar, fundo de caixa, controle das des-
pesas de depreciação dos ativos, bem como dos processos de autorização e liberação 
de pagamentos. 

O Presidente e o Secretário Executivo são os ordenadores de despesas do Co-
nass,	conjunta	e	solidariamente,	na	forma	do	seu	Estatuto.	As	liberações	de	pagamentos	
são realizadas no Sistema Protheus utilizando ferramenta de Workflow: os ordenadores 
são	notificados	em	suas	contas	de	correio	eletrônico	corporativo	–	previamente	cadastra-
do no Sistema – quanto à existência de títulos pendentes de autorização e recebem um 
link para acesso e visualização dos títulos que se encontram ainda bloqueados no Sis-
tema Protheus, aguardando a autorização dos dois ordenadores. Após autorização dos 
títulos, o Sistema Protheus libera aqueles autorizados para que possam ser exportados 
ao Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil, utilizando leiaute padrão FEBRABAN – 
Federação	Brasileira	de	Bancos,	para	finalização	do	processo	de	pagamento.

Apresentamos	abaixo,	de	forma	simplificada,	Tabela	I	com	a	Programação	Orça-
mentária Anual do Conass do exercício de 2018, aprovada pelo Presidente do Conass 
através	da	Portaria	nº	026	de	24	de	janeiro	de	2018.

Desta tabela importa apresentar as seguintes fontes orçamentárias:

i) Contribuições	das	Secretarias	de	Estado	da	Saúde	(SES):	As	atividades	do	conselho	
são	financiadas,	principalmente,	pelas	contribuições	institucionais	das	SES	previstas	
no Estatuto do Conass e aprovadas em Assembleias Ordinárias. A operacionalização 
das	Cessões	de	Créditos	das	SES	ao	Conass	é	regulamentada	pelas	portarias	GM/
MS 220/2007, de 30 de janeiro de 2007, e GM/MS 2.945/2012, de 21 de dezembro 
de 2012.

ii) Orçamento Geral da União (OGU): As atividades do Conass também são custeadas 
pelo Orçamento Geral da União, na forma de auxílio ao custeio, conforme previsão 
legal	no	§1º	do	artigo	14-B	da	Lei	no	8.080/1990,	acrescido	pela	Lei	nº	12.466/2011,	
regulamentado pela Portaria 1.752/2017.

iii) Carta	Acordo	 firmado	 com	 a	Organização	Pan-americana	 de	Saúde	 -	OPAS	 (CAC	
05):	Refere	a	recursos	advindos	de	Cooperação	Técnica	firmada	entre	o	Ministério	da	
Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde através de assinatura do Termo de 
Cooperação 60 que objetiva o desenvolvimento das atividades do Projeto de “Apoio ao 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde”, assinado no ano de 2010, com vigência 
de 28 de maio de 2010 a 27 de maio de 2020. Uma das modalidades existentes no 
presente TC é a assinatura de instrumento de Carta Acordo (no caso a CAC 05), que 
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resta	apresentada	nos	documentos	contábeis,	em	observação	à	norma	específica	para	
entidades	sem	fins	de	lucros	(Interpretação	Técnica	Geral	–	ITG	2002).	

iv) Execução Direta OPAS: Os demais recursos relativos ao Termo de Cooperação 60 
apresentado no item iii são executados diretamente pela Organização Pan-America-
na	de	Saúde	e	são	acompanhados	pelo	Conass	apenas	para	fins	de	gerenciamento	
do TC 60, não sendo registrado nos documentos contábeis pela inexistência de do-
cumentação suporte comprobatória dos gastos. No entanto, objetivando dar maior 
transparência a esse Termo de Cooperação, sua execução segue apresentada  nas 
Notas	Explicativas	que	compõem	as	Demonstrações	Contábeis	do	Conass.

v) Reserva	de	Contingência:	Trata-se	de	recursos	de	contribuições	das	SES	advindos	
de superávits	de	gestões	anteriores.	Tais	recursos,	tratados	como	“Reserva	de	Con-
tingência”, são utilizados para cobrir despesas que porventura venham a ultrapassar 
os	custos	orçados	durante	seu	planejamento	e,	em	casos	excepcionais,	em	situações	
imprevistas do ponto de vista do planejamento de projetos e/ou manutenção da Se-
cretaria Executiva, a exemplo de contingências trabalhistas. 

Tabela 8 – Programação Orçamentária Anual do Conass do exercício de 2018, 
por fonte orçamentária.

CONTRIB 
SES

OGU CAC 5
EXEC DIR 

OPAS

RESERVA 
DE  

CONTING
TOTAL

RECEITAS 
ORCAMENTARIAS 12.229.478 7.210.000 1.950.738 4.500.000 4.800.000 30.690.216

RECEITAS CONASS 12.229.478 7.210.000 1.950.738 4.500.000 0 25.890.216
RENDIMENTOS 0 0 0 0 0 0
RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 0 0 0 0 4.800.000 4.800.000

DESPESAS 
ORCAMENTARIAS 12.229.478 7.210.000 1.950.738 4.500.000 4.800.000 30.690.216

PESSOAL E 
ENCARGOS 9.559.108 0 0 0 0 9.559.108

OUTRAS DESP 
CORRENTES 1.914.626 6.896.000 1.934.738 2.632.122 0 13.377.487

CONSULTORIAS 500.000 1.678.711 1.367.148 326.784 0 3.872.643
PASSAGENS E 
DIÁRIAS 350.000 2.468.980 116.590 2.305.338 0 5.240.908

EVENTOS 281.000 348.000 372.000 0 0 1.001.000
PUBLICAÇÕES 0 534.000 79.000 0 0 613.000
DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS 783.626 1.866.309 0 0 0 2.649.936

INVESTIMENTOS 70.000 0 0 0 0 70.000
RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 685.743 314.000 16.000 1.867.878 4.800.000 7.683.621
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3.6. AUDITORIA INDEPENDENTE E CONTROLE INTERNO

3.6.1. Auditoria Independente

A	auditoria	 independente	das	demonstrações	contábeis	 constitui	 o	 conjunto	de	
procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a adequação 
com	que	estas	representam	a	posição	patrimonial	e	financeira,	o	resultado	das	opera-
ções,	as	mutações	do	patrimônio	líquido	e	demais	demonstrações	financeiras,	consoante	
às	Normas	Brasileiras	de	Contabilidade	e	a	legislação	específica,	no	que	for	pertinente.	

A	Secretaria	Executiva	do	Conass,	em	face	de	suas	atribuições	estatutárias	e,	obje-
tivando o contínuo aprimoramento de seus controles internos, vem realizando desde o ano 
de 2008 a contratação de empresa especializada em serviços de auditoria independente.

A	análise	 das	 demonstrações	 financeiras	 do	 exercício	 findo	 em	31/12/2018	 foi	
realizada pela Empresa contratada WACT Auditoria e Consultoria LTDA, tendo como res-
ponsável técnico o contador Tiago Andrade de Oliveira registrado sob o CRC 025276/O-
9, no Conselho Regional de Contabilidade no Distrito Federal.

Para uma análise mais consistente e minuciosa, desde o ano de 2016 vimos rea-
lizando	as	análises	em	dois	períodos:	parcial	–	1º	semestre	e	final	–	exercício	completo.

Desta forma, durante o exercício de 2018 as análises foram realizadas em dois 
momentos, a saber:

Fase	 I:	Período	Parcial:	Análise	sobre	os	documentos	contábeis	parciais	do	1º	
semestre de 2018 e emissão de relatório consubstanciado parcial das análises sobre os 
controles internos.

Como	resultado	dessa	primeira	 fase	foram	entregues	recomendações	sobre	os	
controles internos, procedimentos contábeis e segurança patrimonial decorrentes de as-
pectos ou assuntos observados quando da aplicação de testes seletivos, de acordo com 
as normas de auditoria, quando da revisão dos saldos contábeis e avaliação dos con-
troles internos, visando constante aperfeiçoamento das práticas adotadas pelo Conass.

Fase II: Período Final: Emissão	de	Parecer	sobre	as	demonstrações	contábeis	do	
exercício	findo	em	31/12/2018	e	emissão	de	relatório	consubstanciado	final	das	análises	
sobre os controles internos.
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Como resultado dessa segunda fase foi emitido Parecer dos Auditores Indepen-
dentes	sobre	as	demonstrações	contábeis	do	Conass	concluindo	que	as	mesmas	apre-
sentam,	adequadamente,	em	todos	os	aspectos	relevantes,	a	posição	patrimonial,	finan-
ceira,	o	desempenho	de	suas	operações	e	os	fluxos	de	caixa	do	exercício	findo	em	31	de	
dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

O	Parecer	dos	auditores	independentes	compõe	o	conjunto	das	Demonstrações	
Contábeis	do	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2018.

3.6.2. Controles Internos

A Comissão Fiscal, de caráter consultivo, formada por três membros titulares e 
três	suplentes,	eleitos	dentre	os	Secretários	de	Saúde,	tem	por	finalidade	(i)	acompanhar	
a	programação	orçamentária	e	financeira	do	Conass;	(ii)	proceder	à	análise	e	emissão	
de parecer sobre o balanço anual; (iii) a prestação de contas; e, (iv) quaisquer outros 
documentos, quando solicitado pela Presidência, podendo, para tanto, requerer o con-
curso	de	auditoria	complementar	ou	técnica	específica	para	a	realização	de	análises	e	
pareceres.

A Secretaria Executiva do Conass é responsável pelo preparo e guarda de toda a 
documentação	contábil	e	financeira,	cabendo	a	ela	submeter	tais	documentos	à	aprecia-
ção do Presidente e da Comissão Fiscal, e mantê-los à disposição dos membros efetivos 
que	poderão	solicitar	as	informações	desejadas	ao	Presidente.

A prestação de contas do exercício de 2018, elaborada pela Secretaria Executiva 
do Conass, deverá ser previamente analisada pela Comissão Fiscal e apresentada à 
Assembleia	Ordinária	do	Conass	para	fins	de	apreciação	e	aprovação	da	mesma.

Esta prestação de contas comporá o Relatório de Gestão do Conass do Exercício 
de 2018, juntamente com os pareceres de aprovação emitidos pela Comissão Fiscal.

3.7. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As	Demonstrações	Contábeis	são	uma	representação	estruturada	da	posição	pa-
trimonial,	 financeira	e	do	desempenho	da	entidade.	Seu	objetivo	é	o	de	proporcionar 
informação	acerca	da	posição	patrimonial	e	financeira,	do	desempenho	e	fluxos	de	caixa	
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da	entidade	que	seja	útil	a	um	grande	número	de	usuários	em	suas	avaliações	e	tomada	
de	decisões	econômicas.	Elas	também	objetivam	apresentar	os	resultados	da	atuação	
da administração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos 
recursos	que	lhe	foram	confiados.	

Anexo	apresentamos	os	seguintes	documentos	que	compõem	o	conjunto	das	de-
monstrações	contábeis	do	Conass:

• Demonstrativo da Aplicação dos recursos;

• Balanço Patrimonial;

• Demonstração de Resultado;

• Demonstrações	de	Fluxo	de	Caixa;

• Demonstração	das	Mutações	do	Patrimônio	Líquido;

• Notas Explicativas;

• Relatório	dos	Auditores	Independentes	sobre	as	demonstrações	contábeis;

• Parecer da Comissão Fiscal sobre a prestação de contas do exercício 2018.


