Congresso das Secretarias
Municipais de Saúde 2016
COSEMS/RS
SUS: a conjuntura atual e a gestão
que queremos

13 de julho de 2016

Gestão e Financiamento
1 - Melhorar a gestão e o financiamento da saúde,
aproveitando sua experiência como gestor municipal, relator
do orçamento e autor de resoluções para a tramitação
orçamentária
2 - Aperfeiçoar os sistemas de informação do SUS de forma
que seja integrado em todo o território nacional, permita
oferecer subsídios para a correta aplicação dos recursos
públicos e forneça informações adequadas para o
planejamento e para as prioridades do setor

Diálogo
3 - Priorizar a interlocução com os médicos, com as entidades
representativas dos profissionais de saúde, com os servidores,
com a academia e com áreas relacionadas
O Conselho Nacional de Saúde (CNS), o Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e o Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS)
serão fundamentais nesse processo

Combate ao Aedes aegypti
4 - Garantir a manutenção e a
ampliação da mobilização de
combate ao Aedes aegypti e suas
doenças relacionadas, assim como
demais emergências e agravos de
saúde pública

Rio 2016
5 - Reforçar os compromissos assumidos com as entidades olímpicas,
com o estado do Rio de Janeiro e com a capital fluminense,
responsáveis pela execução das Olimpíadas 2016
São ações de vigilância em saúde, assistência à população, atenção
aos visitantes e preparo para as diversas situações relacionadas à
saúde

Infraestrutura e assistência
6 - Fortalecer a participação dos brasileiros no Programa Mais
Médicos
7 - Superar as barreiras para implementar de imediato o
funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), das
Unidades Básicas de Saúde (UBS), das ambulâncias e
de equipamentos comprados e não instalados
8 - Fortalecer o Complexo Industrial da Saúde, compatibilizando a
atuação das agências reguladoras, ANS e ANVISA, para garantir a
agilidade, a segurança à população e a proteção ao consumidor
9 - Ampliar e atualizar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas

Capacitação profissional

10 - Oferecer qualificação
permanente aos mais de 4 milhões
profissionais de saúde que colaboram
com as ações do SUS

Promoção e prevenção da saúde

11 - Fortalecer as ações de
promoção à saúde e
prevenção de doenças

Nossas Propostas
• Redefinir responsabilidades e pactuar a metodologia do critério de
rateio de recursos (Lei 141)
• Fortalecer a governança por meio do financiamento regular dos
COSEMS e CONASEMS conforme Lei 8080/90
• Regularizar a situação dos serviços de saúde que estão em
funcionamento ou habilitados e não foram repassados os recursos
de custeio do Ministério Da Saúde, assim como parcelas faltantes
de obras em andamento
• Implementar as deliberações aprovadas na Comissão Intergestores
Tripartite – CIT sobre a Judicialização da Saúde (Resolução n.
01/2013)
• Defesa da aprovação da PEC 172/2012 que impede que a União
imponha ou transfira qualquer encargo ou prestação de serviços
aos demais entes federados sem a previsão de repasses
financeiros para o seu custeio
• Dar prosseguimento a revisão das portarias e normas do MS
(31.400 portarias) que dificultam a gestão dos entes federativos .

Nossas Propostas
• Aumentar a capacidade de governança e fortalecer as relações
federativas nas regiões de saúde, garantindo financiamento da rede
de atenção (Custos)
• Apoiar a realização das Conferências Municipais de Saúde em
2017 com vistas a qualificação da construção dos planos municipais
de saúde
• Revisar a Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de
Atenção Hospitalar e Atenção Especializada
• Rever a portaria das UPA´s para assegurar financiamento de todas
que estão em funcionamento, assim como rever as regras de
habilitação e qualificação
• Rever a política dos HPP´s e hospitais macroregionais, de forma a
assegurar financiamento adequado, regular e autonomia dos entes
federados nas regiões de saúde para definirem a Rede de Atenção,
de acordo com as necessidades e prioridades da população
• Atualizar, implementar e financiar a Política Nacional de Vigilância
em Saúde

Nossas Propostas
• Simplificar regras de adesão, habilitação e qualificação às políticas
e equipamentos facilitando a desfragmentação e integração das
ações de vigilância em saúde e atenção básica
• Ampliar o acesso oportuno à assistência farmacêutica de qualidade
e com regularidade de financiamento da farmácia básica e do
abastecimento dos medicamentos e insumos estratégicos
• Estruturar e implantar Sistema de Informação que fortaleça a gestão
e contribua para a tomada de decisão, conforme diretrizes da
Política Nacional de Informação e Informática em Saúde com
destaque ao Registro Eletrônico em Saúde – RES e Cartão SUS
• Assegurar recursos técnicos e financeiros e garantir o
abastecimento regular de insumos para o combate aos vetores,
endemias e epidemias
• Regularizar o abastecimento de vacinas e soros aos municípios
• Garantir a continuidade do Programa Mais Médicos, atentando para
o processo de substituição, especialmente dos cooperados de
Cuba, que acontecerá no 2º semestre de 2016

Nossas Propostas
• Atuar junto ao MEC para a publicação do resultado do edital nº
1/2015 e articulação junto ao TCU para a liberação da abertura de
novos cursos de medicina em 39 municípios do interior do país, que
estão suspensos desde outubro de 2015
• Qualificar a discussão do financiamento com base em dados
fundamentados e considerando os custos regionais
• Garantir a recomposição dos níveis de financiamento federal diante
do evidente esgotamento da capacidade de alocação de recursos
municipais em saúde
• Combater qualquer redução de recursos no orçamento do Ministério
da Saúde, visto que a estimativa de déficit de recursos para 2016 é
de R$ 24 bilhões, o que compromete a garantia da estabilidade dos
repasses de forma regular e automática

Nossas Propostas
• Promover o integral ressarcimento financeiro dos serviços de saúde
prestados pelo SUS aos usuários de planos privados de saúde,
priorizando a destinação deste recurso aos fundos de saúde dos
entes da federação
• Promover a revisão da redação da Proposta de Emenda
Constitucional n. 143/2015, que cria a Desvinculação das Receitas
da União, dos Estados e dos Municípios
• Ratificar posicionamento contrário do CONASEMS à PEC 451/14
em tramitação no Congresso Nacional que obriga todos os
empregadores brasileiros a garantir plano de assistência à saúde
de seus empregados, contrariando os preceitos constitucionais do
SUS
• Apoiar a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 01D/2015, que altera o piso mínimo a ser aplicado pela União em
ações e serviços de saúde

OBRIGADO!
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