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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 

 14º Mandato – 15/08/2017 a 15/08/202 

Ata da 393ª Sessão Ordinária/CMS com a seguinte pauta: 1. Expediente: 

1.1. Apreciação da pauta; 1.2. Apreciação das atas 382ª, 383ª e 387ª; 2.0. 

Ordem do Dia: 2.1. Parecer n. 002/2020 da Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da Execução Orçamentária do Fundo Municipal de 

Saúde/CAFEFFMS/CMS, Errata do Parecer n.º 014/2019/ CAFEFFMS/CMS, 

referente Análise do Relatório do 2º Quadrimestre de 2019; 2.2. Parecer n. 

007/2020, da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização Orçamentária e 

Financeira do Fundo Municipal de Saúde/ CAFEFFMS/CMS - Análise das 

suplementações/SESAU no período de maio a agosto de 2020; 2.3. Parecer n.º 

001/2020 da Comissão Provisória, instituída pela Deliberação/CMS n. º 

713/2019/CMS, publicada no DIOGRANDE de 27 de janeiro de 2020, para 

Elaboração de uma proposta referente ao Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família/NASF - Apresentação de um Projeto Final; 2.4. Parecer n.º 001/2020 

da Comissão de Acompanhamento da Elaboração da Execução do Plano 

Municipal de Saúde/CAEEPMS/CMS/SESAU - Projeto de Implantação do 

Centro de Especialidades Odontológicas-CEO - Dr. José Carlos Ortolã Júnior- 

Nova Bahia; 2.5. Parecer n.º 002/2020 da Comissão Intersetorial 

IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais e Outras Doenças Infecciosas /CMS/CG/MS 

- Análise das Ações e Metas de IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais e Outras 

Doenças Infecciosas realizadas em 2019; 2.6. Parecer n.º 003/2020 da 

Comissão Intersetorial IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais e Outras Doenças 

Infecciosas /CMS/CG/MS - Proposta de alteração do Regimento Interno da 

Comissão Intersetorial IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais e Outras Doenças 

Infecciosas; 3. Discussão Temática - 3.1. Supervisão para Agente 

Comunitário de Saúde; 4. Informes - 4.1. Lançamento da Petição Pública “O 

SUS merece mais em 2021”; (CNS - Conselho Nacional de Saúde) - 4.2.  

Reunião para tratar sobre o enfrentamento do COVID-19 com Ministério 

Público de Matro Grosso do  Sul. 
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Aos vinte cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às oito horas,  

reuniram-se os membros deste Conselho através da plataforma de 

videoconferência, em Campo Grande - MS, e conforme orientações da área 

da Saúde, a fim de evitar contaminações pelo COVID - 19, sob a Assessoria 

de Assistência aos Órgãos Colegiados, AAOC, situada na Rua Rui Barbosa, 

691, Vila Santa Dorothéia, sob a coordenação da conselheira Maria 

Auxiliadora Ribeiro e secretariado pelo Josimar Corvalã dos Santos. 

Estando presentes os conselheiros Representantes dos Gestores e 

Prestadores de Serviço Público e Privado: Ana Paula de Lima Rezende, 

Rogério Márcio Alves Souto e Veruska Lahdo. Representantes dos 

Trabalhadores na área da Saúde: Alexandre Corrêa dos Santos Oliveira, 

Paulo Godofredo Barbosa de Carvalho, Sacadura Espada Lima Junior, Shirlei 

Aprovada na sessão 

____ Conselho Pleno 

De __/__/__ às __h. 

 

Secretário (a)- Executivo 
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Santina Gonçalves, Silmara Teixeira Pires Cnfortini e Josimara Pasqualini 

Ribeiro Reese; Representantes dos Usuários do Sistema Único de Saúde: 

Maria Auxiliadora Ribeiro Vilalba Fortunato, Neide Eliane Gordo de 

Oliveira, Evandro Mascarenhas Filho, Cleonice Alves de Albres, Mírian 

Mirella Ballatote Holland Tosta, Caio César Monteiro Aguirre, Neuza 

Socorro da Silva. Ainda os convidados e visitantes constantes da lista de 

presença para acesso nos arquivos deste Conselho. Constatada a suficiência 

de quórum, a Coordenadora da Mesa Diretora, Maria Auxiliadora 

Ribeiro Vilalba Fortunato cumprimentou a todos e solicitou a inclusão na 

pauta, para Deliberação, a Apreciação da indicação da conselheira Cleonice 

Alves de Albres para assumir a função de primeira secretária da Mesa 

Diretora, em substituição a Conselheira Neuza Socorro da Silva, 

representante do Seguimento dos Usuários do SUS, em complementação de 

mandato e sobre as comemorações alusivas ao aniversário de Campo Grande, 

sendo aprovada pelo plenário. Também foram incluídos como informes: - O  

conselheiro Paulo solicitou a inclusão da nova coordenação do FOMTS e  

sobre o seminário referente aos dez anos do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família - NASF; A conselheira Josimara propôs acrescentar sobre o 

pagamento do PMAQ e a conselheira Shirlei sobre o protocolo dos 

servidores infectados pelo COVID/19, igual o protocolo vigente dos 

servidores. Com estas inclusões a pauta foi aprovada e na sequência, a 

Coordenadora Maria Auxiliadora submeteu a apreciação do pleno as atas 

382ª, 383ª e 387ª, sendo que a Ata da sessão n.º 382ª foi aprovada com a  

inclusão do nome da conselheira Mírian Mirella Ballatote Holland Tosta , na 

linha quinze. As Atas da sessão n.º 383ª e 387ª, depois de feitas as correções 

apresentadas pela conselheira Cleonice, foram aprovadas. Registrou a 

conselheira Cleonice que as atas estavam muito extensas e solicitou que 

resumissem mais, conforme o Regimento Interno deste Conselho, facilitando 

para a assessoria, principalmente porque as gravações não estão nítidas. Em 

seguida, a Coordenadora da Mesa Diretora, Maria Auxiliadora Ribeiro 

Vilalba Fortunato prosseguiu com a ordem do Dia, apresentando o Parecer 

n.º 002/2020 da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução 

Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde/CAFEFFMS/CMS, Errata do 

Parecer n.º 014/2019/ CAFEFFMS/CMS, referente Análise do Relatório do 2º 

Quadrimestre de 2019, de relatoria do conselheiro Caio César Aguirre, o qual 

esclareceu que a gestão solicitou a correção no referido Parecer elaborado em 

março/2020 e será publicado como errata do 2º relatório Quadrimestral de 

2019, proferindo a leitura da 5ª tabela. Ressaltou o conselheiro Caio que, em 

julho, não houve divergências entre um parecer e outro e aprovaram sem 

nenhum questionamento e neste sentido, solicitou maior atenção na leitura.  

002/2020, errata do Parecer n.º 014/2019/CAFEFFMS/CMS. E a 

coordenadora Maria Auxiliadora, então, passou para o Parecer n.º 

007/2020, da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização Orçamentária e 
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Financeira do Fundo Municipal de Saúde/CAFEFFMS/CMS, referente à 

análise das suplementações/SESAU, de maio a agosto de 2020. O 

conselheiro Caio, justificou que o Parecer n.º 006/2020 da Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização Orçamentária e Financeira do Fundo 

Municipal de Saúde/CAFEFFMS/CMS, relativo a análise do balanço anual de 

saúde de 2019,  publicado em 19 de março de 2020, no D.O. 5.862, 

Suplemento, esta sendo elaborado e será apresentado ao Pleno deste conselho, 

posteriormente. Leu o Parecer n.º 007/2020 CAFEFFMS/CMS, da Comissão 

de Acompanhamento e Fiscalização da Execução Orçamentária e Financeira 

do Fundo Municipal de Saúde - FMS, Análise das suplementações/SESAU, 

de maio a agosto de 2020. Ressaltou que nas leis n. 172 e 173, estabeleciam 

que enquanto durar o período de Pandemia, todas as suplementações, 

transposições e as transferências em saúde orçamentária, indiferentes de 

valores, estava autorizado suplementar onde fosse necessário. Discutiram por 

suprimir o último parágrafo da Conclusão do Parecer ou os termos “é de 

parecer favorável”, sendo aprovado, por consenso com a alteração na 

conclusão Na sequência, o conselheiro Caio apresentou o Parecer n.º 

001/2020 da Comissão Provisória, instituída pela Deliberação/CMS n. º 

713/2019/CMS, publicada no DIOGRANDE de 27 de janeiro de 2020, para 

Elaboração de uma proposta referente ao Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família/NASF - Apresentação de um Projeto Final, esclarecendo sobre a 

Portaria n.º 2.979, que revoga as Portarias referentes á criação e composição 

do Núcleo de Apoio à Saúde da Família/NASF, para todo o território 

nacional, cabendo a cada município criar e desenvolver um projeto próprio, 

que tivesse função de manter os serviços ou substituir as atividades 

desenvolvidas pelo NASF em uma nova estratégia de politica de saúde, 

destacando que os recursos previstos para a manutenção do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família/NASF, encontram-se assegurados para o ano de 2020 e 

deveriam ser revistos e recalculados e, apresentados num novo projeto a partir 

de 2021, pela atual responsável, técnica Alana Gisele Galeano, da equipe 

NASF da SESAU. Alana complementou que recomporiam as equipes dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) junto com os Conselhos 

Locais de Saúde e Unidades de acordo com a necessidade do território. A 

conselheira Shirley, em alusão a essa Portaria revogada, n. 2979, a partir 

novembro/2019, indagou se o Município arcaria até final de 2020. E se a 

expansão do NASF seria um serviço novo a partir de 2021. Entendeu que, 

sendo desta fora, esse serviço teria que ser reavaliado pela Comissão de 

Controle e Avaliação. Afirmou que a conselheira Ana Paula continuaria 

enquanto coordenadora, lembrando que não houve expansão de equipes e, 

sabendo que o Município arcaria com a manutenção dos núcleos, indagando 

quais seriam os profissionais que comporiam essa equipe e como seria o 

projeto da expansão dessa equipe para 2021/2022. Orientou que para 

manutenção desse trabalho teriam que atender a necessidade da população, 
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com o projeto detalhado para que este Conselho pudesse cobrar a efetivação 

das ações que vai fortaleceriam o SUS na Atenção Primária, como Serviço de 

Atenção Domiciliar (SAD), que precisavam de fisioterapeuta dentro do 

NASF. Perguntou se essa Comissão de Financiamento passou pela Comissão 

de Controle e Avaliação. Respondeu o conselheiro Caio que a comissão foi 

constituída especialmente para os NASFs, conforme a Deliberação/CMS n. 

713/2019 e que com revogação da Portaria n.2979 que previa que cada 

Portaria deve criar o seu próprio serviço, os Conselhos Distritais de Saúde 

solicitaram em novembro/2019, manutenção do NASF. Já a Portaria 

n.99/2020 sobre a requalificação do NASF, as nomenclaturas e estruturação 

das equipes e os profissionais que comporiam tais equipes de acordo com a 

Classificação Brasileira de Ocupação - CBO, com a complementação na nota 

Técnica n. 3/2020, normatizava que cabe aos municípios como fazer os 

serviços de apoio à saúde das famílias. Quanto ao financiamento, afirmou que 

os funcionários dos NASFs eram os servidores públicos da rede municipal de 

saúde e o trabalho efetuado não oneraria a folha de pagamento e não 

interferia no recurso específico disponibilizado na Atenção Básica. Quanto à 

programação de serviço a SESAU em consonância com o CMS, criaria a 

linha de atuação conforme projeto. Ressaltou que a inserção do educador 

social era possível na rede, como também com outros profissionais, 

observando a vulnerabilidade territorial, inserindo no processo de trabalho 

por região o NASF, a quantidade de equipe e o período, avaliando o Plano a 

ser incluído na PAS. Complementou que para atingir a totalização dos 

territórios, necessitariam de oito equipes, para isso fariam um trabalho da 

PAS, em conjunto com a gestão, com a diretoria do NASF, com a própria 

Coordenadoria da Rede de Atenção Básica - CRAB para desmembrarem e 

organizarem o trabalho. Alana informou que 80,4% das Unidades em 

Estratégia da Saúde da Família são apoiadas pela equipe NASF, apoio 

matricial e Unidades Básicas tradicionais, somavam dezesseis equipes 

ofertando esse apoio. Acrescentou que a partir de 2022, fariam testes de 

indicadores inseridos para avaliação pelo Ministério da Saúde para posterior 

pagamento na parte do desempenho sendo os vinte e um indicadores a serem 

implantados a partir de 2020, parados por conta da Pandemia e em 2021 

previam indicadores voltados às equipes multiprofissionais/ NASF. Ressaltou 

a necessidade dessas equipes para atingirem os cem por cento do valor 

integral para o total funcionamento da Atenção Primária.  O Sr. Luciano 

Almeida, coordenador do Conselho Local de Saúde, questionou sobre a 

especialidade ginecologista, sobre a previsão do concurso público e sobre o 

NASF para a região do Imbirussu. A conselheira Ana Paula respondeu que 

os médicos atuavam nas Unidades da Saúde como médicos generalistas e as 

UBSs tradicionais seriam gradativamente substituídos pelas equipes de 

estratégia da saúde da família, com um médico que vai atender desde a 

criança, o idoso e o ciclo da saúde da mulher, sendo o ginecologista como 
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referência na ocasião em que o médico generalista não conseguir resolver o 

problema e para o NASF, o ginecologista sanaria essa necessidade do médico 

da saúde da família, servindo de matriciamento para esses profissionais e para 

as equipes de Atenção Primária. Como as unidades tradicionais seriam 

substituídas pelas equipes de saúde da família, reforçou as equipes 

multiprofissionais para atenderem com qualidade as necessidades da 

população. Parabenizou pela atuação do conselheiro Caio quanto à 

organização do projeto e a distribuição das equipes dos NASFs, em atingir os 

80,4% e da coordenação da Atenção Primária, principalmente das equipes 

multiprofissionais, do subsídio de matriciamento para os profissionais 

médicos e afirmou que acreditava nessa Política de Assistência à Saúde, 

quanto ao cuidado e educação permanente. Acrescentou o conselheiro Caio 

que constava na programação anual de saúde/PAS, a contratação para 

profissionais de algumas categorias (professor de Educação Física, 

Fisioterapeuta), embora as equipes fossem constituídas de profissionais com 

concurso municipal que ainda se encontravam suspensos neste período de 

2020 a dezembro/2021, a não serem aqueles previstos ou em caso de 

reposição do servidor que se aposentou ou para atender especificamente o 

COVID/19. A conselheira Josimara divulgou o link para os conselheiros 

participarem do seminário dos NASFs. A conselheira Cleonice parabenizou 

o conselheiro Caio pela atuação e complementou que depois da publicação e 

aprovação do Projeto, a Comissão de Controle e Avaliação acompanharia a 

execução e o funcionamento do projeto. A conselheira Shirley também 

concordou com trabalho de apoio do Grupo Técnico para dar continuidade 

aos trabalhos das equipes dos NASFs, mas em alusão ao Controle Social, 

mencionando as leis de n. 1.080, 8.052 e 141, mas não entendeu como se 

procederia no SUS, lembrou-se do educador social que fazia o controle social 

com a redução de danos pelo alto índice de usuários, percebeu que teriam que 

visualizá-los dentro do CBO. Indagou aonde o Grupo Técnico daria o 

suporte. Respondeu a conselheira Cleonice que era uma Comissão provisória 

formada por membros do Conselho. O conselheiro Alexandre se lembrou da 

criação de Grupo Temporário para resolver uma situação, com o antigo 

Centro de Especialidade Infantil – CEMP que foi criada uma comissão para 

elaborar um parecer a respeito da situação. A coordenadora Maria 

Auxiliadora solicitou que a conselheira Shirley encaminhasse por escrito 

para que a comissão pudesse dirimir suas dúvidas. A seguir, parabenizou 

pelos dez anos de NASF e colocou em aprovação o Parecer n.001/2020 da 

Comissão Provisória, instituída pela Deliberação/CMS n.º 713/2019/CMS, 

publicada no DIOGRANDE de 27 de janeiro de 2020, para Elaboração de 

uma proposta referente ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família/NASF - 

Apresentação de um Projeto Final, o que todos aprovaram por consenso.  A 

Srª. Glória Pereira Araújo, Coordenadora da Rede de Atenção Básica, 

agradeceu a comissão pelo trabalho e parabenizou o desempenho dos 
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profissionais de saúde, pelos dez anos de NASF. A coordenadora Maria 

Auxiliadora deu continuidade á pauta, apresentando o Parecer n.º 001/2020 

da Comissão de Acompanhamento da Elaboração da Execução do Plano 

Municipal de Saúde/CAEEPMS/CMS/SESAU - Projeto de Implantação do 

Centro de Especialidades Odontológicas-CEO - Dr. José Carlos Ortolã Júnior 

- Nova Bahia, passando a palavra ao conselheiro Sacadura, que leu o 

referido Parecer e comentou que a comissão avaliou o projeto do CEO, 

aprovou e reforçou que traria benefício para a população, que havia recursos 

financeiros para manutenção desse serviço, mas com cumprimento de metas. 

Indagou a conselheira Cleonice se utilizaram as cadeiras dos profissionais do 

CEO, do CEM, para que o CEO, do CEM, atendesse os usuários conforme 

sua habilitação e os recurso financeiros  que recebia. Perguntou se continuaria 

da mesma forma ou se só implantou outro e se o CMS aprovaria a 

implantação sem contar nenhuma garantia dos profissionais. Complementou 

que seria muito arriscado, mesmo precisando do profissional que não 

dispunham. Indagou se a falta de contratação era somente por causa da 

Pandemia. Lembrou que há quatro anos a Comissão de Avaliação elaborou 

um parecer para a implantação do CEO com as cadeiras e os profissionais do 

CEM, na época, teriam os profissionais e as cadeiras, mas o parecer foi 

retirado da pauta, depois veio o Laboratório e a Policlínica, instalada na Nova 

Bahia e atualmente transformaria a Policlínica em CEO. Perguntou como 

implantaria a Policlínica em CEO com a defasagem de Recursos Humanos, 

sugerindo uma recomendação no parecer dessa Comissão, orientando que a 

Comissão de Controle e Avaliação acompanhasse juntamente com a comissão 

de Recursos Humanos para suprirem com os profissionais, lembrando que já 

aconteceu isso no NASF. A conselheira Silmara ponderou entendendo que 

se havia a previsão para a chamada pelo concurso desses profissionais, não 

poderiam deixar de aprovar esse projeto de relevância e deveria ser cobrado. 

A conselheira Shirley concordou com a aprovação do projeto, solicitando 

esclarecimento sobre a criança com deficiência que era atendida somente no 

Centro de Especialidades Médicas - CEM, quando necessitava de fazer a 

analgesia com anestesia geral. Entendeu que esse CEO se tornaria referência. 

Lembrou-se do problema ocorrido na Unidade Básica do Dona Neta com o 

projeto do CEO. A conselheira Ana Paula informou que a gestão ampliou 

em 64% na Atenção Primária na restauração da saúde bucal (chamamento de 

64 odontólogos, de 40 horas) cujo objetivo seria prevenir, de evitar chegar ao 

tratamento de canal e casos mais sérios, e diminuir a fila de espera. 

Comparando com os quarenta e três odontólogos que aposentaram que faziam 

vinte horas e com a carga horária dobrada desses sessenta e quatro, 

equivaliam a cento e vinte e oito horas que diminuiria a fila de espera e 

reduziria os encaminhamentos das especialidades, ocorrendo menor demanda. 

Concordou com a aprovação do parecer, porque as Policlínicas eram 

polaridades antigas de assistência odontológicas, não tinham financiamento 
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por parte do Ministério da Saúde, certificando-se de que se transformassem as 

Policlínicas em CEO, ampliariam as especialidades e manteriam os 

odontopediatras, porque tinham esses profissionais disponíveis e teriam um 

protocolo para odontopediatria, porque os odontólogos da saúde da família 

tinham que atender às crianças de acordo com o protocolo do SISREG para 

fazerem os encaminhamentos necessários. Ressaltou que se aposentaram 

nove especialistas desde 2017 e já solicitaram a chamada para suprirem as 

vacâncias para inaugurar o CEO, assim que o CMS aprovasse o projeto. E 

confirmou que o CEO do CEM, denominado CEO III, não retiraram nenhum 

profissional, continuaria com a mesma quantidade de cadeiras. O conselheiro 

Alexandre concordou quanto aos questionamentos do serviço da comissão no 

que se refere à quantidade de especialistas sem reposição e sugeriu que 

formalizasse tanto o questionamento como a resposta da gestão como 

garantia. O conselheiro Sacadura reforçou que desses quarenta e três 

odontólogos, que se aposentaram, muitos deles trabalhavam também no CEO 

como especialista, além dos nove aposentados, concluindo ser mais de nove 

que se aposentaram, pois muitos desses profissionais exerciam a 

especialidade no CEO. Complementando que no CEO Nova Bahia com 

novos especialistas havia outros há tempos desfalcados. Indagou quem 

reporiam os especialistas transferidos, quando ao relocar o CEO do Nova 

Bahia para ser inaugurado. A Srª. July, do setor de Recursos Humanos de 

odontologia, informou que para o Nova Bahia, modalidade CEO Sílvia 

Regina, faria o chamamento do Concurso com odontopediatras e as 

especialidades.  Alertou a conselheira Ana Paula que o concurso era 

específico e de quarenta horas e que não podia remanejar dentista de saúde da 

família de CEO e sim aqueles odontólogos de vinte horas. E com a política de 

substituição nas Unidades Básicas tradicionais da Saúde da Família inseriu-se 

a quantidade que foi ampliada de saúde bucal do município, em quatro anos 

aumentou sessenta e quatro equipes de saúde bucal de quarenta horas. A 

coordenadora Maria Auxiliadora submeteu à aprovação o Projeto do CEO 

II, no Nova Bahia e solicitou que os conselheiros formalizassem os 

encaminhamentos para serem respondidos. Depois de algumas considerações, 

os conselheiros aprovaram por consenso o projeto que iria para Comissão 

Intergestores Bipartite - CIB. Dando continuidade aos assuntos da pauta a 

coordenadora Maria Auxiliadora, apresenta o Parecer n.º 002/2020 da 

Comissão Intersetorial IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais e Outras Doenças 

Infecciosas/CMS/CG/MS - Análise das Ações e Metas de IST/ HIV/AIDS/ 

Hepatites Virais e Outras Doenças Infecciosas realizadas em 2019, cuja  

leitura foi feita pelo conselheiro Evandro Mascarenhas Filho, não havendo 

questionamentos o parecer foi aprovado por consenso e na sequencia o 

membro da Comissão Intersetorial IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais e Outras 

Doenças Infecciosas/CMS/CG/MS, Sebastião de Campos Arinos Junior 

apresentou o Parecer n.º 003/2020 da Comissão Intersetorial IST/HIV/AIDS/ 
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Hepatites Virais e Outras Doenças Infecciosas /CMS/CG/MS - Proposta de 

alteração do Regimento Interno da Comissão Intersetorial 

IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais e Outras Doenças, esclarecendo que a 

comissão analisou cuidadosamente o Regimento em vigor, chegando a 

conclusão de que teria que ser alterado para adequar a legislação vigente, 

alterando sua composição. Após a leitura e alguns esclarecimentos o Parecer 

foi submetido ao Pleno, sendo aprovada por consenso a proposta de alteração 

do Regimento Interno da referida comissão. Na sequencia a coordenadora 

Maria Auxiliadora, apresenta a Discussão Temática referente a Supervisão 

para Agente Comunitário de Saúde, passando a palavra a conselheira Ana 

Paula, que leu sobre o Financiamento da Atenção Primária. Comentou que 

com a planilha de metas técnicas, a equipe técnica da CRAB monitorava 

mensalmente e os impactos do relatório do E-SUS/AB procederam outra 

avaliação, monitoramento e estratégia feitos juntamente com supervisores e o 

impacto financeiro gerado pelo melhor cadastramento do município para 

obtenção dos indicadores captação do Previne Brasil que impactavam 

diretamente no financiamento dessa Atenção Primária de acordo com a nova 

Portaria. Perspectiva e desafios, com aumento e qualidade do cadastramento, 

implantação do protocolo de trabalho dos ACEs em atualização, articulando o 

processo de trabalho entre os dois agentes. A conselheira Shirley lembrou 

que embora a Portaria n. 2979, que se referia ao cadastramento e indicadores 

ainda pouco esclarecidos ao nível de Ministério da Saúde, à época em que o 

ACS era ligado junto à equipe de enfermagem, o supervisor era parceiro. 

Indagou como se portaria o profissional enfermeiro e o atual supervisor 

distrital e geral. Sabendo que cadastro de família em que Campo Grande 

ficou aquém, parado, trabalharia no E-SUS/2020, 41% de recurso perdido. 

Perguntou também sobre a Captação Ponderada com o modelo da n. 2979. O 

Sr. Luciano informou que desconhecia a função de servidor foi criada em 

Campo Grande atendendo ao Projeto, desconhecia essa função em outros 

municípios. Comentou que a supervisora de sua região Imbirussu fazia o 

trabalho com os agentes comunitários por turma e percebeu a dificuldade da 

profissional ao repassar a demanda para turma, avaliando-a como 

inconsistente. Propôs que fizesse uma capacitação com esse profissional e 

quanto ao atual cadastramento do E-SUS entrou em inconsistência com o 

cadastramento antigo, não lhe repassaram nada sobre o atual E-SUS, não lhes 

apresentaram nenhum procedimento e não havia nenhum profissional 

qualificado para dirimirem as dúvidas que apresentavam erros de digitação. 

Solicitou que a equipe fosse preparada para essa execução. O conselheiro 

Caio complementou que o mapa de redivisão de área se encontrava em 

construção, implementando as atividades, portanto algumas dificuldades eram 

possíveis. A Lei complementar n. 173, datada de 27/05 e sua publicação em 

04/05, a referida lei proibia a criação de novos cargos para a gestão, embora 

instituído o cargo de supervisor, alterava o recurso financeiro em relação à 
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folha de RH. Observou os artigos da lei que dizia que começava a validar a 

partir do dia 1º de março, disposta na L.C. Preocupou-se com a relação ao 

relatório de gestão sobre o teor de validade do Decreto em relação à lei 

complementar. Orientou que providenciasse um parecer jurídico legal em 

relação à validade da L.C. de 1º de março e a proibição de alguns cargos. A 

conselheira Silmara observou na tela o redimensionamento das áreas, 

indagou se o Distrito do Bandeira não estava sendo representado. A 

conselheira Ana Paula confirmou que a existência do cargo de supervisor de 

agente de controle de endemia (criado em 2003) e de odontologia (criado em 

2004), que aproximavam as categorias e as informações, certificando que não 

era necessário do modelo nacional e sim de implantação de supervisor para 

unir e articular junto aos agentes comunitários para garantirem o resultado e a 

qualidade na implementação desse projeto, cujas informações eram difíceis 

de chegarem. Ressaltou que a média de cadastro nacional era de 39% e 

Campo Grande estava além. Constatou que o cargo de supervisor não era 

ilegal, comprovado na Lei n. 11.350, a qual determinava as atribuições dos 

agentes comunitários e a normatização municipal que criou a função de 

supervisor que atuavam conforme a legalidade. Acrescentou que 

encaminharia a solicitação do Sr. Luciano quanto à qualificação dos 

supervisores, porem as inconsistências, nem o Ministério da Saúde não 

conseguia resolver, inclusive a CRAB e a Secretaria do Estado e na maioria 

das vezes nem o Ministério da Saúde. Lembrou que o sistema PEC e a E-

SUS/AB eram recentes e cada atualização entrava em contato com o 

Ministério da Saúde, estava na 14ª atualização do PEC para trabalhar as 

novas funcionalidades. O conselheiro Eliezer, coordenador geral de equipe 

da SESAU, esclareceu sobre a diferença entre cargo e função, aqueles que 

desempenhavam na função de gestor eram detentoras de cargo e a eles se 

atribuíam uma função de confiança, não sabendo informar se eram novas 

funções de confiança ou se já existiam e estavam sendo redirecionadas. No 

momento não era possível, não havia nem criação de cargo e nem de função. 

A conselheira Ana Paula interveio e informou o nome da supervisora da 

Região Bandeiras, Sandra, da UBS Universitário, somando a meta de 

quatrocentos e cinquenta pessoas por agente comunitário depois do 

redimencionamento. Como encaminhamento o Secretário Executivo, Josimar 

solicitou que a assessoria jurídica da SESAU, providenciasse uma nota 

técnica a respeito de cargo e função de Supervisão. Prosseguiu a 

coordenadora Maria Auxiliadora com os Informes Gerais, primeiramente 

sobre a audiência pública, lançamento da Petição Pública o SUS Merece Mais 

em 2021, reunião online do Conselho Nacional com a participação do CMS 

que informava a retirada de trinta e cinco milhões do Ministério da Saúde por 

conta do COVID/19. O Segundo foi a respeito da reunião sobre o COVID/19 

com o Ministério Público pautando o atendimento da Atenção Primária em 

algumas Unidades de Saúde e sobre a Biometria dos médicos do CEM. Outro 
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informe sobre a live com o Prefeito a respeito do aniversário da cidade. O 

conselheiro Paulo informou que o Fórum se reuniu ontem e ele foi eleito 

como coordenador do Fórum dos Trabalhadores, a Silmara como vice-

coordenadora, Hiroshi, secretário, e como tesoureiro, o Marcos Godoy. 

Informou também que a CRAB, juntamente com o NASF, fariam uma live 

sobre Saúde Mental voltada para Atenção Primária de Saúde, no dia 27 de 

agosto, em homenagem aos dez anos de NASF, dia do Psicólogo, que fariam 

intersetorialidade com a equipe da SAS. A conselheira Ana Paula combinou 

de responder, por escrito, a dúvida da conselheira Josimara a respeito do 

pagamento do PMAQ. A conselheira Shirley, representante do Fórum, 

solicitou que a mesa avaliasse o protocolo dos servidores do município, uma 

vez que estavam utilizando o protocolo do Estado do COVID/19.  Nada mais 

havendo a tratar, a coordenadora da Mesa-Diretora, conselheira Maria 

Auxiliadora Ribeiro Vilalba Fortunato encerrou os trabalhos da presente 

sessão ordinária, agradeceu a presença de todos e eu Carla Géssica Gonzalez 

secretária “ad hoc” lavrei a presente ata que será lida, aprovada e assinada 

pela Coordenadora e primeira secretária de Mesa Diretora do Conselho 

Municipal de Saúde. Campo Grande, 16 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Cleonice Alves de Albres 

Primeira-secretária/CMS 

 

____________________________________ 

Maria Auxiliadora Ribeiro Vilalba Fortunato  

Coordenadora/CMS 


