
Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde

  

OFÍCIO Nº 860/2020/SECNS/MS                                        

Brasília, 10 de novembro de 2020.
  
Ao Senhor
ELCIO FRANCO
Secretário-Executivo do Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Brasília-DF
gabinete.se@saude.gov.br 

 

Assunto: RAG 2019 - quadro objetivos/metas - sistematização e consolidação dos
pedidos de esclarecimentos.

 

Prezado Senhor,

 

Encaminhamos arquivo anexo com a sistematização e consolidação
dos pedidos de esclarecimentos feitos pelas Comissões Intersetoriais e Câmara
Técnica da Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde ao Ministério da
Saúde.

Esclarecemos que este arquivo em excel contém apenas uma
planilha, na qual solicitamos o apoio deste Ministério no atendimento aos
apontamentos registrados por meta em cada objetivo, tendo em vista que nem
todas as metas demandam pedidos de esclarecimentos.

Os itens estão numerados de forma específica e sequencial, de
acordo com uma codificação criada para esse fim. É muito importante que as
respostas sejam feitas nesse mesmo arquivo por meio da inserção de uma
coluna ao lado, de forma que as respostas estejam alinhadas por meta e
devidamente identificadas. Caso o texto da resposta exceda o resumo, a
resposta completa deverá fazer parte de anexos específicos, identificados
separadamente e sequencialmente nos respectivos textos resumos.

Solicitamos o apoio dessa Secretaria, no sentido de observar o prazo
para devolução deste processo em 10 dias úteis, a contar da data de emissão
do SEI.

Estamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

 

Atenciosamente,
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ANA CAROLINA DANTAS SOUZA
Secretária Executiva do Conselho Nacional de Saúde

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Dantas Sousa,
Secretário(a)-Executivo(a) do Conselho Nacional de Saúde, em
11/11/2020, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017540505 e o código CRC D7819B88.

Referência: Processo nº 25000.157037/2020-91 SEI nº 0017540505
 

Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde - SECNS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G  - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900

Site - saude.gov.br
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Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Gabinete da Secretaria Executiva
  

DESPACHO

SE/GAB/SE/MS

Brasília, 11 de novembro de 2020.
  

As sunto: RAG 2019 - quadro objetivos/metas - sistematização e
consolidação dos pedidos de esclarecimentos.

 

1. Trata-se do Ofício nº 860/2020/SECNS/MS (0017540505),
proveniente da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde, a qual
solicita esclarecimentos acerca dos apontamentos descritos na
planilha (0017540706), que apresenta a sistematização e consolidação dos
pedidos de esclarecimentos feitos pelas Comissões Intersetoriais e Câmara
Técnica da Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde

2. Ao Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa -
 DGIP/SE/MS, para conhecimento e manifestação, no que couber, com
posterior retorno a este Gabinete.

 

PAULO MARCOS C. R. DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete  

Documento assinado eletronicamente por Paulo Marcos Castro Rodopiano
de Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva, em 11/11/2020,
às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017553454 e o código CRC AF74E5B5.

Referência: Processo nº 25000.157037/2020-91 SEI nº 0017553454
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Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
Serviço de Apoio Administrativo

  

DESPACHO

DGIP/SEAD/DGIP/SE/MS

Brasília, 12 de novembro de 2020.
  
À Coordenação-Geral de Articulação Tripartite - CGAT
À Coordenação-Geral de Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos de Planejamento do
SUS - CGFIP
 
 
Assunto: RAG 2019 - quadro objetivos/metas - sistematização e consolidação
dos pedidos de esclarecimentos.
 
 

Encaminha-se, para atendimento no que couber, Ofício
nº 860/2020/SECNS/MS (0017540505), proveniente da Secretaria-Executiva do
Conselho Nacional de Saúde, pelo qual solicita esclarecimentos acerca dos
apontamentos descritos na planilha (0017540706), que apresenta a
sistematização e consolidação dos pedidos de esclarecimentos feitos pelas
Comissões Intersetoriais e Câmara Técnica da Atenção Básica do Conselho
Nacional de Saúde.

 
 
Atenciosamente,
 

LUIZ FERNANDO DE RESENDE PIRES ALCÂNTARA
Serviço de Apoio Administrativo - SEAD/DGIP

 
 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando de Resende Pires
Alcântara, Agente Administrativo, em 12/11/2020, às 10:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de
Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017565486 e o código CRC 7530906A.

Referência: Processo nº 25000.157037/2020-91 SEI nº 0017565486
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Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
Coordenação-Geral de Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos de

Planejamento do SUS
  

DESPACHO

CGFIP/DGIP/SE/MS

Brasília, 12 de novembro de 2020.
  

Ao Serviço de Apoio Administrativo do Departamento de Gestão Interfederativa
e Participativa - SEAD/DGIP

 

Referência: Ofício nº 860/2020/SECNS/MS (0017540505)

Assunto: RAG 2019 - Quadro objetivos/metas - sistematização e
consolidação dos pedidos de esclarecimentos

 

1. Trata-se do Despacho SEAD/DGIP (0017565486), o qual se refere ao
Ofício nº 860/2020/SECNS/MS (0017540505), proveniente da Secretaria-
Executiva do Conselho Nacional de Saúde (SE-CNS), pelo qual solicita
esclarecimentos acerca dos apontamentos descritos na planilha (0017540706),
que apresenta a sistematização e consolidação dos pedidos de esclarecimentos
feitos pelas Comissões Intersetoriais e Câmara Técnica da Atenção Básica do
Conselho Nacional de Saúde quanto ao Relatório Anual de Gestão de 2019 do
Ministério da Saúde.

2. Em atendimento à presente demanda, a Coordenação-Geral de
Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos de Planejamento do SUS (CGFIP)
informa que a única meta de responsabilidade desta Coordenação-Geral
constante do Plano Nacional de Saúde 2016-2019 é "Apoiar os entes da
Federação para que 100% tenham Planos de Saúde", vinculada ao objetivo 12:
Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do Ministério da Saúde como
gestor federal do SUS. Em relação a esta meta específica, ressalta-se que não
houve solicitação de esclarecimentos.

3. Nesse contexto, considerando que as solicitações estão relacionadas
ao Plano Nacional de Saúde 2016-2019, solicita-se o encaminhamento do
presente processo ao Gabinete da Secretaria-Executiva (GAB/SE) com a
sugestão de envio à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério
da Saúde (SPO/MS) para avaliação e oferecimento de resposta aos
questionamentos remetidos pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS).

4. Encaminhe-se ao SEAD/DGIP.

Atenciosamente,
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MAURICIO BARROS OTTONI
Coordenador-Geral de Fortalecimento da Gestão dos instrumentos de

Planejamento do SUS

 

De acordo. Encaminhe-se o processo ao Gabinete da Secretaria-
Executiva (GAB/SE) para conhecimento das informações e providências que
julgar cabíveis.

REGINALDO RAMOS MACHADO
Diretor do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa

  

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Barros Ottoni,
Coordenador(a)-Geral de Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos
de Planejamento do SUS, em 16/11/2020, às 17:04, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Ramos Machado,
Diretor(a) do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa,
em 16/11/2020, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015;
e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017572273 e o código CRC D92949AB.

Referência: Processo nº 25000.157037/2020-91 SEI nº 0017572273
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Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Gabinete da Secretaria Executiva
  

DESPACHO

SE/GAB/SE/MS

Brasília, 17 de novembro de 2020.
  

Ref.: Ofício nº 860/2020/SECNS/MS (0017540505), de 10/11/2020.

Assunto: RAG 2019 - quadro objetivos/metas - sistematização e
consolidação dos pedidos de esclarecimentos.

 

À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO/SE/MS, para
conhecimento e providências relativas ao Ofício em referência, no que couber,
tendo em vista se tratar de solicitação de apoio para o atendimento aos
apontamentos registrados por meta em cada objetivo, descritos na
planilha 0017540706, que contempla a sistematização e consolidação dos
pedidos de esclarecimentos feitos pelas Comissões Intersetoriais e Câmara
Técnica da Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde.

 

PAULO MARCOS C. R. DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por Paulo Marcos Castro Rodopiano
de Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva, em 17/11/2020,
às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017633033 e o código CRC A08780B8.

Referência: Processo nº 25000.157037/2020-91 SEI nº 0017633033

Despacho GAB/SE 0017633033         SEI 25000.157037/2020-91 / pg. 7



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
Coordenação-Geral de Articulação Tripartite

  

DESPACHO

CGAT/DGIP/SE/MS

Brasília, 17 de novembro de 2020.
  

Ao Gabinete do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa -
GAB/DGIP

 

Referência: Ofício nº 860/2020/SECNS/MS (0017540505)

Assunto: RAG 2019 - Quadro objetivos/metas - sistematização e
consolidação dos pedidos de esclarecimentos

 

1. Trata-se do Despacho SEAD/DGIP (0017565486), o qual se refere ao
Ofício nº 860/2020/SECNS/MS (0017540505), proveniente da Secretaria-
Executiva do Conselho Nacional de Saúde (SE-CNS), pelo qual solicita
esclarecimentos acerca dos apontamentos descritos na planilha (0017540706),
que apresenta a sistematização e consolidação dos pedidos de esclarecimentos
feitos pelas Comissões Intersetoriais e Câmara Técnica da Atenção Básica do
Conselho Nacional de Saúde, quanto ao Relatório Anual de Gestão do Ministério
da Saúde, referente ao ano de 2019.

2. Em atendimento à demanda, informo que as questões apresentadas
na planilha acima são referentes à Atenção Primária à Saúde, não cabendo
manifestação desta CGAT.

3. Nesse sentido, encaminho ao Gabinete DGIP para conhecimento. 

 

Atenciosamente,

 

ADRIANA NUNES DE OLIVEIRA
Coordenadora-Geral 

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Karla Nunes Barbuio
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Karla Nunes Barbuio
Marinho de Oliveira, Coordenador(a)-Geral de Articulação Tripartite, em
17/11/2020, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017646919 e o código CRC 5F5AA2A4.

Referência: Processo nº 25000.157037/2020-91 SEI nº 0017646919
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Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
  

DESPACHO

DGIP/SE/MS

Brasília, 18 de novembro de 2020.
  
Ao Gabinete da Secretaria Executiva (GAB/SE/MS)
 
Assunto: RAG 2019 - quadro objetivos/metas - sistematização e consolidação
dos pedidos de esclarecimentos.
 

Em atenção ao Despacho GAB/SE (0017633033), o qual solicita
providências relativas ao Ofício nº 860 (0017540505), no que couber, encaminho
resposta quanto as questões apresentadas na planilha (0017540706), Meta 1
"Fomentar o processo de discussão de metodologia de rateio dos recursos
federais entre os entes federados a partir das responsabilidades sanitárias" do
Objetivo 13 "Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e
os processos de transferência de recursos, na perspectiva do financiamento
estável e sustentável do SUS", são referentes à Atenção Primária à Saúde,
conforme informado no Despacho CGAT (0017646919).  

 
Atenciosamente,
 

REGINALDO RAMOS MACHADO

Diretor

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Ramos Machado,
Diretor(a) do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa,
em 20/11/2020, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015;
e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017664807 e o código CRC 83BCB879.

Referência: Processo nº 25000.157037/2020-91 SEI nº 0017664807
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Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação-Geral de Planejamento

  

DESPACHO

CGPL/SPO/SE/MS

Brasília, 25 de novembro de 2020.
  

Ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva

 

1. O Relatório Anual de Gestão de 2019 foi remetido ao Conselho Nacional de
Saúde em 31 de março de 2020, por meio do Ofício nº 28/2020/SPO/SE/MS
(0014199356), processo SEI 25000.043887/2020-11.

2. Aquele Conselho, através de sua Secretaria Executiva, encaminhou pedidos
de esclarecimentos em 11 de novembro de 2020, por meio do Ofício nº
860/2020/SECNS/MS (0017540505), solicitando que fosse observado o prazo de
10 dias úteis para devolução do processo, que finda nesta data.

3. A fim de atender a demanda do CNS, a Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento repassou às secretarias finalísticas e órgãos vinculados os
respectivos pedidos de esclarecimentos.

4. Como é de conhecimento público, este Ministério sofreu ataques cibernéticos
em sua rede de computadores em 4 de novembro de 2020, o que resultou na
indisponibilidade de acesso aos diversos sistemas nas semanas seguintes. Em
consequência, algumas áreas técnicas enfrentaram dificuldades para o
levantamento dos esclarecimentos no prazo estipulado por aquele Conselho.

5. Encaminho anexo o arquivo com a consolidação dos esclarecimentos feitos
pelas áreas técnicas (arquivo em excel), contendo apenas uma planilha, na qual
foi preenchida somente  a coluna destinada aos esclarecimentos devidos ao MS,
alinhados com a respectiva codificação, por meta em cada objetivo. Encaminho,
ainda, três arquivos anexos citados no decorrer dos esclarecimentos.

6. Informo, por fim, que os esclarecimentos ainda em processamento pelas
áreas técnicas serão remetidos à SE/MS assim que recebidos e analisados
pela SPO.

 

PAULO GUILHERME RIBEIRO FERNANDES

Coordenador-Geral de Planejamento

De acordo

ARIONALDO BOMFIM ROSENDO

Subsecretário de Planejamento e Orçamento
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Documento assinado eletronicamente por Arionaldo Bomfim Rosendo,
Subsecretário(a) de Planejamento e Orçamento, em 25/11/2020, às
18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900
de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Guilherme Ribeiro
Fernandes, Coordenador(a)-Geral de Planejamento, em 25/11/2020, às
18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900
de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017785239 e o código CRC A3626367.

Referência: Processo nº 25000.157037/2020-91 SEI nº 0017785239
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1. Resposta/justificativa referente meta que trata sobre "Ampliar para, no mínimo, 70% o 

percentual de municípios com cobertura vacinal adequada (95%) da vacina 

Pentavalente (DTP+HB+Hib) em menores de 1 ano" 

 

No período de janeiro a dezembro de 2019, 2.012.528 milhões de crianças menores de um ano 

de idade completaram o esquema vacinal da vacina penta com três doses. No entanto, apenas 

1.127 (20,23%) dos municípios alcançaram coberturas a 95% para a vacina penta. 

Pontos críticos: Entre outubro de 2018 a abril de 2019 chegaram ao Brasil 3.750.000 doses dessa 

vacina, adquirida do laboratório Biological E. Porém, após a avaliação dos lotes, alguns 

obtiveram resultados insatisfatórios pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

(INCQS), assim impossibilitando a sua distribuição. Além disso, a Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) publicou a Resolução RE n° 1.911, de 17 de julho de 2019, que informava sobre 

a suspensão da importação, distribuição e utilização da vacina Penta fabricada pelo laboratório 

Biological E. Devido a essa publicação, todos os lotes que estavam com resultados satisfatório 

pelo INCQS, e já ́tinham sido distribuídos para os estados, não puderam ser utilizados e estão no 

processo de recolhimento e incineração. Diante do exposto, para 2019 ficaram disponíveis para 

distribuição aos estados apenas as 2.500.000 doses de vacina do laboratório Serum, que foram 

enviadas em sua totalidade, não sendo suficiente para atender o público-alvo da referida vacina 

para o ano em questão. Com isso, houve grande impacto na cobertura vacinal. 

 

Abaixo apresentamos Tabela com as coberturas vacinais da vacina DTP+HIB+HB 

(Pentavalente) D3 por Unidade da Federação, Região e Brasil 2019*. 

 

Tabela 1: Distribuição do percentual de coberturas vacinais da vacina DTP+HIB+HB 

(Pentavalente) D3 por Unidade da Federação, Região e Brasil em 2019. 

UF 
2.019 

Cob(%) 

11 Rondônia 89,66 

12 Acre 76,42 

13 Amazonas 78,58 

14 Roraima 64,39 

15 Pará 62,38 

16 Amapá 52,67 

17 Tocantins 76,38 

Norte 70,27 

21 Maranhão 58,46 

22 Piauí 68,15 

23 Ceará 80,05 

24 Rio Grande do Norte 68,87 

25 Paraíba 82,19 

26 Pernambuco 73,69 

27 Alagoas 79,12 

28 Sergipe 76,81 
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29 Bahia 66,89 

Nordeste 71,34 

31 Minas Gerais 74,36 

32 Espírito Santo 66,36 

33 Rio de Janeiro 55,15 

35 São Paulo 72,10 

Sudeste 69,05 

41 Paraná 79,03 

42 Santa Catarina 71,98 

43 Rio Grande do Sul 71,77 

Sul 74,70 

50 Mato Grosso do Sul 85,70 

51 Mato Grosso 72,52 

52 Goiás 64,00 

53 Distrito Federal 69,95 

Centro-oeste 71,06 

Brasil                                                             70,76 

 
Fonte: http://sipni.datasus.gov.br 
Acesso em 20/11/2020 com dados finais para 2019. 

 

Anexo 1 - Cobertura Vacinal (0017787471)         SEI 25000.157037/2020-91 / pg. 14



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Gabinete da Secretaria Executiva
  

OFÍCIO Nº 1934/2020/SE/GAB/SE/MS                                        

Brasília, 25 de novembro de 2020.
  
À Senhora
ANA CAROLINA DANTAS SOUZA
Secretária-Executiva do Conselho Nacional de Saúde - SECNS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa
70058-900 - Brasília/DF

  

Assunto: RAG 2019 - Quadro objetivos/metas - Sistematização e
consolidação dos pedidos de esclarecimentos.

  

Senhora Secretária-Executiva,

  

1. Cumprimentando-a, reporto-me ao Ofício nº 860/2020/SECNS/MS
(0017540505), de 10 de novembro de 2020, dessa procedência, que encaminha
arquivo com a sistematização e consolidação dos pedidos de esclarecimentos
feitos pelas Comissões Intersetoriais e Câmara Técnica da Atenção Básica do
Conselho Nacional de Saúde ao Ministério da Saúde, bem como
solicita resposta, no prazo de 10 dias úteis, sobre os apontamentos indicados.

2. Acerca do assunto, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento -
SPO/SE/MS informa que o Relatório Anual de Gestão de 2019 foi remetido a
este Conselho Nacional de Saúde em 31 de março de 2020, por meio do
Ofício nº 28/2020/SPO/SE/MS (0014199356), processo SEI 25000.043887/2020-
11.

3. Para atender à demanda deste CNS, a referida
Subsecretaria repassou às secretarias finalísticas e órgãos vinculados os
respectivos pedidos de esclarecimentos.

4. Ocorre que, como é de conhecimento público, este Ministério sofreu
ataques cibernéticos em sua rede de computadores em 4 de novembro de 2020,
o que resultou na indisponibilidade de acesso aos diversos sistemas nas
semanas seguintes. Em consequência, algumas áreas técnicas enfrentaram
dificuldades para o levantamento dos esclarecimentos no prazo estipulado por
este Conselho.

5. Dessa forma, encaminho a consolidação dos esclarecimentos feitos
pelas áreas técnicas (0017796876), contendo apenas uma planilha, na qual foi
preenchida somente a coluna destinada às explicações devidas pelo Ministério
da Saúde, alinhadas com a respectiva codificação, por meta em cada objetivo,
acompanhada, ainda, de três anexos (0017787471, 0017787499 e 0017787567),
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citados no decorrer do documento.

6. Por fim, informo que os esclarecimentos que se encontram ainda em
processamento pelas áreas técnicas serão oportunamente remetidos
à SECNS, assim que recebidos e analisados pela Subsecretaria de Planejamento
e Orçamento.

  

Atenciosamente,

 
 

JORGE LUIZ KORMANN
Secretário-Executivo Adjunto

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Kormann, Secretário-
Executivo Adjunto, em 26/11/2020, às 19:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017789511 e o código CRC DC49DE39.

Referência: Processo nº 25000.157037/2020-91 SEI nº 0017789511

Gabinete da Secretaria-Executiva - GAB/SE

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 3º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-
900

Telefone: (61) 3315-2133 / Site: saude.gov.br / E-mail: apoio.se@saude.gov.br
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E-mail - 0017819740

Data de Envio: 
  27/11/2020 09:48:16

De: 
  MS/GABINETE - SE <expedicao.se@saude.gov.br>

Para:
    cns@saude.gov.br
    neilton.oliveira@saude.gov.br
    expedicao.se@saude.gov.br

Assunto: 
  Ofício nº 1934/2020/SE/GAB/SE/MS - RAG 2019 - Quadro objetivos/metas - Sistematização e consolidação dos
pedidos de esclarecimentos.

Mensagem: 
  Prezados,

Em atenção ao Ofício nº 8602020/SECNS/MS, encaminho Ofício nº 1934/2020/SE/GAB/SE/MS, de 25/11/2020, e
seus anexos, que trata do RAG 2019 - Quadro objetivos/metas - Sistematização e consolidação dos pedidos de
esclarecimentos.
Referente ao processo: 25000.157037/2020-91.

Solicito confirmação de recebimento por meio do endereço eletrônico expedicao.se@saude.gov.br.

Sirlene de Lima Gama
Apoio da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde
Telefone: (61) 3315 3589
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Sede, 3º Andar
70058-900

Anexos:
    SEI_MS - 0014199356 - Ofício 28.pdf
    Oficio_0017789511.html
    Oficio_0017540505.html
    Anexo_0017796876_Respostas_MS___Painel_de_Analise_Cofin___RAG_2019.xlsx
    Anexo_0017787471_Anexo_1___Cobertura_Vacinal.pdf
    Anexo_0017787499_Anexo_2___Ouvidorias.xlsx
    Anexo_0017787567_Anexo_3___CER__veiculos_adaptados__oficinas_ortopedicas.xlsx
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