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O presente relatório apresenta as atividades realizadas no período de setembro a dezembro, condizente 
ao 3º Quadrimestre do ano de 2019, em consideração  as despesas apresentadas, foram para as 
realizações das atividades, pessoas envolvidas, colaboradores,  RH administrativo e apoiadoras 
institucionais da Rede Colaborativa conforme pactuado, o COSEMS/ES assumi todas as despesas de 
logística, quando a serviço da entidade. Todas as despesas associadas a essas atividades estão 
apresentadas no Relatório Financeiro, referente ao mesmo período, por meio das planilhas para o 
cumprimento de todas as despesas, faz-se uso dos recursos financeiros da Contribuição Institucional. 
Todas as planilhas são de reconhecimento da Diretoria Executiva assinada pelo Presidente do COSEMS/ES  
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e Diretora Financeira/Tesoureira do COSEMS/ES, após parecer do Conselho Fiscal aprovada na reunião do 
dia 21 de fevereiro de 2019 com a presença da Secretária Executiva do COSEMS/ES e Assessoria Contábil 
e membros do Conselho Fiscal. 
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 Missão: O COSEMS/ES tem por finalidade o fortalecimento e autonomia da Gestão Municipal de 
Saúde. 

 Visão: Ser Instituição de modelo por sua simplória organização e funcionamento, sendo interlocutor 
e colaborador dos Gestores Municipais de Saúde nas Políticas Públicas e Sistema de Saúde do 
Estado do Espírito Santo. 

 Valores: Respeito e dedicação com ética, transparência, comprometimento, qualidade e 
solidariedade. 
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DIRETRIZ 01 – Apoio Institucional as Câmaras Técnicas COSEMS/ES 

 Estimular a participação dos técnicos municipais nos Encontros mensais, nas discussões temáticas; 
 Para Instrumentalizar os gestores e trabalhadores dos Sistema Único  de Saúde. 

_ Realizações: Reuniões: 04 
                           

DIRETRIZ 02 – Apoio Institucional aos Grupos Técnicos, Grupos Condutores 

_ Realizações: Reuniões: das Câmaras Técnicas AB/VISA/AF - 04 
                          Reunião GT/CIB - 03 

DIRETRIZ 03 – Apoio Institucional as CIR, objetivando o fortalecimento a Gestão Municipal  

_ Reuniões: CIR/Metropolitana - 04 
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                      CIR/Central - 04 
                      CIR/Norte - 04 
                      CIR/Sul – 04 
                      Seminário do Novo Financiamento da Atenção Básica - 01 
                      Assembleia COSEMS/ES – 04 
  Reunião Conselho Fiscal – 01 
  Reunião de Diretoria COSEMS – 04 
  Reunião CIB – 04 
  Capacitação DIGSUS - 04 

DIRETRIZ 04 – Educação Permanente em Saúde. Ações Realizadas pelas Apoiadoras Rede Colaborativa CONASEMS/COSEMS,  
                           junto aos   Gestores e Técnicos Municipais: 

 Visitas aos Municípios – 12 
 Implantação do DIGSUS - 04 
 Orientação de Portarias 
 Informações diversas 
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O Colegiado de Secretários Municipais de Saúde COSEMS/ES, dentre as suas diretrizes vem realizando atividades de Apoio, aos Gestores 
Municipais atendendo suas necessidades visando empoderamento de gestão do seu território regionalmente. É garantido o Apoio 
Institucional aos Gestores, visando à qualificação e fortalecimento da Governança Regional, sempre motivando os gestores para 
participação das atividades como reuniões de CIR’s e Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/ES, manter-se presente nos movimentos 
promovidos pela SESA Secretária Estadual de Saúde. Ficando a Rede Colaborativa (apoiadoras) a incentivar e mobilizar os Gestores na 
participação efetiva de seus espaços. Na última Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019, pauta elaborada somente pelos Gestores 
Municipais, momento que ficou visível a satisfação dos nossos gestores identificados nas discussões apresentadas. 
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O Colegiado de Secretários Municipais do Espírito Santo (COSEMS/ES) realizou, nesta quinta-feira (07), no auditório da ETSUS, em Vitória, 
sua 7ª Assembleia Geral Ordinária. Participaram gestores municipais, apoiadores, representantes das câmaras técnicas e da Secretaria de 

Atividades COSEMSES do 3º quadrimestre/2019 



 
 

10 
 

Estado da Saúde (Sesa), incluindo o secretário Nésio Fernandes de Medeiros. Dentre as pautas, foram debatidos assuntos como o 
derramamento de óleo no litoral brasileiro, a vacinação contra o sarampo e o financiamento da média complexidade. 

A agenda do dia foi iniciada pelo presidente do COSEMS/ES, André Fagundes, que falou sobre a pactuação da nova tabela de contribuição 
institucional. Em seguida, a representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Renata Nunes, falou sobre a Pesquisa 
Nacional de Saúde, que está sendo realizada pelo órgão. 

A chefe de Vigilância em Saúde da Sesa, Kelly Rose Areal, tratou sobre o controle de arboviroses, doenças infecciosas transmitidas por insetos 
e aracnídeos, como dengue, a zika e a Chikungunya. Também foi debatido o teto financeiro do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS). O 
avanço das manchas de óleo e a possibilidade de chegarem ao litoral capixaba também estiveram em pauta, na fala do coordenador do Comitê 
Operativo de Emergência (COE) da Sesa sobre o derramamento de óleo, Gilton Almada. 

Os participantes também ficaram informados sobre a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, que, de acordo com a 
coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Lyra, será realizada de 18 a 
30 de novembro. “Nessa fase, serão vacinados adultos jovens, na faixa etária de 20 a 29 anos, que não possuem o registro da vacinação. O dia 
D, de mobilização nacional, será no dia 30”, disse. 

Finalizando os temas da 7ª assembleia, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, falou sobre a municipalização da Programação 
Pactuada Integrada (PPI), da extensão do Samu e promoveu um debate sobre o financiamento de média complexidade. 
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COSEMS/ES participa de Oficina de Governança dos Cosems 

 

 

O presidente do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES), André Wiler Silva Fagundes, e a secretária 
executiva, Marfiza Machado de Novaes, estão participando, nesta quinta-feira e sexta-feira (11), da Oficina de Governança dos Cosems, em 
Salvador. 
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O evento irá consolidar a matriz de governança da rede, com a participação de secretários e secretárias municipais de saúde de diversas 
regiões do país. “Essa oficina irá nos ajudar organização administrativa e financeira dos COSEMS dos Estados”, explicou Marfiza. 

A Oficina de Governança faz parte da programação da 76° Reunião Geral da Reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que está reunindo 
mais de 70 prefeitos de todo Brasil na capital baiana, desde a segunda-feira (07). 
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COSEMS/ES participa de Oficina da Rede Colaborativa para Fortalecimento 

da Gestão Municipal do SUS 

Representantes do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES) estão participando, nesta terça (15), quarta 
(16) e quinta-feira (17) da II Oficina da Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, em São Paulo. O objetivo central 
do evento é o fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, por meio de planejamento e otimização de recursos, para assim oferecer melhor 
assistência à população. 

Pelo COSEMS/ES, estão participando a coordenadora do projeto no Estado, Marfiza Machado de Novaes, a apoiadora das regiões Sul e 
Metropolitana, Jovelina Aguiar e a apoiadora das regiões Norte e Central, Rosania Loriato. “Esse é um momento de preparação do coordenador 
e apoiadores da rede para atuar junto aos gestores municipais de Saúde do Espírito Santo, visando o desenvolvimento da política de Atenção 
Básica e da Rede de Atenção à Saúde”, explica Marfiza. 

A formação é fruto da parceria entre Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
(HAOC) e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde. 
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A formação é fruto da parceria entre Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
(HAOC) e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde. 
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Seminário debate o Novo Financiamento da Atenção Básica à Saúde 

O Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES) realizou, nesta quinta-feira (24), o seminário Novo 
Financiamento da Atenção Básica à Saúde para apresentar a nova proposta do Ministério da Saúde (MS) para o financiamento da Atenção 
Básica. O evento, realizado no auditório da Escola Técnica do SUS (ETSUS), em Vitória, secretários e técnicos municipais de saúde, além de 
técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 

O debate contou com a participação da representante do Ministério da Saúde (MS), Olívia Medeiros, da vice-presidente e do assessor de 
Economia do Conasems, Cristiane Pantaleão e Daniel Faleiros, do superintendente do núcleo do MS no Espírito Santo, Bartolomeu Martins, do 
secretário de Estado de Saúde, Nésio Medeiros e do presidente do COSEMS/ES, André Fagundes. 

Após 21 anos, o MS mudará a forma do financiamento da atenção primária à saúde, a assistência prestada pelas equipes de saúde da família e 
unidades básicas de saúde. A proposta é que o repasse de recursos aos municípios leve em conta, entre outros, o número de pacientes 
cadastrados nas equipes e o desempenho delas a partir de indicadores como qualidade do pré-natal e controle de diabetes, hipertensão, 
infecções sexualmente transmissíveis. 
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COSEMS/ES reúne Gestores e Técnicos para 7º Assembleia Geral 

O Colegiado de Secretários Municipais do Espírito Santo (COSEMS/ES) realizou, nesta quinta-feira (07), no auditório da ETSUS, em Vitória, 
sua 7ª Assembleia Geral Ordinária. Participaram gestores municipais, apoiadores, representantes das câmaras técnicas e da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), incluindo o secretário Nésio Fernandes de Medeiros. Dentre as pautas, foram debatidos assuntos como o 
derramamento de óleo no litoral brasileiro, a vacinação contra o sarampo e o financiamento da média complexidade. 

A agenda do dia foi iniciada pelo presidente do COSEMS/ES, André Fagundes, que falou sobre a pactuação da nova tabela de contribuição 
institucional. Em seguida, a representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Renata Nunes, falou sobre a Pesquisa 
Nacional de Saúde, que está sendo realizada pelo órgão. 

A chefe de Vigilância em Saúde da Sesa, Kelly Rose Areal, tratou sobre o controle de arboviroses, doenças infecciosas transmitidas por insetos 
e aracnídeos, como dengue, a zika e a Chikungunya. Também foi debatido o teto financeiro do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS). O 
avanço das manchas de óleo e a possibilidade de chegarem ao litoral capixaba também estiveram em pauta, na fala do coordenador do Comitê 
Operativo de Emergência (COE) da Sesa sobre o derramamento de óleo, Gilton Almada. 

Os participantes também ficaram informados sobre a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, que, de acordo com a 
coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Lyra, será realizada de 18 a 
30 de novembro. “Nessa fase, serão vacinados adultos jovens, na faixa etária de 20 a 29 anos, que não possuem o registro da vacinação. O dia 
D, de mobilização nacional, será no dia 30”, disse. 

Finalizando os temas da 7ª assembleia, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, falou sobre a municipalização da Programação 
Pactuada Integrada (PPI), da extensão do Samu e promoveu um debate sobre o financiamento de média complexidade. 
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Cosems/ES participa de fórum para debater os efeitos do novo regime 

fiscal na saúde 

Representantes do Cosems/ES participaram nesta sexta-feira (22) do 4º Fórum de Debates – Novo Regime Fiscal: Efeitos na Saúde, 
realizado em São Paulo. O evento é uma parceria do Conasems com o Banco do Brasil e reuniu nomes de destaque da economia 
nacional. A palestra de abertura foi realizada pelo ex-presidente do Banco Central do Brasil, Armínio Fraga, tendo como debatedor o 
economista sênior do Banco Mundial, Edson Araújo. 

“O evento nos trouxe as PECs 45 e 110 da Reforma Tributária, além de explanar sobre gastos e investimentos que os Estados têm 
que ter na saúde, e das perspectivas futuras para a área”, destacou a secretária executiva do Cosems/ES, Marfiza Machado. Além 
dela, participaram pelo Cosems/ES, o presidente André Wiler, e as secretárias de Saúde dos municípios de Vitória e Anchieta, Cátia 
Lisboa e Jaudete de Nadai. 
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COSEMS/ES realiza a última assembleia de 2019 

O Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems/ES) realizou, nesta quinta (05) e sexta-feira (06), sua assembleia 
de encerramento das atividades do ano de 2019. O evento, que aconteceu no Hotel Fazenda China Parque, em Domingos Martins, reuniu 
secretários municipais de Saúde e técnicos municipais e estaduais, além do presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems) Wilames Ferreira e do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. 

Durante os dois dias de evento, foram discutidos o “Qualifica APS”, que tem o objetivo de agilizar, inovar e qualificar o atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado, com a explanação da diretora geral do ICEPi, Quelen Tanize. Também foram debatidos os 
temas: “Estratégia de organização da média complexidade no Espírito Santo; e o “Cenário da Vigilância Sanitária no Espírito Santo”, com a 
gerente Estadual de Vigilância em Saúde, Kelly Rose Areal”. 

De acordo com Nésio Fernandes, o evento foi o fechamento de um ano excepcional com os secretários municipais de saúde. Ele destacou que 
houve diversas expressões generosas por parte dos gestores ao se referirem à ousadia dos projetos construídos em 2019. 

“Além da ousadia, eles falaram sobre todos os projetos que a gente construiu com eles ao longo deste ano, e de quão cheio de novidade foi 
tudo aquilo que conseguimos apresentar como a estruturação da rede com o Qualifica APS, todos os sete componentes do programa, o 
movimento de organização da rede de urgência e emergência com a expansão do Samu, com o Melhor em Casa, e o debate do co-
financiamento da complexidade”, disse o secretário. 

Fernandes também falou sobre a expectativa de todos, dando seguimento a esses projetos em 2020. “De fato conseguimos perceber que todos 
os municípios estão muito bem mobilizados para que tudo se materialize”, afirmou. 
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Jonatas Lima <jonatas@conasems.org.br>

planilha 3º Quadrimestre 2019
1 mensagem

INFORME COSEMS-ES <cosemses@gmail.com> 30 de junho de 2020 09:43
Para: Prestação de Contas <prestcontas@conasems.org.br>

Prezados(as) bom dia,

Segue, em anexo planilha de prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2019, devidamente assinada e carimbada.

Atenciosamente,
Elvia Rocha
COSEMS/ES
Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo.
(27)3026-2287
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