
 

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA EXECUTIVA 

 
Ofício nº 118/COSEMS-RO                   Porto Velho, 03 de março de 2020. 
 
 
Ilmo Senhor, 
Celso Divino dos Santos  
Financeiro/Prestação de Contas – Conasems 
CONASEMS - Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde 
 
 
 
Assunto: Prestação de Contas – COSEMS -RO 
 
 
 

Senhor Gerente, 
 

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa a senhoria, prestação de contas 

do COSEMS-RO, referente ao 3º quadrimestre/2019. 

Outrossim, justifica-se envio da referida prestação de contas, dois dias 

uteis pós-prazo da entrega, em virtude de reuniões itinerantes no interior do 

Estado, motivo pelo qual tivemos que nos ausentar do nosso município. 

 Sendo o que havia para o momento, nos colocamos a disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O COSEMS-RO é uma Entidade civil patrimonial, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, foi criado a partir de um movimento social em 

prol da saúde pública e se legitimou como uma força política que assumiu a 

missão de agregar e de representar o conjunto de todas as secretarias 

municipais de Estado de Rondônia, sendo sua criação em 22 de maio de 1993. 

 

1.1 FINALIDADE 
 

Tendo por finalidade congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou 

órgão equivalente e seus respectivos secretários ou detentor de função 

equivalente para atuarem em prol do desenvolvimento da saúde pública, da 

universalidade e igualdade do acesso da população às ações e serviços de 

saúde, promovendo intercâmbio nas ações conjuntas que fortaleçam as políticas, 

administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde – SUS no Estado de 

Rondônia. Em conformidade com o art. 14-B §§ 1º e 2º da Lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, inserido pela Lei 12.466 de 24 de agosto de 2011 e Lei 

141/12. 
 

 
1.2 ESTRUTURA CENTRAL DO COSEM-RO: 

 
•  01 Secretária Executiva que atua, em áreas técnicas e administrativas;  

•  01 Coordenador de Apoio do Projeto Rede colaborativa 

•  03 apoiadores do Projeto Rede Colaborativa que atuam nas  07 regiões de 

saúde; 

•  01 Assessoria técnica; 

•  01 Assessoria de Comunicação; 

•  01 Assessoria Jurídico; 
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1.3 FUNCIONAMENTO DO COSEMS: 

 
O COSEMS – RO,  funciona diariamente, através do seu corpo técnico, em 

sua sede, transmitindo aos municípios informações que possibilitem a obtenção 

de recursos técnicos e financeiros para o adequado funcionamento dos serviços 

e ações de saúde, compartilhando atualizações de Portarias, Decretos, boletins 

diários, participando de reuniões internas e externas, de oficinas, de grupos de 

trabalhos das redes de atenção à saúde, prestando assistências aos municípios, 

respondendo as solicitações do Tribunal de Contas do Estado com referência 

aos municípios, oficializando o Estado no que é de direito dos município, bem 

como, solicitando junto ao Estado, de soluções dos problemas da saúde através 

dos apoiadores do Projeto Rede Colaborativa, o que nos permite participar e 

apoiar no fortalecimento das Comissões Intergestores Regionais (CIR); Orientar 

os municípios quanto a estruturar-se técnica e administrativamente, visando 

assim, cumprir com suas competências conforme preconizada na Constituição da 

República e na legislação especifica, atendendo e dando suporte nas demandas 

das Regionais de Saúde.   

 A metodologia de trabalho é realizada através de reuniões ordinárias 

mensais, que ocorrem geralmente na capital com a presença dos 52 (cinquenta e 

dois) municípios e/ou através de reuniões itinerante, quando solicitado pelos 

próprios municípios sediar a CIB nos seus municípios de origem, garantindo 

assim, a discussão entre gestores de forma democrática, a partir da realidade 

vivenciada, possibilitando as decisões sobre os aspectos operacionais, 

financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS.  

Outrossim, utilizamos como ferramenta de trabalho e-mail, telefone com o 

aplicativo whatsapp (criado grupo COSEMS/RO), com inserção de todos os 

gestores, nos permitindo a troca de informações de imediato.  
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2 - RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

 
2.1 - REUNIÕES INTERFEDERATIVAS 
 

 O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde/ COSEMS - Nos 

meses de setembro a dezembro de 2019, foram realizadas as seguintes ações:  

• 04 Reuniões ordinárias do COSEMS/RO (mensais), em que  

discutiu-se  diversos assuntos, dentre os quais: Banco de Preço em Saúde;  

Planejamento Regional Integrado – PRI;  Adesão/ Carona  de Atas; Planificação 

(Macro Região); Informações de escalas e carga horária de profissionais de 

saúde para operacionalização CRUE; Ofício-Circular nº 434/2019/CAIS-GPES 

sobre o levantamento de Informações para CRUE; Regulação CRUE; Informe 

Curso Introdutório de Avaliação em Saúde como foco em Vigilância Sanitária - 

Curso EAD de 30h; Preenchimento a Resposta ao TCE aos municípios que 

tiveram visita da blitz da Saúde; Preenchimento do questionário PMAQ; 

Lançamento receita MAC; após discussão foram feitas as deliberações técnicas 

de interesse municipais.  

• 01 Reunião Extraordinária para aprovação do novo Estatuto do 

COSEMS-RO.   

  

2.2 - CIB 
 

A Comissão Intergestores Bipartite/CIB, nos meses de setembro a 

dezembro 2019, ocorreu da seguinte forma:  

04 Reuniões ordinárias da CIB (mensais), em que o Secretário de Estado da 

Saúde e demais membros cadeira CIB representando o Estado,   Presidente do 
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COSEMS e os membros  cadeira CIB representando os municípios, dentre as 

pactuações, podemos citar:  Dificuldades quanto o acesso a Regulação Estadual; 

Cirurgias Ortopédicas; Cirurgias de Cataratas; Procedimento de Cateterismo 

Eletivo; Regulação de pacientes para o Hospital do Amor; Reclamações recebidas 

pelos gestores municipais, quanto aos serviços realizados pelos prestadores 

privados (morosidade no atendimento, principalmente dos usuários oriundos do 

interior do Estado para a realização de exames complementares de imagens), 

ocasionando tempo excessivo da permanência dos ônibus municipais em Porto 

Velho; Resultado preliminar da Campanha do Sarampo em Rondônia; Resultado 

do PQAVS de 2018; Recomendações do Combate ao Aedes Aegypti; Sugestões 

para o dia da Campanha antirrábica canina (em setembro na Região de Saúde 

Vale do Jamari); Sugestão de formulário específico da regulação de Urgência e 

Emergência na Região de Saúde Vale do Jamari; Esclarecimentos acerca da 

produção de 50 mamografias realizadas pela carreta de Barretos; Pactuação dos 

Equipamentos da Malária;  Aprovação do remanejamento do teto de cirurgias 

eletivas ao município de Ariquemes; Pactuação interfederativa de metas e 

indicadores do Estado de Rondônia do ano de 2020 (SISPACTO); Apresentações, 

Pactuações e Homologações de resoluções das CIRs e outros. 

   Nos meses de setembro a dezembro 2019, ocorreram 07 Reuniões  

(mensal), sendo discutido:  Discussão e aprovação das Emenda Parlamentares; 

Novo sistema de Planejamento - DIGISUS GESTOR - Módulo Planejamento para 

conhecimento aos Gestores; Aprovação d a Planificação da Atenção à Saúde 

(como uma Política Estadual de organização e qualificação da Atenção Primária à 

Saúde integrada à Atenção Ambulatorial Especializada nas redes de atenção); 

Aprovação da Proposta de Emenda Parlamentar para aquisição de Ambulância; 

Execução da obra de ampliação dos Centros de Saúde Municipal e Outros. 

 

2.3  - Reuniões Técnicas 
 
  Os Assessores técnicos do COSEMS e Apoiadores, nos meses de 

setembro a dezembro de 2019, participaram de 16 reuniões e 6 Oficinas de 

Trabalho, as quais foram de extrema importância para  fortalecimento do sistema 

de saúde dos territórios,  bem como no fortalecimento no processo de governança, 
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na organização e integração a saúde; no desenvolvimento de práticas avaliativas 

no âmbito da Política de Educação Permanente em Saúde. 

• Reunião Planejamento- Apoiadores e Coordenação técnica; 

• Oficina de Pactuação Projeto de fortalecimento dos processos de 

governança, organização e integração da Rede de Atenção à Saúde com os 

municípios da macrorregião 1; 

• Oficina de  Pactuação com os municípios da 1ª Macrorregional de Saúde; 

• Apresentação do Projeto de Regionalização aos prefeitos, secretários de 

saúde e equipe técnica das Secretarias Municipais e Estadual de Saúde e a 

equipe do HAOC; 

• Assinatura dos termos de compromissos com os prefeitos e secretários; 

• Mobilização e articulação juntos as Secretarias de Saúde para indicação 

dos técnicos que irão participar das Oficinas  Macrorregionais do Projeto; 

• Reunião do Comitê Executivo de Saúde do Estado de Rondônia, para 

discussão sobre a atual situação da saúde municipal; Residências Terapêuticas e 

outros; 

• Reunião Planejamento- Apoiadores e Coordenação técnica, para 

atualização do planejamento e dos executados, atividades da plataforma do 

HAOC; 

• Reunião com apoiadores e coordenação técnica, sendo discutido as 

atuações de cada profissional nas suas respectivas regionais, elencando assim, as 

pautas de maior relevância e intercorrências nos município; 

• Reunião de Planejamento de Apoio Técnico do CONASEMS/RO para 

Mostra Brasil aqui tem SUS, Edição 2019 em São Paulo; Definição de Apoio 

Técnico; 

• 1ª Oficina de validação do Plano Estadual de Educação Permanente em 

Saúde do Estado em Cacoal de 02 a 05/10/19, para que seja validado o Plano; 

• Reunião com o grupo técnico das vigilâncias sobre a alteração do teto fixo 

financeiro das vigilâncias  em 06/11/19; 



 

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 
DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SECRETARIA EXECUTIVA 

 

10 
 

• Grupo De Trabalho Intersetorial (GTI), do Plano Operativo Estadual de 

Atenção Integral a Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei;  

• Reunião do COSEMS com a Fundação Estadual de Atendimento 

Socioeducativo - FEASE, com demais Secretarias (SEAS, SEMUSA, SEDUC, 

SEJUCEL, SEPOG, MPE, CONEDCA e SESAU) 06 E 07/11/19; Elaboração do 

Plano de Ação do COSEMS/RO 2020; 

• Desenvolvimento de atividades para executar  o VIII Congresso N e NE 

em marco de 2020 em Rondônia; ofícios, planos e projetos para angariar 

recursos; 

• Reunião de Planejamento e Acompanhamento - Apoiadores e 

Coordenação técnica, para elaboração da programação (com apresentação do 

local do evento, hotéis, logísticas dos stands, temas etc.), e discussão junto com 

os outros Estados envolvidos no evento (7º Congresso Norte e Nordeste de 

Secretarias Municipais de Saúde; 

• Oficina E-SUS AB nos dias 13 e 14/11/19;  

•  Oficina de capacitação em judicialização na saúde; 

• Reunião Planejamento- Apoiadores e Coordenação técnica;  

• Oficina sobre Governança e Regionalização; 

• Mobilização junto aos prefeitos e secretários de saúde quanto ao retorno 

dos termos de compromissos assinados e  indicação dos interlocutores  que irão 

participar das oficinas macrorregionais; 

• Planejamento da 1ª Oficina Macrorregional, a partir das características 

especificas de cada região, construção da programação local, articulação e 

mobilização para assinatura dos termos e indicação dos técnicos;  

• Desenvolvimentos de atividades relativas ao 8º congresso N e NE  por 

técnicos e assessorias do COSEMS/RO (logística, convites, ofícios, contatos e 

discussões  dos temas).; 

• Reunião do COSEMS/RO com técnicos da SESAU, TCE e os gestores 

municipais, para esclarecimento acerca dos Planos de Ação Municipais; 
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• Reunião da comissão de integração de ensino e serviço de Rondônia-

CIES/RO;  

• 1ª Oficina de Trabalho – Discussão e Validação da Análise da Situação de 

Saúde da Macrorregião I,  realizada nos dias 02 e 03/12/19. 

 

 

3 – APOIOS AS REGIÕES DE SAÚDE 

• Participação e atuação nas Reuniões CIR, onde são abordadas as pautas 

de maior relevância e intercorrências nos municípios das Regiões de Saúde,  

• Participação de discursões quanto ao aprimoramento em práticas de 

apoio para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS; 

• Participação nas reuniões: Câmara Técnica, COSEMS e CIB, de modo a 

contribuir nos debates com informações pertinentes.  

 
 
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Ante o exposto, o COSEMS-RO realizou ainda, nos meses de setembro a 

dezembro de 2019 em ações de incentivo e fortalecimento a gestão municipal de 

saúde. Todavia, as expectativas e anseios de um SUS melhor e de boa 

qualidade, ainda está distante, levando em consideração pouco recursos 

financeiros e a falta de comprometimento do Estado com os municípios em não 

fazer seu dever de casa. 

 Conclui-se portanto, que as atividades realizadas nos meses em epígrafe 

foram de grande valia e avanços para os municípios, sendo discutido temas 

relevantes a nossa realidade, dentre os quais: Rede de Atenção à Saúde, 

Regionalização, Educação Permanente em Saúde, Vigilância em Saúde, E-SUS 

AB, Planejamento Regional Integrado, Reunião do COSEMS com técnicos da 

SESAU, TCE e os gestores municipais, para esclarecimento acerca dos Planos 

de Ação Municipais.  
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 Desse modo, percebe-se que apesar dos entraves enfrentados por este 

Conselho, nas reuniões ordinárias do COSEMS/RO, alguns Secretários se 

posicionaram e agradeceram a participação dos apoiadores e do COSEMS junto 

aos seus municípios, sinalizando assim, o comprometimento, a qualidade 

técnica, competência e responsabilização com os usuários do SUS. 

 

 

Vera Lúcia Quadros                                 Eliana Pasini 

Presidente COSEMS-RO           Diretora Financeira-COSEMS

        

 

Maria da Conceição A. Meireles 

Secretária Executiva-COSEMS-RO 

 

 
 

 

 














