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1. APRESENTAÇÃO: 

O COSEMS/AP é uma associação de direito privado, com finalidade pública, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criado em 2013, e representa 

os 16 gestores municipais de saúde do Estado do Amapá. 

1.1 FINALIDADE 

As finalidades do COSEMS/AP, estatutariamente, são: 

• Ser o elo entre os Secretários Municipais de Saúde do Amapá e a esfera estadual e 

federal.  

•  Lutar pela autonomia dos Municípios, congregar os Gestores dos serviços 

municipais de saúde, funcionando como órgão permanente de intercâmbio de experiências e 

informações de seus membros;  

• Participar das políticas de saúde implementadas no Estado do Amapá;  

•  Atuar de modo a colaborar para a melhoria das condições de saúde das 

populações dos municípios Amapaenses, para a implementação de uma Saúde Pública de 

qualidade. 
 

1.2 ESTRUTURA CENTRAL DO COSEMS/AP: 

• 01 Secretária Executiva que atua, em áreas técnicas, planejamento e Adm. 

• 05 apoiadores que atuam nas 03 regiões de saúde; 

• 01 Assessor de Comunicação; 

• 01 Assessor Jurídico; 

 

1.3 FUNCIONAMENTO DO COSEMS: 

O COSEMS-AP funciona diariamente, com a rede de colaboradores e equipe de apoio, 

além da presença dos Secretários Municipais, para atendimento das demandas de seus 

respectivos municípios online e presencial. 

A metodologia de trabalho é realizada por meio de reuniões mensais que diante da 

pandemia estão acontecendo por Web Conferência, garantindo a discussão entre gestores, 

contextualizando a partir da realidade vivenciada, possibilitando as decisões sobre os aspectos 

operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS. 

Isso proporciona aos gestores municipais de saúde a atualização e interação sobre a 

situação, interesse e relevância do SUS dentro do âmbito das múltiplas realidades vivenciadas 
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por cada Município, bem como, produz uma rede de colaboração que fortalece as políticas 

nacionais e a implementação de um SUS ainda mais interativo e eficiente. 

 
ATIVIDADES  

MAIO A AGOSTO 2020 

 

2. REUNIÕES INTERFEDERATIVAS: 

 

Nos meses de maio a agosto de 2020, ocorreram 04 Reuniões de COSEMS mensais, onde 

os Secretários Municipais de Saúde, produziram deliberações acerca do melhor gerenciamento 

público diante da pandemia do COVID-19, dividindo estratégias e situações difíceis no cotidiano 

vivenciadas pelos Gestores. 

Insta salientar que, em respeito aos decretos Nacionais, Estaduais e Municipais, bem 

como as recomendações da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, no que tange 

ao isolamento social, que é a medida mais eficaz para conter a propagação do novo corona vírus 

(COVID-19), tendo em vista que o vírus ataca o sistema respiratório e é propagado através de 

gotículas de saliva ou secreções vindas de pessoas infectadas, sendo assim o contágio pode 

ocorrer tanto por contato direto com essas pessoas quanto pelo contato com superfícies 

infectadas pelo vírus, ou seja, quanto menos contato físico houver entre pessoas, maior é a 

chance do país diminuir a curva de contágio. 

 Deste modo, o COSEMS/AP, embutido de responsabilidade e seguindo as orientações 

mencionada alhures, as reuniões aconteceram na modalidade on-line, via internet, por meio de 

videoconferência para a deliberação das pautas de interesse de todos. 

No 2º Quadrimestre de 2020 obtivemos 100% de quórum nas Reuniões de COSEMS e a 

CIB acompanhou as mudanças com muitas dificuldades mais avançados no estado. É importante 

abordar que neste quadrimestre tivemos troca de gestores não somente nos Municípios mais no 

estado, que requereu ação do COSEMS/AP através da equipe de apoio para fortalece-los e 

aproxima-los, ressaltando a importância das Reuniões do COSEMS, CIR e CIB e demais 

assuntos de interesse da gestão em saúde.  
 

3. ASSESSORIA JURÍDICA DO COSEMS AMAPÁ 
 

              Levando em consideração, a situação de pandemia vivenciada, a atuação desta 

assessoria foi totalmente atípica no presente quadrimestre, pois em atendimento as orientações da 

OMS, MS, bem como, dos Decretos Estaduais e Municipais em vigor, prestamos atendimento de 
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consultoria jurídica por meio das vias virtuais (internet), mais especificamente pelo whatsapp e 

telefonia móvel.  

Deste modo, em virtude dos dispositivos legais mencionados, seguimos prestando serviço 

no formato HOME OFFICE, tornando dispensável a presença física na sede do COSEMS/AP, 

por tempo indeterminado. 

Corroborando, diante deste cenário epidemiológico, cuja tendência é o agravamento, dada 

a recente série histórica mundial, exigiu dos gestores municipais a adoção de medidas urgentes e 

imediatas visando trabalhar na diminuição dos casos, iniciando pela prevenção e isso ensejou 

aquisição de bens (p. ex. EPI´s) e contratação de serviços. 

Neste diapasão, o trabalho desta assessoria jurídica é de suma importância, de modo que 

as orientações são diárias, esclarecendo dúvidas de diversos secretários, assessores jurídicos e 

outros atores envolvidos no cenário das secretarias municipais de saúde do estado do Amapá. 

Vale esclarecer que, diante da necessidade emergencial, em decorrência da pandemia do 

Coronavírus (COVID-19) tem exigido dos municípios adoção de medidas rápidas e eficazes em 

relação às compras e contratações e por isso foram editados normas especificas para nortear o 

enfrentamento desta doença que assola o mundo e, é nesse sentido que atuamos.  

Destaco que, no dia 18 de Junho, via videoconferência, ocorreu a III Assembleia Geral 

Ordinária do Cosems/AP, onde fora tratado uma pauta extensa, dentre elas as Eleições para o 

Biênio 2020/2022, resultando na constituição (composição) da comissão eleitoral que conduzirá 

o pleito, prestação de contas do 1º quadrimeste – 2020 sob orientação desta assessoria jurídica. 

Nesta reunião também foram elucidadas duvidas quanto as portarias editadas no período. 

Ressaltando que, no dia 17 julho, via videoconferência, ocorreu a IV Assembleia Geral Ordinária 

do Cosems/AP, Eleições para o Biênio 2020/2022, sob orientação desta assessoria jurídica.  
  

4. PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES VIRTUAIS, WEB CONFERÊNCIAS E MAIS 

 

Em respeito aos decretos Nacionais, Estaduais e Municipais, bem como, as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, no que tange ao 

isolamento social, que é a medida mais eficaz para conter a propagação do novo corona vírus 

(COVID-19), tendo em vista que o vírus ataca o sistema respiratório e é propagado através de 

gotículas de saliva ou secreções vindas de pessoas infectadas, sendo assim o contágio pode 

ocorrer tanto por contato direto com essas pessoas quanto pelo contato com superfícies 

infectadas pelo vírus, ou seja, quanto menos contato físico houver entre pessoas, maior é a 

chance de diminuir a curva de contágio, diante da pandemia o Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Amapá – COSEMS/AP, embutido de responsabilidade e seguindo as 
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orientações mencionada alhures, foi realizada a consulta às Secretarias Municipais de Saúde por 

contato telefônico e pelo apps de comunicações.   

Foram desenvolvidas as seguintes atividades de apoio institucional: Participação da 

Web conferência no dia 05 de maio, ás 10h00 realizado pelo Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde - CONASEMS com as participações do Wilames Freire Bezerra – 

Presidente do CONASEMS, Dr. Marcelo Queiroga - Presidente da Associação Brasileira de 

Cardiologia, Dr. José Francisco Kerr Saraiva – Diretor de Promoção de Saúde da SBC, Dra. 

Andréia Melo – Diretora da Atenção Básica da Sociedade Brasileira de Diabetes. O tema 

abordado foi a Atenção Primária aos pacientes com Hipertensão e Diabetes em tempos de 

Pandemia, com as seguintes tratativas: ações preventivas e eficientes na Atenção Primária, com 

foco na redução dos índices de contaminação pelo novo Corona vírus, por se tratar de pessoas de 

risco. Onde os Doutores especialistas debateram a importância da orientação em massa e 

campanhas de cuidados de higiene, alimentação saudável, monitoramento clínico (pressão 

arterial, glicemia capilar e oximetria) por parte dos pacientes esses cuidados básicos. Diante 

disso, a Atenção Primária desempenha um papel fundamental para redução na incidência de 

novos casos de contaminados já que pacientes com Hipertensão e Diabetes tem alto risco de 

complicações mais severas caso contaminado pelo novo Corona vírus. Por isso, o olhar 

diferenciado da Atenção Primária para esse público pode fazer toda diferença, principalmente na 

sobrecarga de ocupações dos leitos de UTI´s. 

 

 

 

 

 

Imagem 01: Reunião com CONASEMS Atenção Primária aos 

pacientes com Hipertensão e Diabetes em tempos de Pandemia 

 

Web conferência que aconteceu no dia 06 de maio as 15h00 sobre O Fortalecimento Da 

APS No Contexto Do Covid-19 onde foram repassados aos gestores orientações referentes a 

organização dos serviços de saúde da atenção primaria em saúde, em especial quanto ao 

funcionamento, serviços reduzidos, cadastros de profissionais para tele atendimentos (como 

alternativa para servidores da assistência), registro da produção dos profissionais e reorientação 

de atribuição de profissionais NASF e Saúde Bucal. Foi informado aos técnicos sobre a extensão 

do prazo referente a finalização dos cadastros individuais da população da transição do novo 

modelo de financiamento da APS. 
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Imagem 02: Reunião Nacional via Web sobre o 

Fortalecimento Da APS No Contexto Do Covid-19. 
 

 

Participação da Vídeo-chamada sobre Assistência Farmacêutica, sob comando do Elton 

Chaves assessor do CONASEMS, com a participação dos apoiadores de vários COSEMS de 

outros estados, para debatermos a situação de fármacos e insumos de cada região, tais como: 

valores de fornecedores, logística de distribuição dos órgãos responsáveis, falta de medicamentos 

essências para o tratamento e profilaxia contra covid-19. Cada apoiador relatou a situação de 

seus municípios quanto ao enfrentamento do novo Corona vírus e principalmente com a falta 

dessas medicações de suma importância. O apoiador do COSEMS/AP, responsável pela região 

central, se pronunciou neste debate com as seguintes colocações: acompanhamento diário das 

dificuldades enfrentadas de cada município e a maior de dificuldade do Estado do Amapá é ter 

em quantidade insuficiente ‘’Epi´s, medicamentos de uso padrão no tratamento contra covid-19, 

tais como azitromicina, dipirona, ivermectina e hidroxicloroquina, já que a demanda dessas 

medicações praticamente triplicaram nos últimos meses. Causando escassez, valores muito 

acima do valor de mercado, frete muito caro e distribuição ineficiente para os municípios mais 

distantes. 

 

Imagem 03: Reunião da Assistência Farmacêutica com 

COSEMS dos Estados do Brasil, para verificar a situação de 

fármacos e insumos de cada região. 

 

Reunião dos Secretários Municipais de Saúde por Vídeo conferencia – com o COSEMS e 

o COESP onde os Secretários Municipais de Saúde participaram no dia 12 de maio as 18h30, 

com o Comitê Médico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP), 
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tendo como pauta o Protocolo de Atendimento da COVID-19. Em reunião foi explanado todas as 

orientações para o uso dos medicamentos e disponibilizado os protocolos para que os médicos 

dos municípios utilizassem de forma sistematizada a relação de medicamentos. Os apoiadores do 

COSEMS também estiveram presentes na reunião esclarecendo algumas dúvidas sobre os 

medicamentos. 

Houve participação do COSEMS/AP no dia 19 de Maio as 15h00 da Oficina de 

Capacitação LC 172 Rede Colaborativa: O Olhar do Grupo de Apoio para a Ação de reforço 

junto aos secretários de saúde, para que possibilitem aos municípios a execução dos recursos 

financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes nos Fundos Municipais de Saúde, 

provenientes de repasses do Ministério da Saúde, onde foram feitos diversos esclarecimentos 

sobre Transposições e Transferências, como quais as ações que devem ser feitas quanto aos 

instrumentos de gestão, e como agir em relação ao orçamento da saúde pois toda e qualquer 

movimentação devem ser registradas no orçamento como movimentação orçamentária, foi 

orientado quanto as modificações que são apenas orçamentárias e os valores serão executados a 

partir das respectivas contas.  

 

                                             Imagem 04: Oficina de Capacitação LC 172 

 

Participação da Plenária via Fórum em grupo com coordenação e demais apoiadores e 

facilitador do CONASEMS para discussão de tema e/ou questão de problema sobre gestão no 

momento de pandemia com o objetivo de discutir questões que foram trazidas por gestores 

municipais e trabalhadores da saúde, como dúvidas sobre aspectos atuais de gerenciamento de 

recursos nesse período de Pandemia. Com o objetivo de o grupo, através de seu facilitador, 

discutir questões apresentadas como dúvidas dos gestores, em relação ao gasto ou pagamentos de 

recursos em contas diferentes, e se esses recursos poderiam ser utilizados para resolução ou 

mesmo, a utilização em ações para a Pandemia, como pagar serviços, comprar medicação, 

concluir obras, etc. A discussão foi bastante proveitosa, onde todos encontraram soluções, 

pautadas na legitimidade das portarias que já fazem essa orientação, e através da contribuição de 

experiências dos participantes em suas práticas enquanto gestores. Depois dessa etapa, partiu-se 

para o segundo momento, com abertura para os grupos, através de seu relator, apresentou sua 
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região, sua questão problema e as possíveis soluções encontradas para a problemática 

apresentada. Foi um dia de grande compartilhamento de aprendizados e trocas de experiências.   

Participação nas Videoconferências realizadas pelo CONASEMS no dia 05 de junho, às 

17hs. Com o debate virtual sobre a iniciativa APS forte no combate à pandemia COVID-19 

promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil e pela secretaria de 

Atenção Primaria à Saúde do Ministério da Saúde. 

Participação do COSEMS/AP através dos apoiadores no debate virtual, no dia 05 de 

junho as 17h00 “APS Forte no combate à pandemia Covid-19” promovida pela Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil e pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do 

Ministério da Saúde o debate reuniu três experiências participantes da iniciativa que tratam sobre 

as mudanças ocorridas no processo de trabalho durante a pandemia para promover a assistência 

aos usuários, são elas: 1-Acompanhamento de usuários com condições crônicas na APS de Belo 

Horizonte durante a pandemia Covid-19: iniciativa da Gerência de Atenção Primária à Saúde de 

Belo Horizonte para manter a vigilância e o cuidado aos usuários portadores de condições 

crônicas, através da disponibilização de listas de usuários, que são atendidos de forma presencial 

ou à distância e monitorados de acordo com suas condições clínicas; 2- APS no combate à 

pandemia: estratégias individual, familiar e comunitária em uma Clínica da Família do Rio de 

Janeiro: relato sobre a organização e o processo de trabalho instituído em uma Clínica da Família 

da Zona Norte do Rio de Janeiro para o atendimento e tele monitoramento das pessoas com 

síndrome gripal na pandemia. Além disso, descrever as estratégias de cuidado dos demais grupos 

prioritários, as estratégias de abordagem comunitária como o georreferenciamento, a utilização 

das mídias virtuais, a gestão clínica das pessoas com condições crônicas e a articulação com 

dispositivos e lideranças do território; 3- Reorganização do processo de trabalho no contexto da 

Covid-19: a experiência da UBS 10 Ceilândia: iniciativa de uma Unidade de Brasília para 

reorganizar seu processo de trabalho para promover acesso seguro aos pacientes e trabalhadores, 

garantindo assistência aos usuários sintomáticos respiratórios e mantendo o funcionamento 

unidade para as demais atividades. 

 

Imagem 05: Debate virtual APS Forte no combate à pandemia Covid-19 
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Participação do apoio técnico na videoconferência para tratar sobre apoio do 

COSEMS/AP ao Projeto de fortalecimento na integração das ações de Vigilância em Saúde e 

Atenção Primaria em Saúde, para o fortalecimento do SUS,  a reunião foi realizada no dia 08 de 

junho de 2020 com a participação das apoiadoras estaduais Rosa Guimarães da APS e Josenir 

Carvalho Apoiadora da VS do Ministério da Saúde, a representação do COSEMS/AP  foi através 

dos apoiadores e Secretária Executiva. 

 

Imagem 06: Videoconferência do Projeto Força Tarefa 

 

Ocorreu na tarde do dia 09 de junho de 2020 as 15h00 a reunião do Conselho Estadual de 

Saúde (CES) por Web conferência, que contou com a participação dos conselheiros e suplentes, 

para tratar da dificuldade que a SESA impõem ao acesso à informação do interesse do Conselho 

Estadual de Saúde e redefinição do calendário de tarefas de 2020, que por conta da pandemia do 

Covid-19, precisará sofre alterações de visitas de fiscalização, apuração de denúncias, suspensão 

temporária da comissão fiscalizadora do TFD. Contou com a participação do secretário estadual 

de Saúde Dr. Juan Mendes Santos, no qual explanou medidas que estão sendo tomadas pelo 

Estado no enfretamento contra o Corona vírus, sobre os novos leitos de UTI, sobre aquisição de 

matérias, insumos e contratação de novos profissionais. 

 

Imagem 07: Reunião do Conselho Estadual de Saúde (CES) 
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Houve em 18 de junho as 15h00 a III Reunião Ordinária do COSEMS/AP. A reunião teve 

como objetivo tratar sobre: Orientações sobre as investigações dos óbitos por Covid-19 

conforme determina o Ministério da Saúde; Situação da alimentação do sistema e-SUS VE nos 

Municípios; Orientações sobre E-SUS prazos e recomendações; Orientações sobre a portaria nº 

2.979/2019 – Novo Financiamento da APS; Portarias nº1444 e nº1445 de 29 de Maio de 2020 

dispõem sobre adoção de regras específicas para viabilizar o financiamento para a implantação 

de Centros de Atendimento e Centros Comunitários, a serem instituídos em caráter Excepcional 

e Temporário; Funcionamento da Comissão Intergestores Bipartite diante da Epidemia do 

Covid19; Composição da Comissão Eleitoral para Biênio 2021 a 2022; Recomposição de cargos 

da diretoria do COSEMS/AP e Prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2020. 

 

 

Imagem 08: III Reunião Ordinária do COSEMS/AP 

 

Participação da Live CONASEMS sobre Centros de Atendimento e Comunitário de 

enfrentamento à Covid-19 com a participação da SAPS, a transmissão ao vivo sobre  as portarias 

1444 e 1445 e critérios de solicitação e adesão, com isso repassar orientações aos técnicos de 

sistemas de informação dos municípios e aos gestores sobre como solicitar e quais os critérios 

adotados para seleção dos municípios. 

Em 26 de junho de 2020, o COSEMS/AP teve representantes no debate de implantação 

da nova plataforma de dados do CONASEMS, voltada para os Apoiadores Técnicos e Gestores 

Municipais de Saúde. A alimentação desse banco de dados é feita de diversas formas - iniciativa 

dos COSEMS, dos municípios, inscrição em sistemas do CONASEMS. A função implementada 

permite que essa ação também possa ser realizada de forma descentralizada, a partir da 

Plataforma da Rede CONASEMS – COSEMS: 

https://www.conasems.org.br/plataforma/entrar.php.  

A funcionalidade implementada pelo menu MUNICÍPIOS (módulo ao lado esquerdo da 

página inicial de usuário) permite que perfis com função administrativa alimentem essa mesma 

base de dados, qualificando o dado tanto a nível estadual como nacional. 



 

 13 

 

Imagem 09: Debate de implantação da nova plataforma de dados do CONASEMS 
 

Participação do 2° debate virtual no dia 07 de julho, ás 15h00 do APS Forte no combate à 

pandemia Covid-19, promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil e 

pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. O debate reuniu três 

experiências participantes da iniciativa que tratam sobre as mudanças ocorridas no processo de 

trabalho durante a pandemia para promover a assistência aos usuários, são elas: 

Acompanhamento de usuários com condições crônicas na APS de Belo Horizonte durante a 

pandemia Covid-19, iniciativa da Gerência de Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte para 

manter a vigilância e o cuidado aos usuários portadores de condições crônicas, através da 

disponibilização de listas de usuários, que são atendidos de forma presencial ou à distância e 

monitorados de acordo com suas condições clínicas. 

 

Imagem 10: Debate virtual APS Forte no combate à pandemia Covid-19 

 

Aos dias dezessete do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, houve a eleição para a 

diretoria do COSEMS/AP na IV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, insta 

salientar que, em respeito aos decretos Nacionais, Estaduais e Municipais, bem como, as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, no que tange ao 

isolamento social, que é a medida mais eficaz para conter a propagação do novo corona vírus 

(COVID-19) aconteceu de forma online, o CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE/AP, embutido de responsabilidade e seguindo as orientações mencionada alhures, a IV 

Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/AP aconteceu na modalidade on-line, via internet, 
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por meio de videoconferência destinada a eleger a nova diretoria do COSEMS/AP para o 

biênio 2020/2022.  

A reunião foi aberta pelo presidente do COSEMS/AP e Secretário Municipal de Saúde de 

Laranjal do Jari Sr. Marcel Jandson Menezes, dando bom dia a todos e informando a presença 

de 15 (quinze) Gestores municipais de saúde, representando os seguintes Municípios: Sra. 

Esmeralda de Oliveira Monte Negro Secretária Municipal de Saúde Porto grande, Sr. Lins 

Jordan Rodrigues Pires Secretário Municipal de Saúde de Oiapoque, Sr. José Luiz Miranda 

Capelo Secretário Municipal de Saúde de Pracuúba, Sr. Cassio Farias Marques Secretário 

Municipal de Saúde de Cutias, Sra. Elisangela Albuquerque Rocha dos Santos Secretária 

Municipal de Saúde de Itaubal, Sra. Aline Cristiane Teixeira da Silva Secretária Municipal de 

Saúde de Mazagão, Sra. Mara Nascimento de Carvalho Secretária Municipal de Saúde de 

Santana, Sra. Jakellinne Ribeiro de Oliveira Secretária Municipal de Saúde de 

Tartarugalzinho, Sra. Gisela Cezimbra Tavares Moraes Secretária Municipal de Saúde de 

Macapá, Sra. Lucimara do Amaral Sarraff Secretária Municipal de Saúde de Vitoria do Jari, 

Sr. Pedro do Socorro Dalmácio Rodrigues Secretário Municipal de Saúde de Ferreira Gomes, 

Sr. Adervan Frans Guimarães Mira Secretário Municipal de Saúde de Amapá, Sr. Randolph 

Antônio Pinheiro da Silva Secretário Municipal de Saúde de Serra do Navio, Sra. Ana Claudia 

Pimentel Costa Secretária Municipal de Saúde de Pedra Branca,  Sra. Rosinete Feitosa 

Nascimento Secretária Municipal de Saúde de Calçoene, além do Assessor Jurídico do 

COSEMS/AP Sr. Diogo Rogers Pantoja, Secretária Executiva do COSEMS/AP Elinete Otoni 

Ladislau e demais apoiadores técnicos da Instituição.  

Em seguida o presidente do COSEMS/AP apresentou os Membros da Comissão eleitoral 

responsáveis por coordenar o processo eleitoral, conforme artigo nº 23 do estatuto do 

COSEMS/AP, composta pelos:  Secretário Municipal de Saúde do Município de Cutias Sr. 

Cassio Farias Marques, na condição de Presidente da Comissão Eleitoral;  Secretária de Saúde 

do Município de Vitoria do Jari Sra. Lucimara do Amaral Sarraff, como Relatora e o Secretário 

de Saúde do Município de Pracuúba Sr. José Luiz Miranda Campelo, como membros da 

Comissão Eleitoral.  

Após, o presidente do COSEMS/AP Marcel Menezes passa a palavra ao Presidente da 

Comissão Eleitoral Sr. Cassio Farias Marques que dá prosseguimento ao Processo Eleitoral, após 

as saudações a todos os presentes, iniciou-se a seção de eleição. O presidente Cassio Farias, 

respeitando a lisura e transparência na condução do processo eleitoral, bem como o as normas 

estereotipadas no regime estatutário da casa, pormenorizou os atos praticados até aquele 

momento:  
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1- Os trabalhos iniciaram-se na III  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP DE 

2020 – INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, dentre outros assunto deliberado 

como esclarecimento e orientação sobre o processo eleitoral, assunto explanado pelo Assessor 

Jurídico do COSEMS; 

2- O segundo ato fora a 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL COSEMS/AP – 

BIÊNIO 2020/2021, momento em que fora decidido indicado e nomeado os membros da 

comissão eleitoral, após a Comissão iniciou a Reunião e partiu para o 1º ponto de pauta: 

Definição da Data e local da Eleição, decidindo pelo dia 16/07/2020, passando a debater sobre os 

termos da Minuta de Edital das Eleições, encaminhadas pelo Departamento Jurídico, realizando 

as alterações pertinentes, a comissão deliberou sobre a publicação dos atos, no Diário Oficial, 

obedecendo requisito estatutário, restando estabelecido o encaminhamento dos atos à Secretária 

Executiva do COCEMS/AP para os procedimentos de praxe, demostrando o efetivo 

cumprimento da formalidade dos atos, bem como, o princípio da publicidade; 

3- O terceiro ato fora a realização da 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 

COSEMS/AP – BIÊNIO 2020/2021 – LEVANTAMENTO DAS ATAS DE REUNIÃO E 

ANÁLISE DO ESTATUDO, devidamente encaminhado para conhecimento e apreciação da 

Diretoria Executiva. 

 4- Encaminhamento e publicação no mural de informativos do COSEMS/AP, da relação 

dos Associados aptos a votarem e serem votados. 

5- Apresentação do Calendário Eleitoral, conforme programado na 1ª reunião da 

comissão eleitoral, respeitando mais uma vez todos os ditames e prerrogativas legais descritas no 

edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e atribuições estabelecidas pelo artigo 15º, 

§ 4º do Estatuto do COSEMS/AP, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do 

Amapá, em tempo hábil; 

6- Na ordem cronológica, fora juntamente com o edital, disponibilizado vias de inscrição 

de igual teor, devidamente autenticadas pelos membros da Comissão Eleitoral do COSEMS/AP, 

objetivando manter a formalidade, lisura e transparências de todos os atos; 

 6.1 – Posteriormente fora apresentado a inscrição apenas de uma chapa, nominada 

“UNIDOS PELO SUS QUE QUEREMOS COSEMS/AP FORTALECIDO”, para concorrer 

a eleição da Diretoria do COSEMS/AP para o biênio 2020/2022, ratificando, inclusive, que em 

respeito as regras estipuladas no Estatuto, a sede do COSEMS/AP permaneceu em 

funcionamento até as 21h00 (vinte e uma) horas do dia 16/07/2020. Em seguida, feito a 

apresentação da chapa o presidente da comissão eleitoral passou a palavra aos membros da chapa 

que foram apresentados, bem como tiveram respeitado o direito de fala, expondo suas propostas 
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e projetos para o novo biênio 2020/2022, iniciando como o Secretário Municipal de Saúde de 

Laranjal do Jari Sr. Marcel Menezes, presidente da chapa inscrita, que por sua vez apresentou as 

propostas e o projeto aos presentes tais como, Mostras de Saúde, oficinas Municipais e regionais, 

visitas técnicas e outras, a seguir o presidente da comissão eleitoral deixou aberto aos demais 

gestores para sugestões ou comentários sobre a apresentação da chapa.  

O Presidente da Comissão eleitoral propôs que, todos os atos da Comissão Eleitoral 

fossem convalidados por esta Assembleia Geral Ordinária, eis que não graves o suficiente a 

ponto de inviabilizarem a Eleição. Posto em votação pelo Presidente, a proposta foi 

aprovada por Unanimidade, posteriormente, passou a palavra à relatora da Comissão Sra. 

Lucimara Sarraff, que informou aos presentes que por haver inscrição de chapa única a eleição 

se deu por aclamação, anunciando como vencedora a chapa “UNIDOS PELO SUS QUE 

QUEREMOS COSEMS/AP FORTALECIDO” composta por: Secretário Municipal de 

Saúde de Laranjal do Jari Sr. Marcel Jandson Menezes como PRESIDENTE DO 

COSEMS/AP, Brasileiro, Farmacêutico, Solteiro, e-mail:  marcel_jandson@hotmail.com, 

Secretária Municipal de Saúde de Pedra Branca do Amapari Ana Claudia Pimentel como 1º 

VICE PRESIDENTE, Brasileira, Enfermeira, e-mail: naclascosta@hotmail.com, Secretária 

Municipal de Saúde de Macapá Gisela Cezimbra Tavares Moraes como 2º VICE 

PRESIDENTE, Brasileira, Enfermeira, Solteira, e-mail: gicezimbra@hotmail.com, Secretária 

Municipal de Saúde de Tartarugalzinho Jakellinne Ribeiro de Oliveira como DIRETORA DE 

COMUNICAÇÃO, Brasileira, Odontóloga, Solteira, e-mail: smstjakellinne@hotmail.com, 

Secretária Municipal de Saúde de Porto Grande Esmeralda de Oliveira Monte Negro como 

TESOUREIRA, Brasileira, Enfermeira, Casada, e-mail: esmeraldaboliveira@hotmail.com e 

Secretário Municipal de Saúde de Serra do Navio Randolph Antônio Pinheiro da Silva como 

SECRETÁRIO, Brasileiro, Teólogo, Solteiro, e-mail: conselheirorandolphscooth@gmail.com.  

A seguir a relatora complementou que em atendimento ao Art. 26 do estatuto do 

COSEMS/AP a nova diretoria foi eleita por aclamação para o novo biênio 2020/2022, dando 

prosseguimento informou ainda que a nova diretoria executiva do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Amapá eleita irá tomar posse do mandato no dia  18 de agosto de 

2020, onde se encerra o Biênio da eleição anterior a que se refere aos anos de 2018/2020 

O CONASEMS, em parceria com o Ministério da Saúde (SAPS e DATASUS), realizou 

no dia 29 de Julho, às 14h30, uma transmissão ao vivo sobre projetos de Conectividade das 

Unidades Básicas de Saúde e o Informatiza APS, além de informações sobre a Rede Nacional de 

Dados em Saúde (RNDS). Com o objetivo de conhecer e informar sobre a atualização do 

SCNES que altera registro de equipes da APS, com base no novo modelo de financiamento da 
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Atenção Primária em Saúde. Para informar e orientar os técnicos de sistemas de informação, 

sobre a nova versão do sistema CNES, que permite a criação do INE de equipes de Atenção 

Primária (eAP) e das equipes de Saúde Bucal (eSB), destacando o que mudou e o que precisa ser 

adequado, pois a Portaria nº 99/SAES/MS redefiniu o registro de equipes de saúde da Atenção 

Primária no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). A 

implementação das novas regras começou a ter efeito a partir da disponibilização da versão 

4.2.20 do sistema, em maio de 2020, com prazo de três competências do SCNES para 

adequação. Por isso, os gestores municipais já estavam se adaptando às exigências dessa 

normativa.  

Houve a reunião com a Secretaria Estadual de Saúde do Amapá, através da Coordenação 

de Atenção Básica estadual e COSEMS, para a apresentação do Guia Orientador para o 

enfrentamento da pandemia na rede de atenção à saúde, com o objetivo de apresentação do Guia 

orientador para os gestores municipais de saúde e discussão do plano de ação para implantação e 

treinamento das equipes de saúde nos municípios. Através da realização de reuniões por 

videoconferência a fim de organizar as melhores alternativas para a implementação na utilização 

do guia orientador para o enfrentamento da pandemia nos municípios. 

 

Imagem 11: Reunião de apresentação do Guia Orientador para 

o enfrentamento da pandemia na rede de atenção à saúde 

 

Participação da Abertura do I Congresso Virtual do CONASEMS e Apoio Técnico aos 

secretários das regiões para que pudessem participar do Congresso virtual do CONASEMS, com 

o tema “Diálogos para o encerramento da gestão.” Mobilização aos Secretários Municipais de 

Saúde objetivou a inscrição e participação no Congresso Virtual do CONASEMS além dos 

coordenadores Municipais para que pudessem participar do Congresso e contribuir na gestão 

sobre as recomendações para o encerramento da Gestão.  

I Mostra Virtual Amapá Aqui Tem Sus – Enfrentamento Ao Covid19, em tempos de 

pandemia da Covid-19, as redes de assistência tiveram que se adaptar para atender à enorme 

demanda e responder de forma resolutiva a esse cenário que se estabeleceu na saúde. 

Mobilização e orientação aos municípios sobre a importância da 1ª Mostra Virtual Amapá, aqui 
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tem SUS – Enfrentamento à Covid-19 em formato totalmente online, neste ano, que se iniciou no 

dia 14 de julho, onde a inscrição estava sendo feita diretamente pelos autores por meio de 

registro em sistema no site: https://congresso-virtual.conasems.org.br/mostra/. Períodos de 

Inscrição: I – de 17/07/2020 a 26/07/2020; II – de 21/08/2020 a 30/08/2020; III – de 18/09/2020 

a 27/09/2020.  
 

5. AÇÕES JUNTO AOS GESTORES COM FOCO NA PANDEMIA COVID-19: 
 

➢ Orientações, informes sobre a Pandemia do COVID-19 - orientações sobre 

protocolo de atendimento do paciente com o vírus. 

➢ Encaminhado aos Gestores Municipais de Saúde o Oficio Conjunto Circular Nº 

2/2019/SVS/MS, onde informa sobre a integração entre as bases de dados do 

sistema de informação em saúde para a atenção básica (SISAB) da estratégia e-

SUS atenção básica (e-SUS AB) e do sistema de informação do programa 

nacional de imunização (SIPNI). Alertado também os municípios que ainda 

possuem salas de vacinas que não migraram os registros de vacinação para o e-

SUS-AB. 

➢ Realizada as orientações sobre a contratação de médicos cubanos para atuar no 

enfrentamento da pandemia, informado também que o Ministério da Saúde ainda 

não liberou essa contratação. 

➢ Houve Orientação junto aos gestores sobre a realização de processos seletivos 

simplificados para a contratação de pessoal, para atuarem na linha de frente dos 

atendimentos de saúde e a atualização dos Boletins Epidemiológicos dos 

municípios. 

➢ Com o crescimento da pandemia relacionados aos atendimento nos munícipios e 

escassez de médicos, alguns munícipios tiveram dúvidas sobre o pagamento 

adicional aos médicos do Programa Mais Médicos, então foi feito as orientações 

sobre o pagamento de gratificações e plantões conforme orientação da 

Coordenação Nacional do Programa.  

➢ Divulgação de informes e notas técnicas do CONASEMS referentes ao contexto 

do COVID19, durante o mês de maio foi repassado aos Secretários Municipais de 

Saúde todas as atualizações normativas, para o cenário do COVID 19, os 

secretários deram ciência das respectivas orientações, e sempre que solicitado os 

esclarecimentos foram realizados via contato telefônico ou aplicativo de 

mensagens.  
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➢ Repassado aos gestores as informações referentes a segunda fase da pesquisa 

Evolução da Prevalência de infecção por COVID-19 no Brasil: Estudo de base 

populacional, que aconteceu nos municípios de Macapá e Oiapoque.  

➢ Encaminhamento aos gestores a Portaria nº 1.579 de 19 de junho de 2020 que 

credencia temporariamente os municípios a receberem incentivos financeiros 

referentes aos Centros de atendimento para o enfrentamento da COVID-19, em 

caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde de 

importância internacional decorrente do Corona Vírus. 

➢ Os gestores foram orientados quanto a necessidade de cumprimento das regras 

listadas na portaria para que o recurso seja liberado  ̧orientados também sobre o 

cadastro das equipes no CNES com carga horaria dos profissionais adequadas de 

acordo com o tipo de centro contemplado. Alguns gestores tiveram dificuldades 

em realizar a adesão no sistema E-Gestor e com isso foi realizado chamadas de 

vídeo para auxiliar no preenchimento correto das informações. 

➢ Encaminhamento aos Gestores Municipais de Saúde o ofício 462/2019 que 

informa sobre a realização do ENANI Estudo nacional de Alimentação e Nutrição 

Infantil no Amapá. 

➢ Mobilização aos Gestores e Técnicos dos municípios para responderem a 

Pesquisa Desafios da Atenção Básica no enfrentamento da pandemia da COVID-

19 no SUS, sendo o objetivo identificar os principais problemas e as estratégias de 

reorganização da AB utilizadas no enfrentamento da COVID-19 nos municípios 

brasileiros por meio de inquérito online. 

➢ Apoio Técnico à Secretaria Municipal de Saúde de Oiapoque no Monitoramento 

do Centro de Enfrentamento ao COVID-19 (Rede Sentinela).  Com os seguintes 

objetivos: Levantamento de informações para atualização do Plano de 

Contingência de Enfrentamento ao COVID-19;  

➢ Implantação do Centro de Enfrentamento ao COVID-19 para atendimento aos 

Povos Indígenas das Terras Indígenas do Uaçá, Galibi e Juminã. (Iniciativa 

Municipal); Realização de Reuniões presenciais e por videoconferência a fim da 

pactuação intergovernamental entre a Prefeitura de Oiapoque, Governo Federal 

(Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará) e Governo do 

Estado do Amapá, teve como resultado a implantação do primeiro Centro 

Municipal de Enfrentamento ao COVID-19 para atendimento aos Povos Indígenas 

das Terras Indígenas do Uaçá, Galibi e Juminã. 
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➢ Apoio Técnico a Secretaria Municipal de Saúde de Oiapoque em virtude do 

afastamento da Prefeita Maria Orlanda Marques Garcia da Prefeitura de Oiapoque 

por medida Cautela do TRF da 1ª Região e quem assumiu foi senhor Érlis 

Karipuna, Vice-Prefeito. Teve como objetivo realizar a possível transição da 

gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Oiapoque; Realizar Relatório de 

Gestão contendo: Informações atualizadas dos Instrumentos de Gestão,  

informações detalhadas do fluxo de caixa do Fundo Municipal de Saúde contendo 

entrada e saída de recursos financeiros, Folha de Pagamento detalhada, Contratos 

e Convênios em Vigência, almoxarifado de Assistência Farmacêutica, Banco de 

dados da Plataforma Hórus, Notas Fiscais de entrada de Medicamento, insumos e 

correlatos e Formulário de saída e dispensação.  

➢ O Apoio Técnico esteve também na realização de videoconferência, realização de 

monitoramento das informações e confecção dos Instrumentos solicitados pela 

equipe de transição. O resultado obtido foi a confecção de Relatório de Gestão 

demonstrando para a equipe de transição municipal a execução dos 5 princípios 

da Administração Pública: Licitude, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência. 

➢ Apoio Técnico à Secretaria Municipal de Saúde de Calçoene no Implantação do 

Centro de Enfrentamento ao COVID-19, administrado por Organização Social de 

Saúde – OSS, com o objetivo de fazer o levantamento de informações para 

atualização do Plano de Contingência de Enfrentamento ao COVID-19; 

Implantação do Centro de Enfrentamento ao COVID-19 no município de 

Calçoene. Implantação de serviços de saúde que atualmente não são oferecidos no 

município para diagnóstico e tratamento do COVID-19.  

➢ O apoio Técnico esteve na realização de videoconferência, realização de 

monitoramento das informações dos Instrumentos e legislação solicitados pelas 

equipes da Secretaria Municipal de Saúde e pela Organização Social de Saúde - 

OSS.  Teve como resultado o grupo privado (OSS) em conjunto com a equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Calçoene e a Apoiadora Técnica do 

COSEMS, realizaram o levantamento quanti-qualitativo da situação 

epidemiológica do município (COVID-19 e demais comorbidades), Plano de 

Contingência de Enfrentamento ao COVID-19, referência e contrarreferência 

junto as RAPS e Centros COVID-19 do Governo do Estado do Amapá.  Onde foi 
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implantado o Centro de Atendimento e Enfrentamento ao COVID-19 do 

município de Calçoene. 

➢ Apoio Técnico às Secretarias Municipais de Saúde de Pracuúba, Amapá e 

Tartarugalzinho, a fim das atualizações das legislações, portarias e informes 

oriundos do CONASEMS e Ministério da Saúde. Com o objetivo de fazer o 

levantamento de informações para atualização do Plano de Contingência de 

Enfrentamento ao COVID-19; Atualizações das legislações, portarias e informes 

oriundos do CONASEMS e Ministério da Saúde. Apoio Técnico na realização de 

videoconferência, realização de monitoramento das informações dos Instrumentos 

de Gestão e Boletins Epidemiológicos. Teve como resultado a atualização das 

legislações vigentes, orientações sobre a realização de levantamento quanti-

qualitativo da situação epidemiológica dos municípios a respeito do (COVID-19 e 

demais comorbidades), a fim de prestação de contas junto aos órgãos de controle 

e população em geral. 

➢ Participação do Apoio Técnico do lançamento da Biblioteca Virtual do Curso II 

de Aprimoramento em Práticas do Apoio para o Fortalecimento da Gestão 

Municipal do SUS. A biblioteca é proposta para ser uma grande aliada nesse 

momento de pandemia, como troca de informações e trabalhos reconhecidos. A 

reunião foi via aplicativo Meet com a participação dos apoiadores de todas as 

regiões, além da explicação técnica de como melhor acessar e utilizar a biblioteca 

virtual. Foi muito satisfatório para todos, pois terá mais um instrumento de apoio 

e informações que possam nortear o trabalho desenvolvido pelo Apoio. 

➢ Foi solicitado aos municípios informações sobre a quantidade de médicos ideal 

para o enfrentamento da pandemia, unidades e centros de saúde que estejam 

funcionando 24h, para embasar decisão da justiça sobre a permissão da atuação 

dos profissionais médicos. O apoio técnico fez o levantamento das principais 

necessidades/demandas de auxílio que estes territórios tinham em sua região no 

enfrentamento do COVID.  

➢ Neste difícil contexto de pandemia foi realizado o levantamento junto aos gestores 

de saúde, quanto as suas principais necessidades no contexto da APS, onde a 

grande maioria dos municípios das regiões de saúde, destacaram a necessidade de 

apoio aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do COVID19 no 

que tange a protocolos clínicos e farmacêuticos, falta de insumos e EPI’S, 
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insuficiência de profissionais médicos nos municípios, dúvidas sobre pagamentos 

de hora extra e plantões. 

➢ Orientação sobre a importância da Participação dos municípios na pesquisa 

Desafios da Atenção Básica no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no SUS 

realizada pela Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da ABRASCO em 

parceria com a USP, Fiocruz, UFBA, UFP e Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), onde foram repassados aos gestores orientações referentes a 

importância da participação na referida pesquisa, visando o fornecimento de 

dados de acordo com a realidade de cada município.  

➢ Orientação aos gestores sobre a nota dos centros de atendimento e comunitário 

que foi alterada, na questão da carga horária do centro de atendimento, onde a 

portaria anteriormente preconizava  8h, e após verificação do erro  a mesma foi 

retificada junto ao MS e a carga horaria certa é de 40h semanais, e quanto aos 

locais mínimos que não estavam na primeira versão e foram incluídos na versão 

atualizada e corrigida. 

➢ Orientação sobre como usar o CNES e EGESTOR/AB com base Portarias nº 

1.444 e 1.445 GM/MS.  Com o advento das Portarias vários questionamentos 

relacionados ao carregamento das informações do CNES foram feitos.  

➢ Esclarecido aos Gestores Municipais de Saúde e Técnicos dos sistemas sobre 

alguns pontos: O e-Gestor AB consome as informações do CNES após o 

processamento da competência do referido sistema, desta forma como o 

fechamento do envio da competência maio de 2020 foi encerrado no dia 10 de 

junho neste momento estão sendo processadas as informações finais do referido 

período para que possam ser gerados os arquivos "TXT" visando o processamento 

do SIA e SIH e da mesma forma para que as informações sejam disseminadas 

para os diversos sistemas que consomem tais dados. Sendo assim, para os 

Gestores Municipais de Saúde que cadastraram serviços e profissionais novos na 

competência de maio foi recomendado que aguardassem o carregamento dessas 

informações corretas para finalizarem processos de pedidos de habilitações para 

os Centros de Atendimento e Centros Comunitários conforme portarias. 

➢ Encaminhamento aos Gestores Municipais de Saúde da PORTARIA Nº 1.857, DE 

28 DE JULHO DE 2020, que dispõe sobre a transferência de incentivos 

financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
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Humana pelo novo Corona Vírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da 

rede básica de ensino. Para orientar os Gestores Municipais de Saúde sobre quais 

os critérios e como o recurso deve ser usado, para custeio de ações de promoção e 

prevenção do COVID19, na rede municipal de ensino.  

➢ Apoio aos municípios contemplados na região de saúde, que ministério da saúde 

publicou retificação do cronograma do Edital nº 8 para renovação da adesão e 

confirmação das vagas no programa Mais Médicos para o Brasil. Com 

mobilização e orientação aos municípios sobre o prazo de adesão ao programa, 

bem como destacar que a relação de municípios e suas respectivas vagas 

disponíveis deve ser publicada até o dia 31 de julho, no site do programa. 

 

6. PESQUISAS: 

 

Considerando que em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência 

de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo 

novo Corona vírus (2019-nCoV), por meio da Portaria MS n° 188/2020, e conforme Decreto n° 

7.616, de 17 de novembro de 2011; 

Considerando a Lei Complementar nº 13.979/20210 e a Medida Provisória nº 926/2020;  

Considerando que em 17 de março de 2020, o Governo do Estado do Amapá decreta 

situação anormal caracterizada como Situação de Emergência em todo território do Estado do 

Amapá, visando à prevenção, mitigação, preparação e resposta ao risco de Desastre Natural - 

Biológico - Epidemia - Doença infecciosa viral causada pelo novo Corona vírus COVID-19, com 

Codificação COBRADE nº 1.5.1.1.0; 

Considerando os Decretos Municipais de Situação de Emergência em Saúde Pública e os 

Plano de Enfrentamento ao Sars-CoV-2; estão realizando a compra emergencial de 

medicamentos e correlatos de empresas fora do Estado do Amapá, porém, também encontram 

dificuldades de efetivar as compras pela falta dos produtos. Relatam principalmente o sobrepreço 

dos medicamentos e correlatos e que o financiamento da Assistência Farmacêutica é fixo e per 

capto, incompatibilizando também as compras. 

Em virtude da situação de emergência nacional de saúde pública pelo enfrentamento 

ao Sars-CoV-2 foi realizada a consulta às Secretarias Municipais de Saúde por contato telefônico 

e pelo aplicativo WhatsApp. Após contato com os Gestores Municipais do SUS, todos foram 

unanimes ao informar que já encontravam dificuldades em adquirir alguns itens previstos nas 

REMUMES. E que após a declaração de Pandemia por Sars-CoV-2 pela Organização Mundial 
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de Saúde intensificou a dificuldade de comprar e receber medicamentos, correlatos e 

equipamentos. 

O Estado do Amapá por questões geográficas que dificultam o acesso que somente é 

possível por transporte aéreo e fluvial tornam as aquisições mais difíceis. São poucas as 

empresas instaladas no estado do Amapá e as mesmas encontram dificuldades no que tange a 

logística. Todas as Secretarias Municipais de Saúde da Região possuem contratos firmados com 

a mesma empresa, o que vem sendo fator principal para a desassistência sistêmica na Região de 

Saúde de alguns medicamentos. 

O CONASEMS diante do levantamento apresentou ao Ministro a lista dos medicamentos 

e causas do desabastecimento em função dos processos licitatórios ou da falta dos fornecedores, 

através do levantamento feito com cada gestor de saúde no estado do Amapá. A pesquisa foi 

respondida por 100% pelos gestores e repassada as informações aos representantes do 

COSEMS/AP, em seguida apresentado em reunião do COSEMS/AP. 

Relação de Medicamentos com dificuldade de aquisição: 

• Antipiréticos: para diminuir a temperatura e combater a febre; 

• Analgésicos: para aliviar as dores musculares por todo o corpo; 

• Antibióticos: para tratar possíveis infecções bacterianas que possam surgir junto 

com a COVID-19 

Medicamentos Unidade de Medida 

ACETILCISTEINA 
XAROPE 40MG/ML FRASCO DE 

150ML 

Azitromicina 500mg comp 

Azitromicina 600mg/frasco susp 

Amoxicilina + clavulanato 500mg+125mg comp 

Amoxicilina + clavulanato 250mg+62,5mg susp 

Prednisolona 1mg/ml susp 

Dexametasona 0,5mg/5ml susp 

Salbutamol 100mcg spray 

Ceftriaxone 1g injetável IV 

Difosfato de cloroquina 150mg comp 

Hidroxicloroquina 400mg comp 

Ivermectina 6mg comp 

Nitazoxanida 500mg comp 

Dipirona 500mg comp 

Paracetamol 500mg comp 

Hidrocortisona 500mg injetável 

Dipirona Gotas frasco 10ml 500mg/ml 

Paracetamol gotas frasco 10ml  200mg/ml 
Tabela01: Relação de Medicamentos com dificuldade de aquisição nos Municípios do Amapá 
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Vale ressaltar que os gestores dos municípios de Amapá, Calçoene, Pracuúba e 

Tartarugalzinho acessaram recurso extraorçamentário através de emenda parlamentar para o 

fortalecimento ao enfrentamento ao Sars-CoV-2 que prevê a compra emergencial de 

medicamentos, conforme a legislação vigente. 

O Município de Oiapoque não foi contemplado e o Gestor Municipal do SUS não soube 

explicar o motivo. 

 
 

 

7. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO COSEMS AMAPÁ 

 

Ainda levando em consideração, a situação que estamos vivenciando, a atuação desta 

assessoria foi totalmente atípica nos presentes meses, pois em atendimento as orientações da 

OMS, MS, bem como, dos Decretos Estaduais e Municipais em vigor, estamos prestando 

atendimento de assessoria de comunicação por meio das vias virtuais (internet) e telefonia 

móvel.  

Deste modo, em virtude dos dispositivos legais mencionados acima, seguimos prestando 

serviço de forma “on-line”, tornando dispensável a presença física na sede do COSEMS/AP. 

Fizemos a cobertura jornalística para a página no facebook da instituição Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do estado do Amapá (COSEMS-AP) que realizou no dia 06 de 

maio de 2020, diante da epidemia do corona vírus sabemos das dificuldades que os profissionais 

da saúde vem enfrentando deixando hoje familiares para estar trabalhando por nós, pacientes 

angustiados, preocupados e ansiosos por atendimento. Sejamos conscientes, cuidem de quem 

está nos estabelecimentos de saúde para acolher você e abracem essa campanha "valorize os 

profissionais da saúde”. 

 

Imagem 12: "valorize os profissionais da saúde”. 

 

Cobertura jornalística para a página no facebook da instituição Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do estado do Amapá (COSEMS-AP) que realizou no dia 01 de maio de 

2020, homenagem para os trabalhadores que estavam de frente lutando contra o COVID 19. 
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Imagem 13: homenagem para os trabalhadores 

que estavam de frente lutando contra o COVID 19 
 

 Segue cobertura jornalística para a página no facebook da instituição Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do estado do Amapá (COSEMS-AP) que realizou no dia 18 de 

junho de 2020, publicação sobre Dia do Orgulho Autista - O Autismo Não Se Cura, Se 

Compreende. 

 

Imagem 14: Dia do Orgulho Autista  
 

Cobertura jornalística para a página no facebook desta instituição publicou no 02 de julho 

de 2020, Nota Repudiando as agressões sofridas pela Secretária Municipal de Saúde do 

Município de Vitória do Jari/AP, Lucimara Sarraff, no exercício de sua função, em Vitória do 

Jari, Região Sul do Amapá. 

   Os fatos narraram que, no dia 01 de julho de 2020 do corrente ano, representantes do 

Conselho Regional de Medicina – CRM/AP, realizaram fiscalização na Unidade Básica de Saúde 

Beira Rio, onde funciona o Centro de Atendimento para enfrentamento à COVD-19, atestando 

que aquela UBS possui a estrutura física necessária para o devido funcionamento, possui todos 

os medicamentos que são preconizados pelo Ministério da Saúde para serem utilizados no 

tratamento de pacientes com sintomas da COVID-19, possuindo também todos os equipamentos 

de proteção individual de seus pacientes e servidores, ambulância, bem como todo o suporte 

imprescindível ao funcionamento efetivo. No que se refere a competência da Atenção Básica em 

saúde. 
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Imagem 15: Nota Repudiando as agressões sofridas pela Secretária Municipal de 

Saúde do Município de Vitória do Jari/AP, Lucimara Sarraff, no exercício de sua 

função, em Vitória do Jari, Região Sul do Amapá. 

 

Cobertura jornalística para instituição, realizada na sexta-feira dia 17/07/2020, a Eleição e 

Posse da Nova Diretoria Do COSEMS-AP para o Biênio de 2020/2022, a reunião aconteceu na 

modalidade on-line, via internet, por meio de videoconferência destinada a eleger a nova 

diretoria do COSEMS/AP.  

Cobertura na Eleição do COSEMS/AP, eleita aclamação a chapa “UNIDOS PELO SUS 

QUE QUEREMOS COSEMS/AP FORTALECIDO” composta pela nova Diretoria Executiva no 

novo biênio 2020/2022, por Secretário Municipal de Saúde de Laranjal do Jari Sr. Marcel 

Jandson Menezes como PRESIDENTE DO COSEMS/AP, Secretária Municipal de Saúde de 

Pedra Branca do Amapari Ana Claudia Pimentel como 1º VICE PRESIDENTE, Secretária 

Municipal de Saúde de Macapá Gisela Cezimbra Tavares Moraes como 2º VICE PRESIDENTE, 

Secretária Municipal de Saúde de Tartarugalzinho Jakellinne Ribeiro de Oliveira como 

DIRETORA DE COMUNICAÇÃO, Secretária Municipal de Saúde de Porto Grande Esmeralda 

de Oliveira Monte Negro como TESOUREIRA e Secretário Municipal de Saúde de Serra do 

Navio Randolph Antônio Pinheiro da Silva como SECRETÁRIO. 

 

 

Imagem 16: Eleição do COSEMS/AP, eleita aclamação a chapa “UNIDOS PELO SUS QUE QUEREMOS 

COSEMS/AP FORTALECIDO” 
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Portanto, as atividades não estão suspensas, pois continuamos fazendo as coberturas 

jornalísticas, mantendo contato com os apoiadores e executivo do COSEMS/AP, para demais 

informações sobre assessoria de comunicação, enfim, a atuação está funcionando normalmente. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O COSEMS/AP realizou nesse 2º quadrimestre de 2020 ações de incentivo e 

fortalecimento a gestão Municipal de saúde, levando em consideração as necessidades 

individuais dos Municípios. As reuniões mensais do COSEMS/AP têm acontecido de forma 

ininterrupta, através de web conferência, onde a diretoria do conselho tem ouvido os gestores e 

trabalhado junto aos apoiadores para que possam mudar a cada dia a realidade do SUS no amapá 

de forma positiva. 

O COSEMS/AP conta com ajuda dos apoiadores e equipe técnica, para que as 

atividades desse conselho aconteçam de forma brilhante, temos avançado através do contato, 

responsabilidade, projetos, empenho e aproximação qualitativa com os Secretários Municipais de 

Saúde. 

Conclui-se que todas as atividades realizadas durante estes meses foram estruturantes 

e visaram aumentar o protagonismo dos gestores, uma vez que, houveram discussões 

relacionadas ao Planejamento Regional Integrado, Projeto de Mobilização dos gestores e 

técnicos nos Municípios frente ao Programa Previne Brasil, Projeto de Integração com as demais 

entidades como Ministério da Saúde, Distrito Sanitário Indígena do Norte do Pará e Amapá, 

Secretaria Estadual da  Saúde, objetivando envolver o maior número de atores em prol de uma 

única causa: a melhoria da saúde pública dentro do estado do Amapá, onde temos diferentes 

visões e experiências que convergem com um objetivo único.  

 



 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFRENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2020 
 

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 

Tipos de Receitas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 

Receita Corrente 43.036,77 43.012,66 43.021,05 43.509,83 172.580,31 

Receitas de Contribuições/Portaria 220 42.930,00 42.930,00 42.930,00 43.430,00 172.220,00 

Receitas de Contribuições/Boletos         0,00 

Receitas Financeiras (Rendimentos) 106,77 82,66 91,05 79,83 360,31 

Receita de Capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imobilizado         0,00 

Diversas (Especificar)         0,00 

Total das Receitas 43.036,77 43.012,66 43.021,05 43.509,83 172.580,31 

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 

Despesas Correntes: 23.000,04 169,00 47.145,61 26.713,76 97.028,41 

Vencimentos e Vantagens Fixas 2.250,31 0,00 4.500,62 2.250,31 9.001,24 

Encargos Sociais 1.059,12 0,00 2.129,24 1.718,24 4.906,60 

Diárias e Ajuda de Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impostos/Taxas 129,98 0,00 179,38 120,70 430,06 

Tarifas Bancárias 169,00 169,00 169,00 169,00 676,00 

Materiais de Consumo (Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

Passagens e Locomoção 0,00 0,00 0,00 4.738,00 4.738,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 9.870,17 0,00 20.180,34 9.750,17 39.800,68 



Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.021,46 0,00 10.987,03 1.967,34 17.975,83 

Outros (especificar) 4.500,00 0,00 9.000,00 4.500,00 18.000,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimentos         0,00 

Móveis e Equipamentos          0,00 

Veículos         0,00 

Outros (especificar)         0,00 

Total de Despesas 23.000,04 169,00 47.145,61 26.713,76 97.028,41 

Saldo do Mês             20.036,73              42.843,66               (4.124,56)             16.796,07    

Saldo do Período Anterior            100.510,11             120.546,84             163.390,50             159.265,94    

Saldo Final            120.546,84             163.390,50             159.265,94             176.062,01             176.062,01  

 

 

 

 

 

 

 

Macapá 02 de Outubro 2020. 

_____________________________ 

ESMERALDA MONTENEGRO 

TESOUREIRA DO COSEMS/AP 

 















Ofício nº 0521/2020 – CONASEMS 

Brasília, 25/11/2020. 

A Sua Senhoria o Senhor 

Marcel Jandson Menezes 

Presidente do COSEMS/AP 

Rua Leopoldo Machado, nº 1.614 - Centro. Macapá/AP 

CEP: 68900-060 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0056/2020. 

Ilustríssimo Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0056/2020 de 

25/11/2020, que dispõe sobre a apreciação da documentação encaminhada ao 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por 

esse conselho, conforme orienta Regulamento Interno da apresentação ao 

CONASEMS das Prestações de Contas dos COSEMS referente aos recursos da 

Contribuição de Representação Institucional. 

Atenciosamente, 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 
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