
ATIVIDADES 

MAIO A AGOSTO DE 2020 

 
DIA 28/05 - COVID-19: COSEMS DISCUTE INTERIORIZAÇÃO DOS CASOS 
COM GOVERNO DO ESTADO E PREFEITOS 

a) O monitoramento e avaliação constantes se tornaram imperativos para tomada de 
decisões que impactam a vida de toda população. Tendo em vista o desafio, o 
governador Camilo Santana e o secretário da saúde do estado Carlos Roberto 
Sobrinho (Dr.Cabeto), se reuniu no mê de maio com o COSEMS e Aprece em 
encontros divididos por macrorregiões de saúde.  

 

b) A busca de soluções conjuntas teve como fator norteador a apresentação de 
diagnósticos das macrorregiões de saúde, através do qual foram formuladas as ações 
de controle da interiorização dos casos da Covid-19 no estado, que teve como eixo 
central a implantação do Protocolo Estadual de Manejo Clínico de Pacientes com 
Covid-19 , com foco na Atenção Primária. Elaborado pela Secretaria de Saúde do 
Estado, através da Escola de Saúde Pública, a construção do protocolo teve a 
participação de secretários municipais de saúde e suas equipes, por meio de 
encontros virtuais. 

 
c) A presidente do COSEMS, Sayonara Cidade representou a entidade nos encontros 

com o governador. Para ela a aproximação trouxe resultados imediatos no 
aprimoramento da assistência nos municípios.  

 
 

 

 
DIA 04/06 – COSEMS NA IMPRENSA: DEBATE SOBRE OS DESAFIOS DO 
INTERIOR NO COMBATE A COVID-19 

a) A presidente do COSEMS/CE, Sayonara Cidade, foi convidada para o 
programa Conexão SVM, do Sistema Verdes Mares. Durante uma hora a presidente 
esclareceu as principais diretrizes adotadas nos municípios para enfrentamento ao 
novo coronavírus. 

 

b) As orientações da entidade aos gestores municipais ganharam o reforço de reuniões 
sistemáticas em conjunto com governador do Estado, Camilo Santana e Secretário 
da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr.Cabeto). O aumento de 

https://coronavirus.ceara.gov.br/profissional/manejoclinico/
https://coronavirus.ceara.gov.br/profissional/manejoclinico/
https://www.youtube.com/watch?v=BzYUfZ--NuM
https://cosemsce.org.br/2020/05/28/covid-19-cosems-discute-interiorizacao-dos-casos-com-governo-do-estado-e-prefeitos/
https://cosemsce.org.br/2020/05/28/covid-19-cosems-discute-interiorizacao-dos-casos-com-governo-do-estado-e-prefeitos/
https://cosemsce.org.br/2020/05/28/covid-19-cosems-discute-interiorizacao-dos-casos-com-governo-do-estado-e-prefeitos/


casos da Covid-19 no interior gerou uma série de encontros com os 
superintendentes das regiões de saúde e prefeitos. 

 
c) No programa, a presidente do COSEMS, destacou que os encontros visam 

principalmente a organização dos fluxos de atendimento na Atenção Primária, com 
o monitoramento e bloqueio dos casos suspeitos, de modo que sejam evitados ao 
máximo os casos graves que resultem em internações. 

 
d) Sayonara também falou sobre a preocupação dos secretários municipais com a 

flexibilização do isolamento com o Plano de Retomada Responsável das atividades 
econômicas e comportamentais, proposto pelo Estado. Para ela, é preciso levar em 
conta o modo de vida no interior que é diferente da capital. 

 
 

 
 

DIA 11/06 - COSEMS DEBATE DESAFIOS DA GESTÃO COM APRECE, SESA 
E CONASEMS 

a) O COSEMS/CE participou do Quinta com Debate, realizado pela APRECE, onde  
discutiu a temática “Desafios da Gestão em Saúde no Enfrentamento ao 
Coronavírus. O debate teve a mediação da entidade organizadora e também contou 
com a participação de representantes do Conasems e Secretaria da Saúde do Estado. 

 

b) Os anfitriões trouxeram a preocupação com a organização dos serviços em saúde, as 
medidas que vem sendo tomadas para mitigar os efeitos do coronavírus no sistema, 
e a projeção do cenário para o período de eleições municipais que se avizinham. 

 
c) A presidente do COSEMS, Sayonara Cidade, destacou que o desafio não tem sido 

apenas das Secretarias Municipais de Saúde, mas de todas as outras que tem 
trabalhado em conjunto, mantendo também os serviços. No tocante ao papel das 
SMS, a presidente reafirmou o que vem sendo colocado como prioridade: 
monitoramento e bloqueio dos casos de coronavírus através da organização da 
Atenção Primária. 

 
d) Sayonara pontuou as dificuldades iniciais, como o desconhecimento do 

comportamento da doença, falta de EPIs e a regulação dos pacientes. Ela 
demonstrou também a preocupação com o desalinhamento do Governo Federal 
junto aos estados e municípios, principalmente quanto ao convencimento da 
importância de se obedecer aos decretos estaduais de isolamento social. 

https://cosemsce.org.br/2020/05/28/ceara-lanca-plano-para-retomada-responsavel-das-atividades-economicas-e-comportamentais/
https://cosemsce.org.br/2020/05/28/ceara-lanca-plano-para-retomada-responsavel-das-atividades-economicas-e-comportamentais/


 
 

DIA 18/06 - WEB DISCUTE ESF NO CONTEXTO DA COVID NO CEARÁ 

a) O vice-presidente Rilson Andrade, participou da Webconferência Estratégias Saúde 
da Família e Covid-19: saberes e fazeres no Ceará. Promovida pelo Núcleo de 
Tecnologias e EaD em Saúde da UFC e Observatório de Políticas Públicas em 
Saúde da UFC, o encontro reuniu importantes profissinais da saúde para uma 
avaliação do quadro atual da pandemia no estado e projeções para o futuro do SUS. 

 

b) De acordo com Rilson os desafios enfrentados nesta pandemia mostram que apesar 
das diferentes realidades municipais, muitas necessidades são semelhantes e que o 
apoio mútuo e da secretaria de estado tem feito a diferença. “Não seremos mais os 
mesmos. Eu percebo uma nítida mudança nos profissionais neste processo de 90 
dias. Temos este grande desafio daqui para frente de nos adequarmos a nova 
realidade pós-pandemia”, encerrou. 

 
c) Segundo o gestor da saúde de Icapuí, Reginaldo Chagas, as particularidades do seu 

território contribuíram para o controle dos casos, como o fato de não ter regiões 
com grandes aglomerações. Porém, a desinformação foi citada como motivo para 
que, no início, muitos cidadãos positivados não acreditassem no diagnóstico.  

 
d) A coordenadora da Estratégia Saúde da Família do município de Horizonte, Inês 

Amaral, trouxe a reflexão sobre as mudanças impostas aos atributos da Atenção 
Primária e o desafio da reorganização dos territórios. Para ela a situação extrema 
trazida pela pandemia mostra que é preciso “aprender a aprender” e que os 
profissionais da saúde mostram a cada dia a capacidade de se reinventar.  

 
e) Odorico Monteiro, representando a Fiocruz no debate, trouxe uma análise sob uma 

perspectiva internacional, citando experiências como a Itália, onde, segundo o 
pesquisador, a política assistencial apresentou enormes falhas, especialmente com 
os idosos. No caso brasileiro, Odorico comentou a crise institucional e a política 
negacionista do governo federal como grandes barreiras para a eficiência do 
enfrentamento ao coronavírus. 

 

 



 

 

DIA 20/07 – GUIA ORIENTADOR PARA O ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA 

 

a) Na última semana de julho, o COSEMS/CE, em conjunto com Secretaria da 
Saúde do Ceará e Escola de Saúde Pública do Ceará, promoveu reuniões virtuais 
para apresentar o Guia Orientador para o Enfrentamento da Pandemia da Rede de 
Atenção Primária à Saúde. 

b) O guia elaborado pela parceria Conass/Conasems teve o enfoque na organização 
dos processos de trabalho, com reforço nas ações de saúde para as outras 
condições que não o Covid-19. 

c) Os eventos virtuais tiveram como público gestores e técnicos das cinco regiões 
nos dias 20 (Fortaleza e Sertão Central), 22 (Litoral Leste e Norte) e 23 (Cariri). 

 
 

 
DIA 21/07  - COSEMS/CE REALIZA 9º REUNIÃO AMPLIADA VIRTUAL 

a) O COSEMS/CE realizou a 9° REUNIÃO AMPLIADA VIRTUAL, com a 
participação de 60 secretários municipais de saúde e técnicos.  

 

b) Com o objetivo de trazer as atualizações sobre a pandemi, o tema da reunião foi 
“Aplicações de Recursos Financeiros das Portarias voltadas para as Ações de 
Enfrentamento à Covid-19” 

 
c) O evento contou com a parceria do Conasems, por meio dos Assessores Técnicos, 

Blenda Leite e Diogo Demarchi. 
 

 



DIA 07/08 - MUNICÍPIOS CEARENSES RECEBEM OXÍMETROS PARA 
AUXILIAR NO COMBATE À COVID-19 

a) Os municípios cearenses receberam Oxímetros de Pulso doados pelo programa 
“Todos pela Saúde”, iniciativa que nasceu da parceria entre Conasems e Conass 
com o Banco Itaú S/A para auxiliar no combate à Covid-19. O programa realizará a 
doação de 104.581 dispositivos para municípios de todos os estados brasileiros. 

 

b) Dessa quantia, 5.650 aparelhos irão contemplar o Estado do Ceará. São oxímetros 
que beneficiarão Equipes de Saúde da Família e Equipes da Atenção Primária, 
Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, Equipes Ampliadas 
de Apoio a Saúde da Família (NASF), entre outras unidades. 

 
c) Os oxímetros tiveram as retiradas realizadas no almoxarifado da Secretaria da 

Saúde do Estado do Ceará, e também serão distribuídos pelas Superintendências de 
Saúde das Áreas Descentralizadas, com o controle e supervisão do COSEMS. 
Todos os 184 municípios receberão o mínimo de 2 oxímetros por Unidades de 
Saúde.  

 

 

 

Dia 17/08 - I Mostra Virtual Ceará Aqui tem SUS reúne 10 experiências de 
enfrentamento à COVID 

a) O COSEMS/CE realizou nos últimos dias 13 e 14 de agosto, a I Mostra Virtual 
Ceará, Aqui tem SUS com transmissão ao vivo pelo canal da entidade no Youtube. 
Em formato inovador a programação contou com a participação de convidados de 
alcance nacional e avaliadores estaduais que comentaram 10 experiências 
municipais de enfrentamento à Covid-19. 

 

b) Durante os dois dias, o evento contemplou os trabalhos selecionados pela banca 
estadual para representarem o Ceará na seletiva nacional. O município de Barbalha 
teve quatro trabalhos apresentados. Cedro, Horizonte Jaguaribara, Limoeiro do 
Norte, Quixeré e Tabuleiro do Norte apresentaram uma experiência cada. 

 
c) Os autores tiveram a oportunidade de ouvir comentários qualificados de convidados 

como Antônio Carlos Nardi, atualmente no cargo de superintendente administrativo 
do Hospital Santa Rosa; Jurandi Frutuoso, secretário executivo do Conass; Márcia 
Pinheiro e Flávio Álvares, da Comissão Organizadora da Mostra Brasil, Aqui tem 

https://www.youtube.com/channel/UC6vbqBnl189FYcEgkhi1Hig


SUS; além dos avaliadores da Mostra Estadual, Joeferson Pinheiro e Vanderlúcia 
Lobo. 

 

           
 
DIA 24/08 - COSEMS ACOMPANHA INAUGURAÇÃO DE CENTRO DE 
TESTAGEM PARA COVID-19 NO CAMPUS DA FIOCRUZ  

a) A diretoria do COSEMS/CE, representada pela presidente Sayonara Cidade e pelo 
vice-presidente, Rilson Andrade, acompanhou o início das atividades da “Unidade 
de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19”, localizada no Campus da Fiocruz Ceará, no 
Eusébio. 

 

b) Fruto de parceria entre os setores público e privado, a nova unidade terá capacidade 
de realizar diariamente o processamento de até 10 mil testes moleculares RT-PCR 
para detecção da Covid, por meio de laboratórios com equipamentos automatizados, 
onde irão trabalhar cerca de 200 profissionais em três turnos de trabalho. 

 
c) Para o Ministro Interino da Saúde, Eduardo Pazuello, presente no evento: “a 

pandemia de Covid-19 deixará um legado de perdas, mas também de estruturas 
avançadas para o país. Também irá modificar a compreensão que temos do Brasil, 
da relação tripartite entre a união, os estados e os municípios, que deve ser 
fortalecida”. 

 
d) A Presidente do COSEMS/CE, Sayonara Cidade, falou sobre a importância da 

criação de mais uma unidade de testagem. “É uma grande contribuição para o 
estado do Ceará e para o Brasil. A alta capacidade de testes e a tecnologia utilizada 
possibilita uma qualificação do diagnóstico e, consequentemente, no controle da 
pandemia de Covid-19”, destacou a presidente. 

 
e) A inauguração também contou com a participação da Presidente da Fiocruz, Nísia 

Trindade Lima; do Presidente do Conasems, Wilames Freire; do Secretário da 
Saúde do Ceará, Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto); do 
Secretário Executivo do Conass, Jurandi Frutuoso, e de demais autoridades da área 
da saúde no Ceará e a nível federal. 

       



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA - COSEMS/CE II QUADRIMESTRE 

PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020

Tipos de Receitas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

Receita Corrente 134.906,52 134.932,95 134.904,33 135.367,17 540.110,97

Receitas de Contribuições/Portaria 220 134.860,74 134.860,74 134.860,74 135.360,74 539.942,96

Receitas de Contribuições/Boletos 0,00

Receitas Financeiras  (Rendimentos) 45,78 72,21 43,59 6,43 168,01

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

Imobilizado 0,00

Diversas (Especificar) 0,00

Total das Receitas 134.906,52 134.932,95 134.904,33 135.367,17 540.110,97

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

Despesas Correntes: 81.702,08 72.300,21 91.673,85 88.684,25 334.360,39

Vencimentos e Vantagens Fixas 52.322,71 43.751,30 54.972,64 45.437,36 196.484,01

Encargos Sociais 13.722,18 13.604,11 14.929,99 14.767,77 57.024,05

Diárias e Ajuda de Custos 1.000,00 720,00 2.670,00 3.960,00 8.350,00

Impostos/Taxas 3.608,59 3.577,97 3.736,04 4.369,75 15.292,35

Tarifas Bancárias 805,45 830,27 830,27 830,27 3.296,26

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

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

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

Serviços de Terceiros Pessoa Física 5.530,00 3.030,00 4.120,00 8.312,08 20.992,08

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.849,25 6.022,66 10.414,91 10.713,52 31.000,34

Outros (especificar) 863,90 763,90 0,00 293,50 1.921,30

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 81.702,08 72.300,21 91.673,85 88.684,25 334.360,39

ANEXO I

RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA - COSEMS/CE II QUADRIMESTRE 

PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020

Saldo do Mês 53.204,44              62.632,74              43.230,48              46.682,92              

Saldo do Período Anterior 53.204,44              115.837,18            159.067,66            

Saldo Final 53.204,44              115.837,18            159.067,66            205.750,58            205.750,58            

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems
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CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEAPÀ - COSEMS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DOS SECRETÀRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE
DO CEARÀ

Aos Vinte e trés do mes de outubro do ano de d01S mil e Vinte aconteceu a Assernbteia Ceral
dos Secretanos Municipas de Saude do Cearà, rea"zada na sede do CONSELHO OAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO CEARAL em Fortaleza.
rua dos Tabasaras, 268, e simultaneamente pela p\ataforrna VIRTUAL GOOGLE ME? T de."do
ao atual estado de Pandema da COVID-19 Conferido o quorum regirnenta( estatutarto corn a
presença dos membros da Diretoria Executva secretartos muntclpats de saùde presentes da
Diretorla Executiva Rison Sousa de Andrade. Vice presidente. (SMS Qutxe!ò). e Zulla Mama
Macel de Melo Pelxoto, secretarta geral (SMS Oros), e virtualmente Francisco Jose Cavalcante
Ltma Melo diretor ftnancetro (SMS Itapiuna) Saudando e agradecendo a presença de todos.
procedeu-se c Ingresso na Ordem do Dia. 1. Prestaçâo de Contas do Primeiro e Segundo
Quadrimestre de 2020 e apresentaçào da prestaçào de contas anual de 2019; 2. Impactos
da Covid-19 no Ceara e Aplicaçâo de Recursos COVID e 3. Encerramento da Gestào.
Apos saudar e agradecer a presença de todos, o Vice presidente Rilson Andrade, Iadeado pela
Secretaria geral Zul!a Macel, passou a voz ao Diretor financeiro para que fosse in;ctada a
Assemblela com a prestaçào de contas. Francisco Jose apresentcu o detalhamento das
recejtas e despesas do COSEMS/ CE previamente apresentada ao Conseiho Fiscal desta
entidade Referente ao prmetro quadrimestre de 2020 (periodo de janetro a abrul) a apuraçào
das recettas de repasse do CONASEMS atraves da Portaria MS 220/2007 foi na ordem de RS
442.170,92 (quatrocentos e quarenta e d01S ml. cento e setenta reals e noventa e dos
centavos) que somado ao rendimento no periodo no valcr de RS 150,06 (cento e Cinquenta
reas e sets centavos) com movimentaçâo excluswa pelo Banco do Brasil Conta Corrente
4578-0, Agéncia 3515-7. A anahse das despesas Importou no montante de RS 361.847,92
(trezentos e sessenta e um ml, 01tocentos e quarenta e sete reats e noventa e dcts centavos)
Foram detalhados os principals elementos de despesas a saber folha de pessoal, beneficios
e encargos sociais — RS 231.392,57 (duzentos e trnta e um trezentcs e noventa e dOlS
reats e cinquenta e sete centavos)„ seguido outras despesas com Serviço Terceiro Pessoa
Fisica e Pcssoa Juridica, Diârias/Ajuda de Custo, Importando o valor de RS 93.369,60
(roventa e tres ml e trezentos e sessenta e nove reas e sessenta centavos)- Os demajs
eiementos de despesa (material de consumo, impostos Itaxas, tarifas bancarias,
passagens, combustiveis e lubrificantes, aquisicào de bens môveis e tecnologia de
informatica e outros), Importou na quant'a de RS 37.085,75 (trtnta e sete ml. 01tenta e cinco
reats e setenta e (Zinco centavos) A segunda movmentaçào no Banco do Brasi), Conta
Corrente de no 15199-8 — Agéncia 3515-7 BB, de titulandade do COSEMS/CF apresentou
um saldo a crédlto do periodo antertor de RS 12.161 , 30 (doze ml. cento e sessenta e um reas
e trsrtta centavos)i ccm rece•ta no periodo de RS d 5.644,65 (qunze mil, selscentos e quarenta e
quatro reats e sessenta e ctnco centavos) decorrente de locaçào de estandes e Inscnçôes para
particvaçâo do XVII Congresso COSEMS-CE. deduztndo a importància de RS 12.254,30 (doze
ml! duzentos e c;nquenta e quatto reals e tanta centavos) referente a despesas de



COSEMB CE

programacào de atividadoe, encontrou se prorrogada dcv'do a pandernta COV!O. 10.
prevtsào até dezembro de 2020 podendo novamente ser alterada Depuradan ao receitas e
despesas totalizadas no segundo quadrijnestre de 2020. perpassou-se urn saldo financeiro a
executar da monta de R$ 165.221 ,94 (cento e sessenta e cinco md, duzentos e unte e urn reates
e noventa e quatro centavos) Em ato continuo toj apresentado o resumo da prestaçáo de
contas relativo ao convénio CONASEMS atraves da Portaria MS 220/2007 referente ao ano
dc 2019 cujo repasse de FRS 426 020 82 (um milhão. quatrocentos e Vinte e sets mó
novecentos e Vinte reats e oitenta e doys centavos) que somado ao rendimento de 1 538,04
(um md, quinhentos e trinta e Oito reais e quatro centavos), totalizou a rnorra de
RSI 428 458 86 (um milhão, quatrocentos e vinte e Oito ml quatrocentos e c;nquenta e oito
reas e oitenta e sets centavos) e uma despesa total no valor de R$ 1 392 048 oe (um rnÔháo
trezentos e noventa e dcts mil, quarenta e Oito rems e Oito centavos, finalizando o ano de 2019
com um saldo a maior de R$36 410,78 (trinta e sets mil. quatrocentos e dez reais e setenta e
oito centavos) Facultada a palavra aos secretários presentes para questionamentos e
considerações, ao final por aclarnaçâo, decidiram os presentes a aprovação das contas do
período acma descntos. Dando continuidade à Assembleia Geral. o vice-presidente Rilson
Andrade passou a abordar o segundo ponto de pauta Impactos da Covid-19 no Ceará e
aplicação de recursos Covid Rilson destacou o abordado nas recentes notas técnicas
divulgadas via Ministério da Saúde - CONASEMS. que tratam das dúvidas que muitos
secretános ainda têm sobre aplicação dos recursos Covid pr:ncipalmente na execução de
obras e na restruturação das redes de saude, ressaitando também que os recursos não
aplicados precisam ser executados, e lembrando os presentes sobre a necessidade de
prestação de contas das gestões por melo do DIGISUS Em seguida. o assessor tecnico do
COSEMS/CE Ângelo Nóbrega, comentou os pontos ressaltados por Rilson Andrade O diretor
financetro da Institutçâo, Francisco José salientou a atuação por parte da sua gestão, de gastar
os recentes recursos recebidos de forma gradual. tendc em Vista que as despesas da
pandemia Indicam perdurar por um tempo anda Indetermtnado, de modo que para o secretáno
e necessano realizar gastos de forma calculada para manter ações de saúde de combate a
pandema nos meses a seguir. Rilson Andrade retnterou a Importância da questão, afirmando
que a pandemia é um processo multo dinàmtco, com novas situações surgindo a todo
momento, e que diante da indertemjnação do seu fim, é prudente que as gestões utilizem os
recursos com parcimónia e precisão, tambem pensando em prováveis dificuldades de se obter
novos recursos Covid no futuro O secretarto de Saude de Limoeiro do Norte, Deolino Júnior,
pediu a palavra nesse momento para apresentar uma experiência utilizada no seu rnurvcipo
Segundo o secretamc eie solicitou ac Conselho Muntctpal de Saúde a cnaçào de uma
Corntssáo de Recursos Cowd, e feitas as nomeações necessanas, tornou-se função dessa
comssào, junto a secretana mumc•pal, o plano de aplicação dos recursos Covid de acordo com
as necessidades do mumcipio Dessa forma, o trabalho do gestor acaba respaldado, dando a
.segurança necessana para a execução das açôes de saúde que utlizam esses recursos O
vice-presidente Rilson Andrade elogiou a açáo do mumclp10 de Limoeiro do Nortee O secretarto
de saúde de Tamboril, Rayney Lima. pediu a palavra e reafirmou as duvidas que os secretários
têm em relação a utlj;zaçâo dos recursos enviados atraves das ultimas portarias, diante do

R'Jd de ; : CEP 60060400
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fotnece€*etes do pessoa c posson ti%tca na 
devoluçào do evento

R$ 15.551,65 qtl'"henlos e 

do

esesaenta

Corta Bradesco 23299-8. Agéncia 0741 consta saldo antersor rje RS 0,00 (zero; serri
movitnentaçà.n no periodo Nn Conta Bradesco no 33363•a, Aqénc.ia 0741
Acordo ne SCON201800a12 - OPAS/COSEMS-CE conta
reaftzadn no periodo no valor total de RS 35 434,70 (trsnta e cmco quatrocent0% e 'r:nta e
quatro rems e setenta centavos), um saldo a exocutar de RS 36.174,70 ttr'nta q: ses

cento setenta e quatro reats e setenta centavos) ccoa programaçào de
esccntararn -se sospensas devido a pandemla COVID- 19 Depuraclas ap- receitas e despesas
totali.zadas no prtmewO quadrimestre de 2()20 perpasç.ou-se um saldo finance•ro a e;ecutar da
monta de RS 110.970,64 (cento e dez mil novecentos e setenta rea13 e sessenta e quatro
centavos). Analise da Prestaçào de Contas do 20 Quadrimestre do ano de 2020 (Periodo
de Maio a Agosto). Francisco Jose apresentou o detalhamento das rece!tas e despesas do
COSEMSj CE no periodo sob anàlise, demonstrado em plarulhas e documentos a agudida
prestaçâo de contas para melhor anâhse dos membros do Conseiho Fiscai A apuraçâo das
receitas de repasse do CONASEMS através da Portaria MS 220/2007 fot na orderr de RS
539.942,96 (quinhentos e trjnta e nove mil, novecentos e quarenta e dots reas e noventa e
centavos) que somado ao rendimento no periodo no valor de RS 168,01 (cento e sessenta e
Oito reals e um centavo) totaliza a Importància de RS 540.110,97 (qunhentos e quarenta mil
cento e dez rea:s e noventa e sete centavos) com movtmentaçào exc!uswa pelo Banco do
Brasil Conta Corrente 4578-0, Agôncia 3515-7. A analjse das despesas tmportou no
montante de RS 349.240,10 (trezentos e quarenta e nove ml, duzentos e quarenta real; e dez
centavos) Foram detalhados os principais elementos de despesas a saber folha de pessoal,
beneficios e encargos sociais — R$ 253.508,06 (duzentos e cinquenta e tres mil qujnhentos
e Oltc reas e sels centavos) seguido outras despesas com Serviço Terceiro Pessoa Fisica e
Pessoa Juridica, importando o valor de R$ 51.992,42 (cinquenta e um ml. novecentos e
noventa e dots reas e quarenta e d01S centavos) Os demas elementos de despesa (material
de consumo, tarifas bancàrias, impostos, diàrias e ajuda de custo, aquisiçâo de bens
mOveis e tecnologia de informatica e outros), Importou na quantia de RS 28.859,91 (Vinte e
otto mil. 01tocentos e cmquenta e nove reats e noventa e um centavos) A segunda

movimentaçâo no Banco do Brasit, Conta Corrente de no 15199-8 Agência 3515-7 BB, de
titulartdade do COSEMS/CE. apresentou um saldo a crédlto do periodo anterior de RS 3.398,84

(trés ml, trezentos e noventa e otto reas e oitenta e quatro centvos) sem recelta no periodo e
tendo como deduçào a Importâncja de R$ 1.084,00 (um ml e 01tenta e quatro reas) referente a

taxas bancanas, perfazendo o saldo positivo de RS 2.314,84 (dois ml, trezentos e quatorze
reaas e oitenta e quatro centavos). A Conta Bradcsco 23299-8, Agéncia 0741 consta saldo

antenor de RS 0,00 (zero) sern movimentaçâo no periodo. Conta Bradesco no 33363-8,
Agència 0741 referente a Carta Acordo no SCON201800312 - OPAS/COSEMS-CE Desta
conta regstrou-se despesa reahzada no periodo no valor total de RS 9.450,80 (nove mil.

quatrocentos e c;nquenta reas e 01tenta centavos). ficando urn saldo a executar de

21.231.27 (Vinte e um mgl duzentos e trtnta e um reats e wnte e sete centavos) cup

Put' do: Pra»' de iracemà 60060-440
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atuai percodo onde os da pandemia nâo 'quatt; aos do periodo critico de rneoeg
antenores. mas que anda estão sob constante vigilânc,ia Payney tarnbem rnarufc:stou
preocupacào com es 'futuros processos de compra da vactna contra CovidM9 Encerrando
destaque. Rtlson Andrade avisou aos menibros da Assemblc»a que o terceiro ponto de pauta
Encerramento da Gestão, serja então contemplado A Secretárta Executiva do COSEMS/CE,
Marisa do Carmo Xavier. se antecipou ao momento relembrando aos presentes da realvaçáo da
reuntâo da Comtssâo Intergestores Bpartlte (CIB) na tarde do dia 23 de outubro, onde senarn
dtscut!das e pactuadas pautas Importantes como os recursos da saúde mental e !CMS Marta
do Carmo também explicou aos secretártos os desdobramentos das reuniões e pactuaçóes
antenores que abordaram essas pautas, ambientando a discussào que serra resgatada na CIE
daquela tarde Francgsco José e Rilson Andrade se mantfestaram a favor sobre a Importância
das pautas Mana dc Carmo também salientou a discussão existente entre Governo do Estado
e Aprece em relação aos critérios que serão adotados para o repasse do recurso do ICMS e
que o COSEMS!CE foi convidado a partlcvar da discussão O assessor técnico do
COSEMS/CE Ângelo Nóbrega; entrou no âmbito do encerramento de gestão fornecendo
orentaçóes aos gestores presentes sobre a prestação de contas baseadas nas portanas
divagadas pos pandemta e notas técrucas do Ministér10 da Saúde, levando em conta
indtcadores, desempenho e execução. Rllson Andrade complementou os comentários de
Ângelo Nobregaa se referindo aos requ:sitos para prestações de contas e à Importáncta de seus
cumprimentos por parte dos gestores Rilson Andrade abrtu espaço para os secretános se
mantfestarem na assembleia O secretáno de Tamboril, Rayney Lima, manifestou preocupação
sobre a possibil'dade de aumento dos preços dos itens da Atenção Secundária e pediu atenção
a esse ponto nas discussões com o estado, por melo da Câmara Técnica da Assistência
Farmacêutica e CIB Rtlson Andrade destacou a mpcrtáncta da partlctpação dos gestores
pertencentes a essa Câmara Técnica nas reuniões e solicitou que Rayney manifestasse o seu
ponto de vista na reunião da CIB daquela tarde. Em seguida, encaminhando para o final da
reumão. Francisco José e Ri!son Andrade agradeceram a participação dos secretános
presentes na Assembleva Geral, alertando sobre futuras reuniões para tratar de assuntos
pendentes. como ICMS, e finalizaram o encontro. Em nada mais havendo a relatar, eu,

Ana Isabella Moura de Lima, servidora
estatutarta do COSEMSCE redigi a presente ata, que após Ilda e achada conforme segue
assina pelos membr da Diretoria Executiva presentes

Rllson de Sousa Andrade
Zuila Mana Maciel de Meio

Peixoto Francisco Jose Cavalcante Llrna Melo (VIRTUAL)

Rilson Souza de Andrade

Secretário de Saúde
CPF: 804.571.854-49



Ofício nº 0523/2020 – CONASEMS 

Brasília, 25/11/2020. 

A Sua Senhoria a Senhora 

Sayonara Moura de Oliveira Cidade 

Presidente do COSEMS/CE 

Rua dos Tabajaras, 268 2º andar - Praia de Iracema. Fortaleza/CE 

CEP: 60060-510 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0058/2020. 

Ilustríssima Senhora, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0058/2020 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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