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APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades realizadas no período de maio a agosto, condizente ao 2º 
Quadrimestre do ano de 2020. As despesas apresentadas foram para realizações das atividades, pessoas 
envolvidas com o RH, Assessorias, energia e apoiadoras institucionais da Rede Colaborativa conforme 
pactuado, o COSEMS/ES assumi todas as despesas de logística, hospedagem e alimentação quando a 
serviço da entidade. Todas as despesas associadas a essas atividades estão apresentadas no Relatório 
Financeiro, referente ao mesmo período, por meio das planilhas para o cumprimento de todas as 
despesas, faz-se uso dos recursos financeiros da Contribuição Institucional. Todas as planilhas são de 
reconhecimento da Diretoria Executiva assinada pelo Presidente do COSEMS/ES e Diretora 
Financeira/Tesoureira do COSEMS/ES, após parecer do Conselho Fiscal aprovada na reunião presencial 
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do dia 08 de outubro de 2020 às 08hs apresentada em assembleia geral com a presença da Secretária 
Executiva do COSEMS/ES e Assessoria Contábil para ciência e pactuação.

Neste período estamos atravessando uma pandemia (COVID-19), que assola nosso País e, não menos 
que o, nosso Estado. Diante dessa crise tivemos que nos reinventar para manter algumas atividades, 
como por exemplo, reuniões e assembleias virtuais, já que o Decreto Estadual veio para manter o 
distanciamento social, proibindo reuniões presenciais e aglomeração de pessoas. 

COSEMS/ES EM ATENÇÃO A SEU ESTATUTO EM 
CONSONÂNCIA COM A SUA MISSÃO VISÃO E VALORES 
TEM COMO PROPOSIÇÕES:
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Missão: O COSEMS/ES tem por finalidade o fortalecimento e autonomia da Gestão Municipal de 
Saúde.

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

Valores: Respeito e dedicação com ética, transparência, comprometimento, qualidade e 
solidariedade.

CENÁRIO DAS ATIVIDADES DE CADA DIRETRIZ 
DO 2º QUADRIMESTRE

DIRETRIZ 01 – Apoio Institucional as Câmaras Técnicas COSEMS/ES

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

_ Realizações: Reuniões: virtuais – 03
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DIRETRIZ 02 – Apoio Institucional aos Grupos Técnicos, Grupos Condutores

_ Realizações: Reuniões: virtuais - 03
                          

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

_ Reuniões: CIR/Metropolitana: virtuais - 03
                      CIR/Central: virtuais - 03
                      CIR/Norte: virtuais – 03
                      CIR/Sul: virtuais – 03
                      Assembleia virtuais COSEMS/ES – 04

Reunião Conselho Fiscal presencial – 01
Reunião de Diretoria COSEMS presencial – 01
Reunião de Diretoria COSEMS/ES Virtual - 01
Reunião virtuais CIB – 03

                      Reuniões virtuais semanais de Alinhamento COVID-19 COSEMS/SESA.
                      Reuniões Coordenação e Apoiadoras Rede Colaborativa - 15

DIRETRIZ 04 – Educação Permanente em Saúde. Ações Realizadas pelas Apoiadoras Rede Colaborativa CONASEMS/COSEMS, 
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                           junto aos   Gestores e Técnicos Municipais:
 Orientação de Portarias
 Informações diversas
 Atendimento Virtual aos Gestores e Técnicos
 Implementação do Guia Orientador para Enfrentamento da COVID -19

                                                                                  

                                        

                                                                                           

                                                                                                 Assembleia Virtual dia 15 de maio de 2020.
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Reunião Virtual Apoiadoras Institucionais COSEMS/ES dia 09 de maio de 2020.
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                                                             Reunião Virtual Diretoria do COSEMS/ES e Secretária Estadual de Saúde SESA dia 28 de maio 2020.
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                                                                                   Assembleia Virtual dia 04 de junho de 2020.

                                                                               

                                                       
Reunião 

Virtual Apoiadoras Institucional 
COSEMS/ES dia 19 de junho de 
2020.
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Apresentação do Guia Orientador para o Enfrentamento da COVID-19 parceria COSEMS/ES e Secretária Estadual de Saúde SESA dia 
24 de junho de 2020.
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                                                                          Assembleia Virtual dia 01 de julho de 2020.
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                          Reunião Virtual de Alinhamento COSEMS/ES e Secretária Estadual de Saúde SESA dia 08 de julho de 2020.
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                                                     Reunião Virtual Diretoria do COSEMS/ES dia 03 de agosto de 2020.
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Assembleia Virtual COSEMS/ES dia 05 de agosto de 2020.
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                            1ª Reunião presencial Diretoria do COSEMS/ES e Secretária Estadual de Saúde SESA dia 27 de agosto de 2020.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É POSSIVEL REINVENTAR E FAZER ACONTECER.

_________________________________________________________

Cátia Cristina Vieira Lisboa
Presidente do COSEMS/ES

Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo.







                                                          

Aos oito dias  do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, no Auditório da ETSUS 
Escola Técnica de Formação em Saúde da Prefeitura de Vitória- 3º andar situado à rua: 
Maria de Lourdes Garcia, 474, Ilha de Santa Maria Vitória/ ES, realizou-se a 3ª 
Assembleia Geral Ordinária Presencial do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde 
do Espírito Santo/COSEMS-ES – às 09:30 horas. A Secretária Executiva do COSEMS/ES 
Srª Marfiza Machado de Novaes justifica a ausência da Presidente do COSEMS/ES Sr.ª 
Cátia Cristina Vieira Lisboa e passa a palavra para 2º Vice Presidente Sr. Haysten Soares 
Custódio Gomes saúda todos os presentes e diz que está é uma assembleia atípica pois, 
estamos passando por um momento de pandemia mas, atendendo solicitações dos 
Gestores a Diretoria do COSEMS/ES decidiu fazer essa Assembleia atendendo a todos 
os critérios de segurança. Pontos de Pauta: Encerramento de Gestão, Programação 
Anual 2021 e Aprovação das Contas do 2º Quadrimestre de 2020.Após o Presidente diz 
que essa assembleia não contará com a participação de Técnicos do Estado e esse é o 
momento de todos juntos colocarem suas dúvidas em cheque e após o Colegiado fará um 
oficio encaminhando as demandas retiradas da Assembleia para que seja de 
conhecimento da SESA e esse é o nosso espaço e devemos nos apropriar dele! Após o 
Presidente Haysten pergunta se temos algum novo Secretário para que seja apresentado 
a todos Sabrina Zanetti São Roque do Canaã, Maria Aparecida Canguçu Pinheiros e 
Esdras Figueira Cazaroti Vila Valério, Haysten parabeniza a todas e diz que este é um 
espaço de ajuda mútua a todos os Secretários. Sendo assim o Presidente passa a 
palavra para Srª Andreia Passamani Secretária de Santa Teresa faz um reforço nas 
palavras do Presidente e diz que não somos nem estamos contra o Estado, mas este é o 
espaço do Gestor blindado e onde podemos reivindicar posições e nos ajudar 
mutuamente. Saulo Secretário de Linhares diz que cada município tem sua peculiaridade, 
mas que basicamente os problemas são os mesmos! O Presidente diz que algumas 
demandas enviadas pelo Estado estão complicando a vida do Gestor lembrado que 
estamos em um período eleitoral em meio a uma pandemia e encerramento de Gestão e 
sita algumas demandas como o novo PDR o Mapa de Risco e o Censo Escolar, sabemos 
que os Estado tem boa vontade mas em fim de gestão fica complicado por em pratica. E 
diz que está tendo dificuldades com o ICEPi que por vezes falta com o suporte aos 
municípios. Quanto ao PDR sabemos que tem que haver mudanças mais precisamos de 
mais estudos para que não caiba erros! Vanessa Secretária de Iúna diz que falta dialogo 
entre os Hospitais e as Secretárias. Marcia secretária de Bom Jesus do Norte sugere que 
a Regulação Formativa seja adiada para 2021. Sigrid Secretária de santa Maria do Jetibá 
diz que algumas noticias que deveriam vir da SESA ao município primeiro sai na imprensa 
depois o município fica sabendo causado grande confusão entre os pares. Roberto 
Secretário de Marilândia diz que o Censo Escolar que foi pedido para ser feito pertence a 
escolas Estaduais e não as escolas municipais e diz que devemos nos manifestar através 
de nota pois os municípios tem outras prioridades. Teresinha Secretária de baixo Guandu 
diz que está fazendo testagem em massa nos servidores pois seu município é pequeno. 
Marcela Secretária de Santa Leopoldina diz que a Regulação Formativa se faz 
desnecessária neste momento. Fabriciano Secretário de Iconha diz que não tem como 
atender as solicitações do Estado. Após o Presidente Haysten passa palavra para Srª 
Marfiza que diz a todos que vai ser retirado todos as demandas solicitadas e 
encaminhadas a Secretária Estadual. Como PDR, Matriz de Risco, Censo Escolar, 
Regulação Formativa, Expansão do SAMU, Regulação de Leitos. Após a Srª Marfiza 
Novaes pede para os Conselheiros Fiscais do COSEMS/ES se apresentem e façam um 
parecer das contas do colegiado do 2º Quadrimestre de 2020. O Senhor Henrique Luis 
Follador Secretário Municipal de Saúde de São Mateus e 1° Conselheiro Fiscal do 
COSEMS/ES faz uma narrativa e apresenta dados financeiros do Colegiado durante o 2º 
Quadrimestre de 2020. Após a apresentação dos dados financeiros em concordâncias 
com a Secretária Municipal de Saúde de Iúna e 2ª Conselheira Fiscal Srª Vanessa 



                                                          

Leocádio Adami, Secretária Municipal de Saúde de Santa Maria do Jetibá e 3ª 
Conselheira Srª Sigrid Stuhr que após analisarem e avaliarem as contas do 2º 
Quadrimestre de 2020 em conjunto com o Contador do COSEMS/ES Sr. Marcelo Siqueira 
pedem a aprovação da mesma. Após deliberação os Secretários Municipais de Saúde 
presentes resolvem aprovar as contas do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde 
do Estado do Espírito Santo. Após Marfiza apresenta a todos a Assessora de 
Comunicação do COSEMS/ES Srª Karolina Gazoni que nos ajudará na divulgação de 
eventos e demais necessidades. Após o Presidente passa a palavra para as Apoiadoras 
do COSEMS/ES Senhoras Rosania Loriato Apoiadora das Regiões Central e Norte e Srª 
Jovelina Aguiar Apoiadora das Regiões Sul e Metropolitana que vão apresentar a todos 
os itens que devemos prestar bastante atenção para o Encerramento da Gestão. As 
Apoiadoras fazem a apresentação dos pontos que devem ser lembrados por todos os 
Gestores para o Encerramento de Gestão como a Transição Comissões com 
representantes indicados pelo novo prefeito e pelo seu antecessor; Finalidade de troca de 
informações necessárias para subsidiar a continuidade da gestão pela nova equipe, 
destacando-se o dever estabelecido pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) 
de transparência sobre todas as informações e documentos relativos à gestão; O gestor 
da Saúde e sua equipe deverão considerar que precisam ser disponibilizadas ao novo 
gestor todas as informações imprescindíveis para que ele dê continuidade às ações e 
serviços de saúde já programados e também possa planejar os anos que virão. Não 
podem ser ignorados o Instrumentos de Gestão. O Gestor de Saúde e sua equipe 
deverão considerar que ao novo gestor precisam ser franqueadas todas as informações 
imprescindíveis para que ele prepare a execução do seu projeto, dentre elas as 

informações financeiras. lei complementar 172/2020.A Lei Complementar 172 de 15 de 
abril de 2020 dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros 
constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
provenientes de repasses federais. Caso seu município tenha utilizado destes 
mecanismos para repriorização dos saldos repassados pelos Fundo Nacional de Saúde, 
tal movimentação além de registrada no orçamento do município, deverá constar no 
relatório de gestão. Vedações da lei de responsabilidade fiscal as vedações previstas pela 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), para o último ano de mandato são 
relativas à prefeitura como um todo e a necessidade de cumprimento dessa legislação 
nem sempre está sob a governabilidade dos gestores municipais da saúde. Vedações da 
lei eleitoral. Ações de enfrentamento à pandemia de covid-19. Apos a apresentação as 
Apoiadoras estão à disposição dos municípios para esclarecimento de qualquer dúvida. O 
Presidente agradece as Apoiadoras e passa a palavra para Srª Marfiza Secretária 
Executiva sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do COSEMS/ES 
e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada será subscrita. 
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Ofício nº 0524/2020 – CONASEMS 

Brasília, 25/11/2020. 

A Sua Senhoria a Senhora 

Cátia Cristina Vieira Lisboa 

Presidente do COSEMS/ES 

Rua Maria de Lourdes Garcia, 474 - Ilha de Santa Maria. Vitória/ES 

CEP: 29051-250 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0059/2020. 

Ilustríssima Senhora, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0059/2020 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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