
 

 

  
 

 

                         RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO COSEMS-SC 2º QUADRIMESTRE DE 2020 

 

O COSEMS-SC por meio de sua equipe técnica apresenta neste relatório de atividades 

correspondentes ao 2º quadrimestre de 2020, as ações conforme planejamento e também, 

observamos a existência de algumas atividades que foram desenvolvidas acerca do enfrentamento 

da pandemia da COVID-19, as quais, em parceria com a SES, FECAM, MS, FEHOESC, CES, entre 

outras que passaram assim como o COSEMS compor o COES estadual. 

 

É fato que muitas atividades não seguiram ao planejamento, principalmente pelo fato de a equipe 

estar em home office e o Presidente Alexandre Lencina Fagundes, a Secretária Executiva Simone 

de Souza e Coordenador Técnico Edson Medeiros, estarem participando ativamente do COES e 

auxiliando em todas as ações que foram demandadas, devido ao momento de pandemia. 

 

Nos dias 11 e 27 de maio de 2020 - Foram realizadas reuniões com a equipe técnica por meio da 

plataforma Zoom – a qual o temos assinatura, para elaboração das agendas conforme 

planejamento. Dentre elas a construção de agenda mínima para registros de todas as atividades 

desenvolvidas, criando assim, memoria descritiva das reuniões, organizando listas de presenças 

(formulário google forms). 

 

No mês de maio ainda participamos de agendas com SES/CONASS, CONASEMS, Câmaras 

Técnicas de Gestão, Regulação, Assistência Farmacêutica, APS e do CES – Conselho Estadual 

de Saúde.  

Destacamos as agendas com as regiões de saúde promovidas pela 

SES/COSEMS/FECAM/MS/FEHOESC para implementação da matriz de gerenciamento de risco 

em elaboração, e que os municípios passariam adotar de forma regionalizadas, para a estruturação 

das ações e serviços, bem como para a tomada de decisão regionalmente. Esta ação se estendeu 

nos meses seguintes. 

 

 



 

 

  
 

Reunião da equipe COSEMS, com objetivo de levantar melhorias dos métodos de comunicação, 

visando objetividade e tempo resposta adequado, para as demandas oriundas da gestão municipal. 

 

Nos dias 22 e 29 de junho de 2020 – Realizamos reuniões de equipe para alinhamento e 

implementação e melhoria no portal COSEMS, redes sociais e mídias, para divulgar as ações 

realizadas. Foram discutidas ainda parcerias com SES e FECAM, MS e COREN para realização 

de lives com foco no enfrentamento a pandemia da COVID-19. 

 

Dentre as ações, a organização do drive do COSEMS – (Google drive) para participação de todos 

e visualização tanto das tarefas quanto à contribuições na construção de POP. 

Dentre outras agendas COSEMS no mês de junho, citamos participação de reuniões para 

construção de metodologias – Ferramentas COVID-19 Matriz de Gerenciamento de Risco, Matriz 

GUTAI – (esta iniciada em maio),Esta matriz que fora elaborado por uma Ong – com a participação 

de setores da sociedade civil organizada, bem como da Universidade Federal de Santa Catarina e 

COSEMS. Reuniões do COES que aconteciam todas as segunda-feira, ou nas terça-feira.  

 

Dias 13, 16, e 21 de julho de 2020 – Realizamos reuniões com a equipe interna e apoiadores para 

alinhamentos acerca do enfrentamento da pandemia da COVID-19, bem como de integração com 

os CIES regionais, onde os apoiadores participam de forma ativa, visando assim, auxiliar nas 

orientações nos territórios com foco na EPS. 

Dia 30 de julho tivemos o lançamento oficial do Guia para enfrentamento da COVID-19 – 

CONASS/CONASEMS com participação dos municípios catarinenses. 

 

Dias 5, 7, 10, 11, 13 de agosto iniciamos as primeiras reuniões de implementação do DIGISUS 

MODOLULO PLANEJAMENTO nas dezesseis regiões de saúde do estado. Observamos que 

entramos no mês de setembro com essas ações, e hoje, já temos dos 295 municípios catarinenses, 

265 com todos os dados de cadastros realizados no DIGISUS módulo planejamento.  

Dia 19 de agosto realizamos Webinário com o tema Encerramento da Gestão, com participação da 

Blenda Leite – CONASEMS, na oportunidade contamos com apresentação expressiva dos gestores 

municipais. 



 

 

  
 

Dias 10, 12, 19, 21, e 31 de agosto realizamos as oficinas com as macros regiões de saúde para 

implantação do Guia para enfrentamento da Covid-19 – CONASS-CONASEMS-SES-COSEMSSC. 

 

Florianópolis, 30 de outubro de 2020 

 

 

 

 

 

 



AÇÕES REALIZADAS
COSEMS/SC

2º   QUADRIMESTRE/2020



Reunião SES/COSEMS/FEHOSC - Levantamento de Necessidades
de Capacitação para enfrentamento ao COVID-19

21 MAIO



REUNIÃO COSEMS/SES/FECAM CIR MÉDIO VALE DO ITAJAÍ

15 MAIO



Reunião do Conselho Estadual de Saúde - CES/SC

22 DE MAIO



Reunião CIEVS - Dados Epidemiológicos da Covid-19 em
Santa Catarina

27 DE MAIO



Reunião de Análise e Desenvolvimento da Matriz de
Risco em Santa Catarina

2 DE JUNHO



Reunião Sistema de Regionalização da Saúde - Norte e Nordeste

3 DE JUNHO



Reunião Sistema de Regionalização da Saúde - Sul

4 JUNHO



Reunião de Treinamento - Matriz GUTAI

17 JUNHO



Reunião Ordinária da CIB

25 DE JUNHO



Reunião Secretários, Superintendente Hospitalar e
Diretores Hospitalares

3 DE JULHO



Câmara Técnica Integrada de Gestão e Regulação

09 DE JULHO



Reunião com Hospitais Filantrópicos, MS, SES e COSEMS

10 DE JULHO



Reunião de Orientação de Execução do Inquérito de
Sindrome Gripal em Santa Catarina

13 DE JULHO



Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica

05 DE AGOSTO



241ª Reunião Ordinária da CIB

06 DE AGOSTO



1ª Oficina de Implantação do Guia de 
Enfrentamento à Covid-19 

12 DE AGOSTO

Foi apresentado nas 16 regiões de saúde



Matriz GUTAI governança multinível da pandemia COVID 19

12 DE AGOSTO



Webnário Encerramento da Gestão

19 DE AGOSTO



Câmara Técnica Integrada de Gestão e Regulação

22 DE AGOSTO



Reunião Virtual - SEINSF/GPLAN-SES/REGIONAIS DE
SAÚDE/COSEMS

31 DE AGOSTO





 

  
 

 

PORTARIA Nº. 003/2020-COSEMS/SC  
 

 

O Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina – 
COSEMS, Sr. Alexandre Lencina Fagundes, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo Arts. 18 e 44 do Estatuto Social desta instituição e,  

 

Considerando o que dispõe o §4º. do Art. 24 do Estatuto Social, que caberá aos 
membros titulares do Conselho Fiscal escolher, dentre seus pares, um Presidente, 
que presidirá as reuniões do conselho, e um Secretário, que secretariará as reuniões 
e registrará, em atas, as suas deliberações, e que serão nomeados, através de 
Portaria, pelo Presidente do COSEMS/SC;  

 

Considerando que o Sr. Simão Hasckel, que representava o Conselho Fiscal na 
qualidade de Presidente, nos termos da Portaria nº. 001/2019-COSEMS/SC, 
renunciou ao cargo de secretário junto a secretaria de saúde do município de Dona 
Emma SC, os membros do Conselho Fiscal, em reunião realizada em 26 de outubro 
de 2020, escolheram entre seus pares o Presidente e o Secretário,  

 

RESOLVE,  

 

Art. 1º. Nomear, como Presidente do Conselho Fiscal do COSEMS/SC, a Sra. 
Jaqueline Fátima Previatti Veiga, brasileira, casada, enfermeira, RG nº. 3618546, 
CPF nº. 025.472.479-50, secretária de saúde do município de Mafra SC.  

 

Art. 2º. Nomear, como Secretário do Conselho Fiscal do COSEMS/SC, o Sr. João 
Paulo Garcia, brasileiro, solteiro, empregado público, RG nº. RG: 4.165.269, CPF nº. 
048.158.149-96, secretário de saúde do município de Galvão SC.  

 

Art. 3º. Revoga-se a Portaria nº. 001/2019-COSEMS/SC.  

 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura. Registre-se e publique-
se.  

 

Florianópolis SC, 26 de outubro de 2020.  
 
 
 
 

 

ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES 

Presidente do COSEMS/SC 

 







Ofício nº 0540/2020 – CONASEMS 

Brasília, 25/11/2020. 

A Sua Senhoria o Senhor 

Alexandre Lencina Fagundes 

Presidente do COSEMS/SC 

Rua Esteves Júnior nº 160, 12º andar - Centro. Florianópolis/SC 

CEP: 88015-130 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0075/2020. 

Ilustríssimo Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0075/2020 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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