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1 - Introdução 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas é uma 

associação civil, pessoa jurídica de direito privado, registrada 

primitivamente sob nº 6.284 no livro A nº 43 em 20/10/93, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de 

duração por prazo indeterminado, com sede e foro em Manaus, Amazonas, 

regendo-se pelo presente estatuto e normas complementares. Entre nossas 

principais atribuições, destacamos: 

 

1) Funcionar como órgão permanente de intercâmbio de experiências e 

informações de seus associados; promover o fortalecimento da 

política de saúde das Secretarias Municipais nas esferas municipal, 

estadual e federal; 

 

2) Diligenciar no sentido de que as Secretarias Municipais de Saúde 

participem das decisões tomadas pelos órgãos municipais, estaduais 

e federais, que lhes interessem diretamente; 

 

3) Encaminhar aos órgãos competentes propostas para equacionar os 

problemas da área da saúde; promover estudos e propor soluções aos 

problemas relativos ao desenvolvimento da área da saúde; 

 

4) Orientar e promover a realização de congressos, conferências, 

seminários e outros eventos de interesse do setor saúde; 

 

5) Garantir representação das Secretarias Municipais de Saúde em toda 

e qualquer comissão da esfera estadual constituída para tratar de 

assuntos de interesse do setor saúde, dentre outras citadas no estatuto 

da entidade. 

 

 



Este relatório traz um resumo das Ações do COSEMS-AM durante o 

quadrimestre de Maio a Agosto de 2020. 

 

2 – Objetivos  

 

1 - Fortalecer a gestão municipal de saúde 

 

1.1) Realizar eventos de interesse da gestão municipal de saúde; 

 

1.2) Monitorar a elaboração dos Instrumentos de Gestão; 

 

1.3) Apoiar s organização das Conferências Municipais de Saúde; 

 

1.4) Fortalecer as regiões de saúde dentro do processo da EPS; 

 

1.5) Elaborar instrumentos informativos sobre assuntos pertinentes aos 

gestores; 

 

1.6) Tratar politicamente assuntos de importância para a saúde municipal. 

 

 

2: Executar o Programa “Apoiador” no Amazonas 

 

2.1) Atuar nos espaços regionais do SUS; 

 

2.2) Apoiar os gestores municipais para serem protagonista nos espaços de 

discursão do SUS; 

 

2.3) Fortalecer o processo da Educação Permanente dentro da gestão; 

 

2.4)Participar dos curso de aprimoramento desenvolvido pela Rede 

Colaborativa. 

 

3: Fomentar pauta positiva para saúde municipal na mídia, realizando 

a defesa política da mesma. 

 



3.1) Divulgar notícias, informações e reportagens sobre desafios e avanços 

no âmbito municipal na internet e jornais; 

 

3.2) Estimular os gestores a mostrar alternativas inovadoras e socialmente 

inclusivas que visam ações de promoção da saúde;  

 

3.3) Uso do site da SMS disponibilizada dentro da plataforma do 

COSEMS/AM; 

 

3.4) Divulgação em mídias digitais das notícias e fatos do cotidiano do 

COSEMS/AM. 

 

3 – Desenvolvimento das Ações nos meses de Setembro a 

Dezembro de 2020. 

 

SETEMBRO  

 

01 a 11 de SETEMBRO – Continuação de atendimentos na sede com foco 

na pandemia do Covid-19, e viagem da apoiadora regional, Helany 

Marques ao Município de Santo Antônio do Içá. Elaboração da 

Convocação para a Reunião Ampliada da Diretoria Executiva do Cosems-

AM e Reunião da CIB. Reunião com os apoiadores para atualização do 

quadro de cronograma da verificação diária do DOU. 

14 a 18 de SETEMBRO – Divulgação do boletim diário de casos de 

Covid-19 disponibilizado pelo Estado e levantamento de números nos 

munícipios com informações diretas dos gestores. Capacitação do DISA 

RURAL na cidade de Iranduba para analisar a situação nutricional em 

todos os ciclos de vida, com a participação de enfermeiros, psicólogos, 

nutricionistas, ACS, assistentes sociais – Ação comandada pela Assessora 

Técnica em Saúde, Adriana Moreira. Também em Iranduba, a Assessora 

Ester Mourão realizou ações de nutrição, contendo oficina sobre 

desnutrição, obesidade e alimentação saudável. Participaram 30  

profissionais de saúde do município. Continuidade no trabalho da 

apoiadora Helany Marques em Santo Antônio do Içá. 



21 a 30 de SETEMBRO – Realização de atendimentos aos gestores via 

whatsapp e ligações telefônicas. Levantamento do numero de casos de 

Covid-19 nos Municípios do interior do Estado. Convocação e participação 

na Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite. Participação na 

Reunião Virtual da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas. Elaboração do Observatório Cosems-

Am referente ao seguinte tema: o preenchimento do FORMSUS referente 

as atividades   do Médico CRM Brasil e Intercambista Individual, 

participantes  do Projeto Mais Médicos  referente ao Mês de Setembro de 

2020. Fim da ultima etapa de inscrições para a Mostra Virtual: Brasil, aqui 

tem SUS. 

 

OUTUBRO  

01 a 09 de OUTUBRO – Contato com os gestores através de ligações 

telefônicas e mensagens no whatsapp. Levantamento diário do número de 

casos de Covid-19 com informações passadas diretamente pelos Secretários 

de Saúde Municipais e pelo Secretaria do Estado. Participação na sessão do 

SIG SSAN NORTE-  por webconferência, com o tema: Escala Brasileira 

de Insegurança Alimentar -EBIA Indígena. Divulgação dos 5 trabalhos 

selecionados pelo Amazonas para serem enviados ao CONASEMS, para 

concorrer à Mostra Virtual: Brasil, Aqui tem SUS. Inicio da campanha do 

Outubro rosa nos Municípios.  

12 a 16 de OUTUBRO – Contato com os gestores através de ligações 

telefônicas e mensagens no whatsapp. Levantamento diário do número de 

casos de Covid-19 com informações passadas diretamente pelos Secretários 

de Saúde Municipais e pelo Secretaria do Estado. Recebimento do convite 

para o e “Encontro com os COSEMS”, cujo objetivo era a discussão dos 

principais temas que estão em evidência, levando em consideração o 

momento eleitoral, pandemia e final de gestão. Também ampliar a escuta 

junto ao COSEMS em relação aos possíveis anseios, fortalecendo a 

cooperação para juntos buscarmos os encaminhamentos necessários. 

Divulgação da Live da 3ª etapa da I Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. A 

Experiência que representou o Estado do Amazonas na “I Mostra Virtual: 

Brasil, Aqui tem SUS” foi: Saúde ribeirinha no gerenciamento para 



organização dos serviços de saúde na ubs flutuante para enfrentamento da 

covid-19 no município de Autazes/Am - Gigellis Duque Vilaça – Autazes 

 

19 a 23 de OUTUBRO – Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 com informações passadas diretamente pelos Secretários de 

Saúde Municipais e pela Secretaria do Estado. Reunião com o novo 

Presidente do Cosems- AM para alinhamento de equipe. Cancelamento 

da Reunião Ordinária da CIB/AM de outubro/2020, por iniciativa do 

Coordenador da CIB/AM, que informou que as pautas seriam direcionadas 

para a reunião de novembro. Elaboração e divulgação do Observatório 

Cosems-AM, com o seguinte tema: Divulgação da 4ª chamada (20º 

ciclo/Edital nº8) do Mais Médicos com a publicação da lista dos 

municípios elegíveis para recebimento de médicos aptos à reincorporação 

ao Programa. 

 

 

26 a 30 de OUTUBRO – Fechamento da campanha do Outubro rosa nos 

Municípios. Realização de atendimentos aos gestores via whatsapp e 

ligações telefônicas. Levantamento do numero de casos de Covid-19 nos 

Municípios do interior do Estado. Reunião Ordinária da Diretoria 

Executiva Ampliada do Cosems-AM. Continuidade nos trabalhos e nas 

demandas recebidas. Participação na Live da 3ª etapa da I Mostra Virtual 

Brasil, aqui tem SUS. A Experiência que representou o Estado do 

Amazonas na “I Mostra Virtual: Brasil, Aqui tem SUS” foi: Saúde 

ribeirinha no gerenciamento para organização dos serviços de saúde na ubs 

flutuante para enfrentamento da covid-19 no município de Autazes/Am - 

Gigellis Duque Vilaça – Autazes 

 

NOVEMBRO 

02 a 13 de NOVEMBRO – Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 com informações passadas diretamente pelos Secretários de 



Saúde Municipais e pela Secretaria do Estado. Convocação para reunião 

virtual com todos os apoiadores e consultores referentes ao 

acompanhamento de transição de metodologia de alocação dos recursos 

financeiros federais para os municípios no âmbito da Atenção Básica. 

Participação da sessão do SIG SSAN NORTE-  por webconferência com o 

tema: Como vivem as crianças na região Norte: Déficit de crescimento 

Infantil. Reunião virtual com os participantes dos COSEMS indicados para 

o tema; secretários executivos COSEMS (facultativo); Coordenadores de 

Apoio (facultativo); presidentes COSEMS (facultativo) e membros da 

diretoria CONASEMS (facultativo). Reunião de acompanhamento de 

transição de metodologia de alocação dos recursos financeiros federais para 

os municípios no âmbito da Atenção Básica. 

Elaboração do Observatório Cosems-Am referente aos seguintes temas: 

1ºPORTARIA Nº 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020- Que institui, 

em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de 

custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à 

assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção 

Especializada, para viabilização do acesso e resolução das demandas de 

saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos 

individuais e coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus 

(Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 

2020; 2º PORTARIA Nº 3.037, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020 - 

Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI 

Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus 

(COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado do Amazonas; 3º PORTARIA 

Nº 3.040, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020 - Prorroga as habilitações de 

leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 

e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser 

disponibilizado a Estados e Municípios; 4º PORTARIA Nº 3.017, DE 4 DE 

NOVEMBRO DE 2020 - Institui, em caráter excepcional e temporário, 

incentivos financeiros federais de capital, para apoiar a estruturação, 

reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência 

odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, 

para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância 



Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19); 5º 

COMUNICADO- O Ministério da Saúde  prorrogou o envio das bases com 

data limite para esta semana em função do hackeamento dos Sistemas para 

11/11/20 (hoje); 6º PORTARIA Nº 3.065, DE 11 DE NOVEMBRO DE 

2020 - Homologa o resultado da Avaliação de Projetos, nos termos da 

Portaria nº 1.812/GM/MS, de 22 de julho de 2020, e autoriza a 

transferência de incentivos financeiros de custeio aos estados e ao Distrito 

Federal, com projeto homologado, para o aprimoramento das ações de 

gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando à organização e à 

governança da Rede de Atenção à Saúde - RAS, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde; 7º PORTARIA Nº 3.067, DE 11 DE NOVEMBRO DE 

2020 - Estende o prazo para credenciamento e repasse do incentivo 

financeiro de custeio para os Centros Comunitários de Referência para 

Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria nº 1.444/GM/MS, de 29 

de maio de 2020, e os Centros de Atendimento para Enfrentamento da 

Covid-19, de que trata a Portaria nº 1.445/GM/MS, de 29 de maio de 2020; 

8º PORTARIA Nº 3.069, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 - Institui o 

projeto piloto e o incentivo financeiro federal de custeio, para o 

desenvolvimento de ações de promoção para cuidado integral à saúde do 

homem e prevenção do câncer de pênis no âmbito da Atenção Primária à 

Saúde. 

16 a 20 de NOVEMBRO – Reunião interna da equipe do Cosems-AM. 

Divisão das demandas e atendimento por telefone, grupos e e-mails. 

Divulgação da Assembleia Geral e abertura de inscrição de chapas para a 

presidência do Cosems- AM. Convocação para Reunião Ordinária da 

Diretoria Executiva Ampliada do Cosems-AM e Reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite. Elaboração e divulgação do Observatório Cosems-

AM referente aos seguintes temas: 1º A Coordenação-Geral de Saúde 

Bucal/MS elaborou em conjunto com especialistas o Guia de orientações 

para Atenção Odontológica no contexto da Covid-19; 2º A Lei 

Complementar 172/2020, que possibilita a realocação de recursos 

financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Municípios, tem sua 

vigência final até o dia 31 de dezembro de 2020; 3º O Ministério da Saúde 

abriu a possibilidade de prorrogação excepcional, pelo período de mais um 

ano, para os profissionais que atuam no programa Mais Médicos 

selecionados pelo 15º ciclo do projeto. A prorrogação vale para médicos 

com CRM Brasil e também para médicos brasileiros formados em 



instituições de educação superior estrangeiras. No total, 531 médicos terão 

sua prorrogação automática. 

 

23 a 30 de NOVEMBRO – Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 com informações passadas diretamente pelos Secretários de 

Saúde Municipais e pela Secretaria do Estado.  Participação na live especial 

Conasems com o tema Como operar os sistemas de informação 

relacionados a Atenção Básica? para apresentar a operacionalização, as 

funcionalidades e as atualizações do CNES, SISAB e e-SUS AB. Reunião 

da Diretoria Executiva do Cosems- AM e Reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite e Reunião Ordinária da Diretoria Executiva 

Ampliada do Cosems-AM.. Atendimento presencial à técnica da cidade de 

Fonte Boa. Viagem da Apoiadora Regional Ariane Guerreiro À Uarini. 

Continuidade nos atendimentos, elaboração e divulgação do Observatório 

Cosems-AM referente aos temas: 1º PORTARIA Nº 3.193, DE 27 DE 

NOVEMBRO DE 2020 - Institui incentivo financeiro federal, em caráter 

excepcional e temporário, para informatização das equipes de Saúde da 

Família e de Atenção Primária, por meio da implementação de Prontuário 

Eletrônico; 2º  PORTARIA SCTIE/MS Nº 57, DE 27 DE NOVEMBRO 

DE 2020 - Torna pública a decisão de excluir o medicamento calcitriol 1,0 

mcg/mL injetável, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 3º 

PORTARIA SCTIE/MS Nº 58, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - Torna 

pública a decisão de não incorporar o implante biodegradável de 

dexametasona no tratamento do edema macular diabético em pacientes não 

responsivos à terapia prévia com anti-VEGF, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS; 4º PORTARIA SCTIE/MS Nº 59, DE 27 DE 

NOVEMBRO DE 2020 - Torna pública a decisão de não incorporar o 

tetraidrocanabinol 27mg/ml + canabidiol 25mg/ml para o tratamento 

sintomático da espasticidade moderada a grave relacionada à esclerose 

múltipla, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

 

DEZEMBRO 



01 a 04 de DEZEMBRO – Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 com informações passadas diretamente pelos Secretários de 

Saúde Municipais e pela Secretaria do Estado. Divulgação da abertura das 

inscrições para especialização em Vigilância em Saúde na Rede de Atenção 

Primária à Saúde em Manacapuru - Fiocruz Amazônia. Atendimento 

presencial na sede do Cosems-AM ao Secretário de Saúde e Coordenadora 

de Atenção Básica de Uarini. Envio da Convocação para a Assembleia 

Geral e eleições para nova Diretoria do Cosems-AM. Convite para a 

confraternização de fim de ano entre secretários de saúde e funcionários do 

Cosems-AM. Viagem da Apoiadora Regional Romina Brito ao Município 

de Rio Preto da Eva. Elaboração e divulgação do Observatórios com os 

seguintes temas: 1º PORTARIA Nº 3297, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2020 

-  Portaria com repasse financeiro para fortalecimento da EAAB- Institui, 

em caráter excepcional e temporário, o incentivo financeiro de custeio para 

as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e da 

alimentação complementar adequada e saudável para crianças menores de 2 

(dois) anos de idade no âmbito da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil 

(EAAB), na Atenção Primária à Saúde.; 2º Nota Técnica sobre o Acórdão 

nº 3225/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU) que trata da utilização 

em 2021 dos créditos extraordinários provenientes das transferências do 

Ministério da Saúde, por transferência fundo a fundo, para enfrentamento 

da pandemia ainda não executados pelos municípios; 3º PORTARIA Nº 

3.186, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020 - Institui, em caráter excepcional 

e temporário, incentivo financeiro federal a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, destinado à aquisição de equipamentos para reorganização do 

processo de trabalho e qualificação do cuidado e assistência nos 

estabelecimentos saúde Municipais, Distritais e Estaduais de administração 

pública no âmbito do Sistema Único de Saúde, que prestam assistência às 

gestantes, parturientes, recém-nascidos e puérperas, no contexto da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

decorrente do Coronavírus. 

 

07 a 11 de DEZEMBRO –  Continuação dos atendimentos nas demandas 

recebidas pelos municípios. Levantamento diário do número de casos de 

Covid-19 com informações passadas diretamente pelos Secretários de 



Saúde Municipais e pela Secretaria do Estado. Organização para a 

Assembleia Geral e evento de confraternização dos secretários de saúde. 

Realização do Evento, assim como a realização da Assembleia Geral e 

Reunião Intergestores Bipartite. Após a Assembleia Geral as atividades 

continuaram em seu fluxo normal ate o dia 18 de Dezembro. A partir dessa 

data o |Cosems-AM entrou em recesso para as festividades de fim de ano. 

 

4 – Considerações finais 

 

 

Em meio a situação atual onde o novo Coronavírus (COVID-19) vem se 

alastrando em nosso Estado, o Cosems-AM continuou mesmo de longe 

fazendo seu papel de orientação, informação e apoio aos gestores que 

enfrentam na ponta a doença. Seguimos sendo a equipe que chega com as 

informações e estratégias de soluções para que os problemas enfrentados 

pelos gestores sejam resolvidos da melhor forma possível.  

 

 

 

Franmartony Oliveira Firmo 

Presidente do COSEMS/AM 

 

                                           

 

 







 

 

 

 

Ofício nº 0122/2021 – CONASEMS 

 

Brasília, 13/04/2021. 

 

A Sua Senhoria o Senhor 

Franmartony Oliveira Firmo 

Presidente do COSEMS/AM 

Rua Quinto Cúrcio, casa nº 56 - Conjunto Vila Municipal - Adrianópolis. 

Manaus/AM 

CEP: 69057-740 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0003/2021. 

 

Ilustríssimo Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0003/2021 de 

13/04/2021, 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 






