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APRESENTAÇÃO 

O Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) no Art. 2º 

tem por finalidade congregar as Secretarias Municipais de Saúde, para atuarem em 

prol do desenvolvimento da saúde pública da Universalidade e Igualdade do acesso 

da população aos serviços de saúde promovendo ações conjuntas que fortaleçam a 

descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde-

SUS, em conformidade com o artigo 198 da Constituição Federal. 

§ 1- De acordo com o disposto no Caput as atividades do COSEMS/AL, 

compreendem reuniões, estudos, pesquisas, prestação de serviços, capacitação e 

educação permanente, cooperação técnica em programa e projetos, participação em 

órgãos colegiados públicos e privados, e em órgãos governamentais e não 

governamentais de âmbito estadual e nacional com ou sem fins econômicos que 

atuam na área da saúde ou em áreas correlatas. 

§ 2- Na sua atuação o COSEMS considerará, a sua participação nos órgãos 

Deliberativos e Consultivos da Direção Estadual do SUS, bem como Conselho 

Estadual de Saúde com vistas a discutir e aprovar a Política Estadual de Saúde e o 

seu financiamento. 

Art. 31 A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente, os 10 Vices Presidentes, 

(coordenadores Regionais) Secretário Geral, 1º Secretário, Diretor Financeiro, 

Tesoureiro. 

Ainda de acordo com o Estatuto da Entidade cabe ao Coordenador financeiro 

encaminhar, os balancetes mensais, que são apreciados pelo Conselho Fiscal, e após 

apreciação e aprovação, encaminhar à Secretaria Executiva ao Diretor Financeiro e 

para Diretoria Executiva, com os respectivos relatórios de atividades do 

quadrimestre, aprovada e encaminhada ao CONASEMS. Apresentação da prestação 

de contas na Assembleia Geral de Gestores. 
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INTRODUÇÃO 

 

O primeiro quadrimestre de 2021 foi um enorme desafio para todos os órgãos, 

instituições, entidades e trabalhadores de saúde no mundo devido à ocorrência da 

pandemia da COVID-19. Governos de países desenvolvidos, em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos tiveram que lidar e travar uma verdadeira guerra contra um 

inimigo comum, o coronavírus Sars-CoV-2. A capacidade de resposta e o nível de 

organização dos sistemas de saúde em todos os países foram testados. Podemos 

afirmar que possuirmos o Sistema Único de Saúde/SUS no Brasil nos possibilitou 

capilaridade e agilidade para detectarmos a entrada do vírus e a adoção das medidas 

sanitárias de Prevenção e Controle nos serviços de saúde, preparação da Rede de 

Atenção à Saúde/RAS e orientação da população das medidas não farmacológicas 

de Higienização das mãos, Etiqueta respiratória, uso de Máscaras e de 

Distanciamento social, preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O Brasil é um país continental que apresenta uma diversidade estrutural e 

socioeconômica nas regiões, bem como nos estados da federação. Alagoas é um 

estado pertencente à região Nordeste com população estimada em 3.351.543 

habitantes, que historicamente enfrenta desigualdades sociais, pouco industrializado, 

com baixa oferta de emprego e oportunidade de geração de renda. O SUS está 

presente nos 102 municípios do estado sendo responsável diretamente pela oferta de 

serviços assistenciais à 88% da população, com seu arranjo organizativo configurado 

de acordo com a necessidade da população local e regional, com a disponibilidade 

de financiamento, com o perfil assistencial de oferta de serviços de referência 

municipal, regional e ou estadual com diversidade dos pontos de atenção e na 

capacidade instalada da RAS nos territórios municipais. 

A pandemia da COVID-19 demandou organização e ampliação da Rede de Atenção 

à Saúde e da Vigilância em Saúde para garantir detecção, assistência, 

acompanhamento e monitoramento dos casos, bem como a avaliação do 

comportamento da epidemia em todo o estado. A responsabilidade dos governos 

estadual e municipais com a saúde pública e a necessidade de assumir o 

enfrentamento da emergência sanitária, proporcionou a parceria da Secretaria 

Estadual de Saúde/SESAU e do COSEMS com o intuito de desenvolvermos ações 

coordenadas e integradas. Foram adotadas como estratégias de trabalho reuniões 

técnicas setoriais, grupos de trabalho e a instalação de uma Sala de Situação que teve 

papel fundamental no seu gerenciamento. 

Os trabalhos tiveram início em fevereiro de 2020 e o COSEMS integrou o Grupo 

Técnico/GT que elaborou o Plano de Contingência de Alagoas para o 
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Enfrentamento da COVID-19 juntamente com representantes da SESAU das 

Superintendências de Atenção à Saúde e de Vigilância em Saúde, do Laboratório 

Central/LACEN e das Secretarias Municipais de Saúde de Maceió e Arapiraca, 

atendendo as orientações do Ministério da Saúde. 

 

 

SALA DE SITUAÇÃO 

Principais ações e atividades desenvolvidas respaldadas nas reuniões do GT e das 

discussões e definições da Sala de Situação: 

- Ampliação da vigilância de Síndrome Gripal em todos

 os municípios; 

- Definição de unidades sentinelas para notificação de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave e para coleta de material com swab nasal para realização de testes de 

biologia molecular RT-PCR: UPAS e Hospitais públicos e privados; 

- Providenciar abastecimento do LACEN com insumos para coleta de material 

e realização dos exames, programar treinamento para técnicos de laboratórios e 

preparar Protocolos e Fluxos para o envio das amostras coletadas ao Lacen; 

- Elaboração de Informe Epidemiológico de monitoramento da emergência 

COVID-19 pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em 

Saúde/CIEVS/AL; 

- Capacitar as equipes municipais de saúde de Atenção Básica e de Vigilância 

para diagnóstico, notificação, assistência e monitoramento dos casos suspeitos de 

Síndrome Gripal e dos contatos; - 

Orientar os profissionais da Rede de Atenção à Saúde para diagnosticar, notificar e 

encaminhar Casos suspeitos de SRAG para as unidades de Urgência e Emergência; 

- Estabelecer o fluxo de informação da notificação e monitoramento dos casos 

suspeitos entre os municípios e o CIEVS; 

- Determinar o fluxo de informação de notificação e investigação de óbitos 

suspeitos ou confirmados entre os municípios e o CIEVS; 

- Realização de reuniões das duas Macrorregiões de Saúde com os gestores 

municipais e os coordenadores de Atenção Básica e de Vigilância em Saúde para 

repassar as características e manifestações clínicas da Covid-19, abordagem 

terapêutica e dados epidemiológicos, bem como as orientações e informações da 

Vigilância; 
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- Definição dos pontos de atenção existentes na Rede de Atenção à Saúde do 

estado para prestarem assistência aos pacientes de Covid-19 nos níveis Primário, 

Secundário e Terciário formatando a rede assistencial e a linha de cuidado. Todos os 

municípios foram inseridos com responsabilidades na Atenção Básica através das 

Unidades Básicas de Saúde e com as ações de Vigilância em Saúde. A atenção dos 

níveis Secundário e Terciário ficou sob a responsabilidade dos municípios e do estado 

com oferta de serviços de média e alta complexidade, quais sejam: Unidades de 

Pronto Atendimento, Hospitais de Pequeno Porte, UPAS, Hospitais Regionais, 

Unidades de Urgência e Emergência e Hospitais Gerais de Alta Complexidade; 

- Elaboração do Fluxograma para o paciente com Síndrome Gripal/COVID-

19; 

- Criação do Manejo Clínico Ambulatorial do paciente com Síndrome 

Gripal/COVID-19; 

- Realização de visitas técnicas nas unidades de média e alta complexidade para 

orientação de fluxos, identificação das necessidades de Equipamentos de Suporte, 

Insumos e Recursos Humanos, avaliar espaços físicos disponíveis e condições para 

atendimento de Urgência e Emergência, destinação de leitos Clínicos e de UTI. A 

rede de referência específica foi planejada respeitando a Regionalização da Saúde no 

estado, abrangendo as dez regiões dentro das suas possibilidades e peculiaridades, 

tendo sido iniciada com estruturas já existentes, foi significativamente ampliada com 

os novos hospitais do estado e implantação de novas estruturas e leitos nos 

municípios de referência. As UPAs foram equipadas com Respiradores e os hospitais 

foram ampliando leitos clínicos e de UTI específicos para COVID19. Houve um 

esforço concentrado do Ministério da Saúde, do SESAU, das Secretarias Municipais 

de Saúde e dos serviços hospitalares Filantrópicos e Privados que compuseram a rede 

assistencial para a aquisição de equipamentos, insumos, medicamentos, EPIs, 

ampliação e capacitação das equipes multiprofissionais e adaptação das estruturas 

físicas que se fizeram necessárias; 

- Definição de exames laboratoriais complementares e de imagem, RX e 

Tomografia Pulmonar; - 

Pactuação da Rede Assistencial específica para a COVID-19 na CIB com 

atualizações frequentes da resolução e solicitação de habilitação dos leitos de UTI 

pelo Ministério da Saúde; 

 - Pactuação na CIB para liberação de incentivo financeiro estadual para as 

UPAS, leitos clínicos de Hospitais de Pequeno Porte e oferta de Tomografia; 

- Organização das Bases Centralizadas do SAMU e implantação de Protocolo 

de Transferência dos pacientes suspeitos de SRAG/COVID-19; 
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- Reuniões com diretores e coordenadores de UPAS e da Rede Hospitalar para 

estabelecer o fluxo de pacientes, criar vínculo de comunicação e parceria; 

- Continuidade da Regulação Estadual dos Leitos COVID; 

- Divisão e distribuição das cotas de EPIs enviados pelo Ministério da Saúde 

entre o estado e municípios de forma pactuada e harmônica; 

- Pactuação para rateio de recursos enviados pelo Ministério da Saúde para o 

estado e municípios; 

- Divisão e distribuição de Kits de SWAB para diagnóstico de Covid-19 

enviados pelo Ministério         da Saúde para o estado e municípios; 

- Reuniões semanais da Sala de Situação para avaliação dos dados 

epidemiológicos do estado e das regiões de saúde, definições das ações, 

acompanhamento e monitoramento da estruturação da rede assistencial, aquisição 

de equipamentos, insumos e logística do LACEN e demais assuntos pertinentes. 

- Reuniões semanais com o Centro de Operações Especiais/COE composto 

por Promotores Públicos Federais e Estaduais para repasse de informações referentes 

as providências e ações desenvolvidas para o enfrentamento da pandemia no estado; 

- Monitoramento semanal dos indicadores epidemiológicos e da Matriz de 

Risco para a tomada de decisão pelo governo do estado em relação as etapas de 

flexibilização do protocolo sanitário e a progressão das fases de distanciamento social 

deverá ocorrer quinzenalmente de forma segura em conformidade com o 

monitoramento dos dados; 

AÇÕES DO PROJETO REDE COLABORATIVA 1º QUADRIMESTRE 2021 

O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, em 

parceria com o Ministério da Saúde, via Programa de Desenvolvimento Institucional 

do SUS - PROADI-SUS e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz - HAOC implantou em 

2017, o Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do 

SUS, que tem como objetivo principal, ampliar a capacidade técnica dos gestores 

para melhor e mais forte atuação dos mesmos nos espaços de discussão no âmbito 

local, regional, estadual e nacional, como também oferecer ferramentas para auxiliá-

los no enfrentamento de problemáticas relacionadas ao seu cotidiano de gestão, 

fazendo com que os gestores reconheçam seu protagonismo no processo de 

qualificação. 

Como potência no processo de qualificação e aprimoramento da gestão executado 

pelo Cosems-AL, o Rede Colaborativa tem um papel fundamental no fortalecimento 

das regiões de saúde e das secretarias municipais, sendo as atividades desenvolvidas 

intensificadas, a partir do apoio aos gestores, suporte técnico, suporte para a 
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organização e consolidação das Comissões Intergestores Regionais (CIR), 

construindo em conjunto, um processo de trabalho participativo, qualificado e 

descentralizado, fortalecendo as regiões de saúde e fazendo com que, a capacidade 

gestora dos Secretários Municipais de Saúde de Alagoas seja ampliada para sua 

atuação no espaço municipal, regional, estadual e nacional do SUS, utilizando a 

Educação Permanente como ferramenta potente de transformação de práticas, de 

modo a fortalecer a gestão do SUS. 

Nosso trabalho visa ampliar a capacidade técnica dos gestores municipais de saúde, 

tornando-os protagonistas do processo de fortalecimento das regiões de saúde, 

mediante a utilização da Educação Permanente, organizando processos de trabalhos 

e viabilizando a troca de experiências e compartilhamento de informações de 

qualidade e em tempo oportuno 

Diante do cenário atual, as atividades do Rede foram reformuladas, se adaptando às 

normativas preconizadas pelas autoridades sanitárias, objetivando minimizar o 

aumento no número do contágio pelo Coronavírus no Estado. Este relatório 

contemplarão as atividades desenvolvidas pela coordenação do apoio, como 

também, dos apoiadores do Rede Colaborativa. 

O Rede Colaborativa Alagoas constitui-se por 01 coordenação e 5 apoiadores, 

distribuídos da seguinte forma:  

Coordenador de Apoio: Joelson Castro Lisboa Junior 

Macrorregião I Macro I Macro 

Apoiadores Camila 

Valença 

Joelson 

Lisboa 

Roberto 

Firpo 

Larissa 

Guimarães 

e Kathleen 

Moura 

Mirna 

Vaz 

Regiões de 

Saúde 

1ª e 4ª 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 9ª e 

10ª 

Qd. Municípios 21 20 15 25 21 

 

 Ao longo do primeiro quadrimestre de 2021, além das web-conferências, Reuniões 

virtuais, Reuniões de CIR, CIB, CIT, trazemos aqui de forma genérica uma breve 

relação de atividades em que a coordenação e os apoiadores estiveram inseridos. 

COORDENAÇÃO DE APOIO 
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Direcionamento das ações dos apoiadores nas regiões de saúde; Coordenação dos 

apoiadores no sentido de oferecer subsídios para o desenvolvimento de competências 

técnicas dos mesmos; Contribuição e acompanhando na elaboração do cronograma 

de atividades de campo, bem como supervisionando e dando suporte necessário a 

estas atividades; Comunicação constante com o Grupo Executivo do Projeto para 

atualização de fluxos e tomadas de decisões administrativas e ou pedagógicas 

relacionadas ao processo de formação; Participação nas reuniões semanais entre 

coordenação de apoio e Grupo Executivo; Comunicação constante com assessores 

do Projeto no CONASEMS para esclarecimento de dúvidas, atualizações e 

encaminhamentos; Participação em todas as agendas e eventos do COSEMS, a 

exemplo do Projeto TV Cosems Alagoas, Assembleias Ordinárias e extras, Reunião 

de Diretoria executiva e ampliada; Orientação e acompanhamento junto aos 

apoiadores para o fortalecimento das ações junto aos gestores da Região de Saúde 

no cumprimento das agendas da gestão municipal e interfederativa (Plano de Saúde, 

Programação Anual de Saúde, Relatório de Gestão, Pactuação Interfederativa); 

Realização de momentos para discussão e alinhamento de normativas publicadas e 

Notas Técnicas; Realização de agenda constante com apoiadores para escuta das 

problemáticas das regiões e planejamento das ações do apoio; Intensificação do uso 

da tecnologia facilitando a comunicação entre coordenação e apoiadores; apoiadores 

e gestores; Participação em lives promovidas pelo Conasems que objetivaram discutir 

e esclarecer dúvidas dos gestores e também da Rede Colaborativa e COSEMS quanto 

às inúmeras portarias publicadas pelo Ministério da Saúde; Articulação de reuniões 

com a assessorias técnicas com a Rede Colaborativa para alinhamento de orientações 

acerca das portarias que destinavam créditos extraordinários aos municípios; 

Construção de formulários on-line para levantamento das demandas da sala de 

situação e diretoria do Cosems para o enfrentamento do COVID; Elaboração e 

disseminação de várias pesquisas, bem como, o monitoramento das respostas das 

mesmas; Comunicação constante com apoiadores para alinhamentos semanais para 

discussão do processo de trabalho, atualização das informações, compartilhamento 

de experiências; Organização do fluxo de informações. Diante da enxurrada de 

portarias publicadas recentemente, emiti alerta para os apoiadores, com intuito de 

fortalecer o fluxo que já seguimos: a partir da publicação de alguma normativa, ler, 

se apropriar da informação e em seguida, disparar para os gestores; Monitoramento 

junto aos apoiadores do Boletim Epidemiológico, COVID-19, publicizado pela 

SESAU/AL; Participação intensa de agendas com a SES para discussão de pautas 

relevantes aos municípios nesse período crítico de pandemia; Aproximação com 

apoiadores do SEINSF; Articulação com o Presidente para a participação dos 

apoiadores nas reuniões de Diretoria do COSEMS; 

APOIADORES 

Apoio ao gestor no enfrentamento da situação pandêmica quanto a questões 

estratégicas locais referente ao planejamento do trabalho em equipe – APS e 
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vigilância, organizar o fluxo de informações das ações desenvolvidas para o centro 

de comunicação- boletins epidemiológicos; Acompanhamento da distribuição dos 

EPI´s nas Regiões; Participação nas reuniões dos grupos temáticos da rede 

CONASEMS/COSEMS como Grupos de trabalho técnico da Assistência 

Farmacêutica, Governança da Informação, Direito Sanitário, Vigilância em Saúde e 

outros; Recomendações para a utilização dos testes rápidos para SARS-COV-2 com 

sugestões de estratégias; Orientações acerca dos códigos de registro dos testes rápidos 

para COVID-19; Divulgação dos boletins Conasems e links quanto as lives semanais, 

além de notas e orientações técnicas aos municípios sobre o Coronavirus, aquisição 

de insumos e medicamentos no âmbito hospitalar registro dos casos suspeitos de 

Covid- 19 no e-SUS VE; Previne Brasil, integração do SIPNI e E-SUSAB, programa 

na hora emergencial, programa mais medico; Participação na construção de resumos 

relacionados as Portarias que tratam do COVID-19; orientações em relação as 

recentes e inúmeras publicação de portarias, de leis e outros normativos legais, 

principalmente em se tratando da LC 172/2020, da Portaria nº 1.445, de 

29/05/2020, as legislações diárias referentes a recursos financeiros através de 

emendas parlamentares, todas de 2020, entre tantas outras; Divulgação ampla das 

Notas Técnicas/informativas produzidas pelo CONASEMS, COSEMS-AL e 

Ministério da Saúde como por exemplo a de nº 135/2020- 

CGAHD/DAHU/SAES/MS que orienta os hospitais e gestores municipais e 

estaduais acerca da operacionalização da Portaria nº 758 de 09 de Abril de 2020, 

além de diversos materiais importantes também produzidos por estes organismos do 

SUS; Nota Conjunta nº 02/2020; Participação ativa e sistemática, nas Lives 

realizadas pelo CONASEMS e nas diversas reuniões que estão ocorrendo por meio 

de vídeos conferencias, a exemplo da que ocorreu para discutirmos sobre o e-SUS 

VE juntamente com os coordenadores municipais e SES; Contato permanente com 

os gestores municipais, principalmente efetivando a atualização e cadastro de novos 

gestores, com a devida recepção destes que chegam pelo fato de seus antecessores 

terem se afastado por razões de cunho político-eleitoral; Acompanhamento dos 

sistemas de informação dos municípios como a situação no DigiSUS, atualização do 

PMS e PAS vigente e elaboração do relatório quadrimestral e apresentação conforme 

a LC171/2012; Apoio ao levantamento com os municípios acerca dos medicamentos 

que apresentam dificuldades de abastecimento devido à crise social e sanitária, seja 

em função dos certames licitatórios ou das impossibilidades pelos fornecedores em 

cumprir os contratos vigentes, considerando a necessidade do COSEMS –AL através 

do apoio da rede colaborativa apresentar os medicamentos e respectivas dificuldades 

de abastecimento. Orientações diversas quanto ao momento de Pandemia; dentre 

tantas outras. Intensificação na interlocução junto aos gestores do território para 

reforçar ou entrar em contato com os hospitais sobre a obrigatoriedade do devido 

registro no sistema de ocupação de leitos que servem para o dimensionamento da 

necessidade de expansão da rede de saúde existente, monitoramento de leitos 

habilitados e priorização de novas habilitações necessárias. Orientações aos gestores 
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quanto a execução dos recursos financeiros remanescentes, constantes nos fundos 

municipais de Saúde proveniente de repasses federais e recursos e aplicações 

COVID-19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO DAS ATIVIDADES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021 

JANEIRO 
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No mês de janeiro realizamos atividades de apoio junto aos gestores e coordenadores 

municipais, disponibilizando informações em tempo real, além da participação, 

atuando em grupos condutores de redes temáticas como a Rede de Urgência e 

Emergência, Rede de do Paciente Crônicos, Rede Psicossocial, Rede Cegonha e de 

Pessoas com Deficiência, além de orientação e produção de documentos técnicos 

para o enfrentamento da COVID-19. Paralelo a isso, estamos nos organizando para 

realizar o acolhimento dos gestores municipais, que será realizado na primeira 

semana de fevereiro, e particularmente, nas minhas regiões de saúde mudaram 10 

gestores, 3 deles nos municípios de referência regional, o que requer uma atenção 

especial nesse início de gestão 

 

Reunião sala de situação- Grupo Técnico da Sala de Situação para o monitoramento 

da Covid-19 em Alagoas para avaliar a semana epidemiológica 53 que finalizou o 

ano de 2020. A discussão foi coordenada pelo secretário estadual da Saúde 

Alexandre Ayres e contou com a presença do Secretário de Saúde de Maceió Pedro 

Madeiro. A secretária executiva do Cosems/AL Sylvana Medeiros, que representa a 

entidade no GT. 

 

Secretário de Saúde de Maragogi Francisco participou hoje do programa    da    TV    

Cosems/AL    do    Bate-papo    com    o presidente Rodrigo Buarque sobre 

expectativas e desafios de assumir a pasta de Saúde do município na atual 

conjuntura. 
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O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems/AL) e secretário de Saúde de Jundiá Rodrigo Buarque prestigiou hoje a 

eleição do presidente da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) Hugo 

Wanderley prefeito de Cacimbinhas para o biênio 2021-2022. 

O vice é o médico e prefeito de Maragogi Fernando Sérgio Lira. Rodrigo destacou 

que inicia a nova gestão fortalecendo a parceria com os prefeitos, com o intuito de 

consolidar e continuar alavancando o SUS em todos os municípios alagoanos.  A 

eleição também já definiu a prefeita de Feliz Deserto, Rosiana Beltrão para a direção 

da AMA em 2023-2024 e como vice a prefeita de Senador Rui Palmeira Jeane 

Moura. De acordo com o presidente do Cosems/AL o apoio dos prefeitos é de 

fundamental importância para que os gestores da Saúde aprimorem as ações, sendo 

o usuário do SUS o maior beneficiado. 

 

O  coordenador do  Apoio  Técnico  do  Cosems/  AL Joelson Lisboa e os apoiadores 

regionais Kathlenn Moura, Roberto Firpo, Camila Valença e Larissa Guimarães 

participaram de uma discussão por vídeo conferência com o Grupo Integração Força 

Tarefa do Ministério da Saúde e algumas áreas técnicas da Sesau. Foram abordadas 

estratégias de integração com os diversos setores e discutidos temas como vacinação 

de rotina e Covid-19, arboviroses urbanas, sífilis e indicadores de saúde comuns 

como PREVINE BRASIL, Indicadores interfederativos e PQA-VS. 
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Apoiadora regional do Cosems/AL Camila Nogueira se reuniu na sede da entidade 

com o secretário de Saúde de Messias, Rafael Ayres Montenegro, e dois técnicos da 

pasta para discutir diversos assuntos, a exemplo do financiamento da Saúde; 

Programa Previne Brasil; Programação Pactuada Integrada (PPI); rede de 

assistência, dentre outros de igual relevância. 

 

O Coordenador de Apoio Técnico, Joelson Lisboa, participou hoje da primeira 

reunião ordinária do grupo executivo da Rede Colaborativa 

CONASEMS/COSEMS por meio do Hospital Alemão Oswaldo Cruz-HAOC. A 

pauta principal foi o acolhimento aos gestores 2021- 2024. Na oportunidade Joelson 

Lisboa explanou sobre a proposta de acolhimento que está sendo discutida no 

Cosems Alagoas. Evento tem data prevista para fevereiro. 

 

O presidente do Cosems/ AL Rodrigo Buarque, gestor da Saúde de Jundiá, 

discutiu hoje com a equipe técnica da entidade possíveis propostas para a reunião 
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de Acolhimento dos Secretários Municipais de Saúde, prevista para ocorrer em 

Maceió no próximo mês. 

 

 

Sala de Situação discute com promotores federais e estaduais operacionalização da 

vacina Integrantes da Sala de Situação Covid19 se reuniram ontem com os 

promotores públicos federais e estaduais para esclarecimentos operacionais da 

vacinação contra a Covid19 em Alagoas. 

Foram repassadas as informações de armazenamento, distribuição e critérios para 

definição das quantidades de doses por municípios.  

 

O Coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL, Joelson Lisboa, participou de 

reunião com Ministério Público Federal e Corpo Diretivo do Hospital Escola 

Portugal Ramalho, sobre a situação do referido HEPR. De acordo com Lisboa, a 

reunião se deu pela necessidade de realocação deste equipamento de saúde, em 

virtude do problema causado pela Braskem. Segundo ele, dada a importância do 

serviço hospitalar de emergência psiquiátrica, os órgãos estão antecipando as 

tratativas para a garantia da continuidade da prestação desse serviço. 
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Parceria do Cosems/AL  com  Sesau  é  reforçada  durante  fase  de  imunização  da  

Covid-19  O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL), 

em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), vêm apoiando 

diariamente os municípios alagoanos com a logística de entrega e distribuição das 

vacinas contra a Covid-19, além da oferta de seringas e agulhas de acordo com o 

quantitativo de doses que cada  município  recebeu. 

Importante salientar que a Sesau providenciou o transporte seja terrestre ou aéreo 

para que as vacinas chegassem     o      mais      rápido       possível       em       cada       

recanto       do       Estado. O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, e gestor 

da Saúde de Jundiá, destaca que ao longo destes anos e, sobretudo, durante a 

pandemia a Sesau tem sido parceira dos municípios, inclusive compartilhando 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e testes rápidos com os municípios, 

distribuindo aproximadamente   3  milhões 

 de unidades. “O governo deu incentivo financeiro para a criação de leitos 

clínicos e com respirador mecânico e às Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), 

também a leito clínico de Enfermaria para pacientes suspeitos ou diagnosticados com 

a doença; bem como a diária de leitos clínicos de Enfermaria para hospitais sob a 

gestão municipal”, afirmou o presidente do Cosems/AL.  
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O   secretário   Geral   do   Cosems   /AL, também   secretário   de   Saúde   de   

Água Branca, @ant.kalanko, participou hoje na sede da entidade de reunião do 

Comitê de Saúde Indígena  junto  à   assessora   técnica   do   COSEMS   e   

apoiadora @mirnavazz. A reunião teve como pauta prioritária a chegada da vacina 

nos polos de saúde indígena e a logística de vacinação deste grupo prioritário 

contemplado no primeiro momento da campanha de imunização da

 COVID-19. A reunião contou ainda com a participação do procurador 

federal Bruno Lamenha, o coordenador do DSEI AL/SE Ivaldo Melgueiros, e de 

representantes dos povos indígenas de Alagoas, FUNAI, CONDISE, SESAU. 

 

O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ se reuniu com a Diretoria 

Ampliada do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems/AL) na sede da entidade para discutir pautas como vacinação e logística 

para o evento de acolhimentos dos novos gestores municipais da pasta, que deve 

acontecer no próximo mês. 

 

A gestora de Cajueiro Tamara Florêncio e sua equipe técnica se reuniram hoje com 

a apoiadora regional @camilanvalenca do Cosems/AL para discutir recurso 

financeiro, PPI, CIR, CIB e CIT e Previne Brasil, que é o novo financiamento da 

atenção primária. 
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A assessora técnica do Cosems /AL @mirnavazz participou de reunião hoje com a 

direção do Portugal Ramalho e equipe técnica da Rede de Atenção Psicossocial para 

discutir o alinhamento de propostas para o novo perfil de atendimento do hospital. 

 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas Rodrigo 

Buarque, o Secretário de Saúde de Maceió Pedro Madeiro, a secretária executiva do 

Cosems/AL Sylvana Medeiros e membros da equipe técnica da Sala de Situação 

participaram de reunião de avaliação da COVID-19 em Alagoas, que analisou a 

semana epidemiológica nº 03. Segundo informações apresentadas pela Sesau as 

hospitalizações em leitos exclusivos COVID (UTI e Clínicos) estão seguindo para 

uma possível estabilização. Com relação ao número de casos confirmados com 

hospitalizações (rede pública e privada) o destaque foi feito para 1ª região de saúde, 

seguida da 7ª e 5ª regiões com maior número de casos, principalmente na faixa etária

 de 60 anos ou mais. O presidente do Cosems/AL e secretário de 

Saúde de Jundiá ressaltou que a população deve manter as medidas preventivas para  

redução da   transmissão   do   vírus. "Não podemos baixar a guarda, principalmente 

pelo fato da não redução no número de óbitos em nosso estado para essa semana 

epidemiológica. Estamos avançando nas ações de imunização e breve teremos um 

impacto positivo, principalmente na redução das hospitalizações", alertou o 

presidente do Cosems. 
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Cosems/AL  participa  de  discussões  da  reunião  da  Diretoria  do  Conasems  em  

Brasília O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems/AL) Rodrigo Buarque participou em Brasília, nessa quarta-feira (27), da I 

reunião de 2021 da Diretoria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (Conasems), de forma presencial. Foram discutidos o cronograma de 

acolhimento dos novos gestores, auditoria nos Cosems, campanha de 

imunização/ImunizaSUS; E-SUS Notifica/Alimentação; Comitê de Governança da 

Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19; pauta da Comissão Intergestora 

Tripartite (CIT), dentre outras de igual relevância. A vice-presidente da 

região Nordeste Normanda Santiago participou do evento, que contou com 

programação rica sobre saúde pública de interesse dos municípios brasileiros. O 

secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, falou 

sobre o cenário da Covid-19  e  estratégias  de  vacinac ̧ão.  A reunião  também  contou  

com  a  presença  da  diretora  do departamento de Saúde da família da SAPS/MS, 

Renata de Oliveira, que deu informes sobre os editais do Mais Médicos. “É 

sempre importante participar destas reuniões que tratam de conteúdos da pasta de 

Saúde de interesse de todos os Estados, sobretudo durante uma pandemia, em que 

os municípios estão vacinando contra a Covid-19. Estamos esperançosos em dias 

melhores e o Cosems/AL  está sempre participando de reuniões que possam nos 

subsidiar de informações para darmos a melhor assistência técnica aos gestores 

municipais de Saúde”, destacou Rodrigo, gestor da Saúde de Jundiá. 
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O coordenador de Apoio Técnico do Cosems, Joelson Lisboa, participou de reunião 

com o Grupo Executivo do Projeto Rede Colaborativa-HAOC/MS, na manhã de 

hoje. Como encaminhamento ficou agendado um novo momento com 

coordenadores de apoio para discutir estratégias e divulgação das licenças zoom, 

chamando estados com alta adesão e os com baixa adesão e rever a necessidade de 

capacitação no uso da ferramenta ZOOM. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL, Joelson Lisboa, e equipe se 

reuniu sexta no Café com Ideias, implantado com o intuito de reforçar a educação 

permanente e favorecer o intercâmbio de saberes e conhecimento técnico sobre 

assuntos pertinentes ao SUS. 

 

FEVEREIRO 
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Na última sexta-feira o gestor de Água Branca e secretário geral do COSEMS 

Antônio Silva esteve reunido com a gestora de Pariconha, para discussão acerca do 

aperfeiçoamento no atendimento aos usuários do CAPS. Estes municípios selam 

uma parceria conjunta para atendimento de seus pacientes. Além dos gestores 

estiveram presentes a vice-prefeita de Pariconha, Fátima, e técnicos das secretarias 

envolvidas. O secretário Antônio, também disponibilizou a instituição para 

colaborar com o município de Pariconha no que se fizer necessário. 

 

A gestora de Junqueiro, Amanda Gomes, junto com sua coordenação de atenção 

básica, se reuniram hoje com os Apoiadores regionais Roberto Firpo e Larissa 

Guimarães, para tratar de assuntos pertinentes a pasta da saúde. Entre os assuntos 

abordados, está o novo formato de financiamento da atenção primária (Previne 

Brasil), Rede assistencial da região de saúde, CIR e CIB, programação pactuada e 

integrada, entre outros assuntos. 

 

Técnicos do COSEMS participaram hoje da reunião de avaliação da COVID-19 em 

Alagoas, na sala de situação estadual. Na oportunidade, foram analisadas as 

informações da semana epidemiológica nº 4 (24/01 a 30/01). Segundo as 

informações apresentadas, foi observada uma pequena queda no número de 

internações, em relação à semana anterior. Já as hospitalizações em geral (UTI e 

leitos clínicos) se mantém estável. Em relação as regiões de saúde, a 8ª região, se 

destaca por não ter apresentado queda em relação à semana anterior. Na próxima 

quinta-feira (04/02) haverá nova reunião para a pactuação da continuidade do 

cronograma de vacinação, que será definido de acordo com o saldo das doses 

recebidas e também das doses que estão previstas para chegar no estado. 
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Apoiador Regional do Cosems, Roberto Firpo, participa da primeira reunião 

ordinária do grupo condutor estadual da rede de urgência e emergência (rede RUE) 

para alinhar cronograma e planejamento anual. 

 

 

 

O Consultor Técnico Sival Clemente e O Coordenador de Apoio Técnico Regional 

Joelson Lisboa, estiveram reunidos esta manhã com os apoiadores alinhando as 

últimas informações sobre o acolhimento dos gestores municipais de Saúde que 

acontecerá na próxima semana. 
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No dia (04/02), aconteceu uma reunião extraordinária da Sala de Situação Estadual 

da COVID-19 em Alagoas, com a participação do consultor técnico do COSEMS 

AL Sival Clemente e da assessora técnica Mirna Vaz, junto ao grupo técnico da 

SESAU @saudealagoas. Na oportunidade foram apresentados os dados preliminares 

da vacinac ̧ão contra o coronavirus nos municípios. Conforme as informações, a 

evoluc ̧ão da cobertura vacinal nos grupos priorizados está evoluindo muito bem. Dos 

79 municípios que alimentaram o link do COSEMS, 04 já concluíram a vacinac ̧ão 

na faixa etária acima de 85 anos. O estado está aguardando a confirmac ̧ão de uma 

nova remessa de doses a serem enviadas pelo MS, estimada em 33.000 doses. 

Logo que a confirmac ̧ão seja feita, será emitida uma nova Nota Técnica com as 

orientac ̧ões para a continuidade do cronograma de seguimento da vacinac ̧ão. 

Participaram também desta reunião, de maneira virtual, as representantes do 

Ministério Público, promotoras de Justic ̧a Júlia Cadete, Roberta Bonfim e Micheline 

Tenório. 

Solicitamos aos municípios que sigam as orientac ̧ões repassadas na terc ̧a-feira 

passada e aguardem a nova Nota Técnica. 

 

O Presidente do Cosems Rodrigo Buarque, o Consultor Técnico Sival Clemente e O 

Coordenador de Apoio Técnico Regional Joelson Lisboa, estiveram reunidos nesta 

tarde, juntamente com os apoiadores participando de reunião com o Secretário do 

https://www.instagram.com/saudealagoas/
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Tribunal de Contas da União em Alagoas. Na oportunidade foram discutidas ações 

referentes a implementação do plano nacional de imunização da COVID-19. 

 

Consultor técnico José Sival e Apoiador Regional Roberto Firpo, recebe gestora de 

Feliz Deserto, Geilda Jatobá e sua equipe para alinhamento de datas para discutir 

questões técnicas do município. 

 

Tivemos a grande satisfação de participar da Reunião de Acolhimento, idealizada 

pela secretária de saúde de Dois Riachos, Edijária Camilo, para todos os 

colaboradores da saúde do município. O encontro contou com um momento 

reflexivo sobre os cuidados em saúde mental, apresentação do Programa Previne 

Brasil, que teve como objetivo estimular o envolvimento de todos os profissionais da 

saúde para qualidade do cuidado e o lançamento do novo programa municipal Bem 

te quero. Na ocasião os profissionais da saúde foram homenageados com o 

reconhecimento de honra ao mérito pela atuação durante a pandemia. As assessoras 

técnicas do COSEMS Camila Valença e Mirna Vaz, apoiadora da 9 região, 

participaram do evento. 
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Aconteceu reunião da Sala de Situac ̧ão Estadual da COVID-19 em Alagoas, com a 

participac ̧ão do consultor técnico do COSEMS AL Sival Clemente e do assessor 

técnico Roberto Firpo, junto ao grupo técnico da SESAU @saudealagoas e SMS de 

Maceió. Na oportunidade foi apresentado a situação epidemiológica da semana 05, 

onde o número de casos continua crescendo e também o aumento da taxa de 

ocupação de leitos, o que reforça ainda mais as orientações sobre as medidas 

preventivas, como o uso de máscara e evitar aglomerações, e considerando que 

estamos a três semanas do início da nossa sazonalidade, que favorece a 

transmissibilidade do vírus, foi sugerido aos gestores e gestoras que discutam com 

seus prefeitos e prefeitas a tomada de medidas locais para evitar aglomerações no 

período carnavalesco. 

 

 

https://www.instagram.com/saudealagoas/
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 Acolhimento de Gestores Municipais de Saúde do Conselho de Secretarias 

Mumicipais de Saúde de Alagoas (Cosems) de 2021.O evento teve entre os objetivos 

favorecer a troca de experiências, bem como oportunizar o entendimento de como o 

Cosems/AL pode ser um canal aberto de apoio técnico à pasta da Saúde dos 

municipios e a assessoria de qualidade de sempre. 

O presidente do Cosems, Rodrigo Buarque, gestor da Saúde de Jundiá, disse que o o 

intuito de dividir as discussões por RS é evitar a aglomeração já que Alagoas ainda 

enfrentando a pandemia da Covid-19. 

Participaram do evento o presidente do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (Conasems), Willames Freire, o secretário de Estado da Saúde 

de Alagoas, Alexandre Ayres, a representante do Cosems da Bahia, Jackeline 

Bonfim, a deputada estadual Ângela Garrote e o superintendente estadual do MS, 

Carlos Casado. 

 

Coordenador de apoio e apoiadores técnicos do Cosems/AL participaram hoje de 

reunião com Conasems e todos os Cosems do país para discussão sobre o Programa 

Previne Brasil e teve como temas: Portarias publicadas em 2021 sobre financiamento; 

cadastro no CNES;e Sistemas de informação e monitoramento. 
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Coordenador de Apoio Joelson Lisboa e Apoiador Roberto Firpo participaram nesta 

tarde da reunião da sala de situação COVID-19. Dentre outros temas foram 

discutidos o registro de vacinas no sistema de informações da política nacional de 

imunização-SIPNI. 

 

O Coordenador de Apoio do Cosems Alagoas, Joelson Lisboa, participou nesta 

manhã de web conferência com o Grupo Técnico de Trabalho da Assistência 

Farmacêutica-GTTAF do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - 

CONASEMS. Em pauta foi discutido dentre outros temas a universalização do 

Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFAR-

SUS. 

 

Os gestores da 4a região de saúde se reuniram na última segunda-feira, juntamente 

com o presidente Rodrigo Buarque e a apoiadora da região Camila Nogueira, para 

discussão e planejamento dos serviços de saúde existentes na região. 
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Apoiador técnico do Cosems @firpo07, recebe gestora de Jequiá da Praia Katia 

Valéria para tratar de assuntos pertinentes à saúde da referida SMS e pendências do 

SIOPS. 

 

O gestor de Pilar , André Moraes se reuniu com a apoiadora regional Camila 

Nogueira para tratar de assuntos pertinentes a gestão da saúde. Entre os temas 

abordados foram o novo modelo de financiamento da APS, o Programa Previne 

Brasil e seus indicadores. 

 

O Coordenador de Apoio do COSEMS/AL Joelson Lisboa e o Consultor Técnico 

Sival Clemente, participaram ontem da reunião da sala de situação da COVID-19. 

Dentre os temas discutidos, a necessidade de registro das vacinas no SI-PNI e o 

aumento expressivo de casos em Alagoas. 

https://www.instagram.com/firpo07/
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O consultor técnico do Cosems-AL @sival.clemente participou hoje do Bom Dia 

Alagoas da TV Gazeta para falar da dinâmica da vacinação contra a Covid-19 nos 

municípios alagoanos. Mais uma vez o Cosems-AL dá transparência às ações das 

Secretarias Municipais de Saúde no enfrentamento da pandemia . 

 

Gestores das 3 e 4 regiões de saúde, juntamente com as apoiadoras técnicas do 

COSEMS, Camila Nogueira e Larissa Guimarães, participaram de uma reunião no 

Hospital da Mata localizado em União dos Palmares para apresentação dos serviços 

ofertados pelo hospital. 

 

Gestores e técnicos municipais da Saúde participaram nesta quarta-feira (24) da 

reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) da 1ª Macrorregião de Saúde. Do 

Cosems/AL participaram das discussões o consultor técnico Sival e Coordenador de 

Apoioi Joelson Lisboa e os apoiadores regionais Camila Valença, Larissa Guimarães 

e Roberto Firpo. 

As temáticas envolveram o Plano Nacional de Imunização e Notas técnicas a 

https://www.instagram.com/sival.clemente/
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respeito da temática e situação de cada município com relação ao SIOPS . 

Representantes do Ministério da Saúde e da Sesau também participaram da reunião. 

 

A gestora de Feliz Deserto, Geilda jatobá, junto com sua equipe técnica, se reuniram 

hoje com o Apoiador regional Roberto Firpo, para tratar de assuntos pertinentes a 

pasta da saúde. Entre os assuntos abordados, está o novo formato de financiamento 

da atenção primária (Previne Brasil), Rede assistencial da região de saúde, CIR e 

CIB, programação pactuada e integrada, entre outros assuntos. 
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MARÇO 

 

Gestores da 4ª região de saúde se reuniram hoje para discussão dos serviços 

existentes na região. Participaram da reunião os representantes das redes de atenção 

à saúde da SESAU, que apresentaram os serviços de cada rede, bem como os 

representantes do Cosems, o consultor técnico, Sival Clemente, e a apoiadora 

técnica, Camila Nogueira. 

 

Diretoria ampliada do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas- 

COSEMS/AL, se reuniu nesta tarde para deliberar sobre o recrudescimento dos 

casos de COVID-19 e a realização dos fóruns Regionais de Governança e Gestão. 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859  
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
www.cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

 

Em meio ao Fórum de Governança e Gestão realizado no município de Porto Calvo 

para os Gestores da 2ª Região de Saúde, o Coordenador de Apoio do COSEMS/AL, 

Joelson Lisboa, participou da reunião do Grupo Executivo da Rede Colaborativa 

Conasems/Cosems-HAOC, onde foram compartilhadas as atuações da 

Coordenação de Apoio junto aos apoiadores mediante à Pandemia atual. 

 

O consultor de apoio Técnico do Cosems/AL Sival Clemente, o coordenador de 

Apoio Técnico Joelson Lisboa e apoiadores regionais participaram do Fórum 

Regional de Gestão e Governança em Porto Calvo para discutir, ocasião em entre 

outras pautas a agenda política com as necessidades da 2ª Região de Saúde. 

O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque gestor da Saúde de Jundiá, destacou 

a importância da aproximação cada vez maior entre a equipe da instituição e os 

municípios, no sentido de aprimorar sempre a assessoria técnica prestada aos 

gestores. Ele aproveitou para apresentar o papel da instituição e se colocou à 

disposição das Secretarias Municipais de Saúde. Outros assuntos que se destacaram 

foram a situação atual da Covid-19 no Estado e a operacionalização da campanha 

de vacinação/ apresentação do Programa Previne Brasil, dentre outros conteúdos de 

igual relevância.  
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A vice-presidente do Cosems-AL @edijariacamilo participa agora pela manhã da 

live sobre violência contra a mulher. Para participar da reunião no Google Meet, 

clique neste link: meet.google.com/jyi-pwfg-jsh. 

 

O consultor técnico do Cosems/AL @sival.clemente concedeu entrevista à TV 

Gazeta nesta manhã sobre o atual cenário da Covid-19 em Alagoas e a cobertura 

vacinal nos municipios alagoanos. De acordo com ele, 78 dos 102 municípios 

alagoanos já aplicaram mais de 80% das doses da vacina contra o coronavírus e 35 

superaram os 100%. Segundo ele, a instituição monitora em tempo real a cobertura 

vacinal dos municípios que têm se saído muito bem neste contexto. 

 

A vice-presidente do Cosems-AL @edijariacamilo homenageou com uma rosa 

vermelha as mulheres que fazem a instituição pelo dia 8 de março. Como a apoiadora 

regional @kathleen.moura está em casa se recuperando da Covid-19, ela fez questão 

https://www.instagram.com/edijariacamilo/
https://www.instagram.com/sival.clemente/
https://www.instagram.com/edijariacamilo/
https://www.instagram.com/kathleen.moura/
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de mandar este gracioso recado. Os homens também receberam o mimo para 

presentear suas mulheres. 

 

A vice-presidente do Cosems/AL, @edijariacamilo, o consultor 

técnico @sival.clemente e os apoiadores regionais se reuniram ontem com a 

coordenadora estadual da Saúde da Mulher, Carmen Nascimento e equipe para 

tratar de assuntos pertinentes à Saúde da Mulher no dia comemorativa a este público. 

Foram discutidas estratégias de treinamento aos profissionais de saúde sobre os 

indicadores da saúde da mulher e proposta de monitoramento e alcance destes 

indicadores. Ficou prevista uma outra reunião em data a definir para alinhamento 

das ações. 

 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems AL Joelson Lisboa, o consultor 

Técnico Sival Clemente e apoiadores regionais participaram de web conferência 

realizada nesta manhã sobre as práticas que devem ser utilizadas na APS em meio à 

pandemia. Além de protocolos, processos de trabalho foram tratados temas com a 

regulação de leitos em tempo de COVID. A reunião foi realizada em parceria com 

a SESAU. 

 

https://www.instagram.com/edijariacamilo/
https://www.instagram.com/sival.clemente/
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Os municípios alagoanos estão recebendo a partir de hoje as doses de vacinas contra 

a Covid-19 para vacinar o público na faixa etária de 75 a 77 anos. A informação é do 

consultor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems) @sival.clemente, que manhã de hoje concedeu entrevista à TV Gazeta 

sobre o assunto. Segundo ele, a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió já está hoje 

vacinando idosos com mais de 75 anos. Ele ressaltou que pelo menos 78 municípios 

ultrapassaram os 80% de utilização das doses das vacinas recebidas. 

 

O coordenador de Apoio Técnico Regional do Projeto Rede Colaborativa em 

Alagoas Joelson Lisboa se reuniu ontem virtualmente com os demais coordenadores 

estaduais e membros do grupo executivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dentre 

os temas discutidos a nomeação da nova coordenadora de projetos do HAOC, a 

avaliação da equipe sobre a continuidade do projeto e quais Estratégias no repasse 

de informações: integrando esforços das áreas/entes. A assessora 

do CONASEMS, Marizélia participou do encontro. 

 

O panorama da pandemia da Covid-19 em Alagoas e o retorno às aulas 

presenciais/híbrida é a temática da reunião da Undime/AL que o presidente do 

Cosems-AL @rodrigo_buarque_ , gestor da Saúde de Jundiá, participa, além do 

Dirigente Municipal de Educação de Dois Riachos Rubens Araújo, presidente 

da @undimeal e demais dirigentes da pasta. 

O presidente do Cosems/AL destaca o trabalho diário da entidade no apoio aos 

municípios no enfrentamento da Covid-19 e o empenho dos municípios nesta fase de 

imunização da população contra o vírus. 

https://www.instagram.com/sival.clemente/
https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
https://www.instagram.com/undimeal/
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Presidente do Cosems AL @rodrigo_buarque_ participa da reunião on line 

da @amaalagoas na proxima segunda-feira às 10h. O objetivo é o acompanhamento 

do quadro da Covid-19 nos municípios alagoanos e novas medidas restritivas. 

Rodrigo Buarque afirmou que o Cosems-AL está sempre contribuindo nas discussões 

que fomentem à celeridade no combate ao vírus, a exemplo do processo de 

imunização e, sobretudo, a conscientização da população sobre o cumprimento de 

protocolos sanitários e medidas de distanciamento. 

 

O representante do Movimento Unidos pela Vacina – instituído este ano – em todos 

os Estados da federação – Mauro Vasconcelos e diretor Comercial da Associação 

Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH/AL) se reuniu com o consultor técnico do 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) Sival Clemente, 

o coordenador de Apoio Técnico Joelson Lisboa e a equipe técnica da entidade para 

solicitar apoio na divulgação de uma pesquisa junto às Secretarias Municipais de 

Saúde para posteriormente traçar o diagnóstico da situação da vacinação contra a 

Covid-19 no país. 

Segundo ele, o movimento civil é apartidário e foi encabeçado por Heloísa Helena 

Trajano, diretora de uma rede de loja de imóveis de Alagoas, com o intuito de ajudar 

na logística e estrutura para que a vacinação no Estado ocorra de forma célere no que 

diz respeito a atingir a todas as faixas etárias. Mauro reforçou que o objetivo é traçar 

a radiografia de todos os municípios brasileiros e sondar como estão em termos de 

estrutura para receber e armazenar as vacinas, bem como se tem equipe qualificada 

para o manejo e aplicação dela. 

“Contamos com o apoio do Cosems para que os municípios respondam ao 

formulário que fizemos de forma padronizada para todos os municípios do país. Na 

https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
https://www.instagram.com/amaalagoas/
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segunda etapa desta campanha queremos envolver os setores públicos, empresas e 

sociedade civil para ajudar na resolução das dificuldades e problemas encontrados 

para que todos sejam vacinados em tempo oportuno”, afirmou. 

 

Gestores municipais da Saúde participaram hoje de uma roda de discussão sobre as 

fragilidades e experiências exitosas dos municípios referente à campanha de 

imunização contra a Covid-19. O coordenador de Apoio Técnico do Cosems Joelson 

Lisboa, o consultor técnico @sival.clemente e apoiadores regionais do Cosems-AL 

participaram da webconferência Dialogando sobre a vacinação Covid-19 na prática. 

Na ocasião, a Sesau apresentou o percentual dos municípios que utilizaram acima 

de 70% das doses da vacina. O consultor técnico do Cosems 

AL @sival.clemente orientou os que estão abaixo desta média a rever suas 

estratégias, uma vez que somente poderão pegar a próxima remessa de vacinas se 

atingir o percentual de no mínimo 70%. 

"Foi um momento de troca de experiências, no qual alguns municipios expuseram 

suas estratégias de como conseguiram atingir o percentual mínimo de 70%" reforçou 

Sival. 

 

 

https://www.instagram.com/sival.clemente/
https://www.instagram.com/sival.clemente/
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O presidente do Cosems-AL Rodrigo Buarque participou de reunião on-line 

da AMA Alagoa, sobre o panorama atual da Covid-19 e novas estratégias de 

enfrentamento da doença. Rodrigo convocou secretários de Saúde para assistir a 

videoconferência, cuja temática é de interesse de todos. A participação foi restrita aos 

prefeitos e secretários de Saúde. 

 

O cenário preocupante da Covid-19 em Alagoas e a viabilidade da compra de vacinas 

pelos municípios para dar celeridade à vacinação estão sendo discutidos neste 

momento na webconferência da AMA com secretários de Saúde e prefeitos. O 

presidente do Cosems-AL Rodrigo Buarque, gestor da Saúde de Jundiá e o prefeito 

deste município Jorge Galvão, e outras autoridades participam da discussão on line. 

 

Assessores de Comunicação e coordenadores de Apoio da Rede Colaborativa dos 

Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) participaram nesta quinta-

feira (18) de uma reunião para discutir estratégias de divulgação dos fatos de forma 

fidedígna, evitando os fake News, tendo como base os produtos de comunicação da 

plataforma Cidades Contra Covid-19. A assessora de Comunicação do Cosems-
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AL Mary Wanderley e o coordenador de Apoio da Rede Colaborativa Joelson 

Lisboa participaram das discussões que têm entre os objetivos padronizar a 

Comunicação nos municípios. 

A ideia é fazer com que os municípios tenham acesso via 

www.cidadescontracovid19.org.br a uma gama de materiais de fácil compreensão 

para a comunicação de risco, uma vez que a plataforma tem o intuito de apoiar as 

cidades parceiras no combate à pandemia. No site são disponibilizados materiais de 

comunicação gerais sobre a Covid-19 que podem ser usados pelos municípios de 

acordo com as necessidades de cada um no tocante ao enfrentamento do vírus. 

A ideia é que as autoridades possam usar informações adequadas ao contexto local 

para suprir a população com dados técnicos e referendados para evitar e reduzir o 

contágio da Covid-19, inclusive durante o período de vacinação. São filmes para TV, 

spots de rádio, materiais de relações públicas e redes sociais. A plataforma foi 

apresentada de forma objetiva e direta por um dos responsáveis Pedro de Paula. Ele 

destacou o papel relevante da Comunicação na coesão social e que cabe ao setor 

ajudar as pessoas a entender os riscos e quais ações podem adotar durante este 

momento de crise. 

Na ocasião, a assessora técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (Conasems), Denise Reinhart, destacou a importância das Assessorias de 

Comunicação dos Cosems estaduais participarem de forma efetiva dos 

planejamentos de todas ações dos respectivos Conselhos, como uma forma de alinhar 

as ações com a Assessoria Técnica. A iniciativa vai culminar em mais conteúdos 

ricos de mídia de interesse dos municípios e usuários do SUS. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems-AL Joelson Lisboa participou nesta 

tarde de reunião do Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica da 

rede Conasems/Cosems, que discutiu a baixa oferta de medicamentos utilizados 

para intubação oro traqueal e as estratégias que estão sendo tomadas pelo Conass e 

Conasems junto ao Ministério da Saúde para garantir a continuidade do 

abastecimento em âmbito nacional. 
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A apoiadora do Cosems-AL Camila Valença participou da web-conferência para 

discussão do Projeto Piloto do Informatiza APS 

A reunião aconteceu com técnicos do MS de Brasília, de Alagoas, da SESAU e 

do Conasems. 

 

O fortalecimento do Centro de Diagnóstico e 

Imagem @cedimalagoas da @uncisalalagoas como referência para os municípios 

alagoanos foi pauta da reunião de hoje entre o presidente do Cosems/AL Rodrigo 

Buarque, a diretora do Cedim, Kátia Born e o consultor técnico do Cosems, Sival 

Clemente. 

 

Cosems/AL discutiu atual cenário da Covid-19 em live da AMA 

O atual cenário da Covid-19 em Alagoas e o aumento no número de casos e óbitos 

(já foram contabilizados 3.358) foram pontos de pauta da reunião virtual da 

Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), que contou com a participação do 

governador Renan Filho, do presidente do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde de Alagoas (Cosems) Rodrigo Buarque, gestores da Saúde e representantes de 

https://www.instagram.com/camilanvalenca/
https://www.instagram.com/cedimalagoas/
https://www.instagram.com/uncisalalagoas/
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instituições afins. 

O Executivo pontuou que vão chegar aproximadamente 88.200 doses de vacina para 

Alagoas, que serão distribuídas ainda esta semana para que os municípios já 

comecem a administrá-las. Foi informado ainda que a perspectiva é receber novas 

remessas semanalmente, sendo necessária mobilização para conseguir vacinar a 

população o mais rápido possível. A Sesau se colocou à disposição dos municípios 

para ajudar em suas principais dificuldades. 

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque ressaltou que a entidade está fazendo 

um movimento de corpo a corpo com todos os gestores municipais de Saúde com o 

objetivo de orientá-los e ajudá-los nas principais dificuldades relacionadas ao plano 

de vacinação. “Estamos alinhados com a Sesau em todas as discussões sobre a 

pandemia e essa parceira tem sido imprescindível na atual conjuntura”, reforçou. O 

Estado já vacinou 205.695, sendo 155.848 na primeira dose e 49.847 na segunda, 

sendo a faixa etária vacinada no momento a de 68 a 71 anos. 

 

A logística de cada etapa de vacinação, discutida semanalmente pela Sala de 

Situação, foi a tônica da entrevista concedida pelo consultor técnico do 

Cosems/AL @sival.clemente ao Programa @fique_alerta da TV Pajuçara nesta 

terça-feira. 

Ele detalhou a importância da parceria entre Cosems-AL e @saudealagoas nas 

discussões sobre as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e o esforço dos 

gestores municipais de Saúde em aplicar em tempo hábil as doses recebidas nos 

públicos preconizados pelo MS. 

 

https://www.instagram.com/sival.clemente/
https://www.instagram.com/fique_alerta/
https://www.instagram.com/saudealagoas/
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O consultor técnico do Cosems-AL, Sival Clemente participou da reunião da 

elaboração do segundo plano estadual de humanização. A discussão on-line contou 

com a participação dos gestores e técnicos municipais de Saúde da 2a Microrregião. 

 

 

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque concedeu entrevista à TV Gazeta 

sobre a performance positiva dos municípios neste período de imunização no tocante 

à Covid-19. Rodrigo, secretário de Saúde de Jundiá, ressaltou que o Cosems vem 

acompanhando e monitorando diariamente a operacionalização da vacinação nos 

municípios com o objetivo de identificar fragilidades e apoiar na indicação de 

estratégias mais adequadas. 

 

Cosems-AL segue dando visibilidade e transparência às ações e números de 

vacinação nos municípios alagoanos. O consultor técnico da entidade Sival 

Clemente concedeu entrevista sobre o assunto hoje no AL TV 1a edição. Nossos 

parabéns aos gestores e técnicos municipais da Saúde pelo esforço diário em correr 

contra o tempo para imunizar os públicos pactuados na Sala de Situação. 

 

Coordenador de apoio técnico Joelson Lisboa do Cosems-AL e a apoiadora 

regional Kathleen Moura e a equipe técnica do PNI Estadual realizaram ontem visita 

técnica aos municípios de Olho D’agua Grande e Campo Grande. 
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Na ocasião foram discutidas as principais estratégias de vacinação para COVID-19 

e orientações sobre sala de vacina. 

 

Parte da entrevista do presidente do Cosems-AL Rodrigo Buarque ao Bom Dia 

Alagoas nesta sexta-feira sobre o panorama de vacinação nos municípios alagoanos. 

 

A apoiadora regional do Cosems-AL Kathleen Moura participou de reunião sobre a 

construção da linha de cuidado do paciente com sobrepeso e obesidade 

na SESAU/AL. A reunião foi organizada pela Gerência da Atenção Básica e a 

Supervisão de Condições Especificas-Sucesp. 

 

O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ Rodrigo Buarque, gestor de Saúde 

de Jundiá, participa da reunião online com o presidente da AMA, @hcwanderley, 

prefeitos e secretários de saúde; deputados da bancada federal alagoana e Secretaria 

de Estado da Saúde (Sesau). Em pauta o acompanhamento do quadro e assuntos 

relacionados à Covid-19. 

A vice-presidente @edijariacamilo , secretária de Saúde de Dois Riachos , também 

https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
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contribui com as discussões ; bem como o consultor técnico @sival.clemente . O 

diretor do Cosems @ant.kalanko, secretário de Saúde de Água Branca e o 

coordenador de Apoio Técnico Joelson Lisboa e equipe também participam da 

videoconferência ,além do assessor jurídico @vinicius_cerqueira. 

 

A apoiadora regional do Cosems/AL @camilanvalenca participou ontem de 

reunião do Conasems com outros apoiadores e coordenadores de todos os Cosems 

do país, que são os técnicos referência para atenção básica. 

Durante a reunião os representantes do Conasems Diogo Demarchi e Marcela 

Alvarenga repassaram informações sobre o Previne Brasil e o Informatiza APS. Eles 

informaram também que enviaram um documento para o Ministério da Saúde com 

algumas demandas dos estados sobre extensão da capitação ponderada, valor do 

desempenho, cálculo do fator de correção e crédito extraordinário da AB 

Segundo eles, houve uma reunião com o MS para discussão dos indicadores do 

Previne Brasil na qual foram apresentadas as demandas enviadas pelos Cosems 

referentes a dúvidas e a metodologia de cálculo desses indicadores 

 

https://www.instagram.com/sival.clemente/
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O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa participou da 

reunião da Sala de Situação para avaliação da Semana Epidemiológica 12. Foram 

observados que os números já apresentam, mesmo que de modo leve, resultados 

positivos em decorrência do decreto estadual de fase vermelha. No tocante à 

vacinação, ela segue critérios anteriores, sendo importante destacar a diminuição da 

taxa de reprodução de 1,31 para 1,06. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa, participa de 

reunião do Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica do @conasems. 

Em pauta a repercussão do tema discutido na reunião da CIT deste mês sobre os 

medicamentos utilizados para intubação orotraqueal como sedativos, analgésicos e 

bloqueadores neuromusculares e as pautas de distribuição desses medicamentos aos 

estados para os hospitais que fazem parte do plano de contingência. 

Ainda nesta semana será publicada uma nota técnica do @conasss2020 e Conasems 

com as orientações para melhor manejo e consumo de medicamentos de kit 

intubação, recomendando a nota da Associação Medicina Intensiva Brasileira-

AMIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/conasems/
https://www.instagram.com/conasss2020/
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ABRIL 

 

 

O acompanhamento do quadro e assuntos relacionados à Covid-19 foi pauta da 

videoconferência da @amaalagoas , que contou com a participação do presidente do 

Cosems/AL @rodrigo_buarque_ , da vice-presidente do 

Conselho, @edijariacamilo, secretários de Saúde, consultor 

técnico @sival.clemente Sival Clemente, assessor jurídico @vinicius_cerqueira e a 

apoiadores regionais da entidade 

Na ocasião, Rodrigo Buarque afirmou quer o Cosems em conjunto com a Secretaria 

de Estado da Saúde (Sesau) vão dialogar sobre como será a logística de vacinação 

dos pacientes que apresentam comorbidades e desta reunião resultara uma nota 

técnica abordando o assunto, que será disponibilizada para os municípios alagoanos. 

https://www.instagram.com/amaalagoas/
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O coordenador de Apoio Técnico Joelson Lisboa e as apoiadoras 

regionais @kathleen.moura e @larissa23lcg discutiram ontem em Jacuípe 

estratégias sobre vacinação contra Covid-19. 

Na ocasião, também foram discutidos o processo de Trabalho na Atenção Básica, 

Programa Mais Médicos, indicadores do Previne Brasil e Invig. A gestora municipal 

de Saúde Wanessa Cavalcanti destacou a importância da visita técnica da equipe do 

Cosems-AL e do apoio ao município. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa e a apoiadora 

regional @camilanvalenca se reuniram na segunda-feira com a secretaria de Saúde 

de Cajueiro Tamara Florêncio para discutir, dentre outras pautas, recursos federais 

referentes ao custeio dos agentes comunitários de Saúde e os de endemias, além do 

processo de trabalho deles e a Lei Orçamentária Anual. 

https://www.instagram.com/kathleen.moura/
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A secretária de saúde de Santana do 

Mundaú, @paula_cavalcantegomes representante da área técnica de Vigilância em 

saúde pelo Cosems/AL e na manhã de hoje, concedeu entrevista sobre o balanço da 

vacinação contra COVID-19 no estado de Alagoas. 

Alagoas até o momento, recebeu 599.960 mil doses de vacina contra a covid-19, 

sendo aplicadas 373.218 mil doses. Sendo 302.406 pessoas vacinadas com a primeira 

dose e 70.812 com a segunda. Mais de 80% dos municípios alagoanos já 

administraram suas doses de vacinas em relação a 9• pauta de entrega. 

Atualmente, Alagoas está na distribuição da 10ª pauta de vacinas contra a COVID-

19. Nesta pauta foram recebidas 120,1 mil doses, sendo 109,6 mil da vacina 

Coronavac Sinovac/Butantan) e 10,5 mil da vacina Covishield 

(AstraZeneca/Fiocruz) para vacinação de Idosos (63 a 65 anos de idade) e 

continuidade da vacinação dos Trabalhadores da Saúde. Os municípios alagoanos 

seguem avançando e o Cosems vem prestando o apoio necessário para que possamos 

ter toda celeridade nesse processo, em parceria com a @amaalagoas e 

a @saudealagoas #vacinacãocovid. 

 

O presidente do Cosems @rodrigo_buarque_ e o consultor 

técnico @sival.clemente tomaram posse hoje como respectivos conselheiros titular e 

suplente no Conselho Estadual de Saúde de Alagoas (CES), representando o 

https://www.instagram.com/paula_cavalcantegomes/
https://www.instagram.com/amaalagoas/
https://www.instagram.com/saudealagoas/
https://www.instagram.com/explore/tags/vacinac%C3%A3ocovid/
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https://www.instagram.com/sival.clemente/


  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859  
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
www.cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

Cosems/AL . 

A solenidade foi presidida pelo secretário estadual de Saúde @alexandreayres no 

auditório do Cremal, no Pinheiro. 

 

A vice-presidente do Cosems-AL e secretária da @smsdois @edijariacamilo e o 

apoiador regional @firpo07 realizaram nessa quinta-feira uma visita técnica à 

gestora de Saúde de Feliz Deserto @geildalima. O objetivo foi discutir a campanha 

de vacinação contra a Covid-19 e ações referentes ao mesmo assunto. 

 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems), @rodrigo_buarque_ , garante que os municipios alagoanos estão 

abastecidos de oxigênio e não há risco de paciente grave com Covid-19 ficar 

desassistido. 

Rodrigo destacou que, de acordo com os gestores da pasta, as Secretarias Municipais 

de Saúde têm estoque suficiente para a demanda e que só utilizam oxigênio em casos 

de urgência e emergência. 

Os gestores municipais de Saúde de Satuba, Atalaia, Coqueiro Seco, Jaramataia, 

Matriz de Camaragibe, Monteirópolis, Piranhas, Porto Calvo e São Luiz do 

https://www.instagram.com/alexandreayres/
https://www.instagram.com/smsdois/
https://www.instagram.com/edijariacamilo/
https://www.instagram.com/firpo07/
https://www.instagram.com/geildalima/
https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/


  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859  
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
www.cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

Quitunde asseguram que têm cilindros de oxigênio suficientes para atender à 

população em caso de urgência. 

"Portanto, a população pode ficar tranquila que não há risco de falta de oxigênio, já 

que os gestores estão empenhados em não deixar isso acontecer" reforçou o 

presidente do Cosems/AL. 

 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems) @rodrigo_buarque_ participou nesta segunda-feira da live da Associação 

dos Municípios Alagoanos (@amaalagoas) e parabenizou o Executivo pelo 

Programa Vacina Alagoas, que vai liberar a primeira parcela de dinheiro até o final 

de semana para os municípios alagoanos. 

O anuncio foi feito pelo titular da Sesau Alexandre Ayres. Ele garantiu que o 

cronograma está sendo obedecido e o calendário da segunda parcela será feito de 

acordo com o avanço da vacinação nas cidades. 

Os municípios com até 50 mil habitantes receberão R$ 50 mil na primeira parcela e 

até 200 mil habitantes; R$100 mil. 

Rodrigo assegurou que o Cosems em parceria com a AMA tem orientado os 

municípios sobre as regras do projeto Vacina Alagoas. 

Participaram ainda da reunião o presidente da Associação dos Municípios 

Alagoanos (AMA) Hugo Wanderley, prefeitos e gestores da Saúde. A portaria do 

Vacina Alagoas está sendo liberada para o Diário Oficial do Estado. 

https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
https://www.instagram.com/amaalagoas/
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O coordenador de Apoios Técnico Joelson Lisboa e as apoiadoras 

regionais @camilanvalenca e @kathleen.moura discutiram vasta pauta com a 

secretária de Saúde de Cajueiro Tamara Florêncio. 

O financiamento da gestão do SUS na atenção básica, média e alta complexidade, 

vigilância em saúde e Covid-19 foram temas abordados, além das ações e serviços de 

saúde; e planejamento da saúde de Cajueiro. 

 

O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ e a vice-

presidente @edijariacamilo se reuniram com o secretário Executivo 

do @conasems Mauro Junqueira para discutir, entre outras pautas, a 

operacionalização dos municipios alagoanos no tocante à vacinação contra à Covid-

19. 

Rodrigo compartilhou a conquista do Estado, por parte do Executivo Estadual, do 

programa Vacina Alagoas, que vai liberar recursos financeiros para os municípios 

alagoanos. 

A primeira parcela será liberada para os municípios alagoanos ainda esta semana. O 

secretário de Saúde de Roteiro Rubens Barros também fez parte da comitiva 

alagoana, que aproveitou a oportunidade para conhecer a estrutura física do 

Conasems.  

https://www.instagram.com/camilanvalenca/
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Coordenador de apoio técnico Joelson Lisboa e a apoiadora 

regional @kathleen.moura e a assessora técnica do PNI Estadual , Mariana Pacheco 

, realizaram visita técnica ao município de Jaramataia na última sexta-feira. Na 

ocasião foram discutidas estratégias de vacinação para COVID-19 no município e 

orientações sobre o funcionamento da sala de vacina. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems Joelson Lisboa e as apoiadoras 

regionais @camilanvalenca e @kathleen.moura se reuniram hoje com a secretária de 

Saúde de Atalaia @nilzarogeriomalta e coordenadoras de imunização e de atenção 

básica para discutir as estratégias para a vacinação. Foram discutidos também sobre 

o público prioritário de vacinação e o registro no sistema de vacinas que é o SIPNI. 

Na oportunidade, a equipe do Cosems-AL visitou os pontos de vacinação e o local 

de armazenamento das vacinas. 

https://www.instagram.com/kathleen.moura/
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O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ e a 

vice @edijariacamilo entregaram nessa quarta-feira em Brasília à deputada 

federal @terezanelmaal, coordenadora da bancada federal de Alagoas, a pesquisa 

com os 102 municípios alagoanos com as principais dificuldades e estratégias para a 

imunização da Covid-19 nos municípios. 

Os dirigentes do Cosems-AL levaram para a parlamentar o pleito e dificuldades dos 

municípios alagoanos e de que forma a bancada federal pode ajudá-los e fortalecê-

los, no tocante a angariar recursos junto ao governo federal e Ministério da Saúde. 

"Discutimos outras pautas importantes para os gestores municipais da Saúde, já que 

a deputada é atuante nas áreas de inclusão social e trabalho beneficente". 

A vice-presidente Edijária trocou experiências com Tereza Nelma sobre saúde 

pública e a parlamentar ficou de protocolar as demandas da pesquisa feita com os 

municípios em cada gabinete dos deputados federais e senadores da bancada 

alagoana. Tereza Nelma ficou de em breve dar retorno sobre as pautas discutidas no 

gabinete dela. 

 

As estratégias utilizadas para o processo de Vacinação da Covid-19 e os 

encaminhamentos propostos para a continuidade da campanha com êxito foram 

pautas discutidas com o secretário de Saúde de Rio Largo Aroldo Ferro e técnicas do 

município responsável pela vacinação. As apoiadoras regionais do 

https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
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Cosems/AL @camilanvalenca e @kathleen.moura e a técnica do PNI/Sesau, 

Laudiceia Vieira, discutiram o assunto na visita técnica a SMS do município. 

 

Gestores e coordenadores municipais de imunização participaram nesta sexta-feira 

da webconferência sobre vacinação da Covid-19 e Influenza. Participaram da 

reunião representantes do MS e Sesau. 

O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ destacou a importância da 

integração entre as equipes e coordenadores do Programa Nacional de Imunização 

(PNI) e do MS 

"Alagoas tem avançado muito na vacinação. Em caso de dúvidas, é importante que 

os gestores façam contato com o Cosems e Sesau para não ficar sem a informação 

adequada", disse Rodrigo. 

A diretora do Cosems-AL e secretária de Saúde de Sentana do 

Mundaú, @paula_cavalcantegomes, ressaltou que critérios epidemiológicos foram 

seguidos para se definir os grupos prioritários para vacinação da Covid-19. 

A representante do MS em Alagoas Marilda Yamashiro parabenizou o Cosems e 

Sesau pelo empenho e trabalho e reconheceu o esforço dos municipios que não 

chegaram a concluir a campanha da Covid-19 e a partir do dia 21 já entram na da 

Influenza. 

O consultor técnico do Cosems @sival.clemente disse que a de influenza será depois 

do dia 21 porque os municípios estão fazendo a vacinação da Covid em idosos. 

Segundo ele, a da Influenza vai começar com gestantes, puérperas, crianças e 

indígenas. "Importante que os municípios façam seus levantamentos dessas 

populações prioritárias". 

O superintendente de Vigilância em Saúde @herbertcharlesbarros sugeriu que a 

vacinação da Influenza ocorra em outras unidades que não estejam vacinando contra 

a Covid-19. 
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O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems/AL) @rodrigo_buarque_ Rodrigo Buarque (secretário de Saúde de Jundiá) 

mostrou na vidoeoconferência da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) a 

avaliação das doses de vacina no atual panorama do quadro da Covid-19 em 

Alagoas. Da 1ª dose foi avaliada a 11ª remessa e da 2ª; até a 7ª remessa. 

“Pela última pactuação com a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) vale 

salientar que estamos seguindo o Plano Estadual de Vacinação , sendo a prioridade 

agora os portadores de comorbidades, a exemplo dos com síndrome de Down, 

doença renal crônica, anemia falciforme, obesidade mórbida, dentre outros”. 

A vice-presidente do Cosems/Al e gestora da Saúde de Dois 

Rachos @edijariacamilo também participou da reunião com o consultor 

técnico @sival.clemente e o assessor jurídico @vinicius_cerqueira. Leia mais no 

www.cosemsal.org 

 

O coordenador de Apoio e assessor técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa se reuniu 

nesta tarde com Anna Gabriela Lins, nova coordenadora da Assessoria Técnica da 
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Assistência Farmacêutica-Astaf/@saudealagoas para discutir a regularização do 

fornecimento de fraldas geriátricas e o status dos medicamentos do componente 

especializado da assistência farmacêutica-Ceaf. 

 

O secretário de Saúde de Monteirópolis @josivaldo1_nascimento conversou hoje 

com o presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ sobre a campanha de 

vacinação contra a Covid-19 em seu município. 

 

O deputado federal @marxbeltrao anunciou em visita a Jundiá recursos para 

investimento na Atenção Básica. O parlamentar esteve com o prefeito do 

município @jorgegalvao55, a vice Marlene Bonfim, o secretário de Saúde de 

Jundiá @rodrigo_buarque_ (presidente do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde de Alagoas – Cosems) e a equipe administrativa da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Na oportunidade, o deputado federal visitou as obras da Unidade de Pronto 

Atendimento, previstas para serem inauguradas em até 30 dias; a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) Josefa Ferreira - localizada na zona urbana – e que tem sido referência 

para a campanha de vacinação da Covid-19 e da influenza. 

O deputado Marx Beltrão conferiu o avanço da saúde pública do nosso município e 

observou a preocupação da gestão em garantir saúde de qualidade aos munícipes de 

Jundiá que, mesmo sendo um município de pequeno porte, tem implantado serviços 

https://www.instagram.com/josivaldo1_nascimento/
https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
https://www.instagram.com/marxbeltrao/
https://www.instagram.com/jorgegalvao55/
https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/


  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859  
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
www.cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

prioritários evitando que a população se desloque para os grandes centros para 

realizar exames e consultas que podem ser realizados no próprio município", 

reforçou o gestor da Saúde de Jundiá. 

O deputado parabenizou a gestão, colocando o seu gabinete em Brasília à disposição 

para ajudar o município, sempre que possível”, destacou Rodrigo. 

 

Coordenador de apoio técnico do Cosems-AL Joelson Lisboa, a apoiadora 

regional @kathleen.moura Kathleen Moura e a assessora técnica do PNI Estadual , 

Mariana Pacheco , realizaram visita técnica ao município de Minador do Negrão 

para discutir estratégias de vacinação para COVID-19. 

Outro objetivo foi orientar quanto a organização das salas de vacina. Na ocasião 

também foram discutidas orientações sobre a aplicação de recursos públicos de 

origem federal/ estadual e agenda obrigatória de prestação de contas para a gestão 

municipal do SUS. 

A secretária de saúde Keli Cristine ressaltou a importância das visitas de cooperação 

técnica integrada Sesau e Cosems tendo em vista o fortalecimento das ações de 

enfrentamento da covid-19, pensando principalmente no empoderamento das novas 

equipes gestoras. 

 

https://www.instagram.com/kathleen.moura/
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Gestores da 8a Região de Saúde se reuniram hoje (22) para discussão e avaliação 

sobre o andamento da campanha de vacinação contra a COVID-19 na região. Os 

apoiadores regionais do Cosems-AL @kathleen.moura e @firpo07 participaram da 

reunião. O momento foi também de compartilhamento de experiências e tirar 

dúvidas sobre a vacinação de pacientes com comorbidades e o programa Vacina 

Alagoas. 

 

O consultor técnico do Cosems-AL @sival.clemente e as apoiadoras 

regionais @camilanvalenca e @mirnavazz discutiram hoje com as equipes de Saúde 

de Jundiá sobre o Previne Brasil (programa de financiamento da AB). 

O objetivo do encontro foi traçar estratégias para que as equipes possam fazer o 

monitiramento de indicadores e de cadastro, que mostram a situação de 

financiamento da AB no município. 

"Conversamos sobre o que as equipes podem fazer para melhorar os indicadores e 

monitorar os resultados deles e o cadastramento" destacou Camila Valença. 

Segundo ela, no ano passado a equipe técnica do Cosems apresentou o programa 

Previne Brasil município e hoje voltou para reforçar a importância dele. 

 

https://www.instagram.com/kathleen.moura/
https://www.instagram.com/firpo07/
https://www.instagram.com/sival.clemente/
https://www.instagram.com/camilanvalenca/
https://www.instagram.com/mirnavazz/
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O coordenador de Apoio Técnico Joelson Lisboa e a apoiadora 

regional @larissa23lcg visitaram ontem o município de Joaquim Gomes com o 

intuito de apoiar tecnicamente a Secretaria Municipal de Saúde no tocante a questão 

da vacina contra a Covid-19. 

 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems) @rodrigo_buarque_ disse hoje na live da Associação dos Municípios 

Alagoanos (AMA) que nesta terça-feira (27) o Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde de Alagoas (Conasems) vai discutir o atraso nas remessas da 

vacina contra a Covid-19 com o Ministério da Saúde para então emitir uma nota 

oficial sobre o encaminhamento das novas fases do programa de imunização. 

A reunião contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Saúde 

de Alagoas (Sesau) prefeitos e gestores municiais de saúde que discutiram um plano 

para a continuidade da segunda dose da vacina Coronavac, já que o governo federal 

não estaria cumprindo o acordado. 

O atrasou no envio para o Estados levou os municípios a prorrogarem de 21 para 28 

dias a aplicação da segunda dose. 

Diante da atual conjuntura, o presidente da AMA Hugo Wanderley reconheceu a 

dificuldade para o Estado e os municípios cumprirem o que foi pactuado, uma vez 

que o governo federal não estaria dando transparência ao quantitativo existente no 

país. Wanderley defende uma repactuação e um novo plano de vacinação para todos 

os municípios. 

https://www.instagram.com/larissa23lcg/
https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
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Cosems/AL discute com SMS de Maceió estratégias para garantir 2ª dose da vacina 

contra Covid-19 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) 

Rodrigo Buarque e o secretário de Saúde de Maceió Pedro Madeiro se reuniram na 

manhã de hoje para discutir estratégias para a continuidade da vacinação contra a 

Covid-19 na capital e demais municípios alagoanos. 

Na ocasião foram discutidas possíveis articulações junto ao Ministério da Saúde e 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), mediante o 

atual cenário de redução de doses das vacinas. Segundo Rodrigo o MS precisa 

disponibilizar em tempo hábil o cronograma com o quantitativo das doses, pensando 

no planejamento e efetividade de estratégias por parte dos municípios. 

Vale ressaltar que o assunto vem sendo abordado de forma colegiada com 

representatividades da capital, Estado e Cosems/AL. Matéria completa no 

www.cosemsal.org 

 

Cosems/AL busca estratégias para garantir segunda dose da Coronavac 

A Diretoria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems/AL) se reuniu de forma extraordinária nesse sábado para discutir a 

continuidade da vacinação da Covid-19, considerando que o quantitativo de doses 

da vacina CoronaVac enviado pelo Ministério da Saúde na última semana não 

atendeu as necessidades dos municípios alagoanos. 

http://www.cosemsal.org/
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O Cosems/AL, considerando esta situação atípica e visando não prejudicar a 

continuidade da vacinação nos municípios, pactuou com o Estado a prorrogação da 

aplicação da segunda dose da CoronaVac para o prazo de 28 dias, uma vez que a 

prorrogação está tecnicamente respaldada na bula da própria vacina e também já foi 

adotada em outros estados. 

“Com esta estratégia, estaremos assegurando que as pessoas não deixem de tomar a 

sua segunda dose no tempo recomendado. Diante disto, recomendamos aos gestores 

que orientem a população quanto à alteração da data aprazada para a segunda dose 

(D2) da vacina CoronaVac (Sinovac/Butantan), de modo a acrescentar mais sete dias 

à data prevista nos Cartões de Vacinação”, ressaltou o presidente do Cosems, 

Rodrigo Buarque. Matéria completa no www.cosemsal.org 

 

A secretária de Viçosa Núbia Moura e a coordenadora de imunização Tereza 

Cavalcante receberam hoje a visita daa apoiadoras regionais do Cosems-

AL @camilanvalenca Camila Valença e @kathleen.moura , além da representante 

do PNI do Estado, Emilly Francine Silva 

A equipe técnica do Cosems-AL discutiu com a gestora municipal de Saúde as ações, 

estratégias e logistica da vacinação, bem como as dificuldades relacionadas à 

vacinação. 

A titular da pasta disse que todos os postos de saúde têm câmera fria para guardar a 

vacina. A secretária Núbia falou sobre o controle da entrega das vacinas para cada 

posto. 

O município tem dois postos fixos que fazem a vacinação da Covid-19. As técnicas 

do Cosems e da PNI visitaram ainda o ponto fixo central que fica na praça da cidade 

e a Central de Imunização que armazena as vacinas. 

http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/camilanvalenca/
https://www.instagram.com/kathleen.moura/
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O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems) @rodrigo_buarque_ anunciou no fim da tarde de hoje para os gestores 

municipais da pasta que recebeu ligação do presidente do Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) Willames Freire dando sinal positivo 

sobre a vacina D2 da Coronavac que tem faltado não apenas nos municípios 

alagoanos, mas nos demais da federação. 

"Quando saímos da live da AMA de ontem solicitei à equipe técnica do Cosems que 

fizesse o levantamento de tudo que precisamos em Alagoas no que diz respeito a D2 

da Coronavac" afirmou Rodrigo. 

Pelo levantamento do Cosems ficou constatada a necessidade de em torno de 45 mil 

doses. 

"O Conasems já recebeu esta demanda e já está em contato com o Conass e o 

Ministério da Saúde, por meio da SVS, que vai entrar em contato com o PNI de 

Alagoas e até no máximo quinta-feira deve ser feita uma resolução CIB, constando 

a necessidade levantada e informada pelo Cosems", destacou. 

De acordo com Rodrigo, a temática foi um dos pontos relevantes das discussões de 

hoje na Sala de Situação. 

."Estou me debruçando sobre o problema para logo termos uma solução rápida para 

os nossos municípios que estão com dificuldade com relação a D2", ressaltou o 

presidente do Cosems-AL Ele reafirmou o compromisso em fazer o melhor por todos 

os municipios alagoanos. "Sei também que posso contar com os gestores para 

enfrentar qualquer situação, já que a dificuldade é também de outros estados. Nossos 

pedidos foram ouvidos e logo serão solucionados ", reforçou. 

https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
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A equipe técnica do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

Alagoas (Cosems/AL) divulgou ontem (27) uma nota de esclarecimento à população 

alagoana sobre uma informação equivocada veiculada em um portal de notícias com 

o título “Quinze doses fora da validade da vacina AstraZeneca foram aplicadas em 

Alagoas”. 

O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, esclarece por meio da nota que após 

investigação minuciosa em conjunto com o Programa Nacional de Imunização 

(PNI/AL) junto aos seis municípios citados na reportagem (Arapiraca, Delmiro 

Gouveia, Flexeiras, Maceió, Paripueira e Viçosa), foi identificado que todas as doses 

do lote nº 4120Z001 da vacina Covishiield (AstraZeneca/Fiocruz, foram 

administradas dentro do prazo de validade, ou seja, até 29/03/2021 Leia mais no 

www.cosemsal.org 

 

 

 

 

 

http://www.cosemsal.org/
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A importância da oferta de Saúde de qualidade para a população e o alcance das 

metas dos indicadores para que os municípios recebam recursos federais foi uma das 

pontuações feita pelo presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de 

Alagoas (Cosems-AL)  durante visita técnica em Pão de Açúcar. 

Segundo ele, as ações da AP têm que focar na melhoria da qualidade atendimento 

para garantir os recursos da AP. 

Ele destacou a necessidade da integração da Atenção Básica com a Vigilância em 

Saúde. 

A vice-presidente @edijariacamilo comungou da mesma opinião e focou na 

humanização dos serviços para prestar saúde de qualidade à população. Segundo ela 

os profissionais da área devem se sentir corresponsáveis no processo, lembrando que 

nao basta a humanização dos serviços, mas que sejam cada vez mais humanos para 

fazer o atendimento. Leia matéria completa no www.cosemsal.org 

 

O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ e a vice @edijariacamilo visitaram 

nessa quarta-feira (28) o município de Olivença, junto com @mirnavazz, assessora 

técnica do Conselho e apoiadora daquela Região de Saúde. 

O objetivo da visita foi prestar cooperação técnica e conhecer as estratégias adotadas 

pelo município para promover as ações da campanha de vacinação contra a Covid-

19. 

Olivença tem alcançado excelentes percentuais nas metas de vacinação e credita o 

resultado à integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária. Estiveram 

presentes também na reunião a secretária adjunta de saúde Agdaline 

Bulhões @lininhabulhoes (@lininhabulhoes), a coordenadora de vigilância 

Meygrine Oliveira e o coordenador de Atenção Primária @silvanps. 

 

https://www.instagram.com/edijariacamilo/
http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
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Equipe técnica do Cosems/AL se reuniu com a coordenadora da Rede de Atenção 

às Vítimas de Violência Sexual Camile Wanderley da Secretaria de Estado da Saúde 

de Alagoas (Sesau) para discutir as ações do Maio Laranja, que trata desta temática. 
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O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas 

(Cosems/AL), @rodrigo_buarque_ , gestor da Saúde de Jundiá, a 

vice @edijariacamilo, secretária de Saúde de Dois Riachos, e a equipe de apoiadores 

regionais participaram da oficina promovida pela prefeita de Lagoa da Canoa Tainá 

Veiga e a secretária municipal de saúde Gláucia Torres. O objetivo foi debater o novo 

modelo de financiamento para a Atenção Primária a Saúde, o Programa Previne 

Brasil. 

Rodrigo ressaltou a importância da discussão junto aos profissionais de saúde sobre 

o previne Brasil, principalmente no monitoramento dos resultados alcançados para 

os últimos quadrimestres. Ele destacou o desempenho de Lagoa da Canoa na 

campanha de vacinação para a Covid-19, parabenizou os profissionais e a gestão pelo 

alcance de mais de 98% de utilização das doses recebidas. Leia mais no 

www.cosemsal@gmail.com 

 

 

https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
https://www.instagram.com/edijariacamilo/


Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
Receita Corrente 98.297,64 98.285,01 98.324,78 98.313,21 393.220,64

Receitas de Contribuições/Portaria 220 98.189,57 98.189,57 98.189,57 98.189,57 392.758,28
Receitas de Contribuições/Boletos 0,00
Receitas Financeiras  (Rendimentos) 108,07 95,44 135,21 123,64 462,36

Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizado 0,00
Diversas (Especi�car) 0,00
Total das Receitas 98.297,64 98.285,01 98.324,78 98.313,21 393.220,64

Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
Despesas Correntes: 106.544,90 92.988,32 100.601,46 95.319,82 395.454,50

Vencimentos e Vantagens Fixas 41.813,90 26.389,39 41.168,18 32.223,23 141.594,70
Encargos Sociais 28.362,76 26.003,61 25.064,95 27.186,19 106.617,51
Diárias e Ajuda de Custos 2.450,00 2.640,00 2.340,00 6.860,00 14.290,00
Impostos/Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tarifas Bancárias 141,70 204,40 152,15 202,55 700,80
Materiais de Consumo (Expedientes) 2.455,48 2.450,97 3.543,07 2.997,99 11.447,51
Combustíveis e Lubri�cantes 1.288,00 432,06 0,00 2.500,16 4.220,22
Passagens e Locomoção 2.794,30 3.644,48 66,50 5.055,62 11.560,90
Serviços de Terceiros Pessoa Física 3.000,00 10.442,93 9.842,93 7.084,88 30.370,74
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 17.337,16 17.214,80 10.435,45 8.038,78 53.026,19
Outros (Água/Luz/Telefone) 4.397,45 1.679,59 4.723,15 3.170,42 13.970,61
Outros (Eventos) 2.504,15 1.886,09 3.265,08 0,00 7.655,32

Despesas de Capital 1.776,35 0,00 0,00 0,00 1.776,35
Investimentos 0,00
Móveis e Equipamentos 1.776,35 1.776,35
Veículos 0,00
Outros (especi�car) 0,00
Total de Despesas 108.321,25 92.988,32 100.601,46 95.319,82 397.230,85
Saldo do Mês (10.023,61)          5.296,69             (2.276,68)            2.993,39             
Saldo do Período Anterior 132.835,16         122.811,55         128.108,24         125.831,56         
Saldo Final 122.811,55         128.108,24         125.831,56         128.824,95         128.824,95         

ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional
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Ofício Circular nº 008/2021        Maceió, 21 e junho de 2021. 

 
Aos Secretários(as) Municipais de Saúde Membros do Conselho Fiscal do 
COSEMS/AL  

 
 
 

Colegas Secretários(as), 
 
 
 

 
Ao tempo em que os(as) cumprimentamos cordialmente, estamos convocando os 
senhores (as) membros do conselho fiscal do COSEMS/AL para a reunião de 
apreciação e aprovação do 1º quadrimestre financeiro do Conselho, a ser realizar 
na próxima terça-feira, 28 de junho, às 10h, na sede do conselho e por de 
webconferência no link https://meet.google.com/avz-xvda-hfa, para os que não 
puderem estar presente fisicamente. 

Pauta: 

1. Prestação de Contas 1º Quadrimestre Financeira 2021 
2. Prestação de Contas 1º Quadrimestre Técnica 2021 
3. Programação Anual COSEMS AL 2022 

 

Os arquivos para apreciação e debate em reunião do conselho fiscal, já foi enviado 
previamente em seus respectivos e-mails. 

 

Lembramos que a participação dos membros do conselho fiscal, na reunião, é 
indispensável. 

 

 

Saudações Democráticas! 

 

 

 

 

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA 
Presidente do COSEMS/AL 
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RELATÓRIO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2021 

 

À Sua Senhoria o Senhor 

WILAMES FREIRE BEZERRA 

Presidente do CONASEMS 

Brasília – Distrito Federal 

 

 

Conforme deliberação do CONASEMS, no qual constitui a necessidade 

dos COSEMS prestar contas de suas movimentações financeiras dos recursos 

provenientes do Fundo Nacional de Saúde, que é repassado mensalmente aos 

COSEMS, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas – 

COSEMS/AL, apresenta o relatório de movimentação financeira referente ao 

primeiro quadrimestre de 2021, correspondente aos meses de: janeiro a abril de 

2021. 

A movimentação financeira do COSEMS/AL é executada em conta 

específica junto ao Banco do Brasil, Agência 0013-2, Conta Corrente 276.211-0, 

conforme orientação do CONASEMS. 

O COSEMS/AL, possuía em sua conta corrente ao final do terceiro 

quadrimestre, dezembro de 2020, um saldo de R$ 132.825,16 (cento e trinta e 

dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) e fecha o primeiro 

quadrimestre, abril de 2021, com um saldo de R$ 128.824,95 (cento e vinte 

e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos). 

Sendo este valor aplicado em conta poupança junto ao Banco do Brasil. 

O COSEMS/AL, teve como receita de suas contribuições da portaria 220 

nos meses correspondente ao primeiro quadrimestre através do CONASEMS o 

valor de R$ 392.758,28 (trezentos e noventa e dois mil setecentos e 

cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos) período janeiro a abril de 2021. 

R$ 462,36 (quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), valor 
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correspondente aos rendimentos financeiros das receitas aplicadas no 

quadrimestre. Totalizando uma receita de R$ 393.220,64 (trezentos e noventa 

três mil duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos os) no terceiro 

quadrimestre de 2020. 

O total de despesas no período de janeiro a abril de 2021, foi de R$ 

397.230,85 (trezentos e noventa e sete mil duzentos e trinta reais e oitenta e 

cinco centavos). 

JANEIRO 2021: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do 

Brasil de janeiro 2021, apresenta um saldo de R$ 168.604,27 (cento e sessenta 

e oito mil seiscentos e quatro reais e vinte e sete centavos) onde deveria 

apresentar o saldo de R$ 122.811,55 (cento e vinte e dois mil oitocentos e onze 

reais e cinquenta e cinco centavos) conforme mostra a Planilha Anexo I, 

correspondente a coluna janeiro, uma diferença de R$ 45.762,72 (quarenta e 

cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), referente 

as despesas pagas no dia 30/01/21 que não aparecem no extrato de aplicação 

de janeiro, devido ao banco do brasil só debitado as despesas no extrato de 

aplicação no dia 01/02/2021 conforme mostra o extrato de aplicação de fevereiro 

2021 anexado a esta prestação de contas. 

FEVEREIRO 2021: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do 

Brasil de fevereiro 2021, apresenta um saldo de R$ 167.896,69 (cento e 

sessenta e sete mi oitocentos e noventa e seis e sessenta e nove centavos) onde 

deveria apresentar o saldo de R$ 128.108,24 (cento e vinte e oito mil cento e oito 

reais e vinte a quatro centavos) conforme mostra a Planilha Anexo I, 

correspondente a coluna fevereiro, uma diferença de R$ 39.758,45 (trinta e nove 

mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), referente 

as despesas pagas no dia 28/02/21 que não aparecem no extrato de aplicação 

de fevereiro, devido ao banco do brasil só debitado as despesas no extrato de 

aplicação no dia 01/03/2021 conforme mostra o extrato de aplicação de março 

2021 anexado a esta prestação de contas. 

MARÇO 2021: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do 

Brasil de março 2021, apresenta um saldo de R$ 129.062,46 (cento e vinte e 

nove mil sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos) onde deveria 
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apresentar o saldo de R$ 125.831,56 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e trinta 

e um reais e cinquenta e seis centavos) conforme mostra a Planilha Anexo I, 

correspondente a coluna março 2021, uma diferença de R$ 3.200,90 (três mil e 

duzentos reais e noventa centavos), referente as despesas pagas no dia 

30/03/21 que não aparecem no extrato de aplicação de março, devido ao banco 

do brasil só debitado as despesas no extrato de aplicação no dia 01/04/21 

conforme mostra o extrato de aplicação de abril de 2021 anexado a esta 

prestação de contas. 

ABRIL 2021 O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do Brasil 

de abril 2021, apresenta um saldo de R$ 172.649,40 (cento e setenta e dois mil 

seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) onde deveria 

apresentar o saldo de R$ 128.824,95 (cento e vinte e oito mil oitocentos e vinte 

e quatro reais e noventa e cinco centavos) conforme mostra a Planilha Anexo I, 

correspondente a coluna abril 2021, uma diferença de R$ 43.794,45 (quarenta e 

três mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 

referente as despesas pagas no dia 30/04/21 que não aparecem no extrato de 

aplicação de abril, devido ao banco do brasil só debitado as despesas no extrato 

de aplicação no dia 03/05/21 conforme mostra o extrato de aplicação de maio de 

2021 anexado a esta prestação de contas. 

. 

Saldo da conta de movimentação financeira do COSEMS/AL ao final do 

primeiro quadrimestre 2021, juntamente com o saldo dos meses anteriores é de 

R$ 128.824,95 (cento e vinte e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e 

noventa e cinco centavos). Os extratos bancários que comprovam a devida 

movimentação financeira do COSEMS/AL no primeiro quadrimestre 2021, 

seguem anexos a prestação de contas. 

 Todo detalhamento das despesas do COSEMS/AL proveniente ao 

primeiro quadrimestre 2021, corresponde ao ANEXO III desta prestação de 

contas. 

A prestação de contas correspondente ao primeiro quadrimestre 2021foi 

apresentada e a aprovada pelo Conselho Fiscal do Conselho de Secretarias 
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Municipais de Saúde de Alagoas – COSEMS/AL, Segue pelos membros do atual 

conselho.  

 

 

CONSTATAÇÕES: 

 

 Relatórios detalhados das despesas apresentadas de acordo com 

conciliação bancária. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

 

 O conselho fiscal do COSEMS/AL recomenda a manutenção da prestação 

de contas quadrimestral e envio regular ao CONASEMS conforme cronograma 

deliberativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maceió, 30 de junho de 2021. 
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9ª Região de Saúde – Ricardo Medeiros Rosa 

10ª Região de Saúde - Haragonês Cavalcante Silva 
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APRESENTAÇÃO 

    O   Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) no Art. 2º tem por 

finalidade congregar as Secretarias Municipais de Saúde, para atuarem em prol do 

desenvolvimento da saúde pública da Universalidade e Igualdade do acesso da população aos 

serviços de saúde promovendo ações conjuntas que fortaleçam a descentralização política, 

administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde-SUS, em conformidade com o artigo 198 

da Constituição Federal. 

  § 1- De acordo com o disposto no Caput as atividades do COSEMS/AL, compreendem 

reuniões, estudos, pesquisas, prestação de serviços, capacitação e educação permanente, 

cooperação técnica em programa e projetos, participação em órgãos colegiados públicos e 

privados, e em órgãos governamentais e não governamentais de âmbito estadual e nacional com 

ou sem fins econômicos que atuam na área da saúde ou em áreas correlatas.  

§ 2- Na sua atuação o COSEMS considerará, a sua participação nos órgãos Deliberativos e 

Consultivos da Direção Estadual do SUS, bem como Conselho Estadual de Saúde com vistas a 

discutir e aprovar a Política Estadual de Saúde e o seu financiamento.   

Art. 31 A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente, os 10 Vices Presidentes, 

(coordenadores Regionais) Secretário Geral, 1º Secretário, Diretor Financeiro, Tesoureiro. 

Ainda de acordo com o Estatuto da Entidade cabe ao Coordenador financeiro encaminha, 

os balancetes mensais, que são apreciados pelo Conselho Fiscal, e após apreciação e aprovação, 

encaminha a Secretaria Executiva ao Diretor Financeiro e para Diretoria Executiva, com os 

respectivos relatórios de atividades do quadrimestre, aprovada e encaminhada ao CONASEMS. 

Apresentação da prestação de contas na   Assembleia Geral de Gestores.  
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 foi um enorme desafio para todos os órgãos, instituições, entidades e 

trabalhadores de saúde no mundo devido à ocorrência da pandemia da COVID-19. Governos de 

países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos tiveram que lidar e travar uma 

verdadeira guerra contra um inimigo comum, o coronavírus Sars-CoV-2. A capacidade de 

resposta e o nível de organização dos sistemas de saúde em todos os países foram testados. 

Podemos afirmar que termos o Sistema Único de Saúde/SUS no Brasil nos possibilitou 

capilaridade e agilidade para detectarmos a entrada do vírus e a adoção das medidas sanitárias 

de Prevenção e Controle nos serviços de saúde, preparação da Rede de Atenção à Saúde/RAS e 

orientação da população das medidas não farmacológicas de Higienização das mãos, Etiqueta 

respiratória, uso de Máscaras e de Distanciamento social, preconizadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS).   

       O Brasil é um país continental que apresenta uma diversidade estrutural e socioeconômica 

nas regiões, bem como nos estados da federação. Alagoas é um estado pertencente à região 

Nordeste com população estimada em 3.351.543 habitantes, que historicamente enfrenta 

desigualdades sociais, pouco industrializado, com baixa oferta de emprego e oportunidade de 

geração de renda. O SUS está presente nos 102 municípios do estado sendo responsável 

diretamente pela oferta de serviços assistenciais à 88% da população, com seu arranjo 

organizativo configurado de acordo com a necessidade da população local e regional, com a 

disponibilidade de financiamento, com o perfil assistencial de oferta de serviços de referência 

municipal, regional e ou estadual com diversidade dos pontos de atenção e na capacidade 

instalada da RAS nos territórios municipais.  

     A pandemia da COVID-19 demandou organização e ampliação da Rede de Atenção à Saúde e 

da Vigilância em Saúde para garantir detecção, assistência, acompanhamento e monitoramento 

dos casos, bem como a avaliação do comportamento da epidemia em todo o estado. A 

responsabilidade dos governos estadual e municipais com a saúde pública e a necessidade de 

assumir o enfrentamento da emergência sanitária, proporcionou a parceria da Secretaria 

Estadual de Saúde/SESAU e do COSEMS com o intuito de desenvolvermos ações coordenadas e 

integradas. Foram adotadas como estratégias de trabalho reuniões técnicas setoriais, grupos de 
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trabalho e a instalação de uma Sala de Situação que teve papel fundamental no seu 

gerenciamento. 

     Os trabalhos tiveram início no mês de fevereiro e o  COSEMS integrou o Grupo Técnico/GT que 

elaborou o Plano de Contingência de Alagoas para o Enfrentamento da COVID-19 juntamente com 

representantes da SESAU das Superintendências de Atenção à Saúde e de Vigilância em Saúde, do 

Laboratório Central/LACEN e das Secretarias Municipais de Saúde de Maceió e  Arapiraca, 

atendendo a orientação do Ministério da Saúde que expôs as primeiras informações sobre o  

Coronavírus  como ponto de pauta da reunião da CIT realizada em 06 de fevereiro. 

      Após a elaboração do referido plano passamos a nos reunir com o Secretário Executivo das Ações 

de Saúde da SESAU para viabilizar sua operacionalização, programação de atividades e adoção de 

providências necessárias.  Agregamos nas discussões representantes da área técnica de Regulação, 

Controle, Avaliação e Auditoria do estado e de Maceió. 

     Ao darmos início as etapas operacionais identificamos a necessidade de incluirmos o gabinete da 

SESAU com a participação efetiva do Secretário Estadual de Saúde com o intuito de agilizarmos a 

tomada de decisões de gestão. Ao grupo técnico foi acrescentado representação da Universidade 

de Ciências da Saúde de Alagoas/ UNCISAL e do Hospital Geral do Estado/HGE. Constituiu-se, 

portanto, a Sala de Situação COVID-19.  

SALA DE SITUAÇÃO 

       Principais ações e atividades desenvolvidas respaldadas nas reuniões do GT e das discussões 

e definições da Sala de Situação:                                                                                                                                                                   

- Ampliação da vigilância de Síndrome Gripal em todos os municípios;                                                                     

- Definição de unidades sentinelas para notificação de Síndrome Respiratória Aguda Grave e para 

coleta de material com swab nasal para realização de testes de biologia molecular  RT-PCR: UPAS 

e Hospitais públicos e privados;                                                                                                                                                        - 

Providenciar abastecimento do LACEN com insumos para coleta de material e realização dos  

exames, programar treinamento para técnicos de laboratórios e preparar Protocolos e Fluxos 

para o envio das amostras coletadas ao Lacen;                                                                                         - 

Elaboração de Informe Epidemiológico de monitoramento da emergência COVID-19  pelo Centro 
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de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde/CIEVS/AL;                      - Capacitar 

as equipes municipais de saúde de Atenção Básica e de Vigilância para diagnóstico, notificação, 

assistência e monitoramento dos casos suspeitos de Síndrome Gripal e dos contatos;                                                                                                                                                           

- Orientar os profissionais da Rede de Atenção à Saúde para diagnosticar, notificar e encaminhar  

Casos suspeitos de SRAG para as unidades de Urgência e Emergência;                        -Estabelecer 

o fluxo de informação da notificação e monitoramento dos casos suspeitos   entre os municípios 

e o CIEVS;                                                                                                                                  - Determinar 

o fluxo de informação de notificação e investigação de óbitos suspeitos ou confirmados entre os 

municípios e o CIEVS;                                                                                                     - Realização de 

reuniões das duas Macrorregiões de Saúde com os gestores municipais e os coordenadores de 

Atenção Básica e de Vigilância em Saúde para repassar as características e manifestações clínicas 

da Covid-19,abordagem terapêutica e dados epidemiológicos, bem como as orientações e 

informações da Vigilância ;                                                                                 - Definição dos pontos 

de atenção existentes na Rede de Atenção à Saúde do estado para prestarem assistência aos 

pacientes de Covid-19 nos níveis Primário, Secundário e Terciário formatando a rede assistencial 

e a linha de cuidado. Todos os municípios foram inseridos com responsabilidades na Atenção 

Básica através das Unidades Básicas de Saúde e com as ações de Vigilância em Saúde. A atenção 

dos níveis Secundário e Terciário ficou sob a responsabilidade dos municípios e do estado com 

oferta de serviços de média e alta complexidade, quais sejam: Unidades de Pronto Atendimento, 

Hospitais de Pequeno Porte, UPAS, Hospitais Regionais, Unidades de Urgência e Emergência e 

Hospitais Gerais de Alta Complexidade;                                - Elaboração do Fluxograma para o 

paciente com Síndrome Gripal/COVID-19;                                      - Criação do Manejo Clínico 

Ambulatorial do paciente com Síndrome Gripal/COVID-19 ;                                                                - 

Realização de visitas técnicas nas unidades de média e alta complexidade para orientação de 

fluxos , identificação das necessidades de Equipamentos de Suporte, Insumos e Recursos 

Humanos, avaliar espaços físicos disponíveis e condições para atendimento de Urgência e 

Emergência, destinação de leitos Clínicos e de UTI. A rede de referência específica foi planejada 

respeitando a Regionalização da Saúde no estado, abrangendo as dez regiões dentro das suas 

possibilidades e peculiaridades, tendo sido iniciada com estruturas já existentes, foi 

significativamente ampliada com os novos hospitais do estado e implantação de novas estruturas 

e leitos nos municípios de referência. As UPAs foram equipadas com Respiradores e os hospitais 
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foram ampliando leitos clínicos e de UTI específicos para COVID19. Houve um esforço 

concentrado do Ministério da Saúde , do SESAU, das Secretarias Municipais de Saúde e dos 

serviços hospitalares Filantrópicos e Privados que compuseram a rede assistencial para a 

aquisição de equipamentos, insumos, medicamentos, EPIs, ampliação e capacitação das equipes 

multiprofissionais e adaptação das estruturas físicas que se fizeram necessárias;                                                                                                                          

- Definição de exames laboratoriais complementares e de imagem, RX e  Tomografia Pulmonar;                                                                                                                                                                

- Pactuação da Rede Assistencial específica para a COVID-19 na CIB com atualizações frequentes 

da resolução e solicitação de habilitação dos leitos de UTI pelo Ministério da Saúde;      - Pactuação 

na CIB para liberação de incentivo financeiro estadual para as UPAS, leitos clínicos de Hospitais 

de Pequeno Porte e oferta de Tomografia;                                                                              - Organização 

das Bases Centralizadas do SAMU e implantação de Protocolo de Transferência dos pacientes 

suspeitos de SRAG/COVID-19;                                                                                               - Reuniões 

com diretores e coordenadores de UPAS e da Rede Hospitalar para estabelecer o fluxo de 

pacientes, criar vínculo de comunicação e parceria;                                                                               - 

Implantação da Regulação Estadual dos Leitos COVID;                                                                                      - 

Divisão e distribuição das cotas de EPIs enviados pelo Ministério da Saúde entre o estado e 

municípios de forma pactuada e harmônica;                                                                                               - 

Pactuação para rateio de recursos enviados pelo Ministério da Saúde para o estado e municípios;                                                                                                                                                                    

- Divisão e distribuição dos Testes rápidos para diagnóstico de Covid-19 enviados pelo Ministério 

da  Saúde para o estado e municípios;                                                                                                                                                     

- Proposta do COSEMS para elaboração de um Plano de Ação de Integração da Atenção Básica e 

da Vigilância em Saúde em parceria com a SESAU;                                                                                      - 

Reunião para apresentação, discussão e aprovação do Plano de Integração de AB e Vigilância com 

técnicos da SESAU e COSEMS;                                                                                                                 - 

Reunião para definição da implantação de Barreiras Sanitárias pelo estado em municípios 

estratégicos;                                                                                                                                                                                                                             

- Realização de reuniões diárias da Sala de Situação nos primeiros meses da pandemia para  

avaliação dos dados epidemiológicos do estado e das regiões de saúde , definições das ações 

,acompanhamento e monitoramento da estruturação da rede assistencial, aquisição de 

equipamentos, insumos e logística do LACEN e demais assuntos pertinentes. Posteriormente as 

reuniões passaram a ter frequência semanal;                                                                                                      - 
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Definição da criação e implantação das Centrais de Triagem estaduais para atendimento de casos 

suspeitos de COVID-19 em Maceió, Arapiraca e Santana do Ipanema;                                              - 

Implantação de Centrais de Triagem em unidades de saúde do município de Maceió;                         - 

Aquisição de 20 ambulâncias para as duas Bases Estaduais Centralizadas do SAMU do tipo 

Unidade de Suporte Avançado/USA. O transporte dos pacientes regulados de SRAG ficou sob a 

responsabilidade do SAMU. Após reunião do COSEMS com os gestores da SESAU, dos municípios 

de Santana do Ipanema e Delmiro Gouveia ,Promotores e Defensores Públicos das 9ª e 10ª 

regiões de saúde, foi encaminhado para a SESAU o pleito para  disponibilizar uma USA para a 

Base Descentralizada do SAMU de Delmiro Gouveia devido à  localização do município  na região 

mais distante das unidades de referência hospitalar para COVID-19,o pleito foi acatado 

oferecendo melhores condições de transportes aos pacientes da região do alto sertão;                                                                                                                                   

- Reuniões semanais com o Centro de Operações Especiais/COE composto por Promotores 

Públicos Federais e Estaduais para repasse de informações referentes as providências e ações  

desenvolvidas para  no enfrentamento da pandemia no estado;                                                                       - 

Reuniões com diretores de UPAs e Hospitais com leitos COVID para garantir a oferta dos leitos 

contratados e regulados em tempo oportuno e acolhimento humanizado aos pacientes e 

familiares;                                                                                                                                                                    - 

Contratação de serviços  de  Hemodiálise para tratamento dos pacientes de COVID-19 dos  

hospitais estaduais Metropolitano e da Mulher;                                                                                           - 

Parceria com o Projeto Todos pela Saúde do banco Itaú com a participação da apoiadora do 

projeto Mariana Lisboa nas reuniões do grupo técnico e da Sala de Situação. O projeto viabilizou 

o fornecimento de Termômetros digitais, Oxímetros e Respiradores;         

- Durante o mês de junho foram realizadas reuniões da Sala de Situações com os membros do 

Gabinete de Crise do governo estadual e do Comitê de Operações Emergenciais/COE, para 

avaliação dos indicadores epidemiológicos, análise da Matriz de Risco do Protocolo Sanitário e 

de Distanciamento Social Controlado. As informações técnicas referentes a estruturação da rede 

assistencial, realização de exames, o comportamento da epidemia por regiões de saúde e a 

evolução dos indicadores da Matriz de Risco no estado foram discutidas. Os diversos setores 

presentes puderam se manifestar apresentando suas necessidades e ponderações. Após todas 

as reflexões optou-se pela manutenção do monitoramento semanal dos indicadores 
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epidemiológicos e da Matriz de Risco para a tomada de decisão pelo governo do estado em 

relação as etapas de flexibilização do protocolo  sanitário e a progressão das fases de 

distanciamento social deverá ocorrer quinzenalmente de forma segura em conformidade com o 

monitoramento dos dados;                                                                                                                          - 

Indicadores da Matriz de Risco: Ocupação de leitos com respiradores, Ocupação de leitos gerais 

, Oferta de leitos com respiradores, óbitos por semana epidemiológica, Taxa de letalidade e 

Razão de casos ativos e recuperados;    

REGULAÇÃO DOS LEITOS COVID-19 

     A Secretaria Estadual de Saúde tem na estrutura da Superintendência de Regulação, Controle, 

Avaliação e Auditoria/SURAUD, a Gerência de Regulação que trabalhava com a oferta de serviços 

ambulatoriais das unidades de saúde do estado. Com o advento da pandemia e o início da 

demanda de internações ficou explicitada a necessidade de ampliação da atuação da regulação 

estadual, proporcionando a implantação da regulação dos leitos hospitalares específicos para 

COVID-19. Essa ação foi assumida com prioridade máxima possibilitando a contratação de 

médicos reguladores e profissionais de apoio. Com a participação de técnicos da SESAU, do 

COSEMS e da SMS de Maceió, foi elaborado e instituído o Protocolo de Acesso aos Leitos de 

Retaguarda para COVID-19, bem como foi criada inicialmente uma ferramenta de trabalho 

através da qual todos os leitos ofertados eram identificados e regulados o acesso a partir das 

demandas recebidas da rede assistencial. Posteriormente a Secretaria Estadual de Ciência e 

Tecnologia desenvolveu um sistema próprio para a Regulação Estadual. A ampliação da regulação 

estadual com a implantação da regulação de leitos COVID-19 veio suprir uma necessidade 

estrutural a muito tempo pleiteada pelos gestores e técnicos do SUS em Alagoas. O trabalho teve 

pleno êxito e contou na grade de regulação com a seguinte quantidade de leitos distribuídos nas 

regiões de saúde: 286 leitos de UTI, 51 leitos intermediários com respiradores nas UPAs e 994 

leitos clínicos. De abril até o dia 25/11/2020 foram realizadas 8862 regulações.                                                                                                      

1ª Assembleia Ordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 2020 

No dia 17 de fevereiro o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas realizou a 

primeira assembleia ordinária da instituição em 2020. A assembleia ocorreu no auditório do 

Conselho Regional de Medicina de Alagoas -CREMAL e contou com a presença de 
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aproximadamente 70(setenta) gestores municipais de saúde, bem como técnicos municipais e 

toda a equipe do COSEMS Alagoas. 

Na oportunidade tratamos dos seguintes temas: Educação permanente em saúde, trabalho 

infantil apresentado por representantes do ministério do trabalho, Glaucoma, Mais Saúde 

Especialidades, Abordagem geral sobre o projeto piloto Conecte-SUS e eleição dos vice-

presidentes das 6ª e 7ª regiões de saúde. Também tivemos como ponto de apresentação o novo 

financiamento da atenção primária à saúde, monitoramento do Sistema de Informação Sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS. 

Todas as apresentações referentes à essa assembleia, bem como documentos, estão disponíveis 

no Anexo I. 

AÇÕES DO PROJETO REDE COLABORATIVA 2020 

O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, em parceria 

com o Ministério da Saúde, via Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS - PROADI-

SUS e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz - HAOC implantou em 2017, o Projeto Rede 

Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, que tem como objetivo 

principal, ampliar a capacidade técnica dos gestores para melhor e mais forte atuação dos 

mesmos nos espaços de discussão no âmbito local, regional, estadual e nacional, como 

também oferecer ferramentas para auxiliá-los no enfrentamento de problemáticas 

relacionadas ao seu cotidiano de gestão, fazendo com que os gestores reconheçam seu 

protagonismo no processo de qualificação.  

 Como potência no processo de qualificação e aprimoramento da gestão executado 

pelo Cosems-AL, o Rede Colaborativa tem um papel fundamental no fortalecimento das 

regiões de saúde e das secretarias municipais, sendo as atividades desenvolvidas 

intensificadas, a partir do apoio aos gestores, suporte técnico, suporte para a organização e 

consolidação das Comissões Intergestores Regionais (CIR), construindo em conjunto, um 

processo de trabalho participativo, qualificado e descentralizado, fortalecendo as regiões de 

saúde e fazendo com que, a capacidade gestora dos Secretários Municipais de Saúde de 

Alagoas seja ampliada para sua atuação no espaço municipal, regional, estadual e nacional do 

SUS, utilizando a Educação Permanente como ferramenta potente de transformação de 

práticas, de modo a fortalecer a gestão do SUS. 
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Nosso trabalho visa ampliar a capacidade técnica dos gestores municipais de saúde, 

tornando-os protagonistas do processo de fortalecimento das regiões de saúde, mediante a 

utilização da Educação Permanente, organizando processos de trabalhos e viabilizando a troca 

de experiências e compartilhamento de informações de qualidade e em tempo oportuno 

Diante do cenário atual, as atividades do Rede foram reformuladas, se adaptando às 

normativas preconizadas pelas autoridades sanitárias, objetivando minimizar o aumento no 

número do contágio pelo Coranavírus no Estado.   

Este relatório contemplarão as atividades desenvolvidas pela coordenação do apoio, 

como também, dos apoiadores do Rede Colaborativa.  

 O Rede Colaborativa Alagoas constitui-se por 01 coordenação e 5 apoiadores, distribuídos 

da seguinte forma:  

 

Ao longo do ano, além das web-conferências, Reuniões virtuais, Reuniões de CIR, CIB, CIT, 

trazemos aqui de forma genérica uma breve relação de atividades em que a coordenação e os 

apoiadores estiveram inseridos. 

 

COORDENAÇÃO DE APOIO 

 

Direcionamento das ações dos apoiadores nas regiões de saúde; Coordenação dos apoiadores 

no sentido de oferecer subsídios para o desenvolvimento de competências técnicas dos mesmos; 

Contribuição e acompanhando na elaboração do cronograma de atividades de campo, bem como 

supervisionando e dando suporte necessário a estas atividades; Comunicação constante com o 

Grupo Executivo do Projeto para atualização de fluxos e tomadas de decisões administrativas e 

ou pedagógicas relacionadas ao processo de formação; Participação nas reuniões semanais entre 

coordenação de apoio e Grupo Executivo; Comunicação constante com assessores do Projeto no 

CONASEMS para esclarecimento de dúvidas, atualizações e encaminhamentos; Participação em 

todas as agendas e eventos do COSEMS, a exemplo do Projeto TV Cosems Alagoas, Assembleias 

Macroregião

Apoiadores Camila Valença Joelson Lisboa Roberto Firpo
Larissa Guimarães 

e Kathleen Moura
Mirna Vaz

Regiões de Saúde 1ª e 4ª 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 9ª e 10ª

Qd. Municípios 21 20 15 25 21

I Macro I Macro

Coordenador de Apoio: Joelson Castro Lisboa Junior
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Ordinárias e extras, Reunião de Diretoria executiva e ampliada; Orientação e acompanhamento 

junto aos apoiadores para o fortalecimento das ações junto aos gestores da Região de Saúde no 

cumprimento das agendas da gestão municipal e interfederativa (Plano de Saúde, Programação 

Anual de Saúde, Relatório de Gestão, Pactuação Interfederativa); Realização de momentos para 

discussão e alinhamento de normativas publicadas e Notas Técnicas; Realização de agenda 

constante com apoiadores para escuta das problemáticas das regiões e planejamento das ações 

do apoio; Participação no II curso de formação em Prática de Apoio para o fortalecimento de 

Gestão Municipal do SUS, aprimorando os processos de trabalho; Intensificação do uso da 

tecnologia facilitando a comunicação entre coordenação e apoiadores; apoiadores e gestores; 

Participação em lives promovidas pelo Conasems que objetivaram discutir e esclarecer dúvidas 

dos gestores e também da Rede Colaborativa e COSEMS quanto às inúmeras portarias publicadas 

pelo Ministério da Saúde;  Articulação de reuniões com a assessorias técnicas com a Rede 

Colaborativa para alinhamento de orientações acerca das portarias que destinavam créditos 

extraordinários aos municípios; Construção do formulário on-line para levantar os municípios 

que possuíam ou não Plano de Contingência Municipal para o enfrentamento do COVID; 

Elaboração e disseminação de várias pesquisas, bem como, o monitoramento das respostas das 

mesmas; Condução na realização de levantamento do quantitativo de casos suspeitos ou 

diagnosticados de covid-19 nos municípios – em isolamento, em acompanhamento domiciliar e 

hospitalizados; Comunicação constante com apoiadores para alinhamentos semanais para 

discussão do processo de trabalho, atualização das informações, compartilhamento de 

experiências; Mobilização para preenchimento do levantamento do CONASEMS sobre o volume 

de gastos com pagamento de trabalhadores do SUS. Organização do fluxo de informações. Diante 

da enxurrada de portarias publicadas recentemente, emiti alerta para os apoiadores, com intuito 

de fortalecer o fluxo que já seguimos: a partir da publicação de alguma normativa, ler, se 

apropriar da informação e em seguida, disparar para os gestores;  Monitoramento junto aos 

apoiadores do Boletim Epidemiológico, COVID-19, publicizado pela SESAU/AL; Participação 

intensa de agendas com a SES para discussão de pautas relevantes aos municípios nesse período 

crítico de pandemia; Aproximação com apoiadores do SEINF; Articulação com o Presidente para 

a participação dos apoiadores nas reuniões de Diretoria do COSEMS; 
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APOIADORES 

Apoio ao gestor no enfrentamento da situação pandêmica quanto a questões estratégicas locais 

referente ao planejamento do trabalho em equipe – APS e vigilância, organizar o fluxo de 

informações das ações desenvolvidas para o centro de comunicação- boletins epidemiológicos; 

Acompanhamento da distribuição dos EPI´s e testes rápidos nas Regiões; Participação nas 

reuniões dos grupos temáticos da rede CONASEMS/COSEMS como Grupos de trabalho técnico 

da Assistência Farmacêutica, Governança da Informação, Direito Sanitário, Vigilância em Saúde 

e outros; Recomendações para a utilização dos testes rápidos para SARS-COV-2 com sugestões 

de estratégias; Orientações acerca dos códigos de registro dos testes rápidos para COVID-19; 

Acompanhamento e realização de um levantamento sobre as principais demandas dos gestores 

municipais quanto enfrentamento da pandemia na APS; Divulgação dos boletins Conasems e 

links quanto as lives semanais, além de notas e orientações técnicas aos municípios sobre o 

Coronavirus, aquisição de insumos e medicamentos no âmbito hospitalar registro dos casos 

suspeitos de Covid- 19 no e-SUS VE; Previne Brasil, integração do SIPNI e E-SUSAB, programa na 

hora emergencial, programa mais medico; Participação na construção de resumos relacionados 

as Portarias que tratam do COVID-19; orientações em relação as recentes e inúmeras publicação 

de portarias, de leis e outros normativos legais, principalmente em se tratando da LC 172/2020, 

da Portaria nº 1.445, de 29/05/2020, as legislações diárias referentes a recursos financeiros 

através de emendas parlamentares, todas de 2020, entre tantas outras; Divulgação ampla das 

Notas Técnicas/informativas produzidas pelo CONASEMS, COSEMS-AL e Ministério da Saúde 

como por exemplo a de nº 135/2020- CGAHD/DAHU/SAES/MS que orienta os hospitais e gestores 

municipais e estaduais acerca da operacionalização da Portaria nº 758 de 09 de Abril de 2020, 

além de diversos materiais importantes também produzidos por estes organismos do SUS; Nota 

Conjunta nº 02/2020; Participação ativa e sistemática, nas Lives realizadas pelo CONASEMS e nas 

diversas reuniões que estão ocorrendo por meio de vídeos conferencias, a exemplo da que 

ocorreu para discutirmos sobre o e-SUS VE juntamente com os coordenadores municipais e SES; 

Contato permanente com os gestores municipais, principalmente efetivando a atualização e 

cadastro de novos gestores, com a devida recepção destes que chegam pelo fato de seus 

antecessores terem se afastado por razões de cunho político-eleitoral; Acompanhamento dos 

sistemas de informação dos municípios como a situação no DigiSUS, atualização do PMS e PAS 
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vigente e elaboração do relatório quadrimestral e apresentação conforme a LC171/2012; Apoio 

ao levantamento com os municípios acerca dos medicamentos que apresentam dificuldades de 

abastecimento devido à crise social e sanitária, seja em função dos certames licitatórios ou das 

impossibilidades pelos fornecedores em cumprir os contratos vigentes, considerando a 

necessidade do COSEMS –AL através do apoio da rede colaborativa apresentar os medicamentos 

e respectivas dificuldades de abastecimento. Orientações diversas quanto ao momento de 

Pandemia; dentre tantas outras. Intensificação na interlocução junto aos gestores do território 

para reforçar ou entrar em contato com os hospitais sobre a obrigatoriedade do devido registro 

no sistema de ocupação de leitos que servem para o dimensionamento da necessidade de 

expansão da rede de saúde existente, monitoramento de leitos habilitados e priorização de novas 

habilitações necessárias. Orientações aos gestores quanto a execução dos recursos financeiros 

remanescentes, constantes nos fundos municipais de Saúde proveniente de repasses federais e 

recursos e aplicações COVID-19. 

MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES 

Em janeiro de 2020, foi publicada portaria que nomeou a comissão permanente de 

acompanhamento, controle e avaliação da execução do programa Mais Saúde/Especialidades 

com a finalidade de se manifestar sobre a análise técnica dos documentos descritivos 

apresentados pelas instituições públicas e privada credenciadas ao SUS, como também a 

realização da ratificação ou não do porte de cada instituição, de acordo com os critérios 

estabelecidos pela portaria que rege o programa.  

Em 13 fevereiro de 2020 a Portaria que institui o programa foi republicada por incorreção 

e também publicado chamamento público para credenciamento dos interessados.   

Ainda em fevereiro de 2020, ocorreu a primeira reunião da comissão de avaliação do 

Programa Estadual Mais Saúde Especialidades, onde foram analisados os portes propostos pelo 

programa, de acordo com as normativas. 

Em setembro foi publicada a convocação da SESAU para interessados em fazer parte do 

programa. 
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No mês de outubro tivemos a 2ª reunião da comissão para análise dos portes 

apresentados nas propostas e notas técnicas da Auditoria Estadual identificando os critérios 

apresentados nas propostas. Mais 11 municípios se credenciaram, totalizando 52 propostas, 

dessas 36 são de municípios e 16 de hospitais.  

Em novembro foi convocada a 3ª reunião da comissão permanente de Controle, Avaliação 

da Execução do Programa Mais Saúde Especialidades, para análise das habilitações técnicas e 

jurídicas dos interessados. Em relação a habilitação técnica não houve nenhuma razão para 

inabilitação dos interessados, no que tange a habilitação jurídica, referente aos entes públicos, 

foram acatados todos os despachos constantes nos respectivos processos, assim foram 

habilitados os 36 municípios, sejam eles:  1- União dos Palmares, 2- Palmeira dos Índios, 3- Viçosa, 

4- Matriz De Camaragibe, 5- Chã Preta, 6- Murici, 7- Junqueiro, 8- Penedo, 9- Lagoa da Canoa, 10- 

Coité do Noia, 11- Delmiro Gouveia, 12- Colônia Leopoldina, 13- Cacimbinhas, 14- Maravilha, 15- 

Girau do Ponciano, 16- Dois Riachos, 17- Pariconha, 18- Limoeiro de Anadia, 19- Porto Calvo, 20- 

Olho D’Água das Flores, 21- Paulo Jacinto, 22- Atalaia, 23- Água Branca, 24- Marechal Deodoro, 

25- São José da Laje, 26- Branquinha, 27- Coqueiro Seco, 28- Quebrangulo, 29- Roteiro, 30- 

Carneiros, 31- Porto Real do Colégio, 32- Batalha, 33- Capela, 34- Pão de Açúcar, 35- Teotônio 

Vilela, 36- Campo Alegre. Em relação as unidades hospitalares, 5 não estavam aptas a habilitação 

jurídica, as seguintes: 1- Hospital Nossa Senhora de Fátima de Maceió. 2- Hospital Memorial 

Djacy Barbosa (Afra Barbosa), 3- Hospital Sanatório, 4- Hospital Médico Cirúrgico de Maceió, 5- 

Hospital Veredas. Estas tiveram prazo legal de 05(cinco) dias úteis para a presentar justificativas/ 

ou recursos que contemplem a ausência da documentação apontada no edital.   

Em dezembro tivemos a 4ª reunião da comissão, para analisar os recursos apresentados 

pelos interessados considerados inabilitados juridicamente. Apenas o Hospital Djacy Barbosa não 

apresentou quaisquer documentos e/ou recurso da decisão que o inabilitou para participação no 

Programa, o que o manteve inabilitado para tal, onde havendo posterior interesse deverá 

apresentar toda documentação exigida atendendo ao edital de chamamento público do Mais 

Saúde nº 05/2020. Ainda nesta reunião foi apresentada decisão judicial, onde se faz necessária a 

inserção do procedimento de artroplastia de quadril, junto ao contrato do Hospital CHAMA, afim 

de abarcar tais procedimentos na 2ª macrorregião. No demais, os processos serão encaminhados 
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ao gabinete do secretário estadual de saúde, para conhecimento e seguem para a PGE, para que 

então sejam firmados os contratos.  

MOSTRA VIRTUAL ALAGOAS AQUI TEM SUS 

A mostra virtual Alagoas aqui tem SUS, buscou dar continuidade a 1ª mostra de 

experiências exitosas do SUS EM Alagoas, ocorrida no ano passado (2019). Este ano visamos 

documentar e disseminar experiências municipais de enfrentamento à COVID-19, seja no que se 

refere às ações de atenção primária e territorial, seja nas respostas especializadas e singulares 

nos diferentes municípios e mostrando a capacidade adaptativa para dar continuidade às ações 

e serviços de saúde para além da pandemia; 

A mostra objetivou compartilhar ações dos municípios na perspectiva de integração da Atenção 

Básica, Urgência, Emergência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Hospitais de 

Campanha, Centros Comunitários de Referência para a Covid-19, entre outros temas que fossem 

relevantes na reorganização da RAS para o enfrentamento da pandemia, mostrando o cotidiano 

dos trabalhadores de saúde nos municípios inseridos nas mais diversas iniciativas voltadas ao 

enfrentamento à Covid-19. 

As experiências exitosas foram selecionadas para representar ALAGOAS na 1ª Mostra 

Virtual “Brasil, aqui tem SUS – Enfrentamento à COVID-19” realizada durante o 1º Congresso 

Virtual do Conasems no período de 10 de julho a 10 de novembro de 2020. Aqui dividimos em 3 

etapas, as quais ocorreram nas seguintes datas: 30/07/2020, 03/09/2020 e 01/10/2020. 

Recebemos 107 trabalhos, 18 foram selecionados, sendo 6 experiências a cada etapa.  

Nesta mostra o diferencial foi a premiação, que desta vez não foi para o município e sim para o 

autor do trabalho, o que estimulou bastante os profissionais a escreverem e apresentarem suas 

experiências. Os prêmios foram para os 3(três) primeiros lugares com valores de R$3.000,00 para 

o 1º ligar, R$2.000,00 para o 2º lugar e R$1.000,00 para o 3º lugar, também ofertamos o prêmio 

de R$500,00 para o trabalho melhor pontuado no voto popular.  

A mostra virtual Alagoas aqui tem SUS foi um grande sucesso, relatado na fala de muitos gestores 

de saúde em se sentirem privilegiados com este espaço de visibilidade para as ações 

desenvolvidas nos municípios.   

 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859  
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

CONECTE SUS 

O conecte sus foi lançado em novembro de 2019, como uma das estratégias da saúde 

digital no Brasil, foi instituído através da portaria nº 2.983 de 11 de novembro de 2019 e se divide 

em dois eixos: RNDS e Informatização da Atenção Primária e tem como objetivos principais: 

melhorar do atendimento para o cidadão, acompanhamento do paciente a qualquer tempo e 

lugar, eficiência na gestão do recurso público, inovação na saúde. 

Alagoas foi escolhido pelo Ministério da Saúde como estado Piloto para informatização 

da Atenção Primária, foi publicada a portaria nº 2.984 de 11 de novembro de 2019, que instituiu 

valores de incentivo para informatização entre 8.500 a 11.500 a depender da tipologia de cada 

município. Em Alagoas 97 dos 102 municípios, aderiram ao projeto piloto, os demais já eram 

considerados informatizados, pois já enviavam as informações produzidas pelas ESF através do 

Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC.  

Técnicos do Ministério da Saúde e DATASUS estiveram em Alagoas em janeiro/2020, 

realizando reuniões de apoio a informatização, com a colaboração da SESAU e do COSEMS. Foi 

realizada reunião com os gestores da 1ª região de saúde, afim de conhecer as dificuldades dos 

municípios para efetivar a informatização.  

Em fevereiro/2020, mais uma vez o ministério da saúde retornou a Alagoas e tivemos 

reunião com a AMA, apresentando as dificuldades relatadas, para traças estratégias que 

viabilizasse a informatização, pois o projeto piloto tinha prazo até junho de 2020 para ser 

executado. Definimos como estratégia formar um grupo de técnicos como força tarefa, para ir 

aos municípios que já possuíam equipamentos e condições estruturais para a informatização. 

Uma das questões que mais dificultou o processo, foi o fato do recurso ter sido através do bloco 

de custeio, o que inviabilizou a aquisição de equipamentos, possibilitando apenas que os 

municípios fizessem a contratação dos serviços.  

Em março iniciamos a capacitação com 20 pessoas, indicadas pela SESAU e pelo COSEMS, 

pessoas que possuem inserção em alguns municípios do estado, o que facilitaria o acesso junto 

aos gestores municipais. A capacitação durou uma semana e foram montados os grupos de 

municípios prioritários. Porém, na semana seguinte quando iriamos iniciar a ida aos municípios, 
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foi decretado o enfrentamento da emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

decorrente da Covid-19, o que fez suspender todas as estratégias. 

Em abril de 2020, o COSEMS enviou ao Ministério da Saúde, ofício solicitando ampliação 

de prazo para execução do projeto em virtude da pandemia, visto que os municípios estavam 

centrando todas as suas forças de trabalho para o enfrentamento da COVID 19. 

Em 18 de maio de 2020 foi publicada a portaria nº 1.247, que prorrogou o projeto por 

mais 04 (quatro) competências.  

Em junho retomamos as discussões de monitoramento da informatização e retomada das 

discussões para estimular os municípios a priorizarem o projeto, evitando a devolução do recurso 

e reconhecendo que as informações enviadas através do prontuário eletrônico, possuem maior 

qualidade na coleta de dados, como também possibilita uma visualização mais ágil da situação 

de saúde, proporcionando uma melhor tomada de decisão. Mantivemos essa reunião de 

monitoramento mensalmente e solicitamos a participação de técnicos da SESAU para contribuir 

e fortalecer a discussão da importância da qualidade dos dados. Observamos maior adesão dos 

gestores, quando abordamos dessa maneira e decidimos que as reuniões de monitoramento 

deveriam ser quinzenais. O ministério da saúde apontou o aumento de equipes informatizadas 

nesse período. 

Em setembro definimos como encaminhamento que o CONECTE SUS fosse pauta 

permanente das reuniões de CIR. Também pautamos na CIB de outubro. Em razão dos esforços 

dos municípios e dos técnicos envolvidos, o CONASEMS solicitou também prorrogação do prazo 

para execução do projeto piloto. 

No dia 14 de outubro de 2020 o COSEMS/AL reuniu gestores e técnicos municipais de 

Saúde afim de discutir estratégias para a implantação da Informatização da Atenção Primária em 

Alagoas nos municípios que ainda não concluíram o processo, já que o prazo para a execução dos 

recursos do Projeto Piloto expira em 16 de novembro para os municípios que receberam em 

janeiro e 20 de dezembro para os que receberam em fevereiro. 

O presidente Rodrigo Buarque destacou a preocupação do Cosems/AL com o 

cumprimento do prazo por parte dos municípios, ressaltando que a informatização das UBSs vai 
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agilizar o processo de trabalho da APS para os profissionais da Saúde e dar mais celeridade e 

confiabilidade no atendimento ao usuário do SUS. 

Na ocasião, a empresa CBATECH, que já está implantando a informatização da Atenção 

Primária à Saúde em nove municípios alagoanos, apresentou o projeto para avaliação dos demais 

que ainda não iniciaram a informatização nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).  

Gestores e técnicos municipais foram orientados a se debruçar e estudar a proposta 

apresentada, analisando junto às respectivas Assessorias Jurídicas e comissões de licitação a 

melhor forma de adesão à proposta, primando pelas questões legais. 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL) observou que 

tecnicamente a empresa atende aos critérios descritos pelo Ministério da Saúde.  E a mesma se 

propõe a oferecer, dentre os serviços, o de implantação do Prontuário Eletrônico ao Cidadão 

(PEC), treinamento e suporte técnico para os municípios, atendendo a modalidade do repasse 

financeiro que foi disponibilizado aos municípios, o qual não possibilita a aquisição de 

equipamentos. 

Em 26 de outubro de 2020 o prazo foi prorrogado por mais 06(seis) competências, o que 

proporcionou mais tranquilidade aos gestores, pois muitos estavam com processos licitatórios 

em andamento e terão prazo para a conclusão dos mesmos. 

Em novembro foi publicada a portaria n° 3.193, DE 27 de novembro de 2020, que 

repassará recurso de investimento, para as equipes não informatizadas em todo Brasil.  

No dia 1° de dezembro de 2020, foi publicada a portaria nº 63, que definiu os critérios 

para que os municípios recebam o recurso referente a portaria nº 3.193 (INVESTIMENTO), e tem 

prazo final para adesão o dia 13/12/2020.  

Permanecemos acompanhando a evolução do projeto em todo estado e encaminhamos 

na última reunião de monitoramento, que em 2021 devemos fomentar a necessidade de 

profissional de TI nas secretarias municipais de saúde para dar suporte na informatização. 
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COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS - CIRs 

Espaço Regional com objetivo de construir um canal permanente de negociação entre 

Estado e Municípios para a elaboração de rede regionalizada com pactuações de forma 

consensuada. As reuniões são organizadas previamente em reunião da secretaria executiva da 

SESAU, assessores técnicos/apoiadores   e os Vice-Presidentes Regionais. Em 2020, com o 

surgimento da pandemia já trazida nesse relatório, tivemos que nos reinventar. Com o decreto 

estado para o isolamento social, e diante da impossibilidade de nos reunirmos presencialmente, 

recorremos à tecnologia, onde o Cosems Alagoas fez um investimento, e adquiriu uma licença 

que nos permitiu continuar realizando as reuniões, atendendo ao calendário de reuniões 

previamente pactuado. A única mudança foi, ao invés de realizarmos as reuniões por Região de 

saúde, realizamos as reuniões de maneira macrorregional, de modo a permanecermos 

fortalecendo esse fórum de discussão.  

As reuniões continuaram a ser realizadas mensalmente e os principais pontos de pauta 

foram: Encerramento de gestão; Conecte SUS; Portarias de incentivo financeiro aos municípios 

derivados da COVID-19(Recursos COVID-19); Previne Brasil; Status dos Instrumentos de Gestão; 

Atualização do SIOPS; Plano de contingência das Arboviroses; Fluxo assistencial de Síndromes 

Inflamatória Multissistemica em crianças pós COVID-19; Política Nacional de Imunização; 

Diagnóstico Situacional da Sífilis Congênita no Estado de Alagoas; Portaria nº 3.017, de novembro 

de 2020, que institui incentivos financeiros para a assistência odontológica na Atenção Primária 

a Saúde e na Atenção Especializada em caráter excepcional para enfrentamento à Emergência 

de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN); Habilitação do Hospital Chama para 

Maternidade de Alto Risco – SMS-Arapiraca; Habilitação de unidade de Cuidados Intermediários 

Neonatal Convencional (UCICo) no Hospital CHAMA; Habilitação de Unidade de Terapia Intensiva 

Tipo II (UTI NEO Tipo II)no Hospital CHAMA; Disponibilização de leitos no Hospital Santa Casa 

para regulação Estadual e ampliação das especialidades - SMS/ Penedo; Habilitação do 

Laboratório  no Qualicito -  SMS/Penedo entre outros. 
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ENCERRAMENTO DE GESTÃO 

 O final do mandato da Administração Pública Municipal deve ser precedido de uma 

transição, geralmente conduzida por equipes representativas do novo Prefeito e do seu 

antecessor. Para tanto precisa apresentar todos os instrumentos legais como Lei Orgânica (Seção 

Saúde), Código Sanitário (caso existir), Lei de Criação do Fundo Municipal de Saúde -  com Cartão 

de Registro CNPJ, Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Regimento da Secretaria Municipal de Saúde (caso 

existir), Projetos de Lei em tramitação na Câmara Municipal (caso existir). Em relação aos 

instrumentos de planejamento da saúde: PLANO DE SAÚDE -  Além de constituir-se numa 

exigência legal, é um instrumento fundamental visto que, por meio dele, busca-se explicitar o 

caminho a ser seguido pela Secretaria de Saúde para atingir a sua missão; ELATÓRIO ANUAL DE 

GESTÃO - O Relatório Anual de Gestão (RAG), nos termos do art. 36, § 1º, da LC 141, deverá ser 

apresentado até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira; e PAS - As ações 

da PAS devem ser revisitadas , principalmente na obrigação de inserir as ações de enfrentamento 

COVID que o município executou. Além disso é importante já deixar a PAS de 2021 já elaborada 

e disponível para o próximo gestor. Deve também demonstrar o cumprimento do percentual 

mínimo de aplicação das receitas próprias em ações e serviços de saúde por meio da alimentação 

do SIOPS; Atentar para Port .828 (17/04/2020) – altera a Port. 3292 - 12/2017 (Unificando para 

Custeio e Investimento) - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e Bloco 

de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. Além de lembrar do encontro de contas 

final (desvio de finalidade); Reforçar o cuidado com a transparência Recursos COVID (revisitar os 

instrumentos). Em se tratando de CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE deverá apresentar a Lei de 

Criação do Conselho Municipal de Saúde; A Relação nominal dos conselheiros municipais de 

saúde e segmento ao qual pertence, Portarias de nomeação e as atas de reunião do referido 

conselho para fins de comprovação de funcionamento do mesmo, atos normativos... Em relação 

ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE deverá apresentar relação de todas as contas bancárias do 

Fundo Municipal de Saúde, constando saldos, relação de dívidas, programação de receitas e dos 

restos a pagar, valores médios mensais recebidos a título de transferências da contrapartida 

municipal para fins de cumprimento da Emenda Constitucional 29. Seguindo as obrigações, em 

que pese o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, deverá apresentar o quadro de 
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cargos de provimento efetivo; quadro de cargos em comissão e funções gratificadas; relação de 

contratados por prazo determinado; relação dos servidores cedidos; demonstrativo da situação 

das folhas de pagamento; e demonstrativo do recolhimento de encargos sociais e demais 

obrigações patronais. Em se tratando de CONTRATOS E CONVÊNIOS, relacionar os Convênios, 

Contratos e respectivos Termos Aditivos firmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Relacionar 

todas as auditorias em curso na saúde sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde 

ou deflagradas por outros órgãos (DENASUS, SES, CGU, etc) e procedimentos fiscalizatórios a 

cargo de órgãos de classes (CRM, COREN etc.), informar ao novo gestor todos os processos 

licitatórios da área da saúde em curso e o atual estágio de cada processo (habilitação, 

recebimento de propostas, etc.), informar ao novo gestor todas a determinações judiciais para 

fornecimento de medicamentos, tratamentos e procedimentos que ainda estão sendo 

cumpridas, evitar a descontinuidade do tratamento dos beneficiários de decisões judiciais. 

Apresentar a relação de todos os materiais existentes no almoxarifado, Descrição dos materiais, 

Quantidades em estoque, Projeção de duração de estoque, com vistas ao planejamento de 

processo de compras. Apresentar o inventário atualizado dos bens patrimoniais da Secretaria 

Municipal de Saúde (Tombamentos/listas), entrega formalmente do relatório, que deverá ser 

protocolado, manter ainda para si uma cópia integral para subsidiá-lo em eventuais demandas 

ou questionamentos futuros, apresentar os Sistemas de Informações/Programas em 

andamentos, Registros Fotográficos e BACKUP.  Nas reuniões de CIR de setembro, outubro e 

novembro, trouxemos essa temática como ponto de pauta e discutimos com os gestores, 

fomentando a boa prática no processo de transição. 
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PESQUISA: CONSOLIDADO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA  

COVID-19 NO ESTADO DE ALAGOAS 
 

Pesquisa foi realizada pelo Cosems/AL em parceria com Ministério Público Estadual e Ministério 
Público Federal tendo em vista levantar informações das ações desenvolvidas no âmbito 
municipal para o enfrentamento da Covid-19.  
 

Período de coleta de dados 29/07/2020 a 07/08/2020 
Total de Municípios que responderam à pesquisa: 87 

 
Diante desta situação de Emergência publica os municípios e suas respectivas equipes 

com profissionais da saúde e outras intersetorialidade tiveram que se reinventar em suas ações 

e propostas.  

  Dos 102 (100%) municipios alagoanos, 87 (85%) dos municipios responderam o 

questionário com 20 perguntas. No Estado de Alagoas foram confirmados na data de 27 de 

agosto de 2020, 77.755 casos de COVID-19 e 1853 (2,4%) óbitos. Diante do questionário aplicado 

no período de 29/07/2020 a 07/08/2020 observamos que os municípios vem desenvolvendo 

ações no combate a COVID-19 desenvolvendo ações de: Educação permanente em saúde; 

realizando o diagnóstico, notificando e monitorando os casos; planejando, avaliando e discutindo 

as ações planejadas; Atualizando seus decretos municipais e planos de contingência a contento. 

Atualmente temos 213.176 casos notificados, 2.909 (1,4%) em investigação, 95.152 (44,6%) 

casos confirmados, 115.115 (54%) casos descartados e 2.341 (2,5%) óbitos registrados no 

Boletim Epidemiológico de 01 de dezembro de 2020. Em anexo o questionário contendo as 

perguntas norteadoras da pesquisa na gestão municipal. 

ANEXO 1: QUESTIONÁRIO SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A 

SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 

Esse formulário foi desenvolvido em parceria com Ministério Público Estadual e Ministério 

Público Federal tendo em vista levantar informações das ações desenvolvidas no âmbito 

municipal para enfrentamento da Covid-19. 

NOME DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO, DATA, CARGO, MUNICÍPIO e REGIÃO: 

1. Quais as ações que o município está executando no combate a COVID-19? 

( ) Ações de educação em saúde com a população 

( ) Barreira sanitária  

( ) Monitoramento de feiras livres 
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( ) Distribuição de máscaras 

( ) Distribuição de kits de higiene 

( ) Sanitização dos espaços públicos 

( ) Implantação de lavabos em espaços públicos para lavagem das mãos  

( ) Outras: 

2. Quais as ações executadas para o monitoramento dos casos confirmados de COVID-19? 

( ) Visita domiciliar 

( ) Tele atendimento 

( ) Recomendação de isolamento domiciliar para o paciente confirmado 

( ) Orientação de isolamento domiciliar para os familiares / comunicantes 

( ) Monitoramento da chegada de viajantes 

( ) Outros:   

3. Quais as ações executadas de educação permanente para os profissionais sobre a 

COVID-19? 

( ) Capacitações/Treinamentos 

( ) Orientações sobre  Notas técnicas e Manuais sobre a COVID-19 

( ) Construção de Protocolos e fluxos  

( ) Planejamento e avaliação das ações realizadas 

( ) Outros:   

 

4. O município possui profissionais da linha de frente que estiveram ou ainda estão 

afastados devido a COVID-19? Se sim, quantos? 

Suspeitos:  

Confirmados:  

Grupo de risco: 

 

5. O município utilizou algum instrumento legal normatizando as medidas de 

distanciamento social? 

( ) Decreto Estadual 

( ) Decreto Municipal 

6. Quais as contribuições da SMS para as medidas de distanciamento social no município? 

 

7. Como o município está fiscalizando o cumprimento das normas de distanciamento 

social? 

 

8. A população está seguindo as recomendações das medidas de prevenção? 

( ) Uso de máscaras 

( ) Isolamento domiciliar 

( ) Evitando aglomerações  

(  ) Outras  
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9. Das UBS que o município possui, quantas estão funcionando? (Informar o número total 

de UBS que o município tem e o número de UBS que estão funcionando) 

 

10. Quais os sistemas de informação o município utiliza para as ações de vigilância da 

COVID-19? 

( ) e-SUS VE 

( ) SIVEP Gripe  

( ) GAL  

( ) Outro: 

 

11. Como está acontecendo o processo de testagem no município? 

( ) Teste rápido – para qual público? 

( ) Sorologia – para qual público? 

( ) RT PCR – para qual público?  

 

12. O município possui profissional treinado para coleta do exame de RT-PCR: 

( ) se SIM, Quantos profissionais? ___________  

( ) NÃO 

 

13. O município tem apresentado dificuldades no processo de notificação dos casos de 

COVID-19? Se sim quais? 

 

14. Como o município executa seu processo de trabalho através dos dados obtidos pelos 

sistemas de informação utilizados? 

( ) Notifica 

( ) Avalia 

( ) Monitora 

( ) Discussão entre as equipes de APS e VS 

( ) Outros:   

 

15. O município tem apresentado alguma dificuldade na atualização e monitoramento dos 

sistemas de vigilância? Descreva-as de acordo com o sistema abaixo que utiliza. 

e-SUS VE:  

SIVEP Gripe:  

GAL:  

SIM:  

 

16. O município divulga boletins epidemiológicos com a situação atual da COVID-19? 

( ) Sim  
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( ) Não 

17. O município tem identificado divergência de informações publicadas pelo boletim 

epidemiológico estadual e o boletim epidemiológico municipal? Se sim, quais? 

 

18. O município tem encontrado alguma dificuldade na investigação de óbitos de casos 

suspeitos / confirmados para COVID-19? Se sim, quais? 

 

19. O Município possui um plano de comunicação voltado a conscientização da população 

sobre a necessidade de adoção de todas às medidas preventivas (tais como isolamento 

social, higiene pessoal, uso de máscaras entre outras ações) inclusive alertando os riscos 

advindos com o possível colapso por falta de leitos? 

( ) Sim  

( ) Não 

 

20. O município dispõe ou utiliza de algum recurso tecnológico no monitoramento de 

pacientes e das regras de isolamento social? 

( ) se SIM, Qual? ___________  

( ) NÃO 

 

Equipamentos de Proteção Individual 

Face a escassez de insumos de proteção individual, decorrente da alta demanda provocada pela 

pandemia, e em decorrência do envio destes, por parte do Ministério da Saúde, o Cosems 

Alagoas, que desde o a elaboração do plano de contingência para o enfrentamento da COVID-19 

esteve presente na sala de situação, participou ativamente da divisão dos insumos para 

distribuição aos municípios alagoanos, de modo a garantir o acesso proporcional. No total foram 

realizadas 8 distribuições totalizando aproximadamente dois milhões e setecentos mil unidades 

de equipamentos de proteção individual, conforme planilhas em anexo. 
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Previne Brasil - Cadastro (Captação Ponderada), Informatização (CONECTE SUS) – (Camila e 

Mirna) 

GUIA ORIENTADOR 

Visa dá apoio aos gestores municipais e estadual no enfrentamento da pandemia com a 

proposta de fortalecimento da Atenção Básica como ordenadora e integração com a Vigilância 

em Saúde e as Redes de atenção.  

A estratégia busca reforçar as ações de saúde para o enfrentamento da pandemia e as outras 

condições que não o Covid-19, tendo em vista que a mobilização da saúde frente à pandemia 

tende a desorganizar o sistema. “O desafio é garantir o cuidado a partir da dinâmica imposta 

pela realidade pandêmica, respondendo às situações de saúde já existentes aquelas que se 

apresentam a cada dia”. 

A ênfase das ações listadas pelo instrumento está na integração das atenções Primária, 

Especializada, Hospitalar e Materna e no monitoramento dos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), por meio de uma rede estruturada a partir da população, tendo a APS como ordenadora 

do cuidado para outros pontos de atenção – do domicílio ao leito hospitalar (Domicílio; Unidade 

Básica de Saúde; Ambulatório de Atenção Especializada; Maternidade de Alto Risco com leitos 

de UTI Neonatal e Maternidade de Risco Habitual; Hospital Geral com Enfermaria; Hospital de 

Campanha com Enfermaria; Hospital com Leitos de UTI; e Hospital de Campanha com UTI). 

O instrumento busca ofertar uma atenção longitudinal à pessoa na porta de entrada do 

serviço, no domicílio, no pronto atendimento ou demais pontos de atenção com foco na 

continuidade da atenção. Por isso o processo de integração! 

O instrumento propõe análise constante de protocolos, reforça a educação permanente, 

diretrizes para os profissionais de saúde, reforça a importância da comunicação direta dos 

gestores com seus profissionais. Orienta sobre a separação dos fluxos de atendimento – com ou 

sem quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – em todos os pontos de atenção; 

orienta sobre o levantamento em tempo real da disponibilidade de leitos hospitalares; a 

necessidade de exames complementares, seja por Covid ou por condições crônicas; a Assistência 

Farmacêutica; o transporte sanitário; e tudo que diz respeito ao acesso regulado e ao 
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funcionamento integrado das RAS. 

Por fim, o guia sugere critérios para modalidade de acompanhamento pelas atenções 

Primária, Ambulatorial e Especializada tendo como foco a integração com todos os pontos de 

Atenção trabalhando articulado em redes de forma longitudinal do cuidado para com o usuário 

com COVID ou outra situação de saúde.  

Houve uma discussão do COSEMS com a equipe da SESAU no dia 05/08/2020 para discussão 

dos dois momentos Macrorregionais. Sendo o da 1ª Macrorregião dia 07/08/2020 e o da 2ª 

Macrorregião dia 10/08/2020.  Estiveram presente na discussão Apoiadores do Projeto Força 

Tarefa de integração Atenção Primária e Vigilância em Saúde Apoiadores do COSEMS, Assessora 

da Superintendia a Saúde, Vigilância em Saúde, Gerencia da Atenção Primária, Gerente de Ações 

estratégicas, Gerencia da Rede Materno Infantil e Assessora Técnica das Redes de Urgência e 

Emergência no qual apresentaram o que as áreas de cada setor vem desenvolvendo junto aos 

municípios frente a pandemia para organização e implantação do Guia nos Municípios. 

PROJETO HANSENÍASE 2019/2020 

A Hanseníase é doença infecciosa de evolução crônica, de comportamento insidioso, 

podendo promover incapacidades funcionais permanentes, num ciclo vicioso de exclusão, 

estigma e preconceito. Está presente de forma importante em contextos sociais e geográficos 

que têm em comum o clima tropical, a exclusão social, a escassa oferta de serviços de saúde bem 

como a qualidade questionável da atenção primária à saúde. 

Entretanto, é totalmente curável e tão logo seja iniciado o tratamento deixa de ser 

transmissível. Por outro lado, quando diagnosticada e tratada tardiamente pode trazer graves 

consequências para os portadores e seus familiares, pelas lesões que os incapacitam fisicamente. 

Tais lesões podem ser evitadas ou reduzidas, se os portadores de hanseníase forem 

diagnosticados e tratados precocemente com adequado acompanhamento nos serviços de 

saúde.  

Em Alagoas, dentre os 102 municípios, 60 registraram casos novos em 2018, totalizando 

356. A análise dos dados relativos a 5 anos demonstra que mais da metade dos casos foram 

diagnosticados na forma multibacilar, caracterizando uma detecção tardia bem como uma 
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fragilidade na atenção primária, exigindo maior tempo de tratamento, além de potencializar a 

evolução para graus mais severos de incapacidades.  

Essas condições corroboram com a necessidade de um aporte de recurso para que possa 

ser promovido uma maior intervenção quanto ao diagnóstico precoce, bem como do 

acompanhamento dos casos ao longo de todo o tratamento, exigindo uma atuação mais firme 

junto aos profissionais de saúde em termos de capacitação, atualização, supervisão e apoio 

técnico às equipes, bem como da oferta de acesso permanente aos serviços nos diversos níveis 

de atenção.    

A rede de serviços para o acompanhamento e tratamento da Hanseníase estão 

organizados da seguinte forma: 

 

Centros Especializados em Reabilitação – CER’s e suas modalidades para a Linha de Cuidado 

da pessoa com Hanseníase, AL. 
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Houve uma discussão do COSEMS com a equipe da SESAU no dia 02, 03 e /11/2020 para 

discussão sobre a aplicação do recurso de R$ 300.000,00 emenda parlamentar da Dep. Tereza 

Nelma no qual a equipe técnica definiu algumas sugestões já que o recurso teria que ser gasto 

até 31/12/2020. Sugeriu a prorrogação do recurso ou transferir para a referência do Hospital 

Universitário para acompanhamento e tratamento destes usuários. A proposta não avançou e 

ficou para ser discutida com a deputada Tereza Nelma e o Secretário de Estado de Saúde 

Alexandre Ayres para definição.  

 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO AEDES AEGYPTI EM 2020 

Em Alagoas o Aedes aegypti está presente em 100% dos municípios. A intermitência no 

abastecimento de água, somado ao armazenamento inadequado do produto, condições 

climáticas, contribuem para a alta proliferação do vetor. As arboviroses, Dengue, Zika e 

Chikungunya, são doenças que necessitam da atenção intersetorial e desenvolvimento de ações 

preventivas durante todo o ano. No cenário para dengue, existem quatro sorotipos circulantes 

no estado, com o primeiro sorotipo identificado DENV-1, e elevado índice de mortalidade. 

O ano de 2020 apresentou preocupante situação epidemiológico, com risco de 

sobreposição de doenças infecciosas e sobrecarga dos serviços de saúde devido o enfrentamento 

da emergência em saúde pública decretada com a descoberta do SARS-CoV-2, além da urgência 

na continuidade das ações de vigilância/assistência às epidemias já existentes.   
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Na Nota Nº 18/2020 publicada pela SESAU (2020), os municípios foram distribuídos 

segundo três situações relativas à vigilância entomológica: 52 dos 102 municípios numa condição 

preocupante, 18 municípios em risco de surto/epidemia, com importante concentração na 7ª e 

9ª Regiões de saúde, e 37 em situação de alerta espalhados por todo território alagoano. 

Somente 37 municípios estão em situação “satisfatória”, além do indicador de 13 municípios que 

não realizaram a referida pesquisa larvária.  

Um fato preocupante em 2020 foi a publicação da recomendação do Ministério da 

Saúde para suspensão da pesquisa larvária (2º LI Nacional) após divulgação do decreto de 

emergência pela pandemia da COVID-19 (BRASIL, 2020). Para OPAS (2020), o mapeamento e 

realização de avaliação de risco entomológico mesmo em meio a pandemia é fundamental para 

identificação do problema e apoio a tomada de decisão. 

Ao analisar os possíveis impactos da pandemia da COVID-19 nas ações de vigilância das 

arboviroses no estado, dos casos notificados de Dengue, referente aos meses de janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2020, observou-se que 77 municípios registraram suspeição, 

entretanto 54 desses não encerraram oportunamente. Quando comparado ao mesmo período 

ao ano anterior, observa-se uma diminuição no número de casos suspeitos nas primeiras 

Semanas Epidemiológicas (SESAU, 2020). Esta redução pode estar atribuída a concentração de 

esforços das equipes de saúde no enfrentamento da pandemia, apontando uma possível 

subnotificação para as arboviroses e outras doenças. 

Diante do exposto, ressaltamos que o COSEMS AL participou/desenvolveu ações em 

parceria com a SESAU e as apoiadoras institucionais do Ministério da Saúde, tendo em vista 

estimular gestores e técnicos na continuidade de ações de vigilância das arboviroses em Alagoas. 

Entre as ações desenvolvidas: 

• Realização de reuniões em parceria com a área técnica da SESAU e apoio 

institucional do Ministério da saúde tendo em vista avaliar o cenário 

epidemiológico e traçar estratégias e prioridades de apoio a gestão municipal; 

• Utilização dos espaços de gestão (CIR e CIB) para discussão da situação 

epidemiológica das arboviroses e orientação das possíveis estratégias de 

continuidade das ações;  

• Divulgação das informações epidemiológicas, laboratoriais e entomológicas, 

subsidiando a tomada de decisão da gestão municipal; 

• Mobilização de equipes gestoras para promoção e participação em ações de 

educação permanente/continuada; 

•  Parceria com a SESAU na promoção de Oficinas para apresentação da situação 

epidemiológica das arboviroses e mobilização para continuidade das ações de 

enfrentamento do vetor; 

• Mobilização e orientação junto aos gestores para construção dos planos de 

contingência municipais para enfrentamento do Aedes aegypti.  
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Dificuldades Relatadas para continuidade do processo de trabalho: 

• Descontinuidade das ações de enfrentamento das arboviroses em alguns 

municípios principalmente após a pandemia; 

• Subnotificação de casos; realização da sorologia (Kits com vencimento jan/2021); 

dificuldade para encerramento de casos no Sistema de informação; Sobrecarga de 

atividades dos profissionais da gestão e assistência; redução da equipe de trabalho 

após afastamento de profissionais de risco para COVID-19 ou profissionais 

infectados pela doença;  

• Recomendação do Ministério da Saúde para suspensão da pesquisa larvária após 

divulgação do decreto de emergência pela pandemia da COVID-19; 

• Municípios com dificuldades na aquisição de EPI’s no início da Pandemia; 

• Dificuldade na realização dos levantamentos entomológicos (realização dos 6 

ciclos de visita domiciliar para levantamento do IIP com cobertura de pelo menos 

80% dos imóveis a cada ciclo); 

• Municípios silenciosos para a situação das arboviroses.  

 

Estratégias para 2021: 

• Apresentação/divulgação do cenário das arboviroses em reuniões da diretoria do 

COSEMS; 

• Pautar em reuniões das comissões intergestores (CIR/CIB) o tema das arboviroses; 

• Apresentação/divulgação da situação epidemiológica/ entomológica para os gestores e 

coordenações APS/VS;  

• Fomentar a discussão sobre as arboviroses nas oficinas de Planejamento regional 

integrado – PRI;  

• Promoção de oficinas/reuniões para discussão do tema e construção de estratégicas 

junto as equipes gestoras municipais; 

• Fomentar e participar das discussões na sala de situação estadual de enfrentamento do 

Aedes (SAÚDE/EDUCAÇÃO/MEIO AMBIENTE e Defesa CIVIL); 

• Divulgar as informações epidemiológicas em reuniões de acolhimento com novos 

gestores municipais. 

• Construção de agenda conjunta para discussão da pauta das arboviroses;  

• Estimular/orientar para que todos os municípios em situação de risco/surto construam o 

Plano de Contingencia das arboviroses;  

• Disponibilizar o plano operacional padrão com os passos para construção dos planos 

municípios para enfrentamento das arboviroses;  

• Estimular o planejamento, monitoramento e análise conjunta das ações de Atenção Básica 

e da Vigilância em Saúde com base nas necessidades do território; 
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• Mobilizar para que dados gerados pelos sistemas de informação da AB e da VS possam 

ser utilizados para análise, acompanhamento e utilização no planejamento estratégico 

local; 

• Estimular a implementação da avaliação de indicadores operacionais em conjunto APS e 

VS; 

• Articular para que as reuniões com a pauta das arboviroses sejam convidados 

representantes da APS; 

Créditos das Informações Epidemiológicas: Equipe da Assessoria em vetores, zoonoses e 

fatores ambientais /SESAU. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO – PNI 

 

O PNI é um patrimônio do Brasil e sua experiência já consolidada na realização de 

campanhas de grande porte e seu forte vigor técnico tem reconhecimento mundial na prática 

efetiva de prevenção de doenças infecciosas. No Brasil, o acesso às vacinas é gratuito no Sistema 

Único de Saúde (SUS) já a partir do nascimento, por meio principalmente das ações da atenção 

básica.   

A pandemia de Covid-19 trouxe impactos sociais, econômicos e de saúde pública sem 

precedentes. A sobrecarga nos serviços de saúde, o absenteísmo dos profissionais de saúde 

decorrente da infecção pelo novo CORONAVÍRUS e as medidas de isolamento social impactaram 

a oferta de serviços de saúde em todo o mundo, incluindo os serviços de vacinação.  

 

VACINAÇÃO DE ROTINA EM MENORES DE 5 ANOS: 

 

Foi observado que, em relação aos anos anteriores, entre janeiro a agosto de 2020 

ocorreu uma queda no registro de doses aplicadas por mês para diversas vacinas, em especial 

durante os meses de março, abril e maio, coincidindo com o período de maior isolamento social 

observado no país. A queda na vacinação incorre em um acúmulo de indivíduos com seus 

calendários vacinais atrasados e, portanto, sob risco de aquisição de doenças imunopreveníveis. 

O controle das doenças imunopreveníveis depende da manutenção de elevadas coberturas 

vacinais, sendo que a queda nessas coberturas coloca o País sob o risco de ocorrência de surtos 

de doenças previamente controladas, como o ocorrido com o sarampo. 

Ressalta-se ainda que para ser considerado adequadamente vacinado, o indivíduo precisa 

completar o esquema preconizado para cada faixa etária ou ciclo de vida. Desta forma faz-se 

necessário que sejam implementados esforços adicionais para a recuperação dos esquemas 

vacinais em atraso. 

 

Ao longo do ano de 2020 foram realizados diversos discursões e atividades de apoio em 

parceria com a área técnica estadual e Grupo técnico de Vigilância do Conasems, entre elas:  
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1) Apoio para as campanhas de vacinação: 

 

• 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e vacinação dos grupos 

prioritários.  

• Campanha de vacinação indiscriminada contra o Sarampo para pessoas de 20 a 49 anos 

de idade. 

• Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para 

Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente.  (5 de outubro a 20 

de dezembro). 

 

2) Mobilização de gestores e técnicos municipais para participação em Oficinas com a pauta 

do PNI, principalmente sobre as campanhas de vacinação; incorporação da vacina da 

febre amarela; registro nos sistemas de informação do PNI. 

3) Discussão sobre as coberturas vacinais nos espaços de CIR; 

4) Apoio aos municípios com baixa cobertura vacinal para discussão junto as equipes e 

gestores sobre os problemas relacionados a imunização; 

5) Mobilização junto aos gestores para cumprimento dos prazos estabelecidos e metas 

estabelecidas pelo programa;  

 

Dificuldades Relatadas: 

 

• Baixa nas coberturas da vacinação de rotina principalmente em menores de 5 anos; 

• Dificuldade no cumprimento da meta estadual para as campanhas, mesmo após inúmeras 

prorrogações das campanhas de Vacinação contra a Poliomielite e da Campanha de 

vacinação indiscriminada contra o Sarampo para pessoas de 20 a 49 anos de idade; 

• Não há possibilidade na correção de erros de registros de vacinação no e-sus AB (PEC e 

CDS) após envio dos registros da vacinação para base nacional; 

• Divergência entre os relatórios de doses do e-sus AB e os relatórios do SI-PNI.  

• Problema na aquisição de EPI’s no início da pandemia;  

• Redução da procura por vacinação nas unidades de saúde; 

• Redução da equipe de trabalho após afastamento de profissionais de risco para COVID-

19 ou profissionais infectados pela doença; 

• Dificuldades no processo de compra de seringas e agulhas da SESAU; 

 

Estratégias prioritárias para o PNI em 2021: 

 

• Ampliar a Rede de Frio estadual e seus pontos de apoio nas regiões de saúde tendo em vista a 

futura campanha de vacinação para a COVID-19; 
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• Aquisição de Caminhão Baú refrigerado para entrega de vacinas; 

• Ampliação da equipe técnica do PNI Estadual tendo em vista ampliar ações de apoio e 

cooperação técnica junto aos municípios; 

•. Ampliar a oferta de ações de educação continuada para profissionais da atenção básica e 

vigilância; 

• Melhoria nos registros de informações nos sistemas do PNI; 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PNI 

Em 2019, após a transição da inserção das informações de vacinação para o e-SUS AB, o 

Cosems AL vem acompanhando o impacto das mudanças nas coberturas vacinais junto com a 

SESAU e apoiadoras do Ministério da Saúde. 

Entre as principais dificuldades relatadas estão: 

• Divergência entre os relatórios de doses do e-sus AB e os relatórios do SI-PNI.  

• Não há possibilidade na correção de erros de registros de vacinação no e-sus AB (PEC e 

CDS) após envio dos registros da vacinação para base nacional; 

• Existe uma dúvida sobre até que ponto os problemas de migração de informações entre 

os sistemas têm impactado nas coberturas Vacinais. A pauta está sendo estudada em 

âmbito nacional junto aos representantes do CONASEMS, CONASS e 

MS/DATASUS/PNI/SAPS.  

• Dificuldade de emissão de respostas oficiais do PNI/MS aos estados sobre os problemas 

com os sistemas. 

Entre as ações desenvolvidas: 

• Formação do GT entre SESAU, MS e COSEMS para acompanhamento dos problemas 

relacionados aos sistemas do PNI e queda nas coberturas vacinais; 

• Discussão junto aos municípios para entender os principais problemas de migração entre 

os sistemas; 

• Construção de Nota técnica conjunta orientando os municípios para melhoria da inserção 

dos dados no sistema, minimizando os possíveis problemas entre os sistemas; 

• Reunião com apoiadores GAP, COSEMS, MS e área técnica do PNI para apresentação 

sobre a situação parcial da campanha de vacinação e construção de estratégias de apoio 

aos municípios silenciosos ou com dificuldades no cumprimento das metas; 

• Por meio da experiência adquirida pelo Cosems Alagoas na discussão dessa pauta, o 

mesmo foi convidado a compor o grupo do Conasems para discussão sobre os problemas 

de migração de informações entre os sistemas.  

• O Cosems vem acompanhando por meio do GT CONASEMS sobre os sistemas do PNI, a 

construção do Painel de monitoramento do fluxo de dados e-SUS AB x SIPNI pelo 

DATASUS para verificar as possíveis dificuldades de migração de dados.  
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Si-PNI e a vacinação para COVID-19: 

Após reunião ocorrida no dia 1º de setembro de 2020, entre Secretários da SVS e 

SAPS, Diretor do DATASUS e representantes do CONASS e CONASEMS, definiu-se a necessidade 

do desenvolvimento de um módulo no sistema específico para campanha de vacinação contra 

Covid-19. Esse módulo deverá contemplar as seguintes funcionalidades: (1) Registro de 

vacinados; (2) Controle da distribuição de vacinas; (3) Monitoramento dos Eventos Adversos Pós-

vacinação; (4) Painel de visualização de informações para gestores, técnicos e público geral. 

Próximos passos:  

1. Todos os estabelecimentos de saúde, públicos e particulares, que efetuarem atividade 

de vacinação contra a Covid-19, deverão realizar o registro dos vacinados no Módulo 

de Campanha Contra Covid-19, o qual está em fase de desenvolvimento pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) com cronograma de conclusão 

previsto para dezembro de 2020. 

2. Para realização do registro de vacinados no Módulo Campanha Covid-19 do SIPNI os 

operadores deverão efetuar o cadastro prévio no Sistema de Cadastro de Permissão de 

Acesso (SCPA) e os vacinadores deverão estar vinculados aos respectivos 

estabelecimentos de saúde que realizará a vacinação, para permitir a imediata 

utilização do SIPNI e respectivos módulos tão logo sejam disponibilizados no ambiente 

de produção, conforme cronograma previsto. Ressalta-se que, mesmos os operadores 

de sistemas e vacinadores já cadastrados no e-SUS AB e no SIPNI atual, deverão 

realizarem novo cadastro no SCPA. As clinicas particulares de vacinação, deverão entrar 

em contato com os administradores do SCPA e do sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) nos municípios, para regularizarem o cadastro, 

objetivando o registro de vacinados no módulo de Campanha.  

3.  Nos estabelecimentos de saúde sem conectividade na internet, será utilizado o módulo 

de coleta de dados simplificado (CDS) da Secretaria de Atenção Primária (SAPS/MS) 

para registros de doses de vacinas aplicadas durante a Campanha de Vacinação contra 

Civid-19.  

4. Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam sistemas de informação 

próprios deverão fazer a transferência dos dados de vacinação da Campanha Covid-19 

para base nacional de imunização, por meio de webservice do SIPNI/RNDS, conforme 

modelo de dados disponibilizado e as orientações do Ministério da Saúde. 

5. O CONASS e CONASEMS farão parte dos testes de homologação e piloto do módulo 

Covid-19. Municípios indicados: Blumenau; Maceió, Pelotas, São José do Rio Preto, 

Brasília,  

6. A CGPNI / MS irá promover de capacitação no SCPA e novo SI-PNI para os estados; 

7. O sistema SI-PNI módulo de campanha para a COVID-19 tem a previsão até dezembro 

2020 para conclusão dos testes de homologação; 
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Vacinação para COVID-19: 

VACINA BIOFARMACÊUTICA ASTRAZENECA E A UNIVERSIDADE DE OXFORD – FIOCRUZ: A vacina 

em questão está sendo desenvolvida com o maior estudo clínico em andamento no mundo. O 

processo de submissão do registro na Anvisa está em andamento e os dados dos estudos clínicos 

já foram encaminhados à agência. A previsão é que em fevereiro sejam entregues 30 milhões de 

doses e entre março e julho cheguem aos 70 milhões. É a primeira vacina com resultados dos 

estudos clínicos da fase 3 publicados em revistas científicas com dados validados por cientistas 

independentes, além de ser o único estudo de fase 3 que monitora infecções assintomáticas. A 

vacina será distribuída e armazenada entre 2o e 8o C, a mesma temperatura da rede de frio do 

SUS. 

VACINA CORONAVAC QUE ESTÁ SENDO PRODUZIDA PELO INSTITUTO BUTANTÃ EM PARCERIA 

COM A EMPRESA CHINESA SINOVAC: Até o final de janeiro e/ou começo de fevereiro o instituto 

deverá entregar 40 milhões de doses.  De acordo com os diretores, o que se espera agora é a 

apresentação final dos resultados de eficácia da vacina a partir de um estudo clínico ainda em 

andamento com 12 mil voluntários. Estima-se ainda segundo o diretor do instituto, ainda em 

dezembro estes dados sejam apresentados para então serem apresentados aos órgãos 

regulatórios do Brasil (Anvisa) e da China. Breve será solicitado o registro da vacina e do seu uso 

emergencial.  

 

VACINA DA PFIZER/BIONTECH: O Ministério da Saúde informou dia (9/12/2020) que poderá 

haver vacinação contra a Covid-19 no Brasil ainda neste mês de dezembro, ou no início de janeiro 

de 2021, se a farmacêutica Pfizer conseguir uma autorização emergencial junto à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ressaltou que depende do prazo para entrega dos lotes 

pela empresa que irá definir o início da vacinação. 

 

Preocupações: 

• Politização da pauta da vacina para COVID-19; 

• Fragilidade da coordenação do PNI após liberação da vacinação para a Covid-19 

no país - É urgente que os processos de avaliação para o uso emergencial de 

vacinas contra a Covid-19, a logística de aquisição de insumos, o sistema de 

informações, a definição das estratégias de monitoramento e avaliação da 

campanha e, principalmente, a aquisição das vacinas estejam sob a coordenação 

do Ministério da Saúde, responsável pelo PNI, como medida para garantir a 

equidade entre os entes subnacionais; 

• Dificuldade na compra de insumos para campanha (seringas, agulhas, EPIs); 

• Dificuldade de recursos humanos para Campanha; 
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• Desafio na vacinação de idosos > 75 anos (estratégia de visitas domiciliares? Como 

será essa logística na capital do estado e municípios com cobertura da esf < 100% 

?).  

 

FORMATAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

 

 

1. FORMATAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL E DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE  

Através do acolhimento com classificação de risco e resolutividade, a organização da Rede 

de Urgência e Emergência (RUE) tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos 

de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 

situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. Em Alagoas, 

diante da pandemia, a rede assistencial precisou sofrer alterações para poder assistir de forma 

integral a população alagoana. 

 O grupo condutor da RUE realizou visitas técnicas aos municipios com potencial para ser 

referência para a Covid-19, com oferta de leitos clínicos e de UTI e também com o objetivo de 

orientar quanto o fluxo da síndrome gripal, e enxergar de perto as reais necessidades dos serviços 

para enfrentar a covid-19.  

Foi realizada visitas aos municipios de Rio Largo, São Miguel dos Campos, União dos 

Palmares, Santana do Ipanema, Coruripe, Atalaia, Palmeira dos Índios, Joaquim Gomes e Maceió. 

Abaixo segue o fluxograma da organização da rede assistencial:  

Figura 1: Fluxograma da Rede assistencial em tempos de pandemia. 
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1.2. RESOLUÇÕES CIB  

Alagoas chegou a contar em junho com 1.238 leitos exclusivos para o enfretamento do 

covid-19, entre rede pública e contratualizadas, no pico da pandemia, com uma taxa de ocupação 

total de leitos de 73%. Hoje Alagoas conta com 508 leitos exclusivos para a covid-19, com uma 

taxa de ocupação de leitos de 33%.  

Maceió, por ser a capital do Estado, hoje apresenta o maior quantitativo de hospitais com 

leitos aptos a receber pacientes com covid-19, sendo referência para todo os Estado de alagoas, 

com prioridade para a I macrorregião de saúde. Outras regiões de saúde também estão 

contempladas com hospitais referência para pacientes com covid-19, são eles: 2ª região de 

saúde, conta com o Hospital Regional do Norte, a 5ª região de saúde, sendo o Hospital Santa casa 

e a UPA de São Miguel dos Campos e um Polo de Atendimento Regional da COVID-19  em Campo 

Alegre, são as referências para leitos covid-19;  6ª região de saúde, sendo a Santa Casa de Penedo 

e a  UPA de Coruripe e Penedo as referências para leitos covid-19;  7ª região de saúde, sendo os 

hospitais Djacir Barbosa , Hospital Regional N. S. do Bom Conselho e a U.E do Agreste os serviços 

com leitos com referências para pacientes com covid-19; 8ª região de saúde, conta com os leitos 

da UPA de Palmeira dos Índios e do Hospital Santa Rita,  a 9ª região de saúde conta com leitos 

no Hospital Clodolfo Rodrigues. 

O fluxo dos pacientes com suspeita e/ou que testou positivo para covid-19 para os leitos de 

referência são regulados por uma central de regulação estadual especifica para o covid-19, onde 

o médico do serviço entrará em contato com o médico regulador de leitos, e o paciente será 

encaminhado para o hospital que estiver leito disponível mais perto da sua região de saúde.  

Quadro 1. Leitos UPAs e Hospitais por Município -covid-19- Estado de Alagoas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859  
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

 
 

Serviços 

Hospitalares 

 
Leitos Covid Em Funcionamento- 2020 

 

TOTAL 

de 

Leitos. 
MUNICÍPIO  

 

CLÍNICOS 

 

PEDIATRÍCO 

UTI 

PED 

UTI 

ADULTO 

REGIÕES 

DE 

SAÚDE 

Hospital 

Regional do 

Norte 

Porto Calvo 30 00 00 10 
2ª 

REGIÃO 
40 

Daniel Houly Arapiraca 45 00 00 20 
7ª 

REGIÃO 
65 

Hélvio Alto Maceió 

*Covid + 

HIV= 16 

*Covid + 

TB=2 

 

00 
00 

 

01 

1ª 

REGIÃO 
19 

Hospital da 

Mulher 
Maceió 

 

50 

 

00 

 

10 

 

40 

1ª 

REGIÃO 
100 

Santa Casa Penedo 18 00 00 07 
6ª 

REGIÃO 
25 

Hospital Santa 

Rita 

Palmeira 

dos índios 
05 00 00 05 

8ª 

REGIÃO 
11 

Clodolfo 

Rodrigues 

Santana do 

Ipanema 
20 00 00 10 

9ª 

REGIÃO 
30 

Hospital de 

Campanha  

Campo 

Alegre 
21 00 00 00 

5ª 

REGIÃO 
21 

Hospital 

Universitário 
Maceió 08 00 00 14 

1ª 

REGIÃO 
22 

HGE Maceió 05 00 00 00 
1ª 

REGIÃO 
05 
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Foi realizada duas pesquisas pelo COSEMS-AL, em parceria com os gestores e técnicos dos 

municípios alagoanos, com o objetivo de fazer um diagnóstico da rede assistencial, como 

conhecer a realidade do quantitativo de ambulâncias próprias, com equipes treinadas, com os 

equipamentos mínimos para estabilizar um paciente, o quantitativo de pronto atendimento (PA), 

excluindo-se as UPAs, e a disponibilidade de transporte sanitário de cada município alagoano, no 

tocante ao enfretamento do covid-19. 

Alagoas soma hoje um total de 264 ambulâncias próprias, distribuídas nos 101 munícipios 

alagoanos ( ausência apenas do município de Jacuípe), dessas, 74 ambulâncias estão disponíveis 

para transferir pacientes com suspeitas de covid-19, sendo 15 ambulâncias, contemplada com os 

equipamentos mínimos e equipe treinada para o transporte do paciente, 33 apenas com equipe 

treinada, mas faltando algum tipo de equipamento (principalmente um ventilador mecânico), 18 

com os equipamentos mínimos, mas sem uma equipe treinada e 8 ambulâncias, que não têm 

nem uma equipe treinada e nem os equipamentos mínimos para o transporte do paciente com 

suspeita de cobid-19.  

Com relação aos PAs, Alagoas soma hoje com 60 unidades distribuídos em 100 municípios 

alagoanos e com 12 UPAs, sendo 4 delas na capital do Estado, Maceió. Com relação aos PAs, dos 

60, apenas 1 PA possui ventilação mecânica/respirador disponível, situado no município de 

São Vicente 

de Paula 

U. dos 

palmares 
10 00 00 00 

3ª 

REGIÃO 
10 

Hospital Ib 

Gatto 
Rio Largo 20 00 00 00 

1ª 

REGIÃO 
20 

Santa casa 

São Miguel 

dos Campos 

São Miguel 

dos 

Campos 

10 00 00 01 
5ª 

REGIÃO 
11 

Metropolitano Maceió 12 00 00 10 
1ª 

REGIÃO 
22 

Regional N.S 

Bom conselho 
Arapiraca 00 

00 
00 

10 7ª 

REGIÃO 
10 

TOTAL 293 00 10 108 411 
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Arapiraca, juntamente com equipe treinada, 36 PAs precisando de equipamentos mínimos 

(principalmente ventilação mecânica/respirador) e capacitação para os profissionais de saúde do 

serviço, 6 possuem equipe treinada e os equipamentos mínimos para estabilizar o paciente com 

covid-19, 11 apenas com equipe treinada, necessitando de equipamentos e 6 com os 

equipamentos mínimos, mas precisando de capacitação para equipe, todos voltados para o 

enfretamento do covid-19.  

Com relação ao transporte sanitário, Alagoas possui 55 transportes, distribuído em 100 

municípios alagoanos. Desses 55, apenas 22 tem condições de transportar um paciente com 

suspeita de covid-19.  

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Alagoas é responsável por realizar a 

cobertura de transporte para urgência em todo o Estado, que, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2019 tinha a população estimada de 3.337.357 

pessoas. Atualmente, o serviço é organizado da seguinte forma: o Estado é divido em 2 (duas) 

macrorregiões, dividindo a cobertura do estado entre as Centrais de Regulação de Maceió, 

responsável pela I Macrorregião, e de Arapiraca, responsável pela II Macrorregião. 

A Central de Maceió é responsável por coordenar 16 bases descentralizadas, localizadas 

na I Macrorregião de Alagoas, compreendendo um total de 53 municípios. As 16 bases 

descentralizadas da I Macrorregião são distribuídas nos seguintes municípios: União dos 

Palmares, Viçosa, São Miguel dos Campos, Porto Calvo, Coruripe, Joaquim Gomes, São Luiz do 

Quitunde, Maragogi, Teotônio Vilela, Rio Largo, Murici, Marechal Deodoro, Barra de Santo 

Antônio, Colônia Leopoldina, São Miguel dos Milagres e Atalaia.  

Já a Central de Arapiraca coordena 19 bases descentralizadas, localizadas na II 

Macrorregião, a qual representa um total de 49 municípios. As bases descentralizadas 

pertencentes à Central de Arapiraca são: Penedo, Ouro Branco, Delmiro Gouveia, Pão de Açúcar, 

Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Cacimbinhas, Maribondo, Porto Real do Colégio, 

Campo Alegre, Mata Grande, Girau do Ponciano, São Sebastião, São José da Tapera, Inhapi, 

Piranhas, Olho D´Água do Casado, Batalha e Traipu. 

O SAMU Alagoas conta com um total de 47 unidades básicas, para uma população 

estimada de 3.337.357 pessoas, o que em termos de cobertura corresponde a uma proporção de 

 uma viatura para cada 71.000 pessoas. Representando um excelente número, tendo em 
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vista que a Portaria Ministerial preconiza como parâmetro uma USB para cada 100.000 a 150.000 

pessoas. No que se refere ao Suporte Avançado à Vida – USA, o Estado de Alagoas também atinge 

o índice de cobertura imposto pelo Ministério da Saúde.  De acordo com a Portaria, deve existir 

uma USA a cada 400.000 a 450.000 habitantes. O que no caso de Alagoas representaria 8,3 

unidades avançadas, considerando 1 unidade a cada 400.000. No momento, contamos com a 

existência de 9 (nove) US         As.  

Quadro 2-Resumo rede assistencial por região de saúde -covid-19- Estado de Alagoas., segundo 

pesquisa realizada pelo COSEMS-AL no mês de julho/2020. 

 

 

 

 

 

Estado de Alagoas conseguiu “suportar” até o momento a avalanche de casos de covid-

19, com uma rede assistencial estruturada, os municípios conseguiram se organizar 

minimamente para assistir os seus munícipes e contou com a parceria do Estado para fortalecer 

seus serviços. Segue abaixo o fluxograma do caminho percorrido do paciente com síndrome 

gripal.  

2. PORTARIAS COVID E RESOLUÇÕES CIB  

Durante todo ano de 2020, foi publicada portarias e resoluções CIB em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus, abaixo segue quadro com as principais portarias e resoluções 

CIB.  

Quadro 1: Portarias 2020-covd-19 

PORTARIA ASSUNTO 

 

 

Nº 13.979, 6 de fevereiro de 
2020. 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do 
Corona vírus responsável pelo surto de 2019. 

Nº 188, de 3 de fevereiro de 
2020. 

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV). 
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Nº 356/GM/MS, de 11 de 
março de 2020. 

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto 
na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-
19). 

Nº 480, de 23 de março de 
2020 

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos estados e Distrito 
Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do 
Coronavírus - COVID 19, e a Resolução CIB nº 17 de 26 de março 
de 2020. 

Nº 924, de 13 de março de 
2020 

Abre Crédito Extraordinário para o programa de Enfrentamento 
da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
Decorrente do Coronavírus; 

 

Nº 395, de 16 de março de 
2020 

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta 
Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito 
Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do 
Coronavírus - COVID 19. 

 

 Nº 774 de 09 de abril de 
2020 

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde – Grupos do piso de atenção básica – PAB e de 
Atenção de Média e Alta Complexidade – MAC, a ser 
disponibilizado aos estados, Distrito Federal e Municípios, 
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção 
primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar 
decorrente do coronavírus - COVID – 19; 

 

Nº 827 de 15 de abril de 
2020 

Inclui o procedimento de complementação de valor de sessão de 
hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de 
COVID-19 na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS 
e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos municípios, estados 
e Distrito Federal, destinado à realização de hemodiálise em 
pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19. 

 

Nº 997 de 24 de abril de 
2020 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços 
Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859  
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

relacionados à COVID-19 

Nº 1013 de 24 de abril de 
2020 

Habilitam leitos de Unidade de terapia Intensiva – UTI Adulto 
Tipo II – COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Púbicos de Saúde – Grupo Coronavírus 
(COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de Alagoas e 
Municípios. 

Nº 1042 de 29 de abril de 
2020 

Habilitam leitos de Unidade de terapia Intensiva – UTI Adulto 
Tipo II – COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Púbicos de Saúde – Grupo Coronavírus 
(COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de Alagoas e 
Municípios. 

Nº 1.235, de 18 de maio de 
2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 
II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 
19), a ser disponibilizado ao Estado de Alagoas e Município de 
Arapiraca. 

 

Nº 1.393 de 21 de maio de 
2020 

Dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e 
aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de 
forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no 
exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de 
forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-
19 

Nº 1.448, de 29 de maio de 
2020 

Dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio 
financeiro emergencial às Santas Casas e aos hospitais 
filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de 
5 de maio de 2020, e do art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 
21 de maio de 2020. 

 

Nº 1.469, de 03 de junho de 
2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 
II -COVID-19 do Hospital da Mulher Dra. Nise da Silveira e 
estabelece recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser 
disponibilizado ao Estado de Alagoas. 

 

Nº 1.579, de 19 de junho de 
2020 

Credencia temporariamente municípios a receberem incentivos 
financeiros referentes aos Centros de Atendimento para 
Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e 
temporário, considerando o cenário emergencial de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(Covid-19). 
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Nº 1.666, de 1º de julho de 
2020 

Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da Coronavírus - COVID 19. 

 

Nº 1.742 de 13 de julho de 
2020 

Credencia temporariamente municípios a receberem incentivo 
financeiro referente aos Centros Comunitários de Referência 
para Enfrentamento da Covid-19 e incentivo financeiro federal 
adicional per capita, em caráter excepcional e temporário, 
considerando o cenário emergencial de saúde pública de 
importância nacional e internacional decorrente do coronavírus 
(Covid-19). 

 

Nº 1.797 de 21 de julho de 
2020 

Credencia temporariamente Municípios a receberem incentivos 
financeiros referentes aos Centros de Atendimento para 
Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e 
temporário, considerando o cenário emergencial de saúde 
pública de importância nacional e internacional decorrente do 
coronavírus. 

 

Nº 1.803, de 21 de julho de 
2020 

Habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo 
II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 
19), a ser disponibilizado ao Estado de Alagoas e Município de 
Maceió (AL). 

 

Nº 1.857, de 28 de julho de 
2020 

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 Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, 
considerando as escolas públicas da rede básica de ensino. 

 

 Nº 1.879, de 29 de julho de 
2020 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos 
Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de 
ações e serviços relacionados à COVID 19. 

Nº 1.883, de 29 de julho de 
2020 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços 
Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços 
relacionados à COVID 19. 
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Nº 1.964 de 04 de agosto de 
2020 

Prorroga a habilitação 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 
de Alagoas e Município de Maceió. 

 

Nº 1.994, de 06 de agosto 
de 2020 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos 
Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de 
ações e serviços relacionados à COVID 19. 

Nº 2.005, de 06 de agosto 
de 2020 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços 
Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços 
relacionados à COVID 19. 

 

Nº 2.009, de 06 de agosto 
de 2020 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços 
Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços 
relacionados à COVID 19. 

Nº 2.020 de 07 de agosto de 
2020 

Autoriza, temporariamente, a utilização dos leitos de Hospitais 
de Pequeno Porte (HPP) para cuidados prolongados e 
estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 
19), a ser disponibilizado ao Estado de Alagoas e Município de 
Capela. 

Nº 2.032 de 07 de agosto 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 aos Estados de Alagoas e Amazonas. 

 

Nº 2.035 de 07 de agosto de 
2020 

Habilita 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 aos Estados e 
Municípios. 
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Nº 2.053, de 10 de agosto 
de 2020 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços 
Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços 
relacionados à COVID 19. 

 

Nº 2.067, de 11 de agosto 
de 2020 

Credencia temporariamente municípios a receberem incentivos 
financeiros referentes aos Centros de Atendimento para 
Enfrentamento da COVID-19, em caráter excepcional e 
temporário, considerando o cenário emergencial de saúde 
pública de importância nacional e internacional decorrente do 
coronavírus. 

 

Nº 2.222/GM/MS, de 25 de 
agosto de 2020 

Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas 
de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo 
financeiro federal de custeio para o enfretamento da Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da 
pandemia do coronavírus. 

 

Nº 2.358, de 2 de setembro 
de 2020 

Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e 
temporário, para a execução de ações de rastreamento e 
monitoramento de contatos de casos de Covid-19. 

 

Nº 2.405, de 16 de 
setembro de 2020 

Institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter 
excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para 
o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à 
Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
decorrente da Covid-19. 

 

Nº 2.994 de 29 outubro de 
2020 

Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo 
financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, 
diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no 
contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus. 

Nº 3.008 de 04 de 
novembro de 2020 

Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos 
financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e 
adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na 
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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. 
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Quadro 2: Resoluções CIB 2020-Covid-19  

RESOLUÇÃO CIB ASSUNTO 

Nº 017 de 26 de Março de 2020 

Aprovar a distribuição do recurso do Bloco de Custeio 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde no montante de 
R$ 9.700.680,60 (nove milhões setecentos mil seiscentos 
e oitenta reais e sessenta centavos), a ser disponibilizado 
em Parcela Única os 102 municípios alagoanos. 

Nº 019 de 01 de Abril de 2020 

Aprovar o Plano de Contingência doestado de Alagoas 
para Infecção Humana pelo novo Coronavirus 2019-
nCoV, conforme diretrizes e normativas da esfera 
nacional, de modo a minimizar o impacto de uma 
possível entrada do vírus no território alagoano, 
mediante articulação de ações de vigilância e de atenção 
à saúde de casos suspeitos do COVID-19. 

Nº 020 de 02 de Abril de 2020 

Aprova a proposta da oferta de leitos previstos no plano 
de contingência do estado de Alagoas para Infecção 
Humana pelo novo Coronavirus 2019-nCoV, voltado a 
Assistência aos casos suspeitos de acordo com o nível de 
complexidade assistencial. 

Nº 024 de 15 de Abril de 2020 

Aprovar conforme a Resolução CIB/AL nº 020 de 2 de 
abril de 2020 a oferta de leitos Clínicos e Leitos de UTI 
disponíveis em consonância com as Políticas de Saúde do 
Sistema Único de Saúde – SUS e suas diretrizes quanto a 
atuação específica para o combate da Situação de 
Emergência mediante o estabelecido no plano de 
resposta efetivo relacionado a condição de saúde de 
ampla repercussão populacional de pacientes 
diagnosticado com COVID – 19 (CORONAVÍRUS). 

Nº 025 de 20 de Abril de 2020 

Aprovar a atualização da Resolução CIB/AL nº 024 de 15 
de abril de 2020, que aprovou a oferta de leitos Clínicos 
e Leitos de UTI disponíveis em consonância com as 
Políticas de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS e 
suas diretrizes quanto a atuação específica para o 
combate da Situação de Emergência mediante o 
estabelecido no plano de resposta efetivo relacionado a 
condição de saúde de ampla repercussão populacional 
de pacientes diagnosticado com COVID – 19 
(CORONAVÍRUS). 
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Nº 027 de 28 de Abril de 2020 

Aprovar a atualização da Resolução CIB/AL nº 025 de 20 
de abril de 2020, que aprovou a oferta de leitos Clínicos 
e Leitos de UTI disponíveis em consonância com as 
Políticas de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS e 
suas diretrizes quanto a atuação específica para o 
combate da Situação de Emergência mediante o 
estabelecido no plano de resposta efetivo relacionado a 
condição de saúde de ampla repercussão populacional 
de pacientes diagnosticado com COVID – 19 
(CORONAVÍRUS) 

Nº 029 de 07 de Maio de 2020 

Aprovar a atualização da Resolução CIB/AL nº 027 de 28 
de abril de 2020, que aprovou a oferta de leitos Clínicos 
e Leitos de UTI disponíveis em consonância com as 
Políticas de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS e 
suas diretrizes quanto a atuação específica para o 
combate da Situação de Emergência mediante o 
estabelecido no plano de resposta efetivo relacionado a 
condição de saúde de ampla repercussão populacional 
de pacientes diagnosticado com COVID – 19 
(CORONAVÍRUS). 

Nº 031 de 19 de Maio de 2020 

Aprovar, em caráter excepcional e temporário, o repasse 
de incentivo financeiro, de forma conjunta e 
complementar, pelas Secretarias Municipais de Saúde 
/SMS e Secretaria de Estado da Saúde/SESAU, para 
subsidiar o custeio relativo à diária de internação em 
leito clínico de enfermaria ocupado exclusivamente por 
paciente suspeito ou diagnosticado com COVID-19. 

Nº 032 de 19 de Maio de 2020 

Aprovar a atualização da Resolução CIB/AL nº 029 de 07 
de maio de 2020, que aprovou a oferta de leitos Clínicos 
e Leitos de UTI disponíveis em consonância com as 
Políticas de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS e 
suas diretrizes quanto a atuação específica para o 
combate da Situação de Emergência mediante o 
estabelecido no plano de resposta efetivo relacionado a 
condição de saúde de ampla repercussão populacional 
de pacientes diagnosticado com COVID – 19 
(CORONAVÍRUS). 

Nº 033 de 21 de Maio de 2020 

Aprovar a modalidade de pagamento da produção de 
serviços de saúde em atenção aos pacientes suspeitos ou 
portadores de COVID-19, na realização de procedimento 
com finalidade diagnóstica de tomografia 
computadorizada de tórax com ou sem contraste, de alta 
complexidade, código SIA/SUS 02.06.02.003-1, a ser 
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realizados pelos prestadores de serviços vinculados ao 
Sistema Único de Saúde de Alagoas. 

 

Nº 034 de 02 de Junho de 2020 

Aprova no âmbito do Estado de Alagoas, o incremento 
do repasse do recurso financeiro para o custeio das 
Unidades de Pronto Atendimento – UPA, de caráter 
excepcional e temporário, de forma emergencial, 
objetivando fortalecer a Rede de Urgência, como medida 
de apoio ao enfrentamento da pandemia de doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo agente 
coronavírus. 

Nº 035 de 03 de Junho de 2020 

Atualizar a Resolução CIB/AL nº 032 de 19 de maio de 
2020, que aprova a oferta de leitos Clínicos e Leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva Adulto/UTI a ser 
habilitados em caráter excepcional e temporário pelo 
Ministério da Saúde, para atendimento exclusivo dos 
pacientes COVID-19. 

 Nº 036 de 05 de Junho de 2020 

Aprova o incentivo, em caráter excepcional e 
temporário, o repasse financeiro, de forma 
complementar, pela Secretaria de Estado da 
Saúde/SESAU, para subsidiar o custeio relativo à diária 
do leito clínico de enfermaria para os municípios que 
tenham hospitais de média complexidade sob gestão 
municipal, destinados exclusivamente a assistência de 
pacientes portadores de COVID-19. 

Nº 046 de 17 de Junho de 2020 
Aprova a solicitação em caráter emergencial de recursos 
de custeio, destinado ao combate ao novo corona vírus 
COVID-19 para o Hospital Regional de Arapiraca. 

Nº 049 de 23 de Julho 

Aprova a atualização da oferta de leitos Clínicos e Leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva Adulto/UTI para 
atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, a serem 
habilitados pelo MS em caráter excepcional e 
temporário. 

Nº 055 de 19 de Agosto de 2020 

Aprova a atualização da RES CIB /AL 049/2020 que trata 
da oferta de leitos Clínicos e Leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva Adulto/UTI para atendimento 
exclusivo dos pacientes COVID-19, a serem habilitados 
pelo MS em caráter excepcional e temporário. 
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PLANILHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE EPI’s 

 

Nº 067 de 26 de Outubro de 
2020 

Aprova a atualização da RES CIB /AL 055/2020 de 19 de 
agosto de 2020, que trata da oferta de leitos Clínicos e 
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto/UTI para 
atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, a serem 
habilitados pelo MS em caráter excepcional e 
temporário. 
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RESUMO DAS ATIVIDADES 2020 
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Brasília, 12 de fevereiro de 2021                                                                MRP- 063/2021 

 
Sr. 
Jackson Barros 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS 
Maceió – AL 
  
Prezado senhor, 

De acordo com o contrato de prestação de serviços de auditoria, realizamos 
nossos trabalhos voltados à avaliação do ambiente de controles internos do 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS (“COSEMS/AL”) 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O presente relatório está baseado 
em nosso trabalho de revisão e nas informações disponíveis a partir dos 
documentos e informações fornecidas pelos executivos do COSEMS/AL. 
 
Como parte integrante dos nossos trabalhos, anexamos, à presente, relatório 
contendo recomendações sobre controles internos, procedimentos contábeis e 
segurança patrimonial, decorrentes de aspectos ou assuntos que vieram ao nosso 
conhecimento quando da aplicação de determinados testes seletivos, de acordo 
com as normas de auditoria, quando de nossa visita para revisão dos saldos 
contábeis e avaliação dos controles internos do COSEMS/AL na data-base de 31 
de dezembro de 2020. 
 
Em conformidade com as normas usuais de auditoria, revisamos e avaliamos os 
procedimentos contábeis e de controles internos existentes, com o propósito de 
determinar a época, natureza e extensão dos nossos exames de auditoria. As 
sugestões aqui apresentadas foram desenvolvidas em decorrência dessa revisão 
e avaliação.  
 
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida do 
pessoal do COSEMS/AL durante a execução dos nossos trabalhos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S 
CRC DF-001326/O-4 
CNAIPJ – 000041 
CVM – 11.720 
 
 
 

 Marcos de Oliveira Pereira 
Contador CRC DF-027109/O-0 
 

Ricardo da Silva Farias Passos 
Contador CRC DF-015504/O-2 
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Qual foi o trabalho realizado? 
 

Serviços técnicos especializados em auditoria dos procedimentos de controles 

internos quanto à arrecadação da receita e a execução da despesa, bem como 

o exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020, conforme características e especificações contidas no 

contrato de prestação de serviços. 

 
Por que o trabalho foi realizado? 
 
O trabalho foi realizado para avaliação do balanço patrimonial do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas em 31 de dezembro de 2020, bem 

como das respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 

naquela data, incluindo o resumo das políticas contábeis significativas e outras 

notas explicativas, bem como o ambiente de controles internos. 

 
Quais as conclusões alcançadas? 
 

Com base nos exames realizados, destacam-se as situações de maior relevância:  

 

a) O COSEMS/AL não adotou a norma contábil ITG 2002 (R1) aplicável às Entidade 

sem Finalidade de Lucros nos seguintes itens: (a) não reconheceu as despesas com 

base no princípio da Competência, por este princípio, as receitas e as despesas 

devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, 

sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de 

recebimento ou pagamento, (b) ausência de estruturação do plano de contas 

contábil aderente ao contido na norma,  (c) não reconhecimento da forma 

correta das receitas decorrentes de convênio e parcerias, bem como das 

respectivas despesas que devem ser registradas em contas próprias, inclusive as 

patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade, (d) as notas explicativas 

das demonstrações contábeis não apresentam as informações mínimas descritas 

na ITG 2002 (R1) e (e) as demonstrações contábeis não foram elaboradas em 
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conformidade com o previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, 

aplicável às entidades sem fins lucrativos. Os efeitos da não adoção completa da 

norma contábil ITG 2002 (R1) aplicável às Entidade sem Finalidade de Lucros não 

foram determinados. 

 

b) Verificamos que o COSEMS/AL está utilizando o código FPAS 566 com a alíquota 

de 4,5%, quando, segundo solução de consulta COSIT da Receita Federal do Brasil 

02/2019 as Entidades com o CNAE 94.30-8-00 Atividades de associações de defesa 

de direitos sociais deveria estar enquadrada no código FPAS 515 com a alíquota 

5,8%. 

 

c) O COSEMS/AL não possui normativos para definir as regras de contratação das 

suas despesas. Por gerir recursos públicos, na contratação de suas despesas, o 

COSEMS/AL deve adotar regulamentos próprios e uniformes, livres do excesso de 

procedimentos burocráticos, que preservem os princípios gerais que norteiam a 

execução da despesa pública, atentado para os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

d) Até o término dos nossos exames, não obtivemos resposta à carta de 

confirmação direta (circularização) enviada às instituições financeiras. 

Consequentemente, apesar de termos realizado testes alternativos de auditoria, 

não podemos nos satisfazer sobre a totalidade das operações junto a estas 

instituições financeiras, como captações, garantias, avais ou outras operações 

materiais que eventualmente não tenham sido registradas e/ou divulgadas nas 

demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
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e) O bairro Pinheiro em Alagoas onde está localizado o COSEMS/AL está sofrendo 

com afundamento do solo o que pode acarretar uma perda parcial ou total do 

seu imóvel, não foi elaborado um estudo quanto a estes possíveis impactos, 

estando o processo em lide judicial em trâmite na 1ª Vara Federal de Alagoas, o 

COSEMS/AL busca indenização pelo valor do imóvel, vez que este foi atingido pelo 

problema do solo do bairro. Com relação a este assunto, não foram apresentados 

estudos sobre o referido tema. Adicionalmente, o COSEMS/AL não efetuou o teste 

de impairment para avaliar os possíveis impactos no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020 e nos exercícios seguintes. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
de Alagoas – COSEMS/AL, em 31 de 
dezembro de 2020, e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data 

 2  8 

Demonstrações 
Contábeis  

Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício 

 3  9 

Análise Patrimonial  
Análise das contas patrimoniais e das contas 
de resultado demonstrando suas variações. 

 4  11 

Nossos Comentários  

Comentários acerca de deficiência ou 
melhoria que entendemos que ajudará no 
aprimoramento do ambiente de controles 
internos. 

 5  16 

Movimentação na 
Rubrica Caixa  

Verificamos que existe movimentação bem 
relevante dentro da Rubrica Caixa e Caixa 
Cheque. 

 5.1  16 

Circularização  
Não recebemos as respostas das Instituições 
financeiras da Entidade  5.2  16 

Decreto n° 8.426/2015  

O Decreto n° 8.426/2015 restabelece as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes sobre receitas 
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas 
sujeitas ao regime de apuração não 
cumulativa das referidas contribuições. 

 5.3  17 

Contabilização dos 
valores recebidos 
para ocasiões 
específicas 

 
Verificamos que o COSEMS/AL não vem 
contabilizando de acordo com a ITG 2002 os 
convênios. 

 5.4  18 

Convênios a 
regularizar  

Convênio foi finalizado em 2018, porém, o 
recurso não executado continua em poder do 
COSEMS/AL. 

 5.5  19 

Teste de 
recuperabilidade do 
ativo imobilizado 

 

O Conselho deve realizar ajustes contábeis em 
decorrência de valores não recuperáveis no 
ativo imobilizado. O valor recuperável é 
determinado para um ativo individual, a menos 
que o ativo não gere entradas de caixa 
provenientes de seu uso contínuo, que são, em 
grande parte, independentes daquelas 
provenientes de outros ativos ou de grupos de 
ativos. 

 5.6  19 

Tombamento do ativo 
imobilizado  

O Conselho realiza o tombamento de seus 
bens, porém, este deve ser atualizado. 

 5.7  21 

Registro das despesas 
e receitas pelo regime 
de Competência 

 

A Resolução CFC nº 1.409/12, que trata da 
contabilidade para as entidades sem fins 
lucrativos, dispõe que as receitas e as despesas 
devem ser reconhecidas, respeitando-se o 
regime contábil de competência. 

 5.8  21 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Registros contábeis 
inadequados  

O conselho registrou valores contabilizados 
indevidamente em contas do passivo, vez que 
deveriam ser registrados como adiantamento 
(ativo). 

 5.9  22 

Plano de contas 
conforme ITG 2002  

O COSEMS/AL não vem utilizando o plano de 
contas da ITG 2002. 

 5.10  23 

Política de 
investimentos  

A definição para ter uma política e normas 
para investimento visa estabelecer os princípios 
e diretrizes que devem reger os investimentos 
dos recursos confiados ao COSEMS/CE, com a 
finalidade de promover a segurança, liquidez e 
rentabilidade necessárias para assegurar o 
equilíbrio entre ativos e passivos. 

 5.11  23 

Formalização do 
processo de backup 
dos arquivos e 
digitalização  

 
É necessário criar uma política formalizado de 
backup dos arquivos.  5.12  24 

Lei nº13.709/2018 
Geral de Proteção de 
Dados Pessoais 

 

Chamamos a atenção para a Lei nº13.709/2018 
Geral de Proteção de Dados Pessoais que 
estabelece os princípios, direitos e deveres que 
deverão ser observados, daqui para frente, no 
tratamento de dados pessoais. 

 5.13  25 

Elaboração de 
normativo para definir 
regras de contratação 
de despesas 

 
Verificamos que o COSEMS/AL não possui um 
normativo de compras. 

 5.14  26 

Elaborar normativo de 
prestação de contas  

Verificamos que o COSEMS/AL não possui 
normativo de prestação de contas. 

 5.15  27 

Contabilização da 
licença do ZOOM  

O COSEMS/AL recebeu do CONASEMS o direito 
de uma licença do ZOOM, porém a mesma 
não está sendo registrada contabilmente. 

 5.16  27 

Implementar política 
de Segurança da 
Informação 

 

A segurança da informação é adquirida pela 
implantação de controles que incluem 
procedimentos de rotina, verificações de 
antivírus, infraestrutura de hardware e software, 
além da criação de uma política devidamente 
documentada. 

 5.17  28 

Programa de 
Integridade  

Recomendamos ao Conselho implementar um 
Programa de Integridade com o objetivo de 
aprimorar a estruturação da sua governança 
corporativa e dos controles internos. A 
implementação de um Programa de 
Integridade é fundamental para assegurar que 
toda a organização esteja em conformidade 
com os seus princípios e valores, respaldados 
por leis, normativos e políticas internas. 

 5.18  29 

Código FPAS  
Verificamos que o COSEMS/AL está utilizando o 
código FPAS 566 com a alíquota de 4,5%. 

 5.19  30 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

CPC 26 e Notas 
Explicativas  

O objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 
26 é definir a base para a apresentação das 
demonstrações contábeis, para assegurar a 
comparabilidade tanto com as 
demonstrações contábeis de períodos 
anteriores da mesma entidade quanto com 
as demonstrações contábeis de outras 
entidades bem como a ITG 2002 estabelece 
as informações mínimas a serem divulgadas 
em notas explicativas de entidade sem 
finalidade de lucros. 

 5.20  31 

Pendência junto ao 
Ministério da 
Fazenda 

 
Constatamos que o COSEMS/AL possui 
pendências junto ao Ministério da Fazenda. 

 5.21  32 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

O COSEMS/AL não tem conhecimento, até o 
presente momento, de fatos importantes 
ocorridos após a data-base de 31 de dezembro 
de 2020, que possam alterar resultados futuros, 
exceto quanto à pandemia do COVID-19. 

 5.22  33 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  6  34 
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2. Introdução 

 
Revisamos o balanço patrimonial do Conselho de Secretarias Municipais de 

Alagoas, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do 

resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 

fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, incluindo o resumo das 

políticas contábeis significativas e outras notas explicativas, bem como o ambiente 

de controles internos. A administração é responsável pela elaboração e 

apresentação adequada dessas informações apresentadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil. Neste relatório expressamos nossas 

recomendações acerca dos controles internos e registro contábeis. 
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3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

3.1. Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Valores expressos em Reais mil)  

 
 31/12/2020  31/12/2019 

Ativo    
Circulante    

Caixa e equivalente de caixa  
        

178.949  
         

216.455  
    

        178.949          216.455  

Não circulante    

Imobilizado 
        

447.763  
         

416.337  
    

        447.763          416.337  
    

TOTAL DO ATIVO        626.712          632.792  
    
    
 31/12/2020  31/12/2019 

Passivo    
Circulante    

Fornecedores 
            

7.375  
                   -   

Obrigações sociais 
          

40.958  
           

24.019  

Contas a pagar  
            

5.304  
             

1.497  

Provisões 
          

42.910  
           

65.460  
    

          96.547            90.976  

Patrimônio Líquido    

Patrimônio Social 
        

530.165  
         

541.816  
        530.165          541.816  
    

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO        626.712          632.792  
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3.2. Demonstração do superávit em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Valores expressos em Reais)  

 

Receitas 31/12/2020   31/12/2019 

        

Receita de contribuição de associados 
     

1.184.275  
  

     
1.197.853  

Receita da COSEMS  
     

1.184.275  
  

     
1.197.853  

        

        

Resultado bruto  
     

1.184.275  
  

     
1.197.853  

        

Despesas (receitas) operacionais    
(1.216.239) 

     
(1.270.008) 

Despesa c/ Pessoal 
       

(715.773) 
  

       
(724.904) 

Despesas com Materiais 
         

(38.556) 
  

         
(25.305) 

Outras Despesas 
       

(452.217) 
  

       
(493.086) 

Despesa com Depreciação                   -     
         

(26.713) 

Baixa de permanente 
         

(13.503) 
                    -   

Outras receitas 
          

3.810  
                    -   

        

Superávit antes das receitas e despesas financeiras 
        

(31.964) 
  

        
(72.155) 

        

Resultado financeiro 
            

2.862  
  

            
7.875  

Receitas financeiras 
            

4.686  
  

          
9.480  

Despesas financeiras 
           

(1.824) 
  

           
(1.605) 

        

Déficit e superávit líquido do exercício       (29.102)         (64.280) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 MRP11 
 

4. ANÁLISE PATRIMONIAL 

 

4.1. Ativo 

 

Ativo é um recurso controlado pelo COSEMS/AL como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para o 

COSEMS/AL. É composto por dois grupos: circulante e não circulante.  

 

Os recursos que poderão ser movimentados em até 12 meses após o 

encerramento do exercício devem ser classificados no ativo circulante, enquanto 

o ativo não circulante irá tratar de registrar os recursos movimentados após 12 

meses do encerramento do balanço.  

 

O ativo do COSEMS/AL apresentou uma redução de 1% quando comparado com 

o ano de 2019. Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o ativo apresentou os 

seguintes números: 

 

 
 

 

 

178.949

447.763

Ativo circulante Ativo não circulante
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Ativo Circulante 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Ativo Circulante, quando 

comparado ao exercício de 31 de dezembro de 2019, apresentou um decréscimo 

de 17%, tendo o caixa equivalente de caixa como a única conta em 31 de 

dezembro de 2020: 

 

 Caixa e equivalente de caixa: R$ 178.949 (100%); 

 

Caixa e equivalente de caixa 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o caixa e equivalente de caixa 

apresentou uma redução de 17%, tendo a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa
1%

Aplicações 
financeiras

99%
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Ativo não circulante 

 

O Ativo não circulante apresentou um acréscimo de 8% em 2020 quando 

comparado com 2019, com a seguinte composição:  

 

 

 

4.2. Passivo 

 

Passivo é uma obrigação presente do COSEMS/AL, derivada de eventos passados, 

cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da Entidade capazes 

de gerar benefícios econômicos. A classificação entre circulante e não circulante 

obedece aos mesmos critérios do ativo. Patrimônio líquido é o interesse residual nos 

ativos da Entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Segue a 

composição do passivo na data-base de 31 de dezembro de 2020: 
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Passivo Circulante 

 

No exercício de 2020, o Passivo Circulante apresentou um acréscimo de 6%, com 

a seguinte composição: 

 

 Fornecedores: R$ 7.375 (7,64%); 

 Obrigações Sociais: R$ 40.958 (42,42%); 

 Contas a pagar: R$ 5.304 (5,49%); 

 Provisões: R$ 42.910 (44,44%). 

 

Fornecedores 

 

No exercício de 2020, o grupo de contas de fornecedores sofreu um aumento de 

R$7.375, conforme gráfico a seguir apresentado: 

 

 

 

4.3. Patrimônio líquido  

 

No exercício de 2020, o patrimônio líquido sofreu um decréscimo de 2%, que pode 

ser explicado pelo déficit de R$ 29.102 no exercício findo em 31 de dezembro de 

2020. 

 

7.375 

0

Fornecedores

31/12/2019 31/12/2020
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4.4. Análise das contas de resultado  

 

RECEITAS  

 

São aumentos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da entrada 

de recursos ou do aumento de 

ativos ou diminuição de passivos, 

que resultam em aumentos do 

patrimônio líquido. 

 DESPESAS  

 

São decréscimos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da saída de 

recursos ou da redução de ativos ou 

assunção de passivos, que resultam 

em decréscimo do patrimônio 

líquido. 

 

A análise a seguir tem por objetivo apresentar o desempenho das contas de 

resultado do COSEMS/AL no exercício de 2020. O déficit apresentado no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2020 foi no montante de R$ 29.102 (déficit de R$ 

64.280 em 31 de dezembro de 2019).  
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5. NOSSOS COMENTÁRIOS 
 

De acordo com o escopo de auditoria por meio do contrato de prestação de 

serviço firmado entre a MRP AUDITORIA E CONSULTORIA e o Conselho de 

Secretarias de Saúde de Alagoas, foram identificadas as seguintes fragilidades: 

 
 
5.1. Movimentação na Rubrica Caixa 

 

Verificamos que existe movimentação relevante dentro da Rubrica Caixa e Caixa 

Cheque no Ativo Circulante. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram 

movimentados R$ 2.883.050,51 a débito e R$ 2.883.050,81 a crédito, restando R$ 

0,30 a crédito, deixando a rubrica com o saldo negativo. Ao questionarmos nos foi 

informado que se trata de uma conta transitória, gerando uma grande 

movimentação na conta. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços em apurar juntamente a 

contabilidade os saldos e fazer as devidas regularizações dos saldos apresentados. 

 

5.2. Circularização 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos realizamos o procedimento de auditoria 

denominado confirmações externas (NBC TA 505), que tem como objetivo a 

obtenção de evidência de auditoria apropriada para as operações realizados 

pelas instituições financeiras. Uma evidência de auditoria é mais confiável quando 

é obtida de fontes independentes externas à entidade.  

 

Não recebemos as repostas solicitadas às instituições financeiras, referentes as 

informações na data-base de 31 de dezembro de 2020. Consequentemente, 

apesar de termos realizado testes alternativos de auditoria, não podemos nos 



 
 

 

 

 
 MRP17 
 

satisfazer sobre a totalidade das operações junto a estas instituições financeiras, 

como captações, garantias, avais ou outras operações materiais que 

eventualmente não tenham sido registradas e/ou divulgadas nas demonstrações 

contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços na aproximação com as 

instituições financeiras para que consiga com mais facilidade os documentos 

solicitados. 

 
5.3. Decreto n° 8.426/2015 

 

O Decreto n° 8.426/2015 restabelece as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas 

pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas 

contribuições. A partir de 01 de julho de 2015 essas pessoas jurídicas deverão 

apurar a contribuição para COFINS pela alíquota de 4%. De acordo com as Leis nº 

10.637/02 e 10.833/03, as pessoas jurídicas imunes a impostos ficam sujeitas ao 

regime cumulativo das contribuições. As pessoas jurídicas isentas se sujeitam ao 

regime não cumulativo. 

 

Constatamos que a entidade não realizou o recolhimento da COFINS desde julho 

de 2015, incidentes sobre receitas financeiras auferidas no período. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Diante do exposto, recomenda-se o estudo jurídico do Decreto nº 8.426/15, no que 

diz respeito à COFINS de 4% calculada sobre as receitas financeiras da entidade. 
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5.4. Contabilização dos valores recebidos para ocasiões específicas 
 

Na data-base de 31 de dezembro de 2020 foi apresentado um saldo de recursos 

repassados pela Secretaria de Estado da Saúde que ocorreram no exercício de 

2018. Estes recursos não foram contabilizados atendendo ao que se pede a ITG 

2002. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que a Entidade registre os valores com restrição em 

conformidade com a ITG 2002: 

 

a) reconhecimento da entrada dos recursos financeiros:  

 

 

b) transferência dos recursos 

 

O recebimento dos recursos deve ser reconhecido inicialmente em contas do ativo 

e passivo específicos e o reconhecimento da receita é simultâneo à realização da 

despesa. 

 

Com o objetivo de demonstrar todas as etapas das transferências realizadas, as 

contas analíticas correspondentes à natureza da transferência devem ser 

informadas. O interessado pelas demonstrações contábeis deve observar que, 

simultaneamente à realização da despesa, é reconhecida a receita 

correspondente. 

 

 

 

Data Débito Crédito Valor Histórico 

 Conta corrente específica 

(ativo)  

Recursos a repassar para os 

COSEMS (passivo) 
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Reconhecimento da receita: 

 
Data Débito Crédito Valor Histórico 

 Despesas (transferência 

com restrição) 

Conta corrente específica 

(ativo) 

  

 
Simultaneamente, a entidade deve efetuar o reconhecimento da receita: 

 
Data Débito Crédito Valor Histórico 

 Recursos a repassar para os 

COSEMS (passivo) 

Receita (transferência com 

restrição) 

  

 

Diante da obrigatoriedade do uso do recurso para evento específico, 

recomendamos que a Entidade registre os valores com restrição em conformidade 

com a ITG 2002. 

 

5.5. Convênios a regularizar 

 
O COSEMS/AL apresentou em suas demonstrações contábeis uma aplicação 

financeira de liquidez imediata, no valor de R$ 44.720,68. Este valor é referente a 

um convênio que foi celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas 

e o Conselho. O Convênio foi finalizado em 2018, porém, o recurso não executado 

continua em poder do COSEMS/AL. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Diante do exposto, recomendamos que o Conselho envide esforços para 

regularização. 

 

5.6. Teste de recuperabilidade do ativo imobilizado 

 

O Conselho deve realizar ajustes contábeis em decorrência de valores não 

recuperáveis no ativo imobilizado. O valor recuperável é determinado para um 
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ativo individual, a menos que o ativo não gere entradas de caixa provenientes de 

seu uso contínuo, que são, em grande parte, independentes daquelas 

provenientes de outros ativos ou de grupos de ativos.  

 

O valor recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa à qual o 

ativo pertence, a menos que o valor justo líquido de despesas de venda do ativo 

seja maior do que seu valor contábil, ou o valor em uso do ativo possa ser estimado 

como sendo próximo do valor justo líquido de despesas de alienação e este possa 

ser mensurado.  

 

O bairro Pinheiro em Alagoas onde está localizado o COSEMS/AL está sofrendo 

com afundamento do solo o que pode acarretar uma perda parcial ou total do 

seu imóvel, não foi elaborado um estudo quanto a estes possíveis impactos, 

estando o processo em lide judicial em trâmite na 1ª Vara Federal de Alagoas, o 

COSEMS/AL busca indenização pelo valor do imóvel, vez que este foi atingido pelo 

problema do solo do bairro. Com relação a este assunto, não foram apresentados 

estudos sobre o referido tema. Adicionalmente, o COSEMS/AL não efetuou o teste 

de impairment para avaliar os possíveis impactos no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020 e nos exercícios seguintes. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AL realizar ajustes contábeis em decorrência de 

valores não recuperáveis no ativo imobilizado. 

 

Comentários da administração:  

 

Quanto à mudança do imóvel: Devido ao problema de instabilidade no solo do bairro 

Pinheiro citado no relatório, o escritório do COSEMS estará mudando sua sede de local 

ainda no primeiro semestre de 2021. A empresa Braskem irá arcar com o pagamento do 

aluguel social conforme programa de realocação da própria empresa e o imóvel do 

COSEMS será indenizado em sua totalidade, no entanto não há previsão de prazo 
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indenização, pois depende de um cronograma da empresa Braskem junto ao Ministério 

Público Estadual. 

 

5.7. Tombamento do ativo imobilizado 
 

Verificamos que o Conselho realiza o tombamento dos seus bens imobilizados, 

porém, as identificações estão divergentes do controle, visto que este foi 

atualizado recentemente. O tombamento juntamente com o relatório auxiliar é 

importante, pois com ele fica mais fácil a identificação dos bens, o local aonde 

eles se encontram, bem como a maior facilidade de identificar itens que podem 

vir a serem extraviados. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/AL envidar esforços para atualizar o tombamento ou 

emplaquetamento dos seus bens. 

 

5.8. Registro das receitas e despesas pelo regime de competência  
 

Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias 

relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante 

nos universos científico e profissional de nosso País.  

 

A Resolução CFC nº 1.409/12, que trata da contabilidade para as entidades sem 

fins lucrativos, dispõe que as receitas e as despesas devem ser reconhecidas, 

respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência 

pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas 

correlatas. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram 

registradas despesas fora da competência correta, conforme demonstrativo a 

seguir: 
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Data Descrição Histórico  Valor  Observação  

01/02/2020 
(19698)    MATERIAL DE 
LIMPEZA 

Vr. desp. c/material de 
limpeza no mês 

          
9,68  

Competência de 
janeiro  

17/02/2020 
(19733)    MATERIAL DE 
INFORMATICA 

Pagt. Pontes e Soares 
Informática ref compra 

   
1.450,00  

Competência de 
janeiro 

04/03/2020 (19943)    OUTRAS DESPESAS 
Pagtº Ilvelania da S 
Castro ref serv prestado 
de limpeza 

      
270,00  

Competência de 
fevereiro  

08/07/2020 
(19859)    
TELEFONE/COMUNICACAO 

Pagtº despesas com 
telecomunicação VIVO  

      
470,41  

Competência de 
junho  

11/08/2020 
(19901)    BRINDES E  
PREMIOS 

Pagtº Jessica B Chaves 
ref premiação mostra 
virtual 

   
1.000,00  

Competência de 
julho 

10/09/2020 
(19572)    VIAGENS E 
ESTADAS 

Pagtº R V Da Silva 
Produções ref compra de 
passagens 

 
13.584,00  

Competência de 
novembro  

30/09/2020 
(20230)    HONORARIOS 
CONTABEIS 

Vr honorários contábeis 
contratuais 

   
1.560,00  

Competência de 
agosto  

01/10/2020 (19943)    OUTRAS DESPESAS 
Pagtº Genival Felix da 
Silva ref serv prestado de 

        
80,00  

Competência de 
setembro  

04/11/2020 
(19754)    MATERIAL DE USO 
E CONSUMO 

Pagtº compras de 
material para 
uso/consumo nmes 

        
15,27  

Competência de 
outubro 

05/11/2020 
(19698)    MATERIAL DE 
LIMPEZA 

Vr desp c/material de 
limpeza no mês 

      
315,20  

Competência de 
outubro 

01/12/2020 
(19803)    SERVICOS 
PRESTADOS PF 

Pagtº Jose Luiz F da Silva 
da Silva ref serviços de 

        
80,00  

Competência de 
novembro 

04/12/2020 
(20174)    PAGAMENTO 
COM LANCHES E REFEIÇÕES 

Vr pg Valmir dos S Silva 
ref refeições 
2ªquinzena/nov 

      
372,50  

Competência de 
novembro 

18/12/2020 
(19901)    BRINDES E  
PREMIOS 

VR REF CONFEÇÃO DE 
AGENDAS  COM W9 

   
6.400,00  

Competência de 
janeiro de 2021 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AL envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita, tendo em vista que o registro de despesas fora da competência 

correta provoca distorções nas suas demonstrações contábeis. 

 

5.9. Registros contábeis inadequados 
 

O COSEMS realizou o pagamento de passagens e hospedagens, porém em virtude 

da pandemia do Corona vírus, as passagens e hospedagens não foram utilizadas. 

Os valores foram contabilizados indevidamente em contas do passivo, vez que 

deveriam ser registrados como adiantamento (ativo). 
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Data Descrição Histórico  Valor  

10/03/2020 
(19572)    VIAGENS 
E ESTADAS 

Pagtº R V da Silva Produções ref compra de 
passagens 

 
21.035,58  

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos a realização dos ajustes contábeis pertinentes. 

 

5.10. Plano de Contas Conforme ITG 2002 

 

A ITG 2002 estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de 

reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das 

demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas 

explicativas de entidade sem finalidade de lucros.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o plano de contas seja revisado para que possa atender em 

sua totalidade o que determina ITG 2002. Esta Interpretação estabelece critérios e 

procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e 

variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as 

informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem 

finalidade de lucros. 

 

5.11. Política de Investimentos 

 

Identificamos que o COSEMS/AL não possui Política de Investimentos formalizadas, 

para estabelecer os princípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos 

recursos confiados ao conselho, com a finalidade de promover a segurança, 

liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e 

passivos 
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Dessa forma, é preciso que o horizonte de investimentos esteja alinhado com o 

horizonte de desembolso desses recursos e com as premissas de rentabilidade 

definidas na concepção do plano. O descasamento entre o horizonte dos 

investimentos e o prazo estimado de formação das reservas pode gerar o risco de 

reinvestimento, que se caracteriza pela indisponibilidade de recursos, na data de 

vencimento de um ativo, de outro ativo que apresente rentabilidade semelhante, 

risco de iliquidez, que se caracteriza pela ausência de liquidez para pagamento 

das despesas.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Desta forma recomendamos ao COSEMS/AL que crie sua Política de Investimentos. 

 

5.12. Formalização do procedimento de backup dos arquivos e digitalização 

 

Verificamos que o COSEMS/AL realiza backup dos seus arquivos, é importante que 

seja elaborado um documento formalizando o procedimento de como esses 

arquivos devem ser salvos bem como em qual plataforma. 

 

Adicionalmente, verificamos que o conselho não possui em meios digitais todos os 

processos, para segurança é importante que todos os documentos sejam 

digitalizados.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que seja criado uma política formalizada de procedimentos de 

arquivamento de arquivos digitais para que seja mitigado os riscos de perda de 

arquivos, bem como, a digitalização de todos os processos. 
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5.13. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 13.709/2018 

 

Chamamos a atenção para a Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), que estabelece os princípios, direitos e deveres que deverão ser 

observados no tratamento de dados pessoais.  

 

A LGPD veio para proteger os dados pessoais, tanto no formato físico, quanto no 

digital. Ocorre que, com a facilidade e rapidez trazidas pela tecnologia que tornou 

instantânea a produção, troca e proliferação de dados, fica difícil desvincular a 

imagem dos dados pessoais dos meios digitais. 

 

A regulamentação desta lei vai caber a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados Pessoais (ANPD) criada pela Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019. Dentre as 

competências da ANPD estabelecidas na legislação, estão a de zelar pela 

proteção dos dados pessoais, elaborar diretrizes para a Política Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, fiscalizar e aplicar sanções nos 

casos de descumprimento da legislação, promover o conhecimento das normas 

e políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de 

segurança; editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados 

pessoais e privacidade; realizar auditorias e celebrar compromissos para 

eliminação de irregularidades. 

 
O Senado Federal aprovou no dia 26 de agosto de 2020 a vigência da LGPD (Lei 

Geral de Proteção de Dados). Assim, a MP tornou-se o PLC (Projeto de Lei de 

Conversão) 34/2020. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/AL envidar esforços para junto ao seu departamento 

jurídico fazer o respectivo estudo e fazer a implementação da LGDP. 

 

 



 
 

 

 

 
 MRP26 
 

5.14. Elaboração de normativos para definir regras na contratação de despesas 

 

Os processos de compras têm como objetivo, mostrar a importância da função 

compras nas entidades e mitigar os riscos de contratação de fornecedores 

inadequados, bem como riscos de fraudes. Este processo também abordará os 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos, identificamos que o COSEMS/AL, não 

possui normativos para definir as regras de contratação das suas despesas. Por 

gerir recursos públicos, entendemos que o COSEMS/AL na contratação de suas 

despesas, deve adotar regulamentos próprios e uniformes, livres do excesso de 

procedimentos burocráticos, que preservem os princípios gerais que norteiam a 

execução da despesa pública, atentado para os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil: 

 

• Princípio da legalidade: observância da própria Constituição, da 

legislação específica aplicável ao COSEMS; 

• Princípio da impessoalidade: buscar sempre o interesse público sem 

favorecimentos ou distinções, tendo como norte os objetivos do 

COSEMS; 

 

• Princípio da moralidade: pautar-se sempre pela moral e pela ética; 

 

• Princípio da publicidade: transparência na gestão dos recursos de 

natureza pública, permitindo o controle da sociedade. 

 

• Princípio da eficiência: maximizar os resultados auferidos com os 

recursos disponíveis, evitando-se desperdícios e despesas 

antieconômicas. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Essas regras devem ser adotadas para todas as despesas do COSEMS/AL, tais 

como diárias, passagens, contratação de pessoal e outras, salvo quando a lei 

dispuser em contrário. Nesse sentido, recomendamos a elaboração de normas 

internas que previnam o desrespeito a tais princípios e tenham sempre em vista os 

objetivos da entidade. 

 

5.15. Elaborar Normativos de Prestações de Contas 

 

Os processos de prestações de contas têm como objetivo, mostrar a importância 

da prestação de contas nas entidades e mitigar os riscos de gastos inadequados 

dentro da Entidade.  

 

Este processo também abordará os princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, mantendo formalizado o processo dessa 

prestação de contas, quais as despesas que podem ser gastas pelos 

colaboradores ou, até mesmo, seu presidente, para que haja mais transparência 

dentro do processo. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AL envidar esforços em elaborar o processo de 

prestação de contas visando melhorar os processos e procedimentos da Entidade, 

bem como definir as regras de despesas que podem ser gastas e reembolsadas 

posteriormente. 

 

5.16. Contabilização da Licença do ZOOM 

 

O COSEMS/AL recebeu do CONASEMS o direito de uma licença do ZOOM, porém 

ela não está sendo registrada na contabilidade. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que a licença adquirida através do CONASEMS seja registrada.  

Sugerimos os seguintes lançamentos: 

Reconhecimento da cessão da licença pelo valor de mercado: 

D – Ativo Intangível – X (ANC) 

C – Obrigação com o uso da licença – X (PC) 

 

Reconhecimento da amortização conforme o início do uso e o tempo da 
licença: 

D – Despesa com Amortização – X/12 AVOS (Resultado) 

C – Amortização acumulada – X/12 AVOS (ANC) 

 

Ao mesmo tempo que: 

D – Obrigação com o uso da licença – X/12 AVOS (PC) 

C – Receita de doação de Licença ZOOM – X/12 AVOS (Resultado) 

 

5.17. Implementar Política de Segurança da Informação 

 

A segurança da informação é adquirida pela implantação de controles que 

incluem procedimentos de rotina, verificações de antivírus, infraestrutura de 

hardware e software, além da criação de uma política devidamente 

documentada com as seguintes premissas:  

 

Itens Descrição 
Confidencialidade  garantia de que determinada informação, fonte ou 

sistema é acessível apenas às pessoas previamente 
autorizadas a terem acesso; 

 a ruptura do sigilo, a depender do teor das informações, 
pode ocasionar danos inestimáveis para a entidade.  

Integridade  manter a integridade dos dados, de forma a preservar a 
sua originalidade e confiabilidade. Caso contrário, erros 
podem ocorrer na interpretação dessas informações, 
gerando rupturas de conformidade. 
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Itens Descrição 
Disponibilidade  garantia de acesso aos dados sempre que necessário de 

maneira fluida, segura e eficiente. 
Definição de ferramentas 
necessárias 

 definição de cronogramas de backup; 
 estabelecimento de regras para o uso de senhas e 

credenciais de acesso; 
 controle de acesso aos espaços físicos; 
 definição de diretrizes para o acesso à informação de 

diferentes profissionais e times, estabelecendo graus de 
acessibilidade; 

 criação de planos de contingência e de gerenciamento 
de riscos; 

 definição das políticas de atualização de softwares 
Classificação das 
informações da empresa 

 classificação dos dados entre públicos, internos, 
confidenciais e secretos; 

 os níveis de acesso de cada colaborador serão 
estabelecidos com base na classificação dos dados, 
mantendo-se o rigor no manuseio dos dados. 

Normas e proibições  criação das normas relativas ao uso de programas, 
internet, dispositivos móveis, acesso à rede da entidade, 
bloqueio de sites, uso do e-mail corporativo, de aplicativos 
de mensagens de texto e voz. 

Aprovação pelo Recursos 
Humanos 

 o documento deve ser aprovado pelo RH, de acordo com 
as leis trabalhistas e com as normas internas da entidade. 

Treinamento dos 
colaboradores 

 comunicação a todos os colaboradores, que devem 
receber uma cópia do documento, além de um 
treinamento prático. 

Avaliação periódica  manter uma rotina de avaliação, comparando os recursos 
de proteção internos da entidade à sofisticação das 
ameaças e, caso necessário, compatibilizando-os para 
que sejam suficientes e eficiente no combate às 
vulnerabilidades. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/AL envidar esforços para implementar sua Política de 

Segurança da Informação para mitigar possíveis riscos de ameaças, mantendo 

sempre a informação segura. O principal objetivo dessa recomendação é 

minimizar riscos e diminuir a vulnerabilidade dos sistemas de dados do Conselho. 

 

5.18. Programa de Integridade 

 

O COSEMS/AL deve criar uma instância responsável para a implementação do 

Programa de Integridade, formando um Comitê de Conformidade e Ética, cujo 

investimento em termos de recursos orçamentários deve ser analisado. Assim, 

nesse ambiente, o responsável pelo programa realizará permanente avaliação de 
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melhoria dos processos de conformidade da Organização. Contudo, se faz 

necessária avaliações de profissionais independentes, sem distinção da lei ou 

norma interna, abarcando, também, uma conduta ética, transparente e o 

adequado relacionamento com as partes interessadas, em todas as suas 

possibilidades e circunstâncias. 

 

A complexidade do ambiente do Terceiro Setor exige que as organizações 

identifiquem os principais riscos a que estão expostas, por meio de um processo de 

avaliação amplo e contínuo, sendo a análise de riscos um dos pilares dos sistemas 

de conformidade, já que um Programa de Integridade visa, dentre outros objetivos 

relevantes, minimizar os riscos de práticas de corrupção, seja pelo público interno 

ou externo. 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AL implementar um Programa de Integridade com o 

objetivo de aprimorar a estruturação da sua governança corporativa e dos 

controles internos. A implementação de um Programa de Integridade é 

fundamental para assegurar que toda a organização esteja em conformidade 

com os seus princípios e valores, respaldados por leis, normativos e políticas 

internas. 

 
5.19. Código FPAS 

 

Verificamos que o COSEMS/AL está utilizando o código FPAS 566 com a alíquota 

de 4,5%, quando, segundo solução de consulta COSIT da Receita Federal do Brasil 

02/2019 as Entidades com o CNAE 94.30-8-00 Atividades de associações de defesa 

de direitos sociais deveria estar enquadrada no código FPAS 515 com a alíquota 

5,8%. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/AL que faça a análise sobre o referido assunto, bem 

como os principais efeitos que podem ser ocasionados em virtude da 

regularização do código FPAS. 

 

5.20. Elaborar as demonstrações contábeis e notas explicativas do exercício 
a findar-se em 31 de dezembro de 2020 em conformidade com o 
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 26 (R1) e ITG 2002 - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis 

 
O objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 26 é definir a base para a 

apresentação das demonstrações contábeis, para assegurar a comparabilidade 

tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma 

entidade quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Nesse 

sentido, o referido Pronunciamento estabelece requisitos gerais para a 

apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os 

requisitos mínimos para seu conteúdo. 

 

 As demonstrações contábeis demonstram a posição patrimonial e financeira do 

COSEMS, além de proporcionar informação acerca do desempenho dos fluxos de 

caixa dos exercícios apresentados. As demonstrações contábeis também 

objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em face de 

seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram 

confiados. Nesse sentido, as demonstrações contábeis proporcionam informação 

da entidade acerca do seguinte: 

 

 Ativos; 

 Passivos; 

 Patrimônio Líquido; 

 Receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas; e 

 Fluxos de caixa. 
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Essas informações, juntamente com outras informações constantes das notas 

explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis a prever os futuros 

fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau de certeza de sua 

geração. 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Diante do exposto, recomendamos ao COSEMS/AL apresentar o conjunto 

completo das suas demonstrações contábeis na data-base de 31 de dezembro 

de 2020: 
 

 Balanço patrimonial ao final do período; 

 Demonstração do resultado do período; 

 Demonstração do resultado abrangente do período;  

 Demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 

 Demonstração dos fluxos de caixa do período; 

 Notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 

outras informações elucidativas; e 

 Informações comparativas com o período anterior. 

 

5.21. Pendências junto ao Ministério da Fazenda 
 

Constatamos que o COSEMS/AL possui pendências junto ao Ministério da Fazenda. 

Conforme demonstramos a seguir: 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços no sentido de acompanhar e 

regularizar as pendências junto ao Ministério da Fazenda, bem como apresente 

composição analítica do respectivo saldo. 

 

Comentários da administração:  

 

Débito de INSS referente a guia 13º 2018 em aberto, sendo o parcelamento da dívida 

acordado em 30 parcelas, com início em janeiro 2021. 

 

5.22. Eventos subsequentes – COVID-19 
 

O COSEMS/AL não tem conhecimento, até o presente momento, de fatos 

importantes ocorridos após a data-base de 31 de dezembro de 2020, que possam 

alterar resultados futuros, exceto quanto à pandemia do COVID-19 que, 

eventualmente, poderá comprometer a apuração dos resultados do conselho no 

ano de 2021. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

O COSEMS/AL é responsável pelo ambiente de controles internos que ele 

determinou como necessários para permitir a elaboração de relatórios gerenciais 

e suas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente, se causada por fraude ou por erro. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados 

nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 

julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por 

erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, 

para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 

circunstâncias. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das 

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 

pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 

demonstrações tomadas em conjunto. 

 

Com base nos nossos trabalhos realizados no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020, exceto quantos aos possíveis ajustes e efeitos que poderiam advir dos 

assuntos mencionados no item 5, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 

 



AÇÕES ATIVIDADES RESPONSÁVEL QUANTIDADE/PERIODICIDADE PRAZO
ESTIMATIVA DE 
DESPESA ANUAL

RESULTADOS ESPERADOS PARCERIAS

1.1 Construir notas técnicas e material de 
apoio a gestão municipal. 

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

12 (1 por mês)
De acordo com a 

necessidade
R$ 0,00

 MS, NEMS, CONASEMS, 
SESAU, AMA, TCE, MPF, MPE, 

etc

1.2 Realizar análise crítica das principais 
portarias. 

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

24 (2 por mês) Jan a Dez R$ 0,00 MS, CONASEMS, SESAU

1.3 Orientar técnicos e gestores dos 
municípios quanto a distribuição e 
operacionalização dos recursos da PPI.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

40 (4 x 10 regiões) - R$ 60,00 
por ação

De acordo com a 
necessidade

R$ 2.400,00 SESAU

1.4 realizar eventos relacionados as áreas 
estratégicas da gestão municipal do SUS. 

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

4 (01 seminário em nov sobre 
RAS) e segundo momento de 
integração atenção básica e 

vigilância (doenças 
negligenciadas)

Jan a Dez R$ 20.000,00
 MS, NEMS, CONASEMS, 

SESAU, AMA, TCE, MPF, MPE, 
CES, etc

1.5 Participar ativamente dos grupos das 
regiões de saúde para troca das informações e 
divulgação de relatórios e outros documentos 
técnicos.

Assessor Técnico/Apoiador 
Regional

atividade diária Jan a Dez R$ 0,00 SESAU

1.6 Alertar os gestores municipais sobre os 
prazos de envio dos sistemas de informação 
(SIS).

Assessor Técnico/Apoiador 
Regional

mensal Jan a Dez R$ 0,00 MS, CONASEMS, SESAU

1.7 Participar das discussões para pactuação  
de indicadores de saúde e desenvolvimento de 
estratégias de ação.

Assessor Técnico/Apoiador 
Regional

2 Anual R$ 0,00

1.8 Acompanhar o cumprimento das metas e 
indicadores de saúde nas regiões a apartir dos 
resultados alcançados pelos municipios 
disponibilizados pelas avaliações e 
monitoramento das áreas tecnicas da SESAU.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

3 (monitoramento nas CIR, 
Solicitações de relatórios da 

SESAU)
Quadrimestral R$ 0,00 SESAU

1.9 Realizar escuta ampliada para as questões 
da gestão e apoiar os secretários na busca de 
solução para os problemas do cotidiano.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

atividade diária
De acordo com a 

necessidade
R$ 0,00 MS, CONASEMS, SESAU

1.10 Apoiar os gestores de saúde no 
cumprimento das agendas obrigatórias ( PAS, 
RAG,  Relatório Quadrimestral, SIOPS, etc ).

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

mensal Jan a Dez R$ 0,00 MS, CONASEMS, SESAU

1.11 Atualizar os secretários  de saúde  sobre 
as portarias, normas, projetos e fontes de 
financiamento. 

Assessor Técnico/Apoiador 
Regional

semanal Jan a Dez R$ 0,00 MS, CONASEMS, SESAU

Gestor e equipe de gestão 
municipal empoderada com 

informações para o 
fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde. 
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EIXO: Assessoria Técnica

Objetivo Geral: Fortalecer a gestão do SUS

1.Instrumentalizar 
gestores e técnicos 

municipais para 
discussões e tomada de 

decisão



1.12 Realizar Visita técnica aos municípios 
Assessor Técnico/Apoiador 

Regional
96 (8 por mês) Jan a Dez R$ 5.760,00 SESAU

1.13 Realizar Oficinas de Apoio Técnico 
Descentralizado

Assessor Técnico/Apoiador 
Regional/Coordenador/Diretoria 

do Cosems
4 ( por ano) Jan a Dez R$ 2.400,00

1.14 Estimular gestores e técnicos para 
divulgação das ações/atividades desenvolvidas 
nos municípios.

Assessor Tecnico/Apoiador 
Regional/Coordenador/ASCOM

atividade diária Jan a Dez R$ 0,00 **

1.15 Participar do processo de construção do 
PRI Planejamneto Regional Integrado (Res CIT 
Nº 37, de 22 de março de 2018)

 Secretária 
Executiva/Coordenador/Assessor 

Técnico /Apoiador Regional
Jan a Dez R$ 0,00

1.16 Estimular e apoiar a participação dos 
gestores municipaios no processo do PRI 
Planejamneto Regional Integrado (Res CIT Nº 
37, de 22 de março de 2018)

 Secretária 
Executiva/Coordenador/Assessor 

Técnico /Apoiador Regional
Jan a Dez R$ 0,00

1.17 Realização de Mostra Alagoas AQUI TEM 
SUS 2021

 Secretária 
Executiva/Coordenador/Assessor 

Técnico /Apoiador Regional
Anual R$ 30.000,00

2.1 Reforçar/estimular a participação dos 
gestores municipais nas comissões 
intergestores (CIR e CIB) para discussão de 
temas de interesse regional.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Fev a Dez R$ 0,00 SESAU

2.2 Participar das reuniões regionais e 
macroregionais das CIR e da reunião da CIB.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

2 reuniões mensais( CIR) - 
24/ano

Jan a Dez R$ 1.000,00 SESAU

2.3 Participar da construção do cronograma e  
pautas das CIR junto a secretaria executiva da 
SESAU e aos coordenadores regionais.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Fev a Dez R$ 0,00 SESAU

2.4 Prestar apoio técnico ao coordenador da 
CIR 

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Jan a Dez R$ 0,00 SESAU

2.5 Acompanhar as reuniões da CIT.
 Secretária 

Executiva/Coordenador/Assessor 
Técnico /Apoiador Regional

Mensal R$ 0,00 **

2.6 Participar das reuniões pós - CIT/ 
CONASEMS

 Secretária 
Executiva/Coordenador/Assessor 

Técnico /Apoiador Regional
Mensal R$ 0,00

2.7 Participar das reuniões das câmaras 
técnicas regionais

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

2 reuniões por mês (1ª e 2ª 
macro) 

De acordo com a 
necessidade ( Fev a 

Nov)
R$ 2.000,00 SESAU

3.1 Orientar os gestores municipais sobre as 
obrigações legais dos Conselhos Municipais de 
Saúde.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Jan a Dez R$ 0,00 SESAU e CES

3.2 Orientar/Estimular os gestores municipais 
sobre a importância  das reuniões do CMS.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Jan a Dez R$ 0,00

2. Fortalecer as comissões 
intergestores

Ampliar participação e 
protagonismo dos gestores 

nas Comissões 
Intergestores



3.2 Participar e apoiar a realização das 
Conferências de saúde nas etapas municipal, 
estadual e nacional.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

estimar custo
De acordo com a 

necessidade
R$ 0,00 SESAU e CES

3.3 Acompanhar as resoluções e outras 
publicações divulgadas pelo CES e CNS

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Jan a Dez R$ 0,00 SESAU e CES

3.4 Instrumentalizar os gestores sobre a 
importância do controle social 

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Jan a Dez R$ 0,00 SESAU e CES

3.5 orientar os gestores municipais sobre a 
importância deles em garantir a participação 
dos conselheiros de saúde de forma regular e 
permanente nas qualificações ofertadas.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Jan a Dez R$ 0,00

4.1 Participar 3 eventos/curso/ano para 
qualificação profissional da equipe de 
apoiadores COSEMS.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

250,00 X 2 diárias X 6 tecnicos 
X 3 eventos

Jan a Dez R$ 10.000,00 CONASEMS

4.2 Acompanhar os membros da diretoria em 
reuniões técnicas 

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

De acordo com a 
necessidade

R$ 0,00 **

4.3 Representar o COSEMS em comissões e 
eventos técnicos local/nacional

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

De acordo com a 
necessidade

R$ 0,00 **

4.4 Realizar reuniões avaliativas do processo 
de trabalho do apoiador regional Cosems

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Mensal R$ 0,00 **

4.5 Participar das capacitações e agendas com 
as superintencias e  coordenações da 
secretaria de estado da saúde.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

De acordo com a 
necessidade

R$ 0,00 SESAU

5.1  Participar das reuniões periódicas do 
grupo condutor da RAS e dos grupos temáticos 
das Redes de Atençãoà Saúde (RAPS, RUE, 
R.Cegonha, Rede de Atenção a Pessoa com 
Deficiência, Rede de Atenção as Pessoas com 
Doenças Crônicas)

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

12 Mensal R$ 0,00 MS e SESAU

5.2 Partcipar da implantação, implementação 
das linhas de cuidado nas Redes de Atenção à 
Saúde.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

Mensal R$ 0,00

5.3 Partcipar das ações de monitoramento das  
Redes de Atenção à Saúde.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

De acordo com a 
necessidade

R$ 0,00 MS e SESAU

5.4 Participar dos fóruns temáticos.
Assessor Técnico /Apoiador 

Regional/Coordenador
De acordo com a 

necessidade
R$ 0,00 MS e SESAU

5.5 Articular com os municípios as ações 
programadas pelas  Redes de Atenção à 
Saúde.

Assessor Técnico /Apoiador 
Regional/Coordenador

De acordo com a 
necessidade

R$ 0,00 MS e SESAU

TOTAL R$ 73.560,00

Siglas: PPI.
PAS, RAG,  Relatório Quadrimestral, SIOPS

3. Fortalecer o Controle 
Social

Gestores empoderados 
sobre o papel e importancia 

do controle social

Apoiadores qualificados 
para instrumentalizar 

gestores na tomada de 
decisão

4. Educação Permanente 
em Saúde para equipe de 

apoiadores regionais

Apoiadores qualificados 
para a melhoria do processo 

de trabalho

5. Participar dos grupos 
temáticos 



CIR e CIB)
CIT.
CMS.
CES e CNS
RAS
RAPS, RUE

 MS, NEMS, CONASEMS, 
SESAU, AMA, TCE, MPF, 

MPE, CES, etc



AÇÕES ATIVIDADES RESPONSÁVEL
QUANTIDADE/PERIODICIDA

DE
PRAZO

ESTIMATIVA DE DESPESA 
ANUAL

RESULTADOS ESPERADOS PARCERIAS

1.2 Realizar contratação de estagiária de jornalismo 

1.3 Realizar Treinamento para estagiária

2.1 Realizar levantamento de datas comemorativas

2.2 Criar e encaminhar Cartões digitais ou impressos 

2.3 Listar datas comemorativas das profissões 

3.1 Monitorar notícias de saúde local e nacional 

3.2 Estimular diretoria e técnicos para entrevistas na 
mídia
3.3 Preparar briefing para respaldar entrevistas dos 
representantes do cosems
3.4 Divulgar atividades de promoção e prevenção da 
saúde 

3.5 Criar grupos de correspondencia dos gestores

4.1 Orientar gestores  sobre critérios de publicação 
de texto/fotos
4.2 Elaborar instruções normativas sobre produção 
de texto /fotos
4.3 Diferenciar o que merece publicação no 
facebook, sites e mídia em geral
5.1 Fazer balanço de conteúdos enviados pelos 
municípios
5.2 Realizar reunião com a diretoria para definição 
de conteúdo

5.3 Definir cronograma de elaboração da revista

5.4 Definir a gráfica para confecção da revista

TOTAL R$ 15.000,00

EIXO: Assessoria de Comunicação
Objetivo Geral: Dar visibilidade às ações de saúde desenvolvidas pelos municípios e pelo Cosems

Sociabilizar informações do 
SUS entre os Gestores

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 2022

DIRETORIA, 
GESTORES E 

EQUIPE 
TÉCNICA

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

UNIVERSIDAD
ES / 

FACULDADES

4. Instrumentalizar gestores sobre práticas 
jornalisticas 

JAN A JUN / JUL 
A DEZ

CONTRATO SEMESTRAL R$ 5.000,00
Fortalecer a equipe de 

Assessoria de 
Comunicação

 Ampliar divulgação das 
ações do COSEMS/AL

MENSAL
JANEIRO A 
DEZEMBRO

R$ 0,00

DAR PUBLICIDADE DAS 
AÇÕES EM ÂMBITO 

ESTADUAL E NACIONAL

DIRETORIA E 
MUNICIPIOS

5. Produção de Revista do Cosems

1. Fortalecimento quipe da Ascom 

2. Promover divulgação das datas festivas

3. Dinamizar produção e cobertura jornalistica 

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

MENSAL
JANEIRO A 
DEZEMBRO

R$ 0,00

1 REVISTA ANUAL MARÇO A JULHO R$ 10.000,00

MENSAL
JANEIRO A 
DEZEMBRO

R$ 0,00 MUNICIPIOS

DIRETORIA, 
GESTORES E 

EQUIPE 
TÉCNICA



AÇÕES ATIVIDADES RESPONSÁVEL
QUANTIDADE/PERIODICID

ADE
PRAZO

ESTIMATIVA DE 
DESPESA ANUAL

RESULTADOS ESPERADOS PARCERIAS

1.1 Elaborar projeto para reforma para adequação 
de ambientes 

1.2  Instalação de móveis planejados 

2.1 Realizar manutenção preventiva nos 
equipamentos de informática

mensal R$ 2.000,00

2.2 Realizar manutenção preventiva e corretiva nos 
equipamentos de ar condicionado 

semestral R$ 2.000,00

2.3 Realizar manutenção(revisões periódicas) do 
veículo 

semestral R$ 1.000,00

2.4 Realizar manutenção predial semestral R$ 4.000,00

2.5 Aquisição de impressoras EcoTank 1 R$ 1.400,00

2.6 Melhoria em equipamentos de som Auditório 2 R$ 2.000,00

2.7 Melhorias de Equipamentos de segurança anual R$ 1.800,00

2.8 Adquisição de Computadores anual R$ 9.000,00

2.10 Realizar Manutenção/Renovação de aparelhos 
celulares

10 (anual) R$ 10.000,00

2.11 Atualizar relatório patrimonial do Cosems
De acordo com a 

necessidade
R$ 0,00

3.1 Folha de pagamento de pessoal (Vencimentos e 
Vantagens) 

mensal R$ 420.000,00

3.2 Folha de Pagamento (Décimo Terceiro) 1 (anual) R$ 35.000,00

3.3 Contratação de Serviços Pessoa Física 3 (mensal) R$ 118.000,00

3.4 Realizar pagamento de encargos sociais 
(INSS/FGTS)

mensal R$ 220.000,00

3.5 Realizar prestação de contas para diretoria do 
Cosems/Conasems

mensal R$ 0,00

3.6 Despesas com manutenção e deslocamento de 
veículos

mensal R$ 14.000,00

3.7 Impostos e taxas (IPTU/IRPF) mensal R$ 47.000,00

EIXO: Estrutura Organizacional 
Objetivo Geral: Implementar uma política de gestão Administrativa/operacional  

DIRETORIA 
EXECUTIVA

JANEIRO / 
DEZEMBRO

3. Gerenciar recursos financeiros

1. Mlegorias da estrutura física do COSEMS anual

2. Manutenção  e Aquisição de equipamentos

COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

JANEIRO / 
DEZEMBRO

R$ 40.000,00
ADEQUAÇÃO DE 

AMBIENTES FÍSICOS DO 
ESCRITÓRIO

COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

ESTRUTURAÇÃO DO 
ESCRITÓRIO DO 

COSEMS/AL, COM 
OBJETIVO DE 

PROPOCIONAR MELHORIA 
NA PRODUÇÃO TÉCNICA 

DA ENTIDADE

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 2022

DIRETORIA 
EXECUTIVA, 

EQUIPE TÉCNICA E 
GESTORES

GERENCIAMENTO DE 
PROGRAMAÇÃO 
FINANCEIRA DO 

COSEMS/AL, PARA 
CONTROLE DE AÇÕES E 

JANEIRO / 
DEZEMBRO

DIRETORIA 
EXECUTIVA



3.8 Definir a modalidade de custeio para técnicos 
em viagens 

anual R$ 0,00

3.9 Pagamento de Diárias e Ajuda de Custos
De acordo com a 

necessidade
R$ 30.000,00

3.10 Passagens e Locomoção
De acordo com a 

necessidade
R$ 30.000,00

3.11 Despesas com manutenção do escritório (Água, 
Luz, Telefonia Móvel e Fixa)

mensal R$ 32.000,00

3.12 Eventos realizados pelo COSEMS/AL e 
Assembleias

De acordo com a 
necessidade

R$ 15.000,00

3.13 Participação em no congresso nacional e norte 
nordeste (Diretoria e Equipe Técnica)

anual JANEIRO / JULHO R$ 30.000,00

4.1 Realizar triagem dos emails recebidos 

4.2 Realizar levantamento das publicações DOU e 
DOE
4.3 Realizar controle de documentos emitidos e 
recebidos
4.4 Atualizar lista de contatos de SMS e gestores 
municipais
4.5 Montar cronograma de viagens para utilização 
dos veículos

4.6 Apoiar a realização de eventos do Cosems

4.7 Gerenciar o fluxo de viagens e prestação de 
contas da diretoria 
4.8 Elaborar  check list e fluxo de atividades para 
eventos 
4.9 Gerenciar agenda de atividades no auditório e 
sala de reunião

5.1 Aquisição de materiais de escritório mensal R$ 2.000,00

5.2 Aquisiçãode materiais de limpeza e higiene mensal R$ 3.000,00

5.3 Aquisição de materiais de uso e consumo mensal R$ 5.000,00

5.4 Confeccionar materiais gráficos para eventos
De acordo com a 

necessidade
R$ 5.000,00

TOTAL R$ 1.079.200,00

R$ 1.167.760,00

mensal

5. Gerenciar materias e equipamentos

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

GESTORESCONTROLE DE AÇÕES E 
INVESTIMENTOS

JANEIRO / 
DEZEMBRO

R$ 0,00

GERENCIMENTO DO FLUXO 
DE TRABALHO E MELHORIA 

NO DESEMPENHO DAS 
AÇÕES DO ESCRITÓRIO 

COSEMS

DIRETORIA 
EXECUTIVA, 

EQUIPE TÉCNICA E 
GESTORES

JANEIRO / 
DEZEMBRO

MANUTENÇÃO DO DO 
ESCRITÓRIO E REALIZAÇÃO 

DE EVENTOS
PESSOA JÚRIDICA

4. Gerenciar o fluxo de informações e apoio 
Administrativo



AÇÕES ATIVIDADES RESPONSÁVEL
QUANTIDADE / 
PERIODICIDADE PRAZO

RESULTADOS 
ESPERADOS

PARCERIAS

1.1 Participar de forma regular e 
efetiva das reuniões da Diretoria 
Executiva e Ampliada 

Secretária Executiva 
/Secretários membros das 

Diretorias
2/mês jan a dez ***

1.2 Participar das reuniões do 
CONARES.

Presidente e vice presidente 1/mês fev a nov ***

1.3  Participar das reuniões da CIT
Secretária Executiva 

/Secretários membros das 
Diretorias

1/mês jan a dez

1.4 Participar dos eventos temáticos 
do CONASEMS e MS.

Secretária Executiva 
/Secretários membros das 

Diretorias

de acordo com 
a demanda

jan a dez

1.5 Participar das reuniões por vídeo 
conferência Pós- CIT

Secretária Executiva 
/Secretários membros das 

Diretorias
jan a dez CONASEMS

2. Fortalecer o Conselho Fiscal do 
Cosems

2.1 Participar das reuniões de 
prestação de contas da entidade para 
apreciação, aprovação e validação das 
ações.

Secretários membros do 
Conselho Fiscal

 
Janeiro, maio 
e setembro. 

GESTORES

EIXO: Gestão (Diretoria Executiva)

1. Fortalecer a Diretoria 
Executiva e Ampliada do Cosems
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Ofício nº 0376/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Rodrigo Buarque Ferreira de Lima 

Presidente do COSEMS/AL 

Rua Ricardo César de Melo, 179 - Pinheiro. Maceió/AL 

CEP: 57055-670 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0028/2021. 

 

Prezado Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0028/2021 de 

01/09/2021, que dispõe sobre o exame sob a perspectiva de completude e 

conformidade 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 

 
 










