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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE 
A ABRIL/2021.  

1IDENTIFICAÇÃO 
 

Órgão: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 

Endereço: Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 441,

B. Alvorada.  

Cidade – Cuiabá- MT - CEP: 78048

Telefone: (65) 3644-2406 / 3644

CNPJ – 36894301/0001-53
 

O Conselho de 
COSEMS/MT é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia administrativa,financeirae
indeterminada, com sede no município de Cuiabá, Est

 

O COSEMS/MT tem por finalidade:
 

I - Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes e seus 
respectivos secretários (as) ou detentores (as) de função equivalente para atuarem em 
prol do desenvolvimento da saúde 
da população aos serviços
descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde 

 

II - Atuar como representante institucional das Secretarias Municipais de Saúde de 
Mato Grosso nos órgãos propositivos, consultivos e deliberativos da direção regional, 
estadual e nacional do SUS, principalmente nas Comissões Intergestores Regionais 
(CIR’s), Conselho Estadual de Saúde (CES), Comissão IntergestoresBipartite (CIB) e 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com vistas à 
formulação e avaliação da política de saúde, bem como, do seu financiamento, 
defendendo a descentralizaç
municípios.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso –

Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 441,

CEP: 78048-250 

2406 / 3644-3914 e-mail: cosems@cosemsmt.org 
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O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 
COSEMS/MT é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia administrativa,financeirae patrimonial, de 

sede no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

O COSEMS/MT tem por finalidade: 

Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes e seus 
respectivos secretários (as) ou detentores (as) de função equivalente para atuarem em 
prol do desenvolvimento da saúde pública, da universalidade e da igualdade do acesso 

aos serviços de saúde, promovendo ações que fortaleçam a 
descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde 

Atuar como representante institucional das Secretarias Municipais de Saúde de 
Mato Grosso nos órgãos propositivos, consultivos e deliberativos da direção regional, 
estadual e nacional do SUS, principalmente nas Comissões Intergestores Regionais 

Conselho Estadual de Saúde (CES), Comissão IntergestoresBipartite (CIB) e 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com vistas à 

valiação da política de saúde, bem como, do seu financiamento, 
defendendo a descentralização das ações e serviços de saúde e a autonomia dos 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE JANEIRO 

– COSEMS/MT 

Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 441, 

 

Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso - 
COSEMS/MT é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

patrimonial, de duração 
ado de Mato Grosso. 

Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes e seus 
respectivos secretários (as) ou detentores (as) de função equivalente para atuarem em 

pública, da universalidade e da igualdade do acesso 
de saúde, promovendo ações que fortaleçam a 

descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde – SUS; 

Atuar como representante institucional das Secretarias Municipais de Saúde de 
Mato Grosso nos órgãos propositivos, consultivos e deliberativos da direção regional, 
estadual e nacional do SUS, principalmente nas Comissões Intergestores Regionais 

Conselho Estadual de Saúde (CES), Comissão IntergestoresBipartite (CIB) e 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com vistas à 

valiação da política de saúde, bem como, do seu financiamento, 
ão das ações e serviços de saúde e a autonomia dos 



 

São princípios organizativos do COSEMS/MT:
 

I – Missão: Representar, defender e apoiar as Secretarias Municipais de Saúde de Mato 
Grosso de forma cooperativa e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS; 

II – Visão: Consolidar-se como um Conselho representativo, atuante e cooperativo na 
formulação, avaliação da política e implementação do SUS, com o apoio das Secretarias 
Municipais de Saúde. 

 
Diretoria Executiva 

 
Presidente - Marco Antônio Norberto Felipe

1º Vice Presidente – Marineze de Araújo Meira

2º Vice Presidente – Flávio A. dos Santos

1º Secretário - Rogério Noro

2º Secretário – LubianeBoer

 
Conselho Deliberativo 
 
Região de Alto Tapajós: TITULAR 
Andréia Fabiana dos Reis;  
Região Baixada Cuiabana:
Xavier;  
Região Araguaia Xingu:TITULAR 
Camargo;  
Região Araguaia Carajás: 
Magalhães;  
Região Centro Norte Matogrossense: 
SUPLENTE - Evelyn BonatelliHanel;  
Região Garças Araguaia:TITULAR:
Vieira Borges; 
Região Médio Araguaia:  
Sturm Arôca;  
Região Médio Norte Matogrossense: 
SUPLENTE - Cátia De Fátima F. Silva Oda
Região Norte Matogrossense:
Silva;   
Região Noroeste Matogrossense:
SUPLENTE:Jovelino Alves 
Região Oeste Matogrossense
Alves Prata; 
Região Sudoeste Mato

São princípios organizativos do COSEMS/MT: 

Representar, defender e apoiar as Secretarias Municipais de Saúde de Mato 
Grosso de forma cooperativa e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS; 

se como um Conselho representativo, atuante e cooperativo na 
valiação da política e implementação do SUS, com o apoio das Secretarias 

Marco Antônio Norberto Felipe 

Marineze de Araújo Meira 

Flávio A. dos Santos 

Rogério Noro 

Boer 

TITULAR – Fabiana Patrícia Leocádio Soares Pessoa 

Região Baixada Cuiabana: TITULAR - Rosa Maria B. Manzano e SUPLENTE 

TITULAR - Romeu Martinez e SUPLENTE 

Região Araguaia Carajás: TITULAR - Rosane Farias e SUPLENTE 

Região Centro Norte Matogrossense: TITULAR -Flávio Vinicius Fonseca de Sá e  
Evelyn BonatelliHanel;   

TITULAR:-Magno Sousa Martins Vieira e SUPLENTE 

 TITULAR:  Eberson Mateus dos Santos e SUPLENTE 

Região Médio Norte Matogrossense: TITULAR - Aluirson Figueiredo Neto Júnior  
Cátia De Fátima F. Silva Oda;   

Região Norte Matogrossense:TITULAR: Elisiane Schustere SUPLENTE 

Região Noroeste Matogrossense: TITULAR - Ivania Vargens Tigre Weber e 
  De Almeida;   

Região Oeste Matogrossense: TITULAR- Hudson Cunha Ramos  e  SUPLENTE: 

Região Sudoeste Mato-grossense: TITULAR - Silvia Fernandes da Cunha 

Representar, defender e apoiar as Secretarias Municipais de Saúde de Mato 
Grosso de forma cooperativa e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS;  

se como um Conselho representativo, atuante e cooperativo na 
valiação da política e implementação do SUS, com o apoio das Secretarias 

Fabiana Patrícia Leocádio Soares Pessoa e SUPLENTE-

e SUPLENTE – EricaAssis 

Romeu Martinez e SUPLENTE -Maristela Carvalho 

e SUPLENTE - Reginaldo Alves 

Flávio Vinicius Fonseca de Sá e  

e SUPLENTE - Lenio 

TITULAR:  Eberson Mateus dos Santos e SUPLENTE - Raquel 

Aluirson Figueiredo Neto Júnior  e 

TITULAR: Elisiane Schustere SUPLENTE –Gislaine Maria da 

Ivania Vargens Tigre Weber e 

Hudson Cunha Ramos  e  SUPLENTE: Auriane 

Silvia Fernandes da Cunha 



 

CardosoeSUPLENTE - Luana Aparecida de Souza; 
Região Sul-mato-grossense
Nascimento;  
Região Teles Pires:  TITULAR 
Félix;  
Região Vale do Arinos: TITULAR 
Almeida;   
Região Vale do Peixoto: TITULAR 
Casciano Martins Reis. 
 
Conselho Fiscal 

 
TITULAR - Waldir Alessandro
SUPLENTE - Fábio H. Carraro
TITULAR- Nassin El Din; 
SUPLENTE - Angélica Fernandes de Oliveira
TITULAR - Mariluci C. Gonçalves
SUPLENTE - Thais Cristina Pelisão. 

 
Assessoria Técnica  
 

- Ana Paula Louzada Dos Anjos 

- Adriano Bispo Zeferino De Paula 

- Darilene Maria Tenório Santos 

- Elizabeth De Arruda Pinto 

- Geny Catarina F. Rodrigues Lopes 

 

Apoiadores/Região 
 

1. Aline Priscila Guedes Rocha
 

2. Cristian Eduardo Bonapaz -
 

3. IzaKarolyne Silva de Assis 

 

4. Midiã Andréa Rissotte- Vale Do Arinos (Juara)
 

5. Dilma Da Conceição Araújo 
 

6. Elizângela Dias Viotto - Norte Matogrossense (Colider)
 

ana Aparecida de Souza;  
grossense: TITULAR: Laura Kelly de Barrose SUPLENTE 

TITULAR – Fátima Aparecida Malinskie  SUPLENTE 

TITULAR –Maisa Figueiredo de SousaeSUPLENTE 

TITULAR -Danielle da Cruz C. Calado de Oliveira eSUPLENTE 

Waldir Alessandro; 
Fábio H. Carraro;  

Angélica Fernandes de Oliveira; 
Mariluci C. Gonçalves; 

Thais Cristina Pelisão.  

Ana Paula Louzada Dos Anjos – Secretária Executiva 

Adriano Bispo Zeferino De Paula - Assessoria Técnica 

Maria Tenório Santos - Assessoria Técnica 

Elizabeth De Arruda Pinto - Assessoria Técnica 

Geny Catarina F. Rodrigues Lopes – Assessoria Técnica. 

Aline Priscila Guedes Rocha- Média Norte Matogrossense (Tangará Da Serra)

- Sudoeste Matogrossense (Pontes E Lacerda)

 - Norte Araguaia Karajá( São Félix do Araguaia)

Vale Do Arinos (Juara) 

Dilma Da Conceição Araújo - Centro Norte Matogrossense (Diamantino)

Norte Matogrossense (Colider) 

: TITULAR: Laura Kelly de Barrose SUPLENTE - Rosane Pereira 

Fátima Aparecida Malinskie  SUPLENTE - Bruno Henrique 

eSUPLENTE - Nolar Soares de 

Danielle da Cruz C. Calado de Oliveira eSUPLENTE - 

Média Norte Matogrossense (Tangará Da Serra) 

Sudoeste Matogrossense (Pontes E Lacerda) 

Norte Araguaia Karajá( São Félix do Araguaia) 

(Diamantino) 



 

7. Erislane Aparecida De Oliveira Silva 
 

8. Deriane Gouveia de Oliveira
 

9. Katlin Cristina De Oliveira 
 

10. Larissa Raquel De Pina MaulinKchimel 
 

11. Leonardo Sousa De Moraes 
 

12. Riviany Alves Santos - 
 

13. Theodoro Carlos Magalhães Pinto 
 

14. Valdecir Correia Paz - Alto Tapajós (Alta Floresta)
 

15. Maria Pinheiro Fernandes 

 

16. Jéssica Souza Rocha Valim 
 

Erislane Aparecida De Oliveira Silva - Oeste Matogrossense (Cáceres) 

Deriane Gouveia de Oliveira - Garças Araguaia (Barra Do Garças) 

Katlin Cristina De Oliveira - Sul Matogrossense (Rondonópolis) 

Larissa Raquel De Pina MaulinKchimel - Baixada Cuiabana (Cuiabá)

Leonardo Sousa De Moraes - Vale Do Peixoto (Peixoto De Azevedo)

 Araguaia Xingú (Porto Alegre Do Norte) 

Theodoro Carlos Magalhães Pinto – Médio Araguaia (Água Boa) 

Alto Tapajós (Alta Floresta) 

Maria Pinheiro Fernandes - Noroeste Matogrossense (Juína).  

Jéssica Souza Rocha Valim – Teles Pires (Sinop) 
 

Baixada Cuiabana (Cuiabá) 

Vale Do Peixoto (Peixoto De Azevedo) 



 

2. APRESENTAÇÃO 
 

Conforme expresso no seu Regulamento Estatutário Art. 7º e visando subsidiar a 

elaboração do Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, são elaborados no âmbito da 

Secretaria Executiva deste Conselho, os Relatórios de Atividades e os respectivos Relatórios 

Financeiros, que são apreciados quadrimestralmente pelo Conselho Fiscal da Entidade e 

encaminhados o CONASEMS conforme 

As atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, bem 

como de sua Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conse

Assessoria de Comunicação 

Reuniões de Diretoria e Assembleias se assim for necessário.

Assim, visando subsidiar a elaboração 

são elaborados, no âmbito da Secretaria Executiva deste Conselho, Relatórios de Atividades e 

os respectivos Relatórios Financeiros, adotando

são apreciados quadrimestra

Agosto / Set a Dez). 

A Secretaria Executiva do COSEMS/MT é composta por Unidades relacionadas às 

atividades técnico-finalísticas: Assessoria Técnica, Assessoria de Comunicação, Atividades do 

Apoio/Rede Colaborativa. Apresentaremos também as atividades da Diretoria Executiva e 

Conselho Deliberativo. O presente Relatório traz as atividades, as discussões e 

encaminhamentos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT no 

período de Janeiro a Abril de 2021

apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período, no que se refere às atividades 

custeadas, no todo ou em parte, pelo COSEMS/MT.

 
3. INTRODUÇÃO 
 

 Conforme se verá a seguir, durante o período compreendido entre os meses de 

Abril de 2021, destacam-se as atividades técnicas que compreendem elaboração de pareceres, 

notas técnicas, informações sobre a legislação federal e estadual, discussões e

organização de serviços durante a pandemia via GT e Câmaras Técnicas Instituídas

Acolhimento Regional in loco nas 16 regiões de saúde do estado

e Orçamento do SUS.  

 Realização de Reuniões de Colegiados de G

saúde e participação em CIR’s, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e participação em CIB, 

Conforme expresso no seu Regulamento Estatutário Art. 7º e visando subsidiar a 

elaboração do Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, são elaborados no âmbito da 

Secretaria Executiva deste Conselho, os Relatórios de Atividades e os respectivos Relatórios 

nanceiros, que são apreciados quadrimestralmente pelo Conselho Fiscal da Entidade e 

encaminhados o CONASEMS conforme Deliberação CONARES n 002/2018

As atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, bem 

Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Assessores Técnicos, 

Assessoria de Comunicação e Apoiadores, são previamente planejadas e deliberadas nas 

Reuniões de Diretoria e Assembleias se assim for necessário. 

Assim, visando subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, 

são elaborados, no âmbito da Secretaria Executiva deste Conselho, Relatórios de Atividades e 

os respectivos Relatórios Financeiros, adotando-se a mesma periodicidade desses últimos, que 

são apreciados quadrimestralmente pelo Conselho Fiscal da Entidade (Jan a Abril / Maio a 

A Secretaria Executiva do COSEMS/MT é composta por Unidades relacionadas às 

finalísticas: Assessoria Técnica, Assessoria de Comunicação, Atividades do 

io/Rede Colaborativa. Apresentaremos também as atividades da Diretoria Executiva e 

Conselho Deliberativo. O presente Relatório traz as atividades, as discussões e 

encaminhamentos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT no 

Abril de 2021. As despesas relacionadas a essas atividades são 

apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período, no que se refere às atividades 

custeadas, no todo ou em parte, pelo COSEMS/MT. 

Conforme se verá a seguir, durante o período compreendido entre os meses de 

se as atividades técnicas que compreendem elaboração de pareceres, 

notas técnicas, informações sobre a legislação federal e estadual, discussões e

organização de serviços durante a pandemia via GT e Câmaras Técnicas Instituídas

Acolhimento Regional in loco nas 16 regiões de saúde do estado, Web Oficina

Realização de Reuniões de Colegiados de Gestores Municipais no âmbito das regiões de 

saúde e participação em CIR’s, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e participação em CIB, 

Conforme expresso no seu Regulamento Estatutário Art. 7º e visando subsidiar a 

elaboração do Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, são elaborados no âmbito da 

Secretaria Executiva deste Conselho, os Relatórios de Atividades e os respectivos Relatórios 

nanceiros, que são apreciados quadrimestralmente pelo Conselho Fiscal da Entidade e 

Deliberação CONARES n 002/2018. 

As atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, bem 

lho Fiscal, Assessores Técnicos, 

e Apoiadores, são previamente planejadas e deliberadas nas 

do Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, 

são elaborados, no âmbito da Secretaria Executiva deste Conselho, Relatórios de Atividades e 

se a mesma periodicidade desses últimos, que 

lmente pelo Conselho Fiscal da Entidade (Jan a Abril / Maio a 

A Secretaria Executiva do COSEMS/MT é composta por Unidades relacionadas às 

finalísticas: Assessoria Técnica, Assessoria de Comunicação, Atividades do 

io/Rede Colaborativa. Apresentaremos também as atividades da Diretoria Executiva e 

Conselho Deliberativo. O presente Relatório traz as atividades, as discussões e 

encaminhamentos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT no 

. As despesas relacionadas a essas atividades são 

apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período, no que se refere às atividades 

Conforme se verá a seguir, durante o período compreendido entre os meses de Janeiro a 

se as atividades técnicas que compreendem elaboração de pareceres, 

notas técnicas, informações sobre a legislação federal e estadual, discussões e reuniões sobre a 

organização de serviços durante a pandemia via GT e Câmaras Técnicas Instituídas, 

, Web Oficinas de Planejamento 

estores Municipais no âmbito das regiões de 

saúde e participação em CIR’s, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e participação em CIB, 



 

algumas em formato prese

Assembléia Geral e Eleição da nova Diret

 Como ainda estamos vivenciando período pandêmico, as ações ainda se concentraram em 

sua grande maioria de forma virtual, o

 

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES:

4.1 ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA
 

A Assessoria Técnica tem como premissa desenvolver as seguintes competências: 

subsidiar tecnicamente nas questões demandadas pelo CONASEMS,

COSEMS/MT, questões debatidas no âmbito estadual e as 

propor e participar das discussões sempre que acionado seja pelo apoio regional, conselho 

deliberativo e/ou ações que envolvam pactuações

reuniões de Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trab

entre outros que se fizerem necessários, apoiar tecnicamente as representações do COSEMS/MT 

em instâncias decisórias e em atividades 

monitorar matérias legislativas, apoiar a operacionalização das decisões das instâncias 

deliberativas CGM, CIR, REUNIÃO DE DIRETORIA, CIB E CES, participar de projetos e de 

Grupos Técnicos de Trabalho, apoiar tecnicamente os 16 apoiadores reg

desenvolvimento de ações que impactam diretamente o fortalecimento da gestão municipal, 

principalmente no quadrimestre em questão, pois foram os meses que vivenciamos o ápice da 

pandemia no nosso estado e 

atuado no SUS, desta forma a Assessoria Técnica e Equipe de Apoiadores foram constantemente 

acionados para esclarecer nos mais variados assuntos que permeiam a gestão do SUS.

A Diretoria do COSEMS decidiu que iniciaria o ano de 2021 

visitação nas 16 Regiões de Saúde

Municipais de Saúde, uma oportunidade de estar 

no cargo de secretário de saúde municipal e aos novos gestores 

apresentando a instituição COSEMS/MT e ainda tendo a oportunidade de conhecer as mais 

diversas realidades e peculiaridades de Mato Grosso e ainda dialogando sobre

gestores relacionadas aos instrumentos de gestão

Anual de  Saúde, RAG, SIOPS

janeiro a equipe de Assessoria Técnica realizou reuniões para estabelecer o plano de trabalho 

destas visitas e cronograma de desembolso. 

algumas em formato presencial e outras de forma remota, além da realização da 

Assembléia Geral e Eleição da nova Diretoria do COSEMS/MT Biênio 2021

Como ainda estamos vivenciando período pandêmico, as ações ainda se concentraram em 

rande maioria de forma virtual, o presente relatório evidenciará essas ações

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: 

ASSESSORIA TÉCNICA 

A Assessoria Técnica tem como premissa desenvolver as seguintes competências: 

subsidiar tecnicamente nas questões demandadas pelo CONASEMS, 

questões debatidas no âmbito estadual e as recorrentes demanda

propor e participar das discussões sempre que acionado seja pelo apoio regional, conselho 

deliberativo e/ou ações que envolvam pactuaçõesbipartites, e ainda, assessorar tecnicamente nas 

reuniões de Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trabalho junto a três esferas de governo

entre outros que se fizerem necessários, apoiar tecnicamente as representações do COSEMS/MT 

em instâncias decisórias e em atividades de relacionamento institucional,

monitorar matérias legislativas, apoiar a operacionalização das decisões das instâncias 

deliberativas CGM, CIR, REUNIÃO DE DIRETORIA, CIB E CES, participar de projetos e de 

Grupos Técnicos de Trabalho, apoiar tecnicamente os 16 apoiadores reg

desenvolvimento de ações que impactam diretamente o fortalecimento da gestão municipal, 

principalmente no quadrimestre em questão, pois foram os meses que vivenciamos o ápice da 

estado e tivemos troca de 80% dos gestores, muitos

atuado no SUS, desta forma a Assessoria Técnica e Equipe de Apoiadores foram constantemente 

acionados para esclarecer nos mais variados assuntos que permeiam a gestão do SUS.

A Diretoria do COSEMS decidiu que iniciaria o ano de 2021 

visitação nas 16 Regiões de Saúdedo Estado para realizar o Acolhimento 

, uma oportunidade de estar in loco, junto aos gestores que permaneceram 

no cargo de secretário de saúde municipal e aos novos gestores que iniciaram essa função, 

apresentando a instituição COSEMS/MT e ainda tendo a oportunidade de conhecer as mais 

diversas realidades e peculiaridades de Mato Grosso e ainda dialogando sobre

relacionadas aos instrumentos de gestão: Plano Municipal de Saúde, 

, RAG, SIOPS, DigiSUS, RDQA. Desta forma, logo na primeira quinzena de 

aneiro a equipe de Assessoria Técnica realizou reuniões para estabelecer o plano de trabalho 

destas visitas e cronograma de desembolso.  

além da realização da XXXII 

Biênio 2021-2023.  

Como ainda estamos vivenciando período pandêmico, as ações ainda se concentraram em 

presente relatório evidenciará essas ações. 

A Assessoria Técnica tem como premissa desenvolver as seguintes competências: 

 Diretoria Executiva do 

recorrentes demandas municipais, 

propor e participar das discussões sempre que acionado seja pelo apoio regional, conselho 

e ainda, assessorar tecnicamente nas 

junto a três esferas de governo, 

entre outros que se fizerem necessários, apoiar tecnicamente as representações do COSEMS/MT 

de relacionamento institucional, acompanhar e 

monitorar matérias legislativas, apoiar a operacionalização das decisões das instâncias 

deliberativas CGM, CIR, REUNIÃO DE DIRETORIA, CIB E CES, participar de projetos e de 

Grupos Técnicos de Trabalho, apoiar tecnicamente os 16 apoiadores regionais no 

desenvolvimento de ações que impactam diretamente o fortalecimento da gestão municipal, 

principalmente no quadrimestre em questão, pois foram os meses que vivenciamos o ápice da 

tivemos troca de 80% dos gestores, muitos destes nunca tinham 

atuado no SUS, desta forma a Assessoria Técnica e Equipe de Apoiadores foram constantemente 

acionados para esclarecer nos mais variados assuntos que permeiam a gestão do SUS. 

A Diretoria do COSEMS decidiu que iniciaria o ano de 2021 com o Projeto de 

do Estado para realizar o Acolhimento aos Gestores 

, junto aos gestores que permaneceram 

que iniciaram essa função, 

apresentando a instituição COSEMS/MT e ainda tendo a oportunidade de conhecer as mais 

diversas realidades e peculiaridades de Mato Grosso e ainda dialogando sobre as obrigações dos 

: Plano Municipal de Saúde, Programação Plano 

na primeira quinzena de 

aneiro a equipe de Assessoria Técnica realizou reuniões para estabelecer o plano de trabalho 



 

O Acolhimento Regional foi realizado nas 16 (dezesseis) regiões do 

(treze) de forma presencial nas sede

Aplicativo Zoom. Pelo momento epidemiológico em relação à pandemia Covid

reuniões presenciais foram organizadas conforme os protocolos de segurança do Ministério da 

Saúde e intensificadas as medidas de prevenção como distanciamento social, etiqueta respiratória 

e higienização das mãos e ambientes. 

O Acolhimento aconteceu entre os dias 15/01/2021 à 02/03/21, onde foram 

percorridos 9.975 km, com 08 h de carga horária referentes às visitas pre

remotas ocorreram com 04 h de carga horária, tivemos como público alvo: Gestores Municipais 

de Saúde, Técnicos Municipais de Saúde, Prefeitos, Vereadores, Secretários de Adjuntos de 

Saúde, Secretários de Administração, Contadores, Con

COSEMS, Diretores dos Escritórios Regionais de Saúde

Municipais de Saúde e demais convidados, totalizando interação com aproximadamente 252 

pessoas nas visitas presenciais e 32 de forma

A equipe itinerante do COSEMS/MT foi composta pelo Presidente 

pela Secretária Executiva e por uma 

execução do Projeto. O Acolhimento Regional foi realizado por etapas

elaborado considerandoas regiões que tinham proximidade geográfica entre si

foram momentos marcados por estradas que demonstram a riqueza e beleza de Mato Grosso em 

suas mais variadas formas, de reflexões, diálogos intenso

COSEMS possa apoiar os municípios com equidade.

Nos encontros foram 

atuação e a importância da participação ativa de todos os gestores, ressalvando que só assim 

torna-se possível a construção de um 

região de saúde por meio da participação 

Regional e na cooperação técnica dos Apoiadores regionais. 

 

As visitas nas regiões 

deliberações junto a Secreta

CONASEMS sobre as Pactuações Interestaduais com Tocantins (TO), Goiás (GO), Pará (PA) e 

Rondônia (RO), pois os municípios 

divisas interestaduais (fronteiras terrestres ou fluviai

Araguaia, Rondolândia, e outros que se situam distantes da capital Cuiabá ou da sede da 

Regionalde Saúdeapresentam muitos problemas, entre eles na malha viária extremamente 

O Acolhimento Regional foi realizado nas 16 (dezesseis) regiões do 

(treze) de forma presencial nas sedes das regiões e 03 (três) de forma remota on

. Pelo momento epidemiológico em relação à pandemia Covid

reuniões presenciais foram organizadas conforme os protocolos de segurança do Ministério da 

s medidas de prevenção como distanciamento social, etiqueta respiratória 

e higienização das mãos e ambientes.  

O Acolhimento aconteceu entre os dias 15/01/2021 à 02/03/21, onde foram 

percorridos 9.975 km, com 08 h de carga horária referentes às visitas pre

remotas ocorreram com 04 h de carga horária, tivemos como público alvo: Gestores Municipais 

de Saúde, Técnicos Municipais de Saúde, Prefeitos, Vereadores, Secretários de Adjuntos de 

Saúde, Secretários de Administração, Contadores, Controladores Internos, Apoiadores do 

COSEMS, Diretores dos Escritórios Regionais de Saúde-ERS, Técnicos dos ERS, Conselheiros 

Municipais de Saúde e demais convidados, totalizando interação com aproximadamente 252 

pessoas nas visitas presenciais e 32 de forma remota. 

A equipe itinerante do COSEMS/MT foi composta pelo Presidente 

e por uma integrante do ERS de Sinop da equipe 

O Acolhimento Regional foi realizado por etapas. O roteir

as regiões que tinham proximidade geográfica entre si

foram momentos marcados por estradas que demonstram a riqueza e beleza de Mato Grosso em 

suas mais variadas formas, de reflexões, diálogos intensos e planejamento de ações para que o 

COSEMS possa apoiar os municípios com equidade. 

foram esclarecidasas atribuiçõesdo COSEMS/MT, seus espaços de 

atuação e a importância da participação ativa de todos os gestores, ressalvando que só assim 

se possível a construção de um Conselhoatuante e efetivo que visa o fortalecimento da 

região de saúde por meio da participação nos espaços colegiados, na atuação do 

técnica dos Apoiadores regionais.  

s visitas nas regiões apontaram a necessidade da retomada urgente de discussões e 

deliberações junto a Secretaria Estadual de Saúde – SES/MT, fazendo interface com 

CONASEMS sobre as Pactuações Interestaduais com Tocantins (TO), Goiás (GO), Pará (PA) e 

s municípios localizadosem áreas mais remotas e geograficamente em 

divisas interestaduais (fronteiras terrestres ou fluviais), como os munícipios da Região do 

Araguaia, Rondolândia, e outros que se situam distantes da capital Cuiabá ou da sede da 

apresentam muitos problemas, entre eles na malha viária extremamente 

O Acolhimento Regional foi realizado nas 16 (dezesseis) regiões do Estado, sendo13 

s das regiões e 03 (três) de forma remota on-line pelo 

. Pelo momento epidemiológico em relação à pandemia Covid-19 todas as 

reuniões presenciais foram organizadas conforme os protocolos de segurança do Ministério da 

s medidas de prevenção como distanciamento social, etiqueta respiratória 

O Acolhimento aconteceu entre os dias 15/01/2021 à 02/03/21, onde foram 

percorridos 9.975 km, com 08 h de carga horária referentes às visitas presenciais, as reuniões 

remotas ocorreram com 04 h de carga horária, tivemos como público alvo: Gestores Municipais 

de Saúde, Técnicos Municipais de Saúde, Prefeitos, Vereadores, Secretários de Adjuntos de 

troladores Internos, Apoiadores do 

ERS, Técnicos dos ERS, Conselheiros 

Municipais de Saúde e demais convidados, totalizando interação com aproximadamente 252 

A equipe itinerante do COSEMS/MT foi composta pelo Presidente do COSEMS/MT, 

da equipe Técnica parceira na 

O roteiro das viagens foi 

as regiões que tinham proximidade geográfica entre si.Registramos que 

foram momentos marcados por estradas que demonstram a riqueza e beleza de Mato Grosso em 

s e planejamento de ações para que o 

do COSEMS/MT, seus espaços de 

atuação e a importância da participação ativa de todos os gestores, ressalvando que só assim 

atuante e efetivo que visa o fortalecimento da 

nos espaços colegiados, na atuação do Vice-Presidente 

a necessidade da retomada urgente de discussões e 

fazendo interface com 

CONASEMS sobre as Pactuações Interestaduais com Tocantins (TO), Goiás (GO), Pará (PA) e 

em áreas mais remotas e geograficamente em 

s), como os munícipios da Região do 

Araguaia, Rondolândia, e outros que se situam distantes da capital Cuiabá ou da sede da 

apresentam muitos problemas, entre eles na malha viária extremamente 



 

deficitária e em péssimas condições de trafegab

serviços de saúde em especial os de média e alta complexidade, no atendimento em tempo 

oportuno e na manutenção da frota veicular, que se encontra em grande desgaste sem 

possibilidade de renovação. No dialogo

atendidos sem os tramites considerados legais, onde gestores e trabalhadores são expostos as 

mais diversas situações de constrangimento, e consequentemente penalizam os usuários, em 

busca de um único objetivo: garantir acesso do usuário. 

Outro tema apontado é 

todos os pontos de atenção da RAS (Rede Atenção à Saúde), estabelecendo e implementando o 

fluxo de acesso dessa população estabelecendo as 

dos entes federados.  

Neste tocante, percebeu

outros grupos tais como: a população instalada em regiões de garimpo, quilombolas e população 

ribeirinha, pantaneiros, população flutuante e itinerante, pois essas características sócio culturais 

são peculiares de nosso estado, desta forma se faz necessário um olhar diferenciado e de 

equidade quando nas instâncias colegiadas forem ser realizadas pactuações na

ações e serviços de saúde.  

O fortalecimento das regiões nos espaços colegiados foi dado como necessário, inclusive 

com visitação periódica da Diretoria e Assessoria Técnica do COSEMS/MT, em reuniões de 

CGM e CIR, para exercitar as responsa

Outro apontamento foi à necessidade de revisão das referências regionais, e 

fortalecimento dos serviços de média e alta complexidade nos municípios que apresentam 

capacidade instalada e densidade tecnológica de serem 

logístico necessário, buscando estratégias para que as regionais se fortaleçam como Rede de 

Atenção à Saúde resolutiva. 

Na oportunidade, abriu espaço para as discussões e esclarecimentos sobre a importância 

do fortalecimento dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, onde estes sejam ampliados e 

estruturados em ofertas de ações e serviços que vão além do gerenciamento de hospitais, sendo 

muito utilizado como experiência exitosa o Consórcio 

Sobre os Instrumentos de Planejamento do SUS, foram esclarecidas as responsabilidades 

e prazos legais que devem ser cumpridos pelo gestor municipal, destacando que éo responsável 

pelas informações e dados fidedignos homologados nos sistemas de informação, um 

compromisso primordial dos gestores de saúde, sendo essa uma função indelegável, passível de 

ações civis e criminais perante os órgãos fiscalizadores.

deficitária e em péssimas condições de trafegabilidade, o queimplica na garantia do acesso aos 

serviços de saúde em especial os de média e alta complexidade, no atendimento em tempo 

oportuno e na manutenção da frota veicular, que se encontra em grande desgaste sem 

possibilidade de renovação. No dialogo estabelecido ficou evidente que estes estão sendo 

atendidos sem os tramites considerados legais, onde gestores e trabalhadores são expostos as 

mais diversas situações de constrangimento, e consequentemente penalizam os usuários, em 

ivo: garantir acesso do usuário.  

Outro tema apontado é a necessidade de aprimorar a integração da saúde indígena em 

todos os pontos de atenção da RAS (Rede Atenção à Saúde), estabelecendo e implementando o 

fluxo de acesso dessa população estabelecendo as responsabilidades e competências de cada um 

Neste tocante, percebeu-se também durante o acolhimento a necessidade de inclusão de 

outros grupos tais como: a população instalada em regiões de garimpo, quilombolas e população 

pantaneiros, população flutuante e itinerante, pois essas características sócio culturais 

são peculiares de nosso estado, desta forma se faz necessário um olhar diferenciado e de 

equidade quando nas instâncias colegiadas forem ser realizadas pactuações na

O fortalecimento das regiões nos espaços colegiados foi dado como necessário, inclusive 

com visitação periódica da Diretoria e Assessoria Técnica do COSEMS/MT, em reuniões de 

CGM e CIR, para exercitar as responsabilidades dos gestores nestes espaços.

Outro apontamento foi à necessidade de revisão das referências regionais, e 

fortalecimento dos serviços de média e alta complexidade nos municípios que apresentam 

capacidade instalada e densidade tecnológica de serem referências com apoio financeiro e 

logístico necessário, buscando estratégias para que as regionais se fortaleçam como Rede de 

 

Na oportunidade, abriu espaço para as discussões e esclarecimentos sobre a importância 

nto dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, onde estes sejam ampliados e 

estruturados em ofertas de ações e serviços que vão além do gerenciamento de hospitais, sendo 

muito utilizado como experiência exitosa o Consórcio da RegiãoTeles Pires. 

trumentos de Planejamento do SUS, foram esclarecidas as responsabilidades 

e prazos legais que devem ser cumpridos pelo gestor municipal, destacando que éo responsável 

pelas informações e dados fidedignos homologados nos sistemas de informação, um 

so primordial dos gestores de saúde, sendo essa uma função indelegável, passível de 

ações civis e criminais perante os órgãos fiscalizadores. 

implica na garantia do acesso aos 

serviços de saúde em especial os de média e alta complexidade, no atendimento em tempo 

oportuno e na manutenção da frota veicular, que se encontra em grande desgaste sem 

estabelecido ficou evidente que estes estão sendo 

atendidos sem os tramites considerados legais, onde gestores e trabalhadores são expostos as 

mais diversas situações de constrangimento, e consequentemente penalizam os usuários, em 

necessidade de aprimorar a integração da saúde indígena em 

todos os pontos de atenção da RAS (Rede Atenção à Saúde), estabelecendo e implementando o 

responsabilidades e competências de cada um 

se também durante o acolhimento a necessidade de inclusão de 

outros grupos tais como: a população instalada em regiões de garimpo, quilombolas e população 

pantaneiros, população flutuante e itinerante, pois essas características sócio culturais 

são peculiares de nosso estado, desta forma se faz necessário um olhar diferenciado e de 

equidade quando nas instâncias colegiadas forem ser realizadas pactuações nas mais diversas 

O fortalecimento das regiões nos espaços colegiados foi dado como necessário, inclusive 

com visitação periódica da Diretoria e Assessoria Técnica do COSEMS/MT, em reuniões de 

bilidades dos gestores nestes espaços. 

Outro apontamento foi à necessidade de revisão das referências regionais, e 

fortalecimento dos serviços de média e alta complexidade nos municípios que apresentam 

referências com apoio financeiro e 

logístico necessário, buscando estratégias para que as regionais se fortaleçam como Rede de 

Na oportunidade, abriu espaço para as discussões e esclarecimentos sobre a importância 

nto dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, onde estes sejam ampliados e 

estruturados em ofertas de ações e serviços que vão além do gerenciamento de hospitais, sendo 

Teles Pires.  

trumentos de Planejamento do SUS, foram esclarecidas as responsabilidades 

e prazos legais que devem ser cumpridos pelo gestor municipal, destacando que éo responsável 

pelas informações e dados fidedignos homologados nos sistemas de informação, um 

so primordial dos gestores de saúde, sendo essa uma função indelegável, passível de 



 

Outro dado relevante foi à necessidade de formação técnica permanente das equipes 

técnicasmunicipais, dos gestores

informações, sendo primordiais: DIGISUS, SIOPS, E

ligados aos instrumentos de gestão. 

Os problemas da Regulação de acesso foram duramente apontados, com destaques 

vão além do acesso aos serviços, mas que envolvem o processo de trabalho do complexo 

regulador que necessita ser linear.  

implantação do Decreto nº 7.508/2011 e do Planejamento Regional Integrado (PRI) p

pela Resolução CIB/MT n° 57 de 26/07/18, que representa a possibilidade concreta de 

construção da atenção integral à saúde de forma descentralizada e regionalizada, o que 

possibilitaria, se implantando, estarmos em outro cenário, porém estamos em u

mais critico agora com a pandemia. A 

execução do PRI, assim como 

garantir o avanço da saúde em Mato Grosso, mas para isso

desenvolvimento gerencial pactuados em CIB que precisam acontecer concomitantes com as 

ações de combate da pandemia. 

Identificamos que é necessário adotar critérios mais equânimes para pulverização de 

recursos financeiros estaduais e federais, sendonecessário considerar as particularidades dos 

municípios e incorporar nas pactuações rateios mais justos, que considere

geográficas de MT e as especificidades de cada região

gestores e população são as mais variadas possíveis, tornando

específicas, no sentido de melhorar a qualidade e resolutividade das ações que são de 

responsabilidade municipais e que nesse sentido precisamos pactuar critérios que

equidade nas propostas como: sazonalidade, dificuldade de fixação de profissionais, Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), distância da Capital, distância da Referência, índice de 

população rural, população Indígena/Quilombola/Garimpeira e out

(malha viária).  

Outro dado relevante foi à necessidade de formação técnica permanente das equipes 

municipais, dos gestores e dos técnicos dosERS nos mais diversos sistemas de 

informações, sendo primordiais: DIGISUS, SIOPS, E-GESTOR e aqueles que estão diretamente 

ligados aos instrumentos de gestão.  

Os problemas da Regulação de acesso foram duramente apontados, com destaques 

vão além do acesso aos serviços, mas que envolvem o processo de trabalho do complexo 

regulador que necessita ser linear.  Em nosso Estado não obtivemos êxito nas ações de 

implantação do Decreto nº 7.508/2011 e do Planejamento Regional Integrado (PRI) p

pela Resolução CIB/MT n° 57 de 26/07/18, que representa a possibilidade concreta de 

construção da atenção integral à saúde de forma descentralizada e regionalizada, o que 

possibilitaria, se implantando, estarmos em outro cenário, porém estamos em u

mais critico agora com a pandemia. A atualização da Programação Pactuada Integrada (PPI) e 

execução do PRI, assim como com a construção do mapa da saúde são imprescindíveis para 

garantir o avanço da saúde em Mato Grosso, mas para isso,  será necessário realizar trabalhos de 

desenvolvimento gerencial pactuados em CIB que precisam acontecer concomitantes com as 

ações de combate da pandemia.  

Identificamos que é necessário adotar critérios mais equânimes para pulverização de 

eiros estaduais e federais, sendonecessário considerar as particularidades dos 

municípios e incorporar nas pactuações rateios mais justos, que considere

geográficas de MT e as especificidades de cada região. As dificuldades enfrentadas pelos 

gestores e população são as mais variadas possíveis, tornando-se necessárias intervenções 

específicas, no sentido de melhorar a qualidade e resolutividade das ações que são de 

responsabilidade municipais e que nesse sentido precisamos pactuar critérios que

equidade nas propostas como: sazonalidade, dificuldade de fixação de profissionais, Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), distância da Capital, distância da Referência, índice de 

população rural, população Indígena/Quilombola/Garimpeira e outras, condições de acesso 

Outro dado relevante foi à necessidade de formação técnica permanente das equipes 

ERS nos mais diversos sistemas de 

GESTOR e aqueles que estão diretamente 

Os problemas da Regulação de acesso foram duramente apontados, com destaques que 

vão além do acesso aos serviços, mas que envolvem o processo de trabalho do complexo 

stado não obtivemos êxito nas ações de 

implantação do Decreto nº 7.508/2011 e do Planejamento Regional Integrado (PRI) pactuado 

pela Resolução CIB/MT n° 57 de 26/07/18, que representa a possibilidade concreta de 

construção da atenção integral à saúde de forma descentralizada e regionalizada, o que 

possibilitaria, se implantando, estarmos em outro cenário, porém estamos em um cenário ainda 

atualização da Programação Pactuada Integrada (PPI) e 

a construção do mapa da saúde são imprescindíveis para 

será necessário realizar trabalhos de 

desenvolvimento gerencial pactuados em CIB que precisam acontecer concomitantes com as 

Identificamos que é necessário adotar critérios mais equânimes para pulverização de 

eiros estaduais e federais, sendonecessário considerar as particularidades dos 

municípios e incorporar nas pactuações rateios mais justos, que considerem as dimensões 

s dificuldades enfrentadas pelos 

se necessárias intervenções 

específicas, no sentido de melhorar a qualidade e resolutividade das ações que são de 

responsabilidade municipais e que nesse sentido precisamos pactuar critérios que garantam a 

equidade nas propostas como: sazonalidade, dificuldade de fixação de profissionais, Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), distância da Capital, distância da Referência, índice de 

ras, condições de acesso 



 

fotos das visitas realizadas e das reuniões remotas. 

Outra ação realizada pela assessoria técnica do COSEMS/MT diz respeito ao 

monitoramento e acompanhamento mensal dos pagamentos efetuados pela SES/MT aos 

municípios, referente aos recursos da APS, Regionalização, PAICI, Assistência Farmacêutica e 

Média e Alta Complexidade, conforme site da SES 

para municípios, mensalmente são enviados aos gestores e apoiadores o

pagamentos efetuados em forma de planilha, que neste ano, referente a competência de 

Março/2021 a SES/MT realizou pagamentos referentes à anos anteriores e desta forma quitou 

parte dos débitos com os municípios, o detalhamento destes pagamento

aos gestores. Nesta mesma temática, também 

situação dos municípios quanto a entrega dos relatórios

reforço quanto aos prazos e um trabalho de monitor

recursos municipais fossem suspensos. 

A assessoria técnica do COSEMS/MT realizou 

Planejamento e Orçamento do SUS que tinha como objetivo fortalecer a gestão municipal do 

 

fotos das visitas realizadas e das reuniões remotas.  

Outra ação realizada pela assessoria técnica do COSEMS/MT diz respeito ao 

monitoramento e acompanhamento mensal dos pagamentos efetuados pela SES/MT aos 

municípios, referente aos recursos da APS, Regionalização, PAICI, Assistência Farmacêutica e 

Média e Alta Complexidade, conforme site da SES – Informações Financeiras 

para municípios, mensalmente são enviados aos gestores e apoiadores o

efetuados em forma de planilha, que neste ano, referente a competência de 

Março/2021 a SES/MT realizou pagamentos referentes à anos anteriores e desta forma quitou 

parte dos débitos com os municípios, o detalhamento destes pagamentos também foram enviados 

Nesta mesma temática, também foramenviadas às informações do SIOPS e a 

situação dos municípios quanto a entrega dos relatórios e na reunião de Diretoria de 

reforço quanto aos prazos e um trabalho de monitoramento das informações para evitar que os 

recursos municipais fossem suspensos.  

A assessoria técnica do COSEMS/MT realizou II Web Oficinas com os temas de 

Planejamento e Orçamento do SUS que tinha como objetivo fortalecer a gestão municipal do 

 

Outra ação realizada pela assessoria técnica do COSEMS/MT diz respeito ao 

monitoramento e acompanhamento mensal dos pagamentos efetuados pela SES/MT aos 

municípios, referente aos recursos da APS, Regionalização, PAICI, Assistência Farmacêutica e 

Informações Financeiras – transferências 

para municípios, mensalmente são enviados aos gestores e apoiadores oscompilados dos 

efetuados em forma de planilha, que neste ano, referente a competência de 

Março/2021 a SES/MT realizou pagamentos referentes à anos anteriores e desta forma quitou 

s também foram enviados 

às informações do SIOPS e a 

na reunião de Diretoria de março houve 

amento das informações para evitar que os 

Web Oficinas com os temas de 

Planejamento e Orçamento do SUS que tinha como objetivo fortalecer a gestão municipal do 



 

SUS para o planejamento, orçamento e financiamento do SUS, tendo como público

gestores, técnicos da saúde e contadores municipais, realizadaa 1º Etapa nos dias 17 e 18 de 

março de 2021 e 2ª Etapa nos dias 22 e 23 de março de 

participantes. As Oficinas foram executadas por meio de Módulos

Módulo I - Legislação Básica do Planejamento, Orçamento e Financiamento do SUS, 

Constituição Federal, Leis, Leis Complementares, Decretos, Portarias,

Módulo II - Instrumentos de Planejamento (todos),

Módulo III - Processo Orçamentário,

Módulo IV - Financiamento do SUS

Módulo V- Instrumento de Acompanhamento, Fiscalização e Controle.

As Oficinas foram realizadas no formato Web, na plataforma Zoom, para as 16 (dezesseis) 

Regionais de Saúde do Estado, distribuídas por Macro Regiões de Saúde. A metodologia foi desenvolvida 

por meio do processo ensino aprendizagem, de forma interativa com 

com base narealidade dos municípios. As dúvidasforam colocadas no 

após o encerramento da apresentação de cada conteúdo. 

procedimentos para os participantes, visando a elaboração dos instrumentos de planejamento, sugerindo 

diversas atividades e levantamentos a serem desenvolvidos, que antecedem o processo de elaboração do 

Plano Municipal de Saúde – PMS e Programação Anual de Saúde 

questionário demonstra a importância do tema e necessidade de outras oficinas com esta temática

aprofundamento, conforme os gráficos abaixo:

 

 

 

SUS para o planejamento, orçamento e financiamento do SUS, tendo como público

gestores, técnicos da saúde e contadores municipais, realizadaa 1º Etapa nos dias 17 e 18 de 

março de 2021 e 2ª Etapa nos dias 22 e 23 de março de 2021, totalizando nas du

As Oficinas foram executadas por meio de Módulos, com os seguintes conteúdos:

Legislação Básica do Planejamento, Orçamento e Financiamento do SUS, 

Constituição Federal, Leis, Leis Complementares, Decretos, Portarias, Resoluções,

Instrumentos de Planejamento (todos), 

Processo Orçamentário, 

Financiamento do SUS, 

Instrumento de Acompanhamento, Fiscalização e Controle.

As Oficinas foram realizadas no formato Web, na plataforma Zoom, para as 16 (dezesseis) 

Regionais de Saúde do Estado, distribuídas por Macro Regiões de Saúde. A metodologia foi desenvolvida 

por meio do processo ensino aprendizagem, de forma interativa com as experiências dos participantes e 

com base narealidade dos municípios. As dúvidasforam colocadas no Chat da Oficina e respondidas logo 

após o encerramento da apresentação de cada conteúdo. Ao final, foi apresentado um roteiro de 

ticipantes, visando a elaboração dos instrumentos de planejamento, sugerindo 

diversas atividades e levantamentos a serem desenvolvidos, que antecedem o processo de elaboração do 

PMS e Programação Anual de Saúde – PAS.A avaliação 

questionário demonstra a importância do tema e necessidade de outras oficinas com esta temática

, conforme os gráficos abaixo: 

 

SUS para o planejamento, orçamento e financiamento do SUS, tendo como público- alvo: 

gestores, técnicos da saúde e contadores municipais, realizadaa 1º Etapa nos dias 17 e 18 de 

, totalizando nas duas etapas 142 

, com os seguintes conteúdos: 

Legislação Básica do Planejamento, Orçamento e Financiamento do SUS, 

Resoluções, 

Instrumento de Acompanhamento, Fiscalização e Controle. 

As Oficinas foram realizadas no formato Web, na plataforma Zoom, para as 16 (dezesseis) 

Regionais de Saúde do Estado, distribuídas por Macro Regiões de Saúde. A metodologia foi desenvolvida 

as experiências dos participantes e 

hat da Oficina e respondidas logo 

Ao final, foi apresentado um roteiro de 

ticipantes, visando a elaboração dos instrumentos de planejamento, sugerindo 

diversas atividades e levantamentos a serem desenvolvidos, que antecedem o processo de elaboração do 

A avaliação realizada através de 

questionário demonstra a importância do tema e necessidade de outras oficinas com esta temática com 



 

 

 

 

 

 

 



 

Foram realizadas reuniões web com a SES e Diretoria Executiva sobre as 

do Plano de Contingência Estadual

estado e a superlotação de leitos de UTI’s no período compreendido, houve 

contaminação e óbitos, o COSEMS/MT propôs a ampliação de leitos e também

hospital de campanha, a assessoria técnica juntamente com os Diretores 

monitorar as ampliações de UTI para que se garantisse atendimento e acesso as UTI’s e Leitos 

Clínicos dispostos no plano. 

A Assessoria Técnica também participou das Reuniões do COE/MT, as reuniões 

tinham como objetivo debater as ações e conduções estratégicas de alinhamento e continuidade 

para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID

período delimitado as discussões se centraram nos 

regulação de acesso, insumos e equipamentos para manutenção dos serviços, dificuldade de 

aquisição de oxigênios, por conta da crescente 

população mato-grossense acometida pela Covid

No período compreendido 

técnica de Regulação da CIB

leitos, com reuniões semanais, 

complicações mesmo com ações de intervenção precoce, comprometendo seu quadro clinico 

em até 40% mais veloz, sendo 

nossa rede de comunicação 

realizada reuniões com os hospitais de referência

assessoria técnica foi às reuniões periódicas com a equipe da Central de Regu

co-gestora no processo que presta apoio aos municípios como forma de apoiar a 

descentralização do módulo ambulatorial e hospitalar e ainda o redirecionamento do processo 

de trabalho da central de regulação 

realmente garantir o acesso aos serviços. 

A Assessoria Técnica junto com a Direção executiva dialogou junto a SES/MT a 

execução doPlano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid

estado, colaborando na elaboração do 

a Covid-19 no que se refere

aplicação das vacinas contra a Covid

gestores e apoiadores para debater especificamente o tema da imunização, 

encontros, alertando os gestores sobre a importância das 

serem obrigatoriamente registradas no Sistema do Programa Naci

oram realizadas reuniões web com a SES e Diretoria Executiva sobre as 

do Plano de Contingência Estadual considerando o número elevado de transmissão em nosso 

estado e a superlotação de leitos de UTI’s no período compreendido, houve 

contaminação e óbitos, o COSEMS/MT propôs a ampliação de leitos e também

hospital de campanha, a assessoria técnica juntamente com os Diretores 

monitorar as ampliações de UTI para que se garantisse atendimento e acesso as UTI’s e Leitos 

 

A Assessoria Técnica também participou das Reuniões do COE/MT, as reuniões 

debater as ações e conduções estratégicas de alinhamento e continuidade 

para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) no Estado, dentre as principais paut

período delimitado as discussões se centraram nos Leitos COVID- clínicos e UTI’s, 

regulação de acesso, insumos e equipamentos para manutenção dos serviços, dificuldade de 

por conta da crescente demanda hospitalar necessária ao atendimento da 

ossense acometida pela Covid-19.  

No período compreendido a Assessoria técnica do COSEMS/MT que compõe a 

técnica de Regulação da CIB, retomou o debatedos fluxos pactuados em CIB

om reuniões semanais, pois foi um período marcado por pacientes apresentando 

complicações mesmo com ações de intervenção precoce, comprometendo seu quadro clinico 

em até 40% mais veloz, sendo necessária uma ação mais invasiva, diariamente os gestores em 

ssa rede de comunicação relatavam as dificuldades de acesso aos leitos, desta forma foi 

com os hospitais de referência.Outra ação desenvolvida em paralelo pela 

assessoria técnica foi às reuniões periódicas com a equipe da Central de Regu

gestora no processo que presta apoio aos municípios como forma de apoiar a 

descentralização do módulo ambulatorial e hospitalar e ainda o redirecionamento do processo 

de trabalho da central de regulação enquanto capital, visando maior transparência nas ações e 

realmente garantir o acesso aos serviços.  

A Assessoria Técnica junto com a Direção executiva dialogou junto a SES/MT a 

Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid

, colaborando na elaboração do Plano Estadual de Operacionalização da vacinação contra 

no que se refereem pactuar a operacionalização, distribuição, armazenamento e 

contra a Covid-19 no âmbito do estado, realizamos reuniões

gestores e apoiadores para debater especificamente o tema da imunização, 

alertando os gestores sobre a importância das informações das aplicações das vacinas 

serem obrigatoriamente registradas no Sistema do Programa Nacional de Imunização SI

oram realizadas reuniões web com a SES e Diretoria Executiva sobre as atualizações 

considerando o número elevado de transmissão em nosso 

estado e a superlotação de leitos de UTI’s no período compreendido, houve picos de 

contaminação e óbitos, o COSEMS/MT propôs a ampliação de leitos e também a implantação de 

hospital de campanha, a assessoria técnica juntamente com os Diretores Executivospassou a 

monitorar as ampliações de UTI para que se garantisse atendimento e acesso as UTI’s e Leitos 

A Assessoria Técnica também participou das Reuniões do COE/MT, as reuniões 

debater as ações e conduções estratégicas de alinhamento e continuidade 

dentre as principais pautas no 

clínicos e UTI’s, fluxo da 

regulação de acesso, insumos e equipamentos para manutenção dos serviços, dificuldade de 

necessária ao atendimento da 

Assessoria técnica do COSEMS/MT que compõe a Câmara 

ados em CIB para acesso aos 

pacientes apresentando 

complicações mesmo com ações de intervenção precoce, comprometendo seu quadro clinico 

iariamente os gestores em 

os leitos, desta forma foi 

.Outra ação desenvolvida em paralelo pela 

assessoria técnica foi às reuniões periódicas com a equipe da Central de Regulação da capital 

gestora no processo que presta apoio aos municípios como forma de apoiar a 

descentralização do módulo ambulatorial e hospitalar e ainda o redirecionamento do processo 

ransparência nas ações e 

A Assessoria Técnica junto com a Direção executiva dialogou junto a SES/MT a 

Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19 em nosso 

Plano Estadual de Operacionalização da vacinação contra 

em pactuar a operacionalização, distribuição, armazenamento e 

19 no âmbito do estado, realizamos reuniões Web com os 

gestores e apoiadores para debater especificamente o tema da imunização, foram vários 

informações das aplicações das vacinas 

onal de Imunização SI-PNI em 



 

48h conforme as normativas vigentes e ainda alerta aos gestores em seguir as normativas 

dispostas sobre os grupos pri

municípios. No que se refere ao tema da Imun

reuniões com a Coordenação Estadual de Imunização, Escola de Saúde Pública, Assembléia 

Legislativa, Ministério Público

na execução do PNO e ainda diver

à escassez de vacina, foi necessário 

atualização constantes do sistema, de notas técnicas e isso demandou uma ação mais efetiva de 

apoio técnico junto aos gestores. 

Dando continuidade às atividades da Assessoria Técnica houve participação ativa nos 

GT de Governança e Informação, de Vigilância em Saúde, coordenados pelo CONASEMS. A 

Assessoria Técnica participou também das Webs referentes a

Comissão de Coordenação Estadual do Programa Mais Médicos

estão os editais para reposição de vaga que se encontrava em aberto e ainda a prorrogações de 

ciclos. A equipe de Assessoria Técnica ta

validação da bolsa dos médicos devido ao problema no FORMSUS e realizou com os apoiadores 

o monitoramento mensal das validações da bolsa. 

No quadrimestre em questão 

realização das Reuniões de Diretoria, sendo 

utilizando a licença disponibilizada pelo CONASEMS

quadrimestre foram à social

19: informações, alertas sobre a 

dos trabalhos dos grupos técnicos e o reforço que apesar de estarmos em momento pandêmico é 

necessário estar atento ao cumprimento de prazos de entrega dos instrumentos de gestão. 

Outra ação realizada pela Assessoria foi 

condutores doPLANIFICASUS, onde a

adesão do estado em continuar com o projeto e do Grupo de Condução do Guia 

continuidade das Oficinas Webs do Guia Orientador para enfrentamento da COVID 19 

apoio do CONASS e CONASEMS visto o cenário de Mato 

significativo neste quadrimestre.  

Outra ação da Assessoria Técnica 

reuniões para elaboração do Projeto da Portaria 

incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às ações integradas para 

rastreamento, detecção preco

48h conforme as normativas vigentes e ainda alerta aos gestores em seguir as normativas 

dispostas sobre os grupos prioritários, vários informativos foram elaborados e direcionado aos 

No que se refere ao tema da Imunização a Assessoria Técnica realizou

reuniões com a Coordenação Estadual de Imunização, Escola de Saúde Pública, Assembléia 

Legislativa, Ministério Público, AMM para alinhamento e esclarecimentos das ações realizadas 

na execução do PNO e ainda diversas reuniões somente com os gestores e apoiadores que

à escassez de vacina, foi necessário manter os gestores e equipes municipais 

atualização constantes do sistema, de notas técnicas e isso demandou uma ação mais efetiva de 

técnico junto aos gestores.  

Dando continuidade às atividades da Assessoria Técnica houve participação ativa nos 

GT de Governança e Informação, de Vigilância em Saúde, coordenados pelo CONASEMS. A 

Assessoria Técnica participou também das Webs referentes ao SI-PNI, das reuniões ordinárias da 

Comissão de Coordenação Estadual do Programa Mais Médicos- CCE/MT, dentre as pautas 

estão os editais para reposição de vaga que se encontrava em aberto e ainda a prorrogações de 

ciclos. A equipe de Assessoria Técnica também informou quanto às mudanças que se tratam da 

validação da bolsa dos médicos devido ao problema no FORMSUS e realizou com os apoiadores 

o monitoramento mensal das validações da bolsa.  

o quadrimestre em questão a assessoria técnica do COSEMS/MT organizou a 

realização das Reuniões de Diretoria, sendo realizadas de forma remota

disponibilizada pelo CONASEMS. Os temas recorrentes nas reuniões neste 

quadrimestre foram à socializaçãoe contextualização das ações de enfrentamento ao COVID 

lertas sobre a vacinação, atualização do Plano de Contingência

dos trabalhos dos grupos técnicos e o reforço que apesar de estarmos em momento pandêmico é 

ário estar atento ao cumprimento de prazos de entrega dos instrumentos de gestão. 

Outra ação realizada pela Assessoria foi à participação das reuniões dos 

doPLANIFICASUS, onde apresentação e discussão sobre a realização da II etapa e a 

adesão do estado em continuar com o projeto e do Grupo de Condução do Guia 

continuidade das Oficinas Webs do Guia Orientador para enfrentamento da COVID 19 

e CONASEMS visto o cenário de Mato Grosso ter um agravamento 

significativo neste quadrimestre.   

Outra ação da Assessoria Técnica foi à participação junto com a SES de três (03) 

do Projeto da Portaria 3.712 que institui em caráter 

deral de custeio para o fortalecimento do acesso às ações integradas para 

rastreamento, detecção precoce e controle do câncer no SUS, onde se definiu

48h conforme as normativas vigentes e ainda alerta aos gestores em seguir as normativas 

oritários, vários informativos foram elaborados e direcionado aos 

ização a Assessoria Técnica realizou várias 

reuniões com a Coordenação Estadual de Imunização, Escola de Saúde Pública, Assembléia 

para alinhamento e esclarecimentos das ações realizadas 

sas reuniões somente com os gestores e apoiadores que devido 

manter os gestores e equipes municipais atualizados, houve 

atualização constantes do sistema, de notas técnicas e isso demandou uma ação mais efetiva de 

Dando continuidade às atividades da Assessoria Técnica houve participação ativa nos 

GT de Governança e Informação, de Vigilância em Saúde, coordenados pelo CONASEMS. A 

das reuniões ordinárias da 

CCE/MT, dentre as pautas 

estão os editais para reposição de vaga que se encontrava em aberto e ainda a prorrogações de 

mbém informou quanto às mudanças que se tratam da 

validação da bolsa dos médicos devido ao problema no FORMSUS e realizou com os apoiadores 

a assessoria técnica do COSEMS/MT organizou a 

remotapela plataforma Zoom 

Os temas recorrentes nas reuniões neste 

es de enfrentamento ao COVID – 

tualização do Plano de Contingência, socialização 

dos trabalhos dos grupos técnicos e o reforço que apesar de estarmos em momento pandêmico é 

ário estar atento ao cumprimento de prazos de entrega dos instrumentos de gestão.  

à participação das reuniões dos Grupos 

a realização da II etapa e a 

adesão do estado em continuar com o projeto e do Grupo de Condução do Guia para retomada e 

continuidade das Oficinas Webs do Guia Orientador para enfrentamento da COVID 19 com 

Grosso ter um agravamento 

participação junto com a SES de três (03) 

que institui em caráter excepcional 

deral de custeio para o fortalecimento do acesso às ações integradas para 

se definiu em não pulverizar 



 

os recursos e fortalecer a regional da baixada cuiabana que tem indicadores comprometidos e 

como um projeto piloto para avançarmos posterior nas demais regiões. 

A Assessoria organizou a realização da XXXII Assembleia Geral e Eleição da Nova 

Diretoria realizada em formato hibrido e presencial dia 25/03/2021, os gestores 

pautas sem ressalvas ou alterações, a

2020/ Prestação de Contas 

Anual do COSEMS/MT 2022 e Atuali

eleita por aclamaçãopara o Biênio 2021/2023sem manifestações contrárias ao pleito dos 

participantes, tanto os presenciai

Neste período houve a criação de um canal do COSEMS/MT no aplicativo Telegram 

para apoiar os municípios no manejo clinico dos pacientes com tratamento precoce para troca de 

experiências entre os municípios e ainda ter uma ferramenta com possibilidade de 

compartilhamento decartilhas, vídeos e demais materiais que permitam estar fixados para acesso 

mais ágil das equipes municipais. Neste sentido 

com boas práticas no manejo clínico a fim de qualificar as ações de intervenções nas un

estabilização e monitoramento dos casos de COVID

Assim, todas as ações elencadas acima, as iniciativas, 

desenvolvidos pelo COSEMS/MT

pela Diretoria, articulados com vistas à promoção de resultados 

quantitativos, com o objetivo de 

impactos no fortalecimento da gestão municipal para que os municípios garan

sua responsabilidade sanitária. 

4.2 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE 
 

O COSEMS/MT trabalhou com o foco em duas estratégias nesse início de 2021: atender 

aos municípios com as informações técnicas de saúde, principalmente sobre a 

vacinação, e também apresentar para o público interno o que é o COSEMS/MT.

Com a nova chapa eleita do COSEMS/MT e as mudanças de muitos gestores devido às 

eleições de 2020, muitos membros da 

sabiam ao certo quais as atribuições

aí que a equipe decidiu investir em endomarketing. Foram criados posts pa

(Facebook, Instagram e whatssapp

foi produzido um vídeo explicando o que é Conselho, os #tbt que valorizam a história e os posts 

dos aniversariantes do dia que continuam mobilizando a equipe.

os recursos e fortalecer a regional da baixada cuiabana que tem indicadores comprometidos e 

como um projeto piloto para avançarmos posterior nas demais regiões.  

organizou a realização da XXXII Assembleia Geral e Eleição da Nova 

izada em formato hibrido e presencial dia 25/03/2021, os gestores 

as sem ressalvas ou alterações, as pautas debatidas foram: Aprovação do Relatório de Gestão 

 do exercício 2020 do COSEMS/MT, Aprovação da Programaçã

Anual do COSEMS/MT 2022 e Atualização do Estatuto do COSEMS/MT. 

eleita por aclamaçãopara o Biênio 2021/2023sem manifestações contrárias ao pleito dos 

participantes, tanto os presenciais quantos os que estavam online. 

uve a criação de um canal do COSEMS/MT no aplicativo Telegram 

para apoiar os municípios no manejo clinico dos pacientes com tratamento precoce para troca de 

experiências entre os municípios e ainda ter uma ferramenta com possibilidade de 

ecartilhas, vídeos e demais materiais que permitam estar fixados para acesso 

mais ágil das equipes municipais. Neste sentido foram realizadas lives pela plataforma 

com boas práticas no manejo clínico a fim de qualificar as ações de intervenções nas un

estabilização e monitoramento dos casos de COVID-19.  

Assim, todas as ações elencadas acima, as iniciativas, reuniões, 

COSEMS/MT, foram pautados nos marcos legais e constitutivos, v

pela Diretoria, articulados com vistas à promoção de resultados 

com o objetivo de cumprirmos nossa missão institucional e que 

impactos no fortalecimento da gestão municipal para que os municípios garan

 

4.2 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

O COSEMS/MT trabalhou com o foco em duas estratégias nesse início de 2021: atender 

os municípios com as informações técnicas de saúde, principalmente sobre a 

vacinação, e também apresentar para o público interno o que é o COSEMS/MT.

Com a nova chapa eleita do COSEMS/MT e as mudanças de muitos gestores devido às 

eleições de 2020, muitos membros da Diretoria, equipes de saúde e mesmo os 

atribuições do Conselho, quem faz parte, suas finalidades e funções. Foi 

aí que a equipe decidiu investir em endomarketing. Foram criados posts pa

whatssapp) apresentando os membros da equipe de D

foi produzido um vídeo explicando o que é Conselho, os #tbt que valorizam a história e os posts 

dos aniversariantes do dia que continuam mobilizando a equipe. 

os recursos e fortalecer a regional da baixada cuiabana que tem indicadores comprometidos e 

organizou a realização da XXXII Assembleia Geral e Eleição da Nova 

izada em formato hibrido e presencial dia 25/03/2021, os gestores aprovaram as 

s pautas debatidas foram: Aprovação do Relatório de Gestão 

Aprovação da Programação 

zação do Estatuto do COSEMS/MT. A chapa inscrita foi 

eleita por aclamaçãopara o Biênio 2021/2023sem manifestações contrárias ao pleito dos 

uve a criação de um canal do COSEMS/MT no aplicativo Telegram 

para apoiar os municípios no manejo clinico dos pacientes com tratamento precoce para troca de 

experiências entre os municípios e ainda ter uma ferramenta com possibilidade de 

ecartilhas, vídeos e demais materiais que permitam estar fixados para acesso 

foram realizadas lives pela plataforma Zoom 

com boas práticas no manejo clínico a fim de qualificar as ações de intervenções nas unidades de 

reuniões, processos de trabalho 

s marcos legais e constitutivos, validados 

pela Diretoria, articulados com vistas à promoção de resultados tantos qualitativos e 

cumprirmos nossa missão institucional e que promovam 

impactos no fortalecimento da gestão municipal para que os municípios garantam saúde cumpram 

O COSEMS/MT trabalhou com o foco em duas estratégias nesse início de 2021: atender 

os municípios com as informações técnicas de saúde, principalmente sobre a COVID-19 e 

vacinação, e também apresentar para o público interno o que é o COSEMS/MT. 

Com a nova chapa eleita do COSEMS/MT e as mudanças de muitos gestores devido às 

iretoria, equipes de saúde e mesmo os Secretários não 

do Conselho, quem faz parte, suas finalidades e funções. Foi 

aí que a equipe decidiu investir em endomarketing. Foram criados posts para as redes sociais 

equipe de Diretoria. Também 

foi produzido um vídeo explicando o que é Conselho, os #tbt que valorizam a história e os posts 



 

Aliás, as nossas redes sociais têm se tornado as principais ferrament

rápida, incluindo uma comunicação mais descontraída, com memes e gifs, cabendo ao site as 

informações mais técnicas e também as atualizações das resoluções. Nesse ponto a estratégia do 

COSEMS/MT se pauta em oferecer uma informação de qual

Como medida de respaldo aos municípios no momento conturbado e com muitas 

atualizações que enfrentamos, a equipe optou por “destrinchar” as informações das resoluções, 

apresentando de forma mais incisiva e didática os pontos q

de posts padrões. Além disso, o 

como forma de dar voz e representatividade aos gestores, essas notas, inclusive, receberam um 

espaço especial no site. 

Nesse quadrimestre o 

municípios do estado, o que se apresentou como uma boa oportunidade, uma vez que amplia a 

visibilidade do Conselho e também amplia as vozes emitidas por ele. No aniversário de 35 anos 

do COSEMS/MT foi produzido um artigo ressaltando a importância da história do Conselho, e 

recebendo ampla cobertura pela mídia local, sendo destaque, inclusive, do site Olhar Direto, um 

dos sites com mais acessos do estado.

Algumas estratégias permanecem da

traz um resumo das principais ações de saúde das equipes dos municípios. O clipping tem 

ganhado tanto alcance que os profissionais têm se mobilizado para encaminhar as fotos/vídeos e 

um resumo da ação. Alguns clippings têm reunido mais de 30 ações.

Enfim, a comunicação trabalhou para oferecer um respaldo técnico aos municípios e 

também com o foco na comunhão, de mostrar aos gestores que o Conselho é uma família e 

porto-seguro para as equipes do estado.

 
4.3 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 
 

A Diretoria Executiva do COSEMS/MT cumpre agendas na sede do Conselho 

periodicamente para reuniões com a equipe técnica, com os demais membros da Diretoria, 

acompanhando e deliberando sobre as questões postas e oriundas das 

reuniões mensais e outras advindas dos gestores, bem como representando o COSEMS/MT 

nos diversos espaços em prol e defesa dos interesses dos 141 municípios. 

Destacamos que no período 

todas as reuniões de Diretoria e CIB 

COSEMS para coordenar as reuniões. 

No período compreendido 

Aliás, as nossas redes sociais têm se tornado as principais ferrament

rápida, incluindo uma comunicação mais descontraída, com memes e gifs, cabendo ao site as 

informações mais técnicas e também as atualizações das resoluções. Nesse ponto a estratégia do 

/MT se pauta em oferecer uma informação de qualidade aos gestores e equipes.

Como medida de respaldo aos municípios no momento conturbado e com muitas 

atualizações que enfrentamos, a equipe optou por “destrinchar” as informações das resoluções, 

apresentando de forma mais incisiva e didática os pontos que deveriam ser observados por meio 

de posts padrões. Além disso, o COSEMS/MT investiu muito na produção de notas informativas 

como forma de dar voz e representatividade aos gestores, essas notas, inclusive, receberam um 

rimestre o COSEMS/MT se tornou fonte para mídia como representação dos 

municípios do estado, o que se apresentou como uma boa oportunidade, uma vez que amplia a 

visibilidade do Conselho e também amplia as vozes emitidas por ele. No aniversário de 35 anos 

/MT foi produzido um artigo ressaltando a importância da história do Conselho, e 

recebendo ampla cobertura pela mídia local, sendo destaque, inclusive, do site Olhar Direto, um 

dos sites com mais acessos do estado. 

Algumas estratégias permanecem dando muito resultado, e uma delas é o clipping, que 

traz um resumo das principais ações de saúde das equipes dos municípios. O clipping tem 

ganhado tanto alcance que os profissionais têm se mobilizado para encaminhar as fotos/vídeos e 

uns clippings têm reunido mais de 30 ações. 

Enfim, a comunicação trabalhou para oferecer um respaldo técnico aos municípios e 

também com o foco na comunhão, de mostrar aos gestores que o Conselho é uma família e 

seguro para as equipes do estado. 

4.3 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS  

A Diretoria Executiva do COSEMS/MT cumpre agendas na sede do Conselho 

periodicamente para reuniões com a equipe técnica, com os demais membros da Diretoria, 

acompanhando e deliberando sobre as questões postas e oriundas das demandas discutidas nas 

reuniões mensais e outras advindas dos gestores, bem como representando o COSEMS/MT 

nos diversos espaços em prol e defesa dos interesses dos 141 municípios. 

Destacamos que no período compreendido contamos com a presença do Presiden

de Diretoria e CIB realizadas, o mesmo sempre se fez presente na sede do 

COSEMS para coordenar as reuniões.  

período compreendido foi realizadoentre os dias 15/01/2021 à 02/03/21

Aliás, as nossas redes sociais têm se tornado as principais ferramentas de comunicação 

rápida, incluindo uma comunicação mais descontraída, com memes e gifs, cabendo ao site as 

informações mais técnicas e também as atualizações das resoluções. Nesse ponto a estratégia do 

idade aos gestores e equipes. 

Como medida de respaldo aos municípios no momento conturbado e com muitas 

atualizações que enfrentamos, a equipe optou por “destrinchar” as informações das resoluções, 

ue deveriam ser observados por meio 

/MT investiu muito na produção de notas informativas 

como forma de dar voz e representatividade aos gestores, essas notas, inclusive, receberam um 

/MT se tornou fonte para mídia como representação dos 

municípios do estado, o que se apresentou como uma boa oportunidade, uma vez que amplia a 

visibilidade do Conselho e também amplia as vozes emitidas por ele. No aniversário de 35 anos 

/MT foi produzido um artigo ressaltando a importância da história do Conselho, e 

recebendo ampla cobertura pela mídia local, sendo destaque, inclusive, do site Olhar Direto, um 

ndo muito resultado, e uma delas é o clipping, que 

traz um resumo das principais ações de saúde das equipes dos municípios. O clipping tem 

ganhado tanto alcance que os profissionais têm se mobilizado para encaminhar as fotos/vídeos e 

Enfim, a comunicação trabalhou para oferecer um respaldo técnico aos municípios e 

também com o foco na comunhão, de mostrar aos gestores que o Conselho é uma família e 

A Diretoria Executiva do COSEMS/MT cumpre agendas na sede do Conselho 

periodicamente para reuniões com a equipe técnica, com os demais membros da Diretoria, 

demandas discutidas nas 

reuniões mensais e outras advindas dos gestores, bem como representando o COSEMS/MT 

nos diversos espaços em prol e defesa dos interesses dos 141 municípios.  

contamos com a presença do Presidente em 

realizadas, o mesmo sempre se fez presente na sede do 

entre os dias 15/01/2021 à 02/03/21 o Acolhimento 



 

Regional e em todas as visitas o 

técnicas com o Secretário Estadual de saúde para tratar de pulverização de recursos de forma 

mais equânime, da necessidade de fortalecimento das equipes dos ERS, da retomada das 

ações para implementação do PR

com outros estados.  

O Presidente participou de Reunião do COE com a presença do Governador para tratar 

de assuntos de encaminhamentos relacionados à condução do Estado no combate à pandemia, 

uma vez que estávamos enfrentando uma crescente dos casos. 

O Presidente e a 2º Vice

Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) 

compreendido com pautas sobre as pactuaç

recursos financeiros, manutenção dos

Gestor 2021, Projetos PROADI 

Cenário Saúde Digital, sendo estes 

O Presidente visitou o Hospital Municipal de Arenápolis a convite da Direção da 

Unidade Hospitalar, Prefeito e Gestor de Saúde Municipal a fim de apoiar e fazer interlocução 

junto a SES/MT para manutenção dos recursos financeiros repa

serviços.  

O Presidente coordenou junto com a Assessoria Técnica do COSEMS/MT a 

realizaçãoda XXXII Assembleia Geral do COSEMS/MT 

realizada em formato hibrido e presencial dia 25/03/2021, onde o mesmo foi

Presidência, tendo todas as pautas apresentadas 

Registramos o papel desempenhado 

Conselho Fiscal do biênio anterior que apoio e participou da realização da XXXII 

Assembléiae contribuiu com o fortalecimento do COSEMS/MT nos mais diversos espaços 

que se fizeram presentes, 

dialogando e visando uma pactuação qualificada nos diversos espaços colegiados

prol de uma saúde municipal resolutiva

Oportunamente, a Diretoria 

Saúde para tratar das demandas do COVID

solicitando do estado uma parceria maior com os

gestor, o que requer esforços dos entes no apoio técnico e na execução das ações

 

 

Regional e em todas as visitas o Presidente se fez presente, essa ação desencadeou reuniões 

técnicas com o Secretário Estadual de saúde para tratar de pulverização de recursos de forma 

mais equânime, da necessidade de fortalecimento das equipes dos ERS, da retomada das 

ações para implementação do PRI e da pactuação interestadual nas regiões que fazem divisa 

O Presidente participou de Reunião do COE com a presença do Governador para tratar 

de assuntos de encaminhamentos relacionados à condução do Estado no combate à pandemia, 

vez que estávamos enfrentando uma crescente dos casos.  

e a 2º Vice-presidente marcaram presença na conferência

Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) realizadas via WEB no 

com pautas sobre as pactuações nacionais referentes ao cenário COVID

manutenção dos leitos de UTI, KIT intubação, lançamento Manual do 

Projetos PROADI – Triênio 2021/2023, Cenário Vigilância em Saúde e Vacinas, 

Digital, sendo estes os principais temas.  

O Presidente visitou o Hospital Municipal de Arenápolis a convite da Direção da 

Unidade Hospitalar, Prefeito e Gestor de Saúde Municipal a fim de apoiar e fazer interlocução 

junto a SES/MT para manutenção dos recursos financeiros repassados para garantia dos 

O Presidente coordenou junto com a Assessoria Técnica do COSEMS/MT a 

Assembleia Geral do COSEMS/MT e Eleição da Nova Diretoria 

realizada em formato hibrido e presencial dia 25/03/2021, onde o mesmo foi

das as pautas apresentadas devidamente aprovadas.  

Registramos o papel desempenhado pela Diretoria Executiva, Conselho D

Conselho Fiscal do biênio anterior que apoio e participou da realização da XXXII 

Assembléiae contribuiu com o fortalecimento do COSEMS/MT nos mais diversos espaços 

que se fizeram presentes, com participação ativas nas Reuniões da Diretoria 

pactuação qualificada nos diversos espaços colegiados

prol de uma saúde municipal resolutiva. 

Diretoria recém-empossada se reuniu com o Secretário de Estado de 

Saúde para tratar das demandas do COVID-19, da condução da SES frente aos municípios, 

solicitando do estado uma parceria maior com os municípios, visto a troca significativa de 

o que requer esforços dos entes no apoio técnico e na execução das ações

se fez presente, essa ação desencadeou reuniões 

técnicas com o Secretário Estadual de saúde para tratar de pulverização de recursos de forma 

mais equânime, da necessidade de fortalecimento das equipes dos ERS, da retomada das 

I e da pactuação interestadual nas regiões que fazem divisa 

O Presidente participou de Reunião do COE com a presença do Governador para tratar 

de assuntos de encaminhamentos relacionados à condução do Estado no combate à pandemia, 

na conferência do Conselho 

via WEB no período 

s nacionais referentes ao cenário COVID-19, 

lançamento Manual do 

Cenário Vigilância em Saúde e Vacinas, 

O Presidente visitou o Hospital Municipal de Arenápolis a convite da Direção da 

Unidade Hospitalar, Prefeito e Gestor de Saúde Municipal a fim de apoiar e fazer interlocução 

ssados para garantia dos 

O Presidente coordenou junto com a Assessoria Técnica do COSEMS/MT a 

e Eleição da Nova Diretoria 

realizada em formato hibrido e presencial dia 25/03/2021, onde o mesmo foi reconduzido para 

 

pela Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e 

Conselho Fiscal do biênio anterior que apoio e participou da realização da XXXII 

Assembléiae contribuiu com o fortalecimento do COSEMS/MT nos mais diversos espaços 

com participação ativas nas Reuniões da Diretoria e CIB, 

pactuação qualificada nos diversos espaços colegiados, sempre em 

se reuniu com o Secretário de Estado de 

19, da condução da SES frente aos municípios, 

troca significativa de 

o que requer esforços dos entes no apoio técnico e na execução das ações.  



 

4.4 ATIVIDADES APOIO À GESTÃO (Rede Colaborativa/Apoiadores)
 

Considerando que o Projeto Rede Colaborativa/ Apoiadores Regionais tem como 

objetivo apoiar e fortalecer o processo de regionalização no estado para cooperar de forma 

permanente com os gestores municipais de saúde na formulação e implementação da política 

saúde, planejamento, controle e avaliação. 

Considerando as atribuições do apoiador que deve participar presencial nos Encontro

Nacionais promovidos pelo HAOC/CONASEMS, nas Oficinas/ Seminários realizados em 

Cuiabá, na Região e fora do estado, sempre q

Projeto e comparecer presencialmente às reuniões da Comissão IntergestoresBipartite (CIB), da 

Comissão Intergestores Regional (CIR) e do Colegiado de Gestão Regional (CGM)na Região.

Destacamos que no período que 

prestaram apoio aos gestores municipais de saúde, através de meios eletrônicos (e

e outras fontes de comunicação, conforme as demandas da saúde direcionadas pelo município ao 

apoiador regional. Os apoiadores participaram ativamente 

evidente que estão realizando um trabalho extremamente resolutivo nas regiões, sendo extensão 

da equipe de Assessoria técnica do COSEMS. Com a atual mudança de 80% das gestões 

municipais, sem a colaboração dos apoiadores o trabalho do COSEMS em assessorar 

tecnicamente os gestores seria muito mais desafiador.

Diretoria e CIB de forma remota e também de outras reuniões convocadas pela Diretoria e

Coordenação.  

Os apoiadores retomaram o processo junto aos 

para o cumprimento das agendas da gestão municipal e interfederativa referente 

planejamento, orçamento, (Plano Municipal de Saúde (PMS), Progr

(PAS),Relatório Anual de Gestão (RAG), PPA, LDO, LOA,  P

avaliação e principalmente SIOPS considerando a possibilidade de bloqueio de recursos,

sentido eles realizaram reuniões

as responsabilidades e prazos legais que devem ser cumpridos pelo gestor municipal.

Destacamos que todos participaram no quadrimestre em questão, das Reuniões de 

Comissão Intergestora Regional 

IntergestoraBipartite – CIB. 

De acordo com os relatórios dos apoiadores no período compreendido evidenciou

entre fevereiro e março foram meses movimentados pelo aumento significativo de casos 

positivados nos municípios de C

para providências urgentes para solucionar/minimizar o problema, ampliando medidas 

ATIVIDADES APOIO À GESTÃO (Rede Colaborativa/Apoiadores)

Considerando que o Projeto Rede Colaborativa/ Apoiadores Regionais tem como 

objetivo apoiar e fortalecer o processo de regionalização no estado para cooperar de forma 

permanente com os gestores municipais de saúde na formulação e implementação da política 

saúde, planejamento, controle e avaliação.  

Considerando as atribuições do apoiador que deve participar presencial nos Encontro

Nacionais promovidos pelo HAOC/CONASEMS, nas Oficinas/ Seminários realizados em 

Cuiabá, na Região e fora do estado, sempre que acionados pelo COSEMS/MT/Coordenação do 

omparecer presencialmente às reuniões da Comissão IntergestoresBipartite (CIB), da 

Comissão Intergestores Regional (CIR) e do Colegiado de Gestão Regional (CGM)na Região.

Destacamos que no período que condiz com este relatório, os apoiadores regionais 

restaram apoio aos gestores municipais de saúde, através de meios eletrônicos (e

e outras fontes de comunicação, conforme as demandas da saúde direcionadas pelo município ao 

nal. Os apoiadores participaram ativamente do Acolhimento Regional

evidente que estão realizando um trabalho extremamente resolutivo nas regiões, sendo extensão 

da equipe de Assessoria técnica do COSEMS. Com a atual mudança de 80% das gestões 

unicipais, sem a colaboração dos apoiadores o trabalho do COSEMS em assessorar 

tecnicamente os gestores seria muito mais desafiador.Participaram de todas as reuniões de 

Diretoria e CIB de forma remota e também de outras reuniões convocadas pela Diretoria e

retomaram o processo junto aos gestores municipais de saúde das Regiões, 

cumprimento das agendas da gestão municipal e interfederativa referente 

(Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde 

(PAS),Relatório Anual de Gestão (RAG), PPA, LDO, LOA,  Programação R

avaliação e principalmente SIOPS considerando a possibilidade de bloqueio de recursos,

sentido eles realizaram reuniões de CGMpresencial e remota, disseminando informações sobre 

as responsabilidades e prazos legais que devem ser cumpridos pelo gestor municipal.

Destacamos que todos participaram no quadrimestre em questão, das Reuniões de 

Comissão Intergestora Regional – CIR, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e Comissã

 

De acordo com os relatórios dos apoiadores no período compreendido evidenciou

entre fevereiro e março foram meses movimentados pelo aumento significativo de casos 

positivados nos municípios de COVID-19, trazendo a tona a preocupação dos gestores voltado 

para providências urgentes para solucionar/minimizar o problema, ampliando medidas 

ATIVIDADES APOIO À GESTÃO (Rede Colaborativa/Apoiadores) 

Considerando que o Projeto Rede Colaborativa/ Apoiadores Regionais tem como 

objetivo apoiar e fortalecer o processo de regionalização no estado para cooperar de forma 

permanente com os gestores municipais de saúde na formulação e implementação da política de 

Considerando as atribuições do apoiador que deve participar presencial nos Encontros 

Nacionais promovidos pelo HAOC/CONASEMS, nas Oficinas/ Seminários realizados em 

ue acionados pelo COSEMS/MT/Coordenação do 

omparecer presencialmente às reuniões da Comissão IntergestoresBipartite (CIB), da 

Comissão Intergestores Regional (CIR) e do Colegiado de Gestão Regional (CGM)na Região. 

condiz com este relatório, os apoiadores regionais 

restaram apoio aos gestores municipais de saúde, através de meios eletrônicos (e-mail), telefone 

e outras fontes de comunicação, conforme as demandas da saúde direcionadas pelo município ao 

do Acolhimento Regional, onde ficou 

evidente que estão realizando um trabalho extremamente resolutivo nas regiões, sendo extensão 

da equipe de Assessoria técnica do COSEMS. Com a atual mudança de 80% das gestões 

unicipais, sem a colaboração dos apoiadores o trabalho do COSEMS em assessorar 

Participaram de todas as reuniões de 

Diretoria e CIB de forma remota e também de outras reuniões convocadas pela Diretoria e 

gestores municipais de saúde das Regiões, 

cumprimento das agendas da gestão municipal e interfederativa referente às ações de 

amação Anual de Saúde 

rogramação Regional, controle e 

avaliação e principalmente SIOPS considerando a possibilidade de bloqueio de recursos,neste 

disseminando informações sobre 

as responsabilidades e prazos legais que devem ser cumpridos pelo gestor municipal. 

Destacamos que todos participaram no quadrimestre em questão, das Reuniões de 

a do COSEMS/MT e Comissão 

De acordo com os relatórios dos apoiadores no período compreendido evidenciou-se que 

entre fevereiro e março foram meses movimentados pelo aumento significativo de casos 

19, trazendo a tona a preocupação dos gestores voltado 

para providências urgentes para solucionar/minimizar o problema, ampliando medidas 



 

restritivas, fiscalização contínua nas ruas e ainda, a dificuldade de disponibilidades leitos clínicos 

e de UTI para os pacientes acometidos pela doença, este período foi marcado pelo acionamento 

constante dos gestores junto ao apoio, com reuniões intensas e extraordinárias para a 

implantação de leitos de enfermaria clínica hospitalar e ou leitos clínicos de baixa co

e oxigenoterapia. Outro movimento foi quanto à campa

muitos gestores de saúde se sentiram pressionados pela população para serem vacinados 

desrespeitando o grupo prioritário como preco

intensificou as informações 

normativas do PNO NACIONAL, ESTADUAL E PACTUAÇÕES CIB/MT,

vacinas disponíveis até o momento em solo nacional é muito inferior ao núm

incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratég

e logísticos, além disso, foram repassadas várias orientações

doses aplicadas na campanha vacinação 

período marca a intensificação das ações do apoio.

O momento da pandemia exigiu reinventarmos e recriamos o modo de produzir saúde, 

refletir e debater o que este posto, exige produção de ação e serviços de saúde em tempo de 

COVID 19, repensar novos arranjos de produzir cuidado principalmente na atenção bás

constituir coletivos na gestão da governança interfederativa. Acreditamos que muitos dos 

encaminhamentos serão os movimentos que estão sendo produzidos nos espaços regionais, 

exigindo atuação do apoio cada vez mais efetiva.  O processo de trabalho

acompanha a dinâmica do SUS quemuda a cada momento, porém as ações até aqui 

desenvolvidas para o fortalecimento da Micro e Macro nos remete a um planejamento a médio 

prazo que com certeza irá refletir em mudanças benéficas em relação 

e melhoria dos serviços ofertados. A disseminação de informações e as ações do apoio se 

tornaram fundamentais para o fortalecimento da gestão municipal. 

Os desafios ainda se concentram em fortalecer a efetivação de uma RAS sóli

resolutiva e universal e ainda superar as dificuldades de locomoção, comunicação (internet, 

conexão, informática, etc.), operacionalização de novas modalidades de equipamentos e 

programas para participar e utilizar as fer

focadas na qualificaçãodo gestor e sua equipe de apoio à gestão, para que eles próprios 

desenvolvam as atividades mais operacionais, ou seja, "atuar com" e 

imediatismo. Operíodo enfrentado pelos municípios 

estamos em período de sindemia, ou seja, 

fatores sociais e ambientais 

restritivas, fiscalização contínua nas ruas e ainda, a dificuldade de disponibilidades leitos clínicos 

ara os pacientes acometidos pela doença, este período foi marcado pelo acionamento 

constante dos gestores junto ao apoio, com reuniões intensas e extraordinárias para a 

implantação de leitos de enfermaria clínica hospitalar e ou leitos clínicos de baixa co

e oxigenoterapia. Outro movimento foi quanto à campanha de vacinação contra a COVID

muitos gestores de saúde se sentiram pressionados pela população para serem vacinados 

desrespeitando o grupo prioritário como preconizado pelo Ministério da 

as informações aos Gestores Municipais de Saúde da importância de seguir as 

normativas do PNO NACIONAL, ESTADUAL E PACTUAÇÕES CIB/MT,

vacinas disponíveis até o momento em solo nacional é muito inferior ao núm

incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratég

foram repassadas várias orientações para atualização dos registros de 

doses aplicadas na campanha vacinação COVID-19 no sistema de informação SIPNI

ensificação das ações do apoio. 

O momento da pandemia exigiu reinventarmos e recriamos o modo de produzir saúde, 

refletir e debater o que este posto, exige produção de ação e serviços de saúde em tempo de 

COVID 19, repensar novos arranjos de produzir cuidado principalmente na atenção bás

constituir coletivos na gestão da governança interfederativa. Acreditamos que muitos dos 

encaminhamentos serão os movimentos que estão sendo produzidos nos espaços regionais, 

exigindo atuação do apoio cada vez mais efetiva.  O processo de trabalho

acompanha a dinâmica do SUS quemuda a cada momento, porém as ações até aqui 

desenvolvidas para o fortalecimento da Micro e Macro nos remete a um planejamento a médio 

prazo que com certeza irá refletir em mudanças benéficas em relação à acessibilidade do usuário 

e melhoria dos serviços ofertados. A disseminação de informações e as ações do apoio se 

tornaram fundamentais para o fortalecimento da gestão municipal.  

Os desafios ainda se concentram em fortalecer a efetivação de uma RAS sóli

resolutiva e universal e ainda superar as dificuldades de locomoção, comunicação (internet, 

conexão, informática, etc.), operacionalização de novas modalidades de equipamentos e 

programas para participar e utilizar as ferramentas de atividades via web,

focadas na qualificaçãodo gestor e sua equipe de apoio à gestão, para que eles próprios 

desenvolvam as atividades mais operacionais, ou seja, "atuar com" e 

imediatismo. Operíodo enfrentado pelos municípios dificulta concretizar 

de sindemia, ou seja, complexo biossocial, com condições de saúde e de 

 de transmorbilidadee ainda a extrema escassez de alguns recursos: 

restritivas, fiscalização contínua nas ruas e ainda, a dificuldade de disponibilidades leitos clínicos 

ara os pacientes acometidos pela doença, este período foi marcado pelo acionamento 

constante dos gestores junto ao apoio, com reuniões intensas e extraordinárias para a 

implantação de leitos de enfermaria clínica hospitalar e ou leitos clínicos de baixa complexidade 

nha de vacinação contra a COVID-19, 

muitos gestores de saúde se sentiram pressionados pela população para serem vacinados 

nizado pelo Ministério da Saúde, onde o apoio 

a importância de seguir as 

normativas do PNO NACIONAL, ESTADUAL E PACTUAÇÕES CIB/MT, uma vez que as 

vacinas disponíveis até o momento em solo nacional é muito inferior ao número de pessoas 

incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratégicos, estatísticos 

para atualização dos registros de 

no sistema de informação SIPNI, este 

O momento da pandemia exigiu reinventarmos e recriamos o modo de produzir saúde, 

refletir e debater o que este posto, exige produção de ação e serviços de saúde em tempo de 

COVID 19, repensar novos arranjos de produzir cuidado principalmente na atenção básica e de 

constituir coletivos na gestão da governança interfederativa. Acreditamos que muitos dos 

encaminhamentos serão os movimentos que estão sendo produzidos nos espaços regionais, 

exigindo atuação do apoio cada vez mais efetiva.  O processo de trabalho é tido como complexo 

acompanha a dinâmica do SUS quemuda a cada momento, porém as ações até aqui 

desenvolvidas para o fortalecimento da Micro e Macro nos remete a um planejamento a médio 

à acessibilidade do usuário 

e melhoria dos serviços ofertados. A disseminação de informações e as ações do apoio se 

Os desafios ainda se concentram em fortalecer a efetivação de uma RAS sólida, 

resolutiva e universal e ainda superar as dificuldades de locomoção, comunicação (internet, 

conexão, informática, etc.), operacionalização de novas modalidades de equipamentos e 

ramentas de atividades via web, realizar as atividades 

focadas na qualificaçãodo gestor e sua equipe de apoio à gestão, para que eles próprios 

desenvolvam as atividades mais operacionais, ou seja, "atuar com" e não "para", saindo do 

culta concretizar tais ações, uma vez que 

complexo biossocial, com condições de saúde e de 

xtrema escassez de alguns recursos: 



 

humanos, nº leitos, insumos, 

necessidade de aprimoramento das ações da APS

medidas protetivas, urgência/emergência, cuidados de usuários com condições 

exigindo do Apoio ações multi

Os apoiadores ressaltam

grande, exigindo um tempo de dedicação maior do apoi

isso requer da Coordenação e da Direção do Projeto desenvolver para o 

estruturantes no que diz respeito ao fortalecimento da gestão enquanto instrumento organizativo 

e político para a consolidação do Sistema

 

4.5. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COSEMS

 

Destacamos aqui as atividades referentes à manutenção

COSEMS/MT e, às quais correspondem despesas correntes: I. Elaboração e pagamento da folha 

de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios; II. Pagamento de colaboradores externos; 

III. Pagamento de despesas administrativas co

despesas de copa e material de limpeza, suporte de tecnologia da informação, telefonia, correios, 

cartórios, material de consumo, gasolina e outras despesas com automóvel, seguros, tributos e 

taxas, despesas bancárias, dentre outras.

Registramos que ao todo, para a realização das ações e atividades do COSEMS/MT 

referentes ao período compreendido entre 

de custo (deslocamento), diárias, serviços de água, café, chá e almoço, 

sala, providenciado material de apoio para todas as ações, tanto de reuniões, bem como para o 

funcionamento do técnico- 

técnicas- administrativas ordenaram neste período vários processos administrativos como: 

para contratação de Contabilidade, TR para contratação de desenvolvimento de web site, 

organização da gestão de pessoal, 

o processo de auditoria, seguindo as orientações do CONASEMS que realizou Oficinas 

temáticas com os COSEMS. 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Conforme descrito acima, durante o período compreendido entre os meses

Abril, as atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT foram orientadas, sobretudo, para 

a o fortalecimento da gestão municipal e nossa atuação em todos os foros de discussão ocupados 

humanos, nº leitos, insumos, equipamentos, colapso do Sistemaem algumas regiões e a 

necessidade de aprimoramento das ações da APScom ações preventivas: vacina, manter as 

urgência/emergência, cuidados de usuários com condições 

exigindo do Apoio ações multifocais. 

Os apoiadores ressaltam o quantitativo de informações, que se se torna demasiadamente 

grande, exigindo um tempo de dedicação maior do apoio, esforço que se torna bem desafiador, 

isso requer da Coordenação e da Direção do Projeto desenvolver para o 

struturantes no que diz respeito ao fortalecimento da gestão enquanto instrumento organizativo 

e político para a consolidação do Sistema.  

4.5. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COSEMS 

Destacamos aqui as atividades referentes à manutenção da Secretaria Executiva do 

COSEMS/MT e, às quais correspondem despesas correntes: I. Elaboração e pagamento da folha 

de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios; II. Pagamento de colaboradores externos; 

III. Pagamento de despesas administrativas como: contabilidade, auditoria independente, 

despesas de copa e material de limpeza, suporte de tecnologia da informação, telefonia, correios, 

cartórios, material de consumo, gasolina e outras despesas com automóvel, seguros, tributos e 

rias, dentre outras. 

Registramos que ao todo, para a realização das ações e atividades do COSEMS/MT 

referentes ao período compreendido entre Janeiro a Abril foram realizados

de custo (deslocamento), diárias, serviços de água, café, chá e almoço, coffee break

sala, providenciado material de apoio para todas as ações, tanto de reuniões, bem como para o 

 administrativo.  A Assessoria Técnica responsável 

administrativas ordenaram neste período vários processos administrativos como: 

para contratação de Contabilidade, TR para contratação de desenvolvimento de web site, 

organização da gestão de pessoal, da rotina administrativa e financeira e ainda a preparação para 

o processo de auditoria, seguindo as orientações do CONASEMS que realizou Oficinas 

temáticas com os COSEMS.  

Conforme descrito acima, durante o período compreendido entre os meses

, as atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT foram orientadas, sobretudo, para 

a o fortalecimento da gestão municipal e nossa atuação em todos os foros de discussão ocupados 

olapso do Sistemaem algumas regiões e a 

ações preventivas: vacina, manter as 

urgência/emergência, cuidados de usuários com condições crônicas, 

se torna demasiadamente 

que se torna bem desafiador, 

isso requer da Coordenação e da Direção do Projeto desenvolver para o próximo biênio ações 

struturantes no que diz respeito ao fortalecimento da gestão enquanto instrumento organizativo 

da Secretaria Executiva do 

COSEMS/MT e, às quais correspondem despesas correntes: I. Elaboração e pagamento da folha 

de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios; II. Pagamento de colaboradores externos; 

mo: contabilidade, auditoria independente, 

despesas de copa e material de limpeza, suporte de tecnologia da informação, telefonia, correios, 

cartórios, material de consumo, gasolina e outras despesas com automóvel, seguros, tributos e 

Registramos que ao todo, para a realização das ações e atividades do COSEMS/MT 

foram realizadospagamentos de ajuda 

coffee break, locação de 

sala, providenciado material de apoio para todas as ações, tanto de reuniões, bem como para o 

Assessoria Técnica responsável pelas ações 

administrativas ordenaram neste período vários processos administrativos como: TR 

para contratação de Contabilidade, TR para contratação de desenvolvimento de web site, 

da rotina administrativa e financeira e ainda a preparação para 

o processo de auditoria, seguindo as orientações do CONASEMS que realizou Oficinas 

Conforme descrito acima, durante o período compreendido entre os meses de Janeiro a 

, as atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT foram orientadas, sobretudo, para 

a o fortalecimento da gestão municipal e nossa atuação em todos os foros de discussão ocupados 



 

pelo COSEMS/MT.  

Além disso, cabe registrar que as 

ações elencadas no Plano de Ação Anual e readequadas para enfrentamento da pandemia 

decorrentes de pautas e encaminhamentos deliberadas em Reunião de Diretoria e deliberadas 

pelo Presidente. 

Conforme previsto no Art. 36 e Art. 37 do Estatuto Social do COSEMS/MT, o Conselho 

Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria 

Executiva e encaminhar os respectivos relatórios para apreciação e aprovação na Assembléia. 

No quadrimestre em questão houve reunião em formato 

Data 22/06/2021, conforme recomendação via 

estipulados para envio da prestação de contas e ainda sugere 

reuniões em modalidade web,

foram os Assessores Técnicos Adriano Bispo e Darilene Santos, designados pela Secretaria 

Executiva para tal atividade. Na Reunião foram analis

seguintes documentos: planilha analítica, extratos de conta corrente e poupança, documentos 

comprobatórios de pagamentos tais como: nota fiscal, recibo e orçamento; conciliação bancária e 

receita das contas correntes do COSEMS/MT. Por 

regem o tema, o Conselho Fiscal aprovou o 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, 

referente ao período de Janeiro a Abril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, cabe registrar que as atividades dão continuidade ao prosseguimento das 

ações elencadas no Plano de Ação Anual e readequadas para enfrentamento da pandemia 

decorrentes de pautas e encaminhamentos deliberadas em Reunião de Diretoria e deliberadas 

to no Art. 36 e Art. 37 do Estatuto Social do COSEMS/MT, o Conselho 

Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria 

Executiva e encaminhar os respectivos relatórios para apreciação e aprovação na Assembléia. 

adrimestre em questão houve reunião em formato Online pela plataforma ZOOM

conforme recomendação via Ofício Circular n°027/2020 que mantém os prazos 

estipulados para envio da prestação de contas e ainda sugere direcionamentos

web, considerando o período de pandemia.  Os responsáveis pela reunião 

foram os Assessores Técnicos Adriano Bispo e Darilene Santos, designados pela Secretaria 

Executiva para tal atividade. Na Reunião foram analisados pelos membros do Conselho fiscal os 

seguintes documentos: planilha analítica, extratos de conta corrente e poupança, documentos 

comprobatórios de pagamentos tais como: nota fiscal, recibo e orçamento; conciliação bancária e 

s do COSEMS/MT. Por estar em conformidade com a legislação que 

regem o tema, o Conselho Fiscal aprovou o 1º quadrimestre de 2021.  

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, 

Janeiro a Abril de 2021. 

atividades dão continuidade ao prosseguimento das 

ações elencadas no Plano de Ação Anual e readequadas para enfrentamento da pandemia 

decorrentes de pautas e encaminhamentos deliberadas em Reunião de Diretoria e deliberadas 

to no Art. 36 e Art. 37 do Estatuto Social do COSEMS/MT, o Conselho 

Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria 

Executiva e encaminhar os respectivos relatórios para apreciação e aprovação na Assembléia.  

Online pela plataforma ZOOM, 

Circular n°027/2020 que mantém os prazos 

direcionamentos para realização de 

o período de pandemia.  Os responsáveis pela reunião 

foram os Assessores Técnicos Adriano Bispo e Darilene Santos, designados pela Secretaria 

ados pelos membros do Conselho fiscal os 

seguintes documentos: planilha analítica, extratos de conta corrente e poupança, documentos 

comprobatórios de pagamentos tais como: nota fiscal, recibo e orçamento; conciliação bancária e 

conformidade com a legislação que 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, 



 

ANEXOS 

 

Fotos do período compreendido entre Fotos do período compreendido entre Janeiro a Abril de 2021.  



 

 



 

 

 

 



Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

Receita Corrente 91.822,64R$         92.104,96R$         94.312,34R$         91.822,64R$        370.062,58R$          

Receitas de Contribuições/Portaria 220 91.822,64R$              91.822,64R$             91.822,64R$              91.822,64R$            367.290,56R$          

Receitas de Contribuições/Boletos -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Receitas Financeiras  (Rendimentos) -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Resgate Aplicações Financeiras -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        

Outros ( Devoluções) 282,32R$                   2.489,70R$                -R$                        

Receita de Capital -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Imobilizado -R$                       

Diversas (Especificar) -R$                       

Total das Receitas 91.822,64R$             92.104,96R$            94.312,34R$            91.822,64R$           370.062,58R$          

Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

Despesas Correntes: 86.586,19R$             90.983,04R$            78.247,38R$            49.040,28R$           304.856,89R$          

Vencimentos e Vantagens Fixas 23.643,93R$              23.529,00R$            30.348,63R$              25.317,93R$            102.839,49R$          

Encargos Sociais 18.955,94R$              21.083,50R$             16.630,08R$              16.644,39R$            73.313,91R$            

Diárias e Ajuda de Custos 10.530,00R$              16.740,00R$             4.590,00R$                -R$                        31.860,00R$            

Impostos/Taxas 471,94R$                    422,19R$                   64,80R$                     -R$                        958,93R$                 

Tarifas Bancárias 220,75R$                    291,85R$                   139,55R$                   62,80R$                    1.046,08R$              

Materiais de Consumo (Expedientes) -R$                          622,98R$                   63,03R$                     -R$                        686,01R$                 

Combustíveis e Lubrificantes 3.978,31R$                 2.035,06R$                1.441,30R$                -R$                        7.454,67R$              

Passagens e Locomoção 82,44R$                      730,46R$                   42,15R$                     -R$                        855,05R$                  

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

Passagens e Locomoção 82,44R$                      730,46R$                   42,15R$                     -R$                        855,05R$                  

Serviços de Terceiros Pessoa Física 22.762,60R$              11.886,30R$             3.060,00R$                3.200,00R$              40.908,90R$            

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.940,28R$                 13.641,70R$             21.867,84R$              3.815,16R$              45.264,98R$            

Outros (Aplicação Financeira) -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Despesas de Capital -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Investimentos -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Móveis e Equipamentos -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Veículos -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Outros (especificar) -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Total de Despesas 86.586,19R$             90.983,04R$            78.247,38R$            49.040,28R$           304.856,89R$          

Saldo do Mês 5.236,45R$               1.121,92R$              16.064,96R$            42.782,36R$           

Saldo do Período Anterior 357.910,22R$           363.146,67R$          364.268,59R$          380.333,55R$         

Saldo Final 363.146,67R$           364.268,59R$          380.333,55R$          423.115,91R$         423.115,91R$          

Marco Antonio Norberto Felipe

  Presidente do COSEMS/MT                           Secretário Geral do COSEMS/MT

Rogério Noro



PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

Mato Grosso- COSEMS/MT em seu Artigo 36 e 37 e Deliberação 

Executiva Nacional (CONASEMS)

prestação de contas dos Conselhos de

referente aos recursos oriundos da Contribuição

Ressaltamos que 

Quadrimestre/2021(Janeiro

irregularidades na prestação de contas do 

de Mato Grosso- COSEMS/MT

1ºQuadrimestre/2021 do COSEMS/MT

É O PARECER DO CONSELHO FISCAL.

______________________________________
Mariluci Gonçalves Constante

 

______________________________________
Fábio Henrique Carraro 

 

______________________________________
Waldir Alessandro Gabriel 

 

 

PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTR

 

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

COSEMS/MT em seu Artigo 36 e 37 e Deliberação 

Executiva Nacional (CONASEMS) nº 006/2019, que aprova regulamento

ontas dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 

nte aos recursos oriundos da Contribuição de Representação Institucional.

 foram analisados a Prestação de Contas 

aneiro, Fevereiro, Março e Abril) e que não foram encontradas 

na prestação de contas do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

COSEMS/MT. Dessa forma, APROVAMOS a Prestação de Contas 

COSEMS/MT. 

O PARECER DO CONSELHO FISCAL. 

Cuiabá, 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________
Mariluci Gonçalves Constante – Gaúcha do Norte/MT

Conselheira Fiscal 
 
 

_______________________________________ 
Fábio Henrique Carraro – Comodoro/MT 

Conselheiro Fiscal 
 
 

_______________________________________ 
Waldir Alessandro Gabriel – Vera/MT 

Conselheiro Fiscal 

QUADRIMESTRE/2021 

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

COSEMS/MT em seu Artigo 36 e 37 e Deliberação da Diretoria 

regulamento para 

Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS 

de Representação Institucional. 

a Prestação de Contas 1º 

e que não foram encontradas 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

APROVAMOS a Prestação de Contas 

Cuiabá, 22/06/2021.  

__________ 
Gaúcha do Norte/MT 



Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914
https://www.cosemsmt.org.br/  
 

 

 
 

   RELATÓRIO DE GESTÃO COSEMS/MT
 

   
 
 
 
 
 
 

 

Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914 E-mail: cosems@cosemsmt.org           
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Prestação de contas do Exercício 2020
 
 

                Programação Anual do COSEMS/MT 2022

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914 E-mail: cosems@cosemsmt.org           
 

Relatório de Gestão de COSEMS/MT 2020  

Prestação de contas do Exercício 2020 

Programação Anual do COSEMS/MT 2022 



Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914
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DIRETORIA EXECUTIVA
 

Presidente - Marco Antônio Norberto Felipe

1º Vice Presidente –  

2º Vice Presidente – Cleide Maria Anzil

1º Secretário - Jader Luis De Araújo Mendes Bahia

2º Secretário – Altair Timóteo Araújo
 

CONSELHO DELIBERATIVO
 
Região De Alto Tapajós: Titular 
Gonçalves Ferreira; 
Região Baixada Cuiabana: Titular 
Analú De Almeida E Almeida;
Região Araguaia Xingu: Titular 
Região Araguaia Carajás: Titular 
Clarindo Da Silva  
Região Centro Norte Matogrossense: Titular 
Leonam Silva Cruz; 
Região Garças Araguaia: Titular 
Dantas; 
Região Médio Araguaia: Titular 
Região Médio Norte Matogrossense: Titular 
Fatima Fernandes Silva Oda;Região Norte Matogr
Da Silva E Suplente – Elisiane Schuster;
Região Noroeste Matogrossense: Titular 
Ivania Vargens Tigre Weber;
Região Oeste Matogrossense: Titular 
Maldonado Vieira ; 
Região Sudoeste Mato-Grossense: Titular 
Suplente – Luana Aparecida de Souza;
Região Sul-Mato-Grossense: Titular 
Kelly de Barros; 
Região Teles Pires: Titular Fatima Aparecida Malinki E Suplente 
Região Vale Do Arinos: Titular 
Aparecido Caprio; 
Região Vale Do Peixoto: Titular 
Suplente – Madson Lopes Fontoura.

 

 
 

 

Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914 E-mail: cosems@cosemsmt.org           
 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Marco Antônio Norberto Felipe 

Cleide Maria Anzil 

Jader Luis De Araújo Mendes Bahia 

Altair Timóteo Araújo 

CONSELHO DELIBERATIVO 

Região De Alto Tapajós: Titular – Marcelo de Aécio Costa e Suplente 

Região Baixada Cuiabana: Titular – Ilma Regina De Figueiredo Arruda e Suplente 
Analú De Almeida E Almeida; 
Região Araguaia Xingu: Titular - Romeu Martinez e Suplente – 
Região Araguaia Carajás: Titular – Débora Katia Dos Santos Silva e Suplente 

Região Centro Norte Matogrossense: Titular - Lilian Rosa Tavares Bernardo e Suplente 

Região Garças Araguaia: Titular – Rosânia Neves Rosa e Suplente – Vera Lúcia 

Região Médio Araguaia: Titular – Ruberlan Da Silva Rezende e Suplente 
Região Médio Norte Matogrossense: Titular – Aluirson Figueiredo e Suplente 
Fatima Fernandes Silva Oda;Região Norte Matogrossense: Titular – Luiz Fernando Pereira 

Elisiane Schuster; 
Região Noroeste Matogrossense: Titular – Leda Maria De Souza Villaça E Suplente 
Ivania Vargens Tigre Weber; 
Região Oeste Matogrossense: Titular – Maxsuel Monaski E Suplente

Grossense: Titular – Silvia Fernandes Da Cunha Cardoso E 
Luana Aparecida de Souza; 

Grossense: Titular – Flávio Alexandre dos Santos E Suplente 

Teles Pires: Titular Fatima Aparecida Malinki E Suplente – Anke Helga Scwabe;
Região Vale Do Arinos: Titular – Célia Niehues Sôffa E Suplente 

Região Vale Do Peixoto: Titular – Tatiane Aparecida Caseiro Aranda Francisquetti E 
Madson Lopes Fontoura. 

Marcelo de Aécio Costa e Suplente – Josiane 

Ilma Regina De Figueiredo Arruda e Suplente – 

Débora Katia Dos Santos Silva e Suplente – Celso 

Lilian Rosa Tavares Bernardo e Suplente – 

Vera Lúcia 

Ruberlan Da Silva Rezende e Suplente – Lubiane Boer; 
Aluirson Figueiredo e Suplente – Cátia De 

Luiz Fernando Pereira 

Leda Maria De Souza Villaça E Suplente – 

Maxsuel Monaski E Suplente – Verônica 

Silvia Fernandes Da Cunha Cardoso E 

Flávio Alexandre dos Santos E Suplente – Laura 

Anke Helga Scwabe; 
Célia Niehues Sôffa E Suplente – Durval 

Tatiane Aparecida Caseiro Aranda Francisquetti E 



Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914
https://www.cosemsmt.org.br/  
 

Conselho Fiscal 
 
Titular: Mariluci Gonçalves Constante

Suplente – Izabel Wingenbach Da Silva;

Titular: Waldir Alessandro Gabriel 

Suplente – Crisomar Vieira De Carvalho;

Titular -  

Suplente Silas De Oliveira Rezende.

 

Assessoria Técnica  
 
1. Ana Paula Louzada Dos Anjos 

2. Adriano Bispo Zeferino De Paula 

3. Darilene Maria Tenório Santos 

4. Elizabeth De Arruda Pinto 

5. Geny Catarina F. Rodrigues Lopes 

 

Apoiadores/Região 
 

1. Andressa Pires Da Silva Biava 

 

2. Cristian Eduardo Bonapaz -

 

3. Cristiane Perin Da Cunha - 

 

4. Midiã Andréa Rissotte- Vale Do Arinos (Juara)

 

5. Dilma Da Conceição Araújo 

 

6. Elizângela Dias Viotto - Norte Matogrossense (Colider)

 

7. Erislane Aparecida De Oliveira Silva 

 

8. Franco Danny Manciolli Oliveira 

 

 

Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914 E-mail: cosems@cosemsmt.org           
 

Titular: Mariluci Gonçalves Constante 

Izabel Wingenbach Da Silva; 

Titular: Waldir Alessandro Gabriel  

Crisomar Vieira De Carvalho; 

Suplente Silas De Oliveira Rezende. 

Ana Paula Louzada Dos Anjos – Secretária Executiva 

Adriano Bispo Zeferino De Paula - Assessoria Técnica 

Darilene Maria Tenório Santos - Assessoria Técnica 

Elizabeth De Arruda Pinto - Assessoria Técnica 

Geny Catarina F. Rodrigues Lopes – Assessoria Técnica. 

Andressa Pires Da Silva Biava - Média Norte Matogrossense (Tangará Da Serra)

- Sudoeste Matogrossense (Pontes E Lacerda) 

 Norte Araguaia Karajá ( São Félix do Araguaia)

Vale Do Arinos (Juara) 

Dilma Da Conceição Araújo - Centro Norte Matogrossense (Diamantino) 

Norte Matogrossense (Colider) 

Erislane Aparecida De Oliveira Silva - Oeste Matogrossense (Cáceres) 

Franco Danny Manciolli Oliveira - Garças Araguaia (Barra Do Garças) 

Média Norte Matogrossense (Tangará Da Serra) 

 

Araguaia) 
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9. Katlin Cristina De Oliveira 

 

10. Larissa Raquel De Pina Maulin Kchimel 

 

11. Leonardo Sousa De Moraes 

 

12. Riviany Alves Santos - Araguaia Xingú (Porto Alegre Do Norte)

 

13. Theodoro Carlos Magalhães Pinto 

 

14. Valdecir Correia Paz - Alto Tapajós (Alta Floresta)

 

15. Maria Pinheiro Fernandes 

 

16. Jéssica Souza Rocha Valim 
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Katlin Cristina De Oliveira - Sul Matogrossense (Rondonópolis) 

Larissa Raquel De Pina Maulin Kchimel - Baixada Cuiabana (Cuiabá)

Leonardo Sousa De Moraes - Vale Do Peixoto (Peixoto De Azevedo) 

Araguaia Xingú (Porto Alegre Do Norte) 

Theodoro Carlos Magalhães Pinto – Médio Araguaia (Água Boa) 

Alto Tapajós (Alta Floresta) 

Maria Pinheiro Fernandes - Noroeste Matogrossense (Juína).  

Souza Rocha Valim – Teles Pires (Sinop) 

  

Baixada Cuiabana (Cuiabá) 
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RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2020 DO CONSELHO DE 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE  DE MATO GROSSO.

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 

COSEMS/MT 

Endereço: Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edificio Helbor Dual Business, 

sala 441, B. Alvorada.  

Cidade – Cuiabá-

Telefone: (65) 36442406 / 36443914 

CNPJ – 36894301/00

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 

COSEMS/MT é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa,   financeira   e  patrimonial,   de  duração   

indeterminada,   com sede no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

O COSEMS/MT tem por finalidade:

- Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes e seus 

respectivos secretários (as) ou detentores (as) de função equivalente para atuarem em prol 

do desenvolvimento da saúde pública, da universalidade e da igualdade do acesso da

 população aos serviços

descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde 

- Atuar como represe

de Mato Grosso nos órgãos propositivos, consultivos e deliberativos da direção regional, 

estadual e nacional do SUS, principalmente nas Comissões Intergestores Regionais 

(CIRs), Conselho Estadual de 
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RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2020 DO CONSELHO DE 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE  DE MATO GROSSO. 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 

Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edificio Helbor Dual Business, 

- MT - CEP: 78048-250 

(65) 36442406 / 36443914 - E-mail: cosems@cosemsmt.org

36894301/0001-53 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 

COSEMS/MT é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa,   financeira   e  patrimonial,   de  duração   

m sede no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

O COSEMS/MT tem por finalidade: 

Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes e seus 

respectivos secretários (as) ou detentores (as) de função equivalente para atuarem em prol 

desenvolvimento da saúde pública, da universalidade e da igualdade do acesso da

aos serviços de saúde, promovendo ações que fortaleçam a 

descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde 

Atuar como representante institucional das Secretarias Municipais de Saúde 

de Mato Grosso nos órgãos propositivos, consultivos e deliberativos da direção regional, 

estadual e nacional do SUS, principalmente nas Comissões Intergestores Regionais 

(CIRs), Conselho Estadual de Saúde (CES), Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2020 DO CONSELHO DE 

 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso – 

Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edificio Helbor Dual Business, 

cosems@cosemsmt.org   

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso - 

COSEMS/MT é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa,   financeira   e  patrimonial,   de  duração   

m sede no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes e seus 

respectivos secretários (as) ou detentores (as) de função equivalente para atuarem em prol 

desenvolvimento da saúde pública, da universalidade e da igualdade do acesso da

de saúde, promovendo ações que fortaleçam a 

descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde – SUS; 

ntante institucional das Secretarias Municipais de Saúde 

de Mato Grosso nos órgãos propositivos, consultivos e deliberativos da direção regional, 

estadual e nacional do SUS, principalmente nas Comissões Intergestores Regionais 

Saúde (CES), Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
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Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com vistas à 

formulação e valiação da política de saúde, bem como, do seu financiamento, defendendo 

a descentralização das ações e serviç

SÃO PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS DO COSEMS/MT

I – Missão: Representar, defender e apoiar as Secretarias Municipais de Saúde 

de Mato Grosso de forma cooperativa e em consonância com os princípios e diretrizes do 

SUS;  

II – Visão: Consolidar

cooperativo na formulação, avaliação da política e implementação do SUS, com o apoio 

das Secretarias Municipais de Saúde.

2. APRESENTAÇÃO

O COSEMS/MT se orgulha no registro de sua trajetór

realização das ações que contemplam discussões e proposições de ações pautadas nos 

pilares do SUS e nos preceitos democráticos, onde gestores, trabalhadores, usuários e 

demais atores envolvidos com o SUS em Mato Grosso, contribuíram com a

incansável e permanente da efetivação do direito 

 O ano de 2020 foi um ano 

virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana 

em 04 de fevereiro de 2020 e a classificação da Doença pelo novo Coronavírus 2019 

(COVID-19) como pandemia, em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da 

Saúde. A constatação do aumento de números de caso

dos gestores, equipes técnicas, apoiadores e demais parceiros do COSEMS

reduzirmos a ocorrência de novos casos. Em decorrência da pandemia não 

ano de 2020 o encontro estadual, 

reuniões ampliadas, participação ativas nos GT formados em reuniões de CIB, GT 

nacionais, encontros nacionais e estaduais de forma 

mas a maioria das ações se deu de forma remota. O ano d

intensificação das ações de apoio
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Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com vistas à 

formulação e valiação da política de saúde, bem como, do seu financiamento, defendendo 

a descentralização das ações e serviços de saúde e a autonomia dos municípios.

SÃO PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS DO COSEMS/MT

Representar, defender e apoiar as Secretarias Municipais de Saúde 

de Mato Grosso de forma cooperativa e em consonância com os princípios e diretrizes do 

Consolidar-se como um Conselho representativo, atuante e 

cooperativo na formulação, avaliação da política e implementação do SUS, com o apoio 

das Secretarias Municipais de Saúde. 

2. APRESENTAÇÃO 

O COSEMS/MT se orgulha no registro de sua trajetória de 34 anos,  a 

realização das ações que contemplam discussões e proposições de ações pautadas nos 

pilares do SUS e nos preceitos democráticos, onde gestores, trabalhadores, usuários e 

demais atores envolvidos com o SUS em Mato Grosso, contribuíram com a

incansável e permanente da efetivação do direito à saúde. 

O ano de 2020 foi um ano atípico e desafiador para a Saúde 

virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo Novo  Coronavírus (SARS-Cov

em 04 de fevereiro de 2020 e a classificação da Doença pelo novo Coronavírus 2019 

19) como pandemia, em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da 

Saúde. A constatação do aumento de números de casos exigiu muita dedicação por parte 

dos gestores, equipes técnicas, apoiadores e demais parceiros do COSEMS

reduzirmos a ocorrência de novos casos. Em decorrência da pandemia não 

ano de 2020 o encontro estadual, porém foram realizadas várias lives,capacitações web, 

reuniões ampliadas, participação ativas nos GT formados em reuniões de CIB, GT 

nacionais, encontros nacionais e estaduais de forma híbrida quando houve necessidade, 

mas a maioria das ações se deu de forma remota. O ano de 2020 foi marcado também pela 

de apoio nas 16 regiões de saúde, bem como na sua formação 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com vistas à 

formulação e valiação da política de saúde, bem como, do seu financiamento, defendendo 

os de saúde e a autonomia dos municípios. 

SÃO PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS DO COSEMS/MT 

Representar, defender e apoiar as Secretarias Municipais de Saúde 

de Mato Grosso de forma cooperativa e em consonância com os princípios e diretrizes do 

se como um Conselho representativo, atuante e 

cooperativo na formulação, avaliação da política e implementação do SUS, com o apoio 

ia de 34 anos,  a 

realização das ações que contemplam discussões e proposições de ações pautadas nos 

pilares do SUS e nos preceitos democráticos, onde gestores, trabalhadores, usuários e 

demais atores envolvidos com o SUS em Mato Grosso, contribuíram com a busca 

e desafiador para a Saúde Pública, em 

virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

Cov-2), publicada 

em 04 de fevereiro de 2020 e a classificação da Doença pelo novo Coronavírus 2019 

19) como pandemia, em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da 

s exigiu muita dedicação por parte 

dos gestores, equipes técnicas, apoiadores e demais parceiros do COSEMS-MT, a fim de 

reduzirmos a ocorrência de novos casos. Em decorrência da pandemia não realizamos no 

adas várias lives,capacitações web, 

reuniões ampliadas, participação ativas nos GT formados em reuniões de CIB, GT 

quando houve necessidade, 

e 2020 foi marcado também pela 

nas 16 regiões de saúde, bem como na sua formação 
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constante. Insistimos nos diálogos

Assembléia Legislativa, CRO/MT e outros conselhos de classe, além da Gestão da 

Secretaria Estadual de Saúde, ampliando nosso leque de debate, em prol de maior 

resolutividade das ações e melhores resultados para a gestão munici

principalmente em um ano que a saúde estava em evidência para o enfrentamento da 

COVID-19.  

O Relatório que apresentaremos a seguir demonstra que a Diretoria do 

COSEMS/MT, equipe de Assessoria Técnica , de Comunicação e nossos Apoiadores, 

estão sempre empenhados em prol da defesa da vida

3. INTRODUÇÃO

O COSEMS/MT visa ao fortalecimento e ao protagonismo da gestão municipal, 

na defesa dos princípios da universalidade de acesso, da equidade e da integralidade de 

assistência, apoiando a descentra

municípios para planejar as suas ações e serviços e aprovar seus respectivos planos de 

saúde, de acordo com a sua realidade local.

Conforme expresso no seu Regulamento Estatutário:

“Art. 6º - Para a c

seguintes objetivos gerais:  

I – Atuar junto às instâncias municipais, regionais, estaduais e nacional do 

SUS, representando as Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso na 

defesa da saúde pública, realizando atividades e projetos que visem o fortalecimento do 

SUS, podendo receber, em permissão ou concessão de uso, bens móveis e imóveis;” 

   E ainda, conforme expresso no seu Regulamento Estatutário Art. 45º “são 

elaborados no âmbito da Secretaria Executiva deste Conselho, os Relatórios de Atividades 

e os respectivos Relatórios Financeiros, e anualmente ao Conselho Deliberativo e à 

Assembléia Geral é apresentado para aprovação o Relatório Anual de Gestão;” 

 Assim, o subsídio para a elab
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diálogos com os órgãos de Controle, TCE/MT, CRM/MT, 

Assembléia Legislativa, CRO/MT e outros conselhos de classe, além da Gestão da 

Secretaria Estadual de Saúde, ampliando nosso leque de debate, em prol de maior 

resolutividade das ações e melhores resultados para a gestão munici

principalmente em um ano que a saúde estava em evidência para o enfrentamento da 

O Relatório que apresentaremos a seguir demonstra que a Diretoria do 

COSEMS/MT, equipe de Assessoria Técnica , de Comunicação e nossos Apoiadores, 

sempre empenhados em prol da defesa da vida.  

3. INTRODUÇÃO 

O COSEMS/MT visa ao fortalecimento e ao protagonismo da gestão municipal, 

na defesa dos princípios da universalidade de acesso, da equidade e da integralidade de 

assistência, apoiando a descentralização das ações e serviços de saúde e a autonomia dos 

municípios para planejar as suas ações e serviços e aprovar seus respectivos planos de 

saúde, de acordo com a sua realidade local. 

Conforme expresso no seu Regulamento Estatutário: 

Para a consecução dos dispostos no artigo 3º, o COSEMS/MT tem os 

 

Atuar junto às instâncias municipais, regionais, estaduais e nacional do 

SUS, representando as Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso na 

aúde pública, realizando atividades e projetos que visem o fortalecimento do 

SUS, podendo receber, em permissão ou concessão de uso, bens móveis e imóveis;” 

E ainda, conforme expresso no seu Regulamento Estatutário Art. 45º “são 

Secretaria Executiva deste Conselho, os Relatórios de Atividades 

e os respectivos Relatórios Financeiros, e anualmente ao Conselho Deliberativo e à 

Assembléia Geral é apresentado para aprovação o Relatório Anual de Gestão;” 

Assim, o subsídio para a elaboração deste Relatório Anual de Gestão,  são 

de Controle, TCE/MT, CRM/MT, 

Assembléia Legislativa, CRO/MT e outros conselhos de classe, além da Gestão da 

Secretaria Estadual de Saúde, ampliando nosso leque de debate, em prol de maior 

resolutividade das ações e melhores resultados para a gestão municipal do SUS, 

principalmente em um ano que a saúde estava em evidência para o enfrentamento da 

O Relatório que apresentaremos a seguir demonstra que a Diretoria do 

COSEMS/MT, equipe de Assessoria Técnica , de Comunicação e nossos Apoiadores, 

O COSEMS/MT visa ao fortalecimento e ao protagonismo da gestão municipal, 

na defesa dos princípios da universalidade de acesso, da equidade e da integralidade de 

lização das ações e serviços de saúde e a autonomia dos 

municípios para planejar as suas ações e serviços e aprovar seus respectivos planos de 

onsecução dos dispostos no artigo 3º, o COSEMS/MT tem os 

Atuar junto às instâncias municipais, regionais, estaduais e nacional do 

SUS, representando as Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso na 

aúde pública, realizando atividades e projetos que visem o fortalecimento do 

SUS, podendo receber, em permissão ou concessão de uso, bens móveis e imóveis;”  

E ainda, conforme expresso no seu Regulamento Estatutário Art. 45º “são 

Secretaria Executiva deste Conselho, os Relatórios de Atividades 

e os respectivos Relatórios Financeiros, e anualmente ao Conselho Deliberativo e à 

Assembléia Geral é apresentado para aprovação o Relatório Anual de Gestão;”  

oração deste Relatório Anual de Gestão,  são 
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os relatórios quadrimestrais, que contemplam as atividades expressas no Plano de trabalho 

que necessitavam ser reordenad

longo do ano e deliberadas pela Direto

 O COSEMS/MT 

planejamento das ações, considerando o papel do apoio técnico e institucional, e as 

necessidades da gestão municipal do SUS

Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e de seu corpo Técnico

profissional, incluindo Assessoria Técnica , Assessoria de Comunicação e com os 

integrantes do Projeto Apoiadores/Rede Colaborativa. 

 O presente Relatório

desenvolvidos no âmbito do COSEMS/MT durante o ano de 2020. As despesas 

relacionadas a essas atividades são apresentadas no Relatório Financeiro referente ao 

mesmo período, no que se refere às atividades

COSEMS/MT. 

  Conforme se verá a seguir, destaca

grande conquista após 34 anos de sua fundação,  as atividades da Diretoria, Assessoria 

Técnica, da Comunicação e do apoio que 

técnicas, informações sobre a legislação federal e estadual, realização de Reuniões de 

Colegiados de Gestores Municipais no âmbito das regiões de saúde e participação em 

CIR’s, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e

Oficinas Nacionais, Estaduais e Regionais entre Seminários, Encontros, Oficinas de 

Trabalho e as mais variadas  Reuniões, Lives, Webs  com foco sempre na re

de serviços durante a pandemia 

informamos que o monitoramento e a avaliação do plano de trabalho anual não foi 

contemplado em sua plenitude pelas justificativas já citadas na apresentação deste 

relatório. 
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os relatórios quadrimestrais, que contemplam as atividades expressas no Plano de trabalho 

ser reordenados e replanejados conforme as demandas absorvidas ao 

longo do ano e deliberadas pela Diretoria nas reuniões mensais e extraordinárias.  

O COSEMS/MT realizou análise de situação para a elaboração do 

, considerando o papel do apoio técnico e institucional, e as 

necessidades da gestão municipal do SUS, mediante o trabalho do

Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e de seu corpo Técnico

profissional, incluindo Assessoria Técnica , Assessoria de Comunicação e com os 

integrantes do Projeto Apoiadores/Rede Colaborativa.  

O presente Relatório traz as atividades, as discussões e encaminhamentos 

desenvolvidos no âmbito do COSEMS/MT durante o ano de 2020. As despesas 

relacionadas a essas atividades são apresentadas no Relatório Financeiro referente ao 

mesmo período, no que se refere às atividades custeadas, no todo ou em parte, pelo 

Conforme se verá a seguir, destaca-se a inauguração da Sede do COSEMS, uma 

grande conquista após 34 anos de sua fundação,  as atividades da Diretoria, Assessoria 

Técnica, da Comunicação e do apoio que compreendem  elaboração de pareceres, notas 

técnicas, informações sobre a legislação federal e estadual, realização de Reuniões de 

Colegiados de Gestores Municipais no âmbito das regiões de saúde e participação em 

CIR’s, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e participação em CIB, participação em 

Oficinas Nacionais, Estaduais e Regionais entre Seminários, Encontros, Oficinas de 

Trabalho e as mais variadas  Reuniões, Lives, Webs  com foco sempre na re

de serviços durante a pandemia para enfrentamento do COVID-19. Oportunamente 

informamos que o monitoramento e a avaliação do plano de trabalho anual não foi 

contemplado em sua plenitude pelas justificativas já citadas na apresentação deste 

os relatórios quadrimestrais, que contemplam as atividades expressas no Plano de trabalho 

s conforme as demandas absorvidas ao 

ria nas reuniões mensais e extraordinárias.   

análise de situação para a elaboração do 

, considerando o papel do apoio técnico e institucional, e as 

mediante o trabalho dos integrantes da 

Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e de seu corpo Técnico-

profissional, incluindo Assessoria Técnica , Assessoria de Comunicação e com os 

traz as atividades, as discussões e encaminhamentos 

desenvolvidos no âmbito do COSEMS/MT durante o ano de 2020. As despesas 

relacionadas a essas atividades são apresentadas no Relatório Financeiro referente ao 

custeadas, no todo ou em parte, pelo 

se a inauguração da Sede do COSEMS, uma 

grande conquista após 34 anos de sua fundação,  as atividades da Diretoria, Assessoria 

compreendem  elaboração de pareceres, notas 

técnicas, informações sobre a legislação federal e estadual, realização de Reuniões de 

Colegiados de Gestores Municipais no âmbito das regiões de saúde e participação em 

participação em CIB, participação em 

Oficinas Nacionais, Estaduais e Regionais entre Seminários, Encontros, Oficinas de 

Trabalho e as mais variadas  Reuniões, Lives, Webs  com foco sempre na reorganização 

19. Oportunamente 

informamos que o monitoramento e a avaliação do plano de trabalho anual não foi 

contemplado em sua plenitude pelas justificativas já citadas na apresentação deste 
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4.0 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

4.1 ATIVIDADES DA ASSESSORIA

A Assessoria Técnica tem como premissa desenvolver as seguintes 

competências: subsidiar tecnicamente nas questões demandadas pelo CONASEMS, 

questões debatidas no âmbito estadual e as recorrentes demandas municipais; propor e 

participar das discussões sempre que acionados, assessorar tecnicamente nas reuniões de 

Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trabalho, entre outros que se fizerem necessários, 

apoiar tecnicamente as representações do COSEMS/MT em instâncias decisórias e em 

atividades de relacionamento institucional; acompanhar e monitorar matérias legislativas, 

apoiar a operacionalização das decisões das instâncias deliberativas CGM, CIR, 

REUNIÃO DE DIRETORIA, CIB E CES, e participar de projetos e de Grupos Técnicos 

de Trabalho, apoiar tecnicamente os 16 apoiadores regionais.

Destacamos que o primeiro grande evento do ano ocorreu no dia 22/01/2020, 

data que foi inaugurada a Sede do COSEMS, uma grande conquista após 34 anos de sua 

fundação. Na ocasião a cerimônia contou com a participação do Pr

CONASEMS Willames Bezerra, Secretário Executivo do Conasems Mauro Junqueira, 

Secretário de Estado Gilberto Figueiredo, Deputado Estadual Lúdio Cabral, Prefeito de 

Tapurah, os Presidentes de COSEMS ao longo destes 33 anos e gestores municipais. 

Tendo como uma de suas premissas desenvolverem ações que colaborem com a 

gestão municipal para cumprir com as obrigações relacionadas aos instrumentos de gestão 

obrigatórios: Plano Municipal de Saúde, Plano Anual de Trabalho, RAG, SIOPS. Outra 

ação realizada pela assessoria técnica do COSEMS/MT diz respeito ao monitoramento e 

acompanhamento mensal dos pagamentos efetuados pela SES/MT em aos municípios, 

referente aos recursos da APS, Regionalização, PAICI, Assistência Farmacêutica e Média 

e Alta Complexidade, conforme  site da SES 

para municípios,  mensalmente são enviados aos gestores e apoiadores o copilados dos 

pagamentos efetuados em forma de planilha, em dezembro sendo apresentado o 

compilado anual dos pagament

informações do SIOPS e a situação dos municípios quanto à entrega dos relatórios 

bimestral, sendo durante o ano todo repassado informações e ainda dado apoio técnico 
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4.0 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

4.1 ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

A Assessoria Técnica tem como premissa desenvolver as seguintes 

competências: subsidiar tecnicamente nas questões demandadas pelo CONASEMS, 

questões debatidas no âmbito estadual e as recorrentes demandas municipais; propor e 

ões sempre que acionados, assessorar tecnicamente nas reuniões de 

Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trabalho, entre outros que se fizerem necessários, 

apoiar tecnicamente as representações do COSEMS/MT em instâncias decisórias e em 

cionamento institucional; acompanhar e monitorar matérias legislativas, 

apoiar a operacionalização das decisões das instâncias deliberativas CGM, CIR, 

REUNIÃO DE DIRETORIA, CIB E CES, e participar de projetos e de Grupos Técnicos 

amente os 16 apoiadores regionais. 

Destacamos que o primeiro grande evento do ano ocorreu no dia 22/01/2020, 

data que foi inaugurada a Sede do COSEMS, uma grande conquista após 34 anos de sua 

fundação. Na ocasião a cerimônia contou com a participação do Pr

CONASEMS Willames Bezerra, Secretário Executivo do Conasems Mauro Junqueira, 

Secretário de Estado Gilberto Figueiredo, Deputado Estadual Lúdio Cabral, Prefeito de 

Tapurah, os Presidentes de COSEMS ao longo destes 33 anos e gestores municipais. 

Tendo como uma de suas premissas desenvolverem ações que colaborem com a 

gestão municipal para cumprir com as obrigações relacionadas aos instrumentos de gestão 

obrigatórios: Plano Municipal de Saúde, Plano Anual de Trabalho, RAG, SIOPS. Outra 

ada pela assessoria técnica do COSEMS/MT diz respeito ao monitoramento e 

acompanhamento mensal dos pagamentos efetuados pela SES/MT em aos municípios, 

referente aos recursos da APS, Regionalização, PAICI, Assistência Farmacêutica e Média 

e, conforme  site da SES – Informações Financeiras 

para municípios,  mensalmente são enviados aos gestores e apoiadores o copilados dos 

pagamentos efetuados em forma de planilha, em dezembro sendo apresentado o 

compilado anual dos pagamentos. Nesta mesma temática, também é enviado às 

informações do SIOPS e a situação dos municípios quanto à entrega dos relatórios 

bimestral, sendo durante o ano todo repassado informações e ainda dado apoio técnico 

A Assessoria Técnica tem como premissa desenvolver as seguintes 

competências: subsidiar tecnicamente nas questões demandadas pelo CONASEMS, 

questões debatidas no âmbito estadual e as recorrentes demandas municipais; propor e 

ões sempre que acionados, assessorar tecnicamente nas reuniões de 

Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trabalho, entre outros que se fizerem necessários, 

apoiar tecnicamente as representações do COSEMS/MT em instâncias decisórias e em 

cionamento institucional; acompanhar e monitorar matérias legislativas, 

apoiar a operacionalização das decisões das instâncias deliberativas CGM, CIR, 

REUNIÃO DE DIRETORIA, CIB E CES, e participar de projetos e de Grupos Técnicos 

Destacamos que o primeiro grande evento do ano ocorreu no dia 22/01/2020, 

data que foi inaugurada a Sede do COSEMS, uma grande conquista após 34 anos de sua 

fundação. Na ocasião a cerimônia contou com a participação do Presidente do 

CONASEMS Willames Bezerra, Secretário Executivo do Conasems Mauro Junqueira, 

Secretário de Estado Gilberto Figueiredo, Deputado Estadual Lúdio Cabral, Prefeito de 

Tapurah, os Presidentes de COSEMS ao longo destes 33 anos e gestores municipais.  

Tendo como uma de suas premissas desenvolverem ações que colaborem com a 

gestão municipal para cumprir com as obrigações relacionadas aos instrumentos de gestão 

obrigatórios: Plano Municipal de Saúde, Plano Anual de Trabalho, RAG, SIOPS. Outra 

ada pela assessoria técnica do COSEMS/MT diz respeito ao monitoramento e 

acompanhamento mensal dos pagamentos efetuados pela SES/MT em aos municípios, 

referente aos recursos da APS, Regionalização, PAICI, Assistência Farmacêutica e Média 

Informações Financeiras – transferências 

para municípios,  mensalmente são enviados aos gestores e apoiadores o copilados dos 

pagamentos efetuados em forma de planilha, em dezembro sendo apresentado o 

os. Nesta mesma temática, também é enviado às 

informações do SIOPS e a situação dos municípios quanto à entrega dos relatórios 

bimestral, sendo durante o ano todo repassado informações e ainda dado apoio técnico 
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necessário para os municípios que se encontr

A Assessoria técnica participou da atividade realizada nos dias 10 e 11/02/2020 

em Brasília “Oficina Previne Brasil”. A oficina teve como objetivo, apresentar as 

mudanças na implantação do novo financiamento federal da atenção primária à saúde. 

Foram apresentadas todas as mudanças detalhadamente, as portarias publicadas e os 

métodos de cálculos que serão aplicados. Também foram feitos trabalhos em grupos com 

exercícios para apropriação das mudanças, a intenção é que COSEMS, apoio COSEMS e 

SES dos estados possam prestar um apoio aos municípios. 

A assessoria técnica do COSEMS/MT realizou em fevereiro uma oficina para 

tratar da PNAISP – Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas Privadas de Liberdade 

do Sistema Prisional. Essa oficina foi realizada devida

sendo acionados pela SES/MT para aderirem a política. Na Oficina além dos gestores, 

contamos com a participação dos apoiadores regionais, de membros da OAB/MT, 

SESP/MT e SES. No dialogo o COSEMS/MT apresentou suas conside

necessidade de se apontar o papel mais detalhado da SES e SESP em relação à execução 

da política, que vai além de ofertas assistência a esta população, mas envolve transporte 

sanitário, regulação, etc. O dialogo nesta temática não avançou em dec

pandemia, durante o ano ocorreram somente duas webs reuniões. 

Dando continuidade às ações de apoio técnico às regiões e a Diretoria, a 

assessoria técnica do COSEMS/MT organizou a realização da 1° Reunião de Diretoria do 

ano de 2020 realizada em 04/03. Vários temas foram debatidos, dentre eles: a PNAISP, 

Previne Brasil e mudança do financiamento da atenção básica, piso dos ACE/ACS, projeto 

de cirurgias eletivas, proposta de mudança dos objetos do saldo das emendas 

parlamentares que estão no fundo estadual, problemas referentes do complexo regulador e 

pauta de CIB. A primeira reunião teve participação de mais de 75 pessoas. Foi realizada 

também no mês de março foi realizada uma oficina de avaliação com os apoiadores 

regionais, traçando ações para serem desenvolvidas ao longo do ano, inicialmente com 

oficinas regionais para tratar do novo financiamento.  

A assessoria Técnica do COSEMS/MT organizou a realização das Reuniões de 

Diretoria ao longo do ano, sendo no 1° quadrimestre tivemos reuniões via 

quadrimestre algumas via Web e outras presenciais e no 3° quadri
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necessário para os municípios que se encontram com dificuldades.  

A Assessoria técnica participou da atividade realizada nos dias 10 e 11/02/2020 

em Brasília “Oficina Previne Brasil”. A oficina teve como objetivo, apresentar as 

mudanças na implantação do novo financiamento federal da atenção primária à saúde. 

entadas todas as mudanças detalhadamente, as portarias publicadas e os 

métodos de cálculos que serão aplicados. Também foram feitos trabalhos em grupos com 

exercícios para apropriação das mudanças, a intenção é que COSEMS, apoio COSEMS e 

ssam prestar um apoio aos municípios.  

A assessoria técnica do COSEMS/MT realizou em fevereiro uma oficina para 

Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas Privadas de Liberdade 

do Sistema Prisional. Essa oficina foi realizada devida a demanda de gestores que estavam 

sendo acionados pela SES/MT para aderirem a política. Na Oficina além dos gestores, 

contamos com a participação dos apoiadores regionais, de membros da OAB/MT, 

SESP/MT e SES. No dialogo o COSEMS/MT apresentou suas conside

necessidade de se apontar o papel mais detalhado da SES e SESP em relação à execução 

da política, que vai além de ofertas assistência a esta população, mas envolve transporte 

sanitário, regulação, etc. O dialogo nesta temática não avançou em dec

pandemia, durante o ano ocorreram somente duas webs reuniões.  

Dando continuidade às ações de apoio técnico às regiões e a Diretoria, a 

assessoria técnica do COSEMS/MT organizou a realização da 1° Reunião de Diretoria do 

ano de 2020 realizada em 04/03. Vários temas foram debatidos, dentre eles: a PNAISP, 

l e mudança do financiamento da atenção básica, piso dos ACE/ACS, projeto 

de cirurgias eletivas, proposta de mudança dos objetos do saldo das emendas 

parlamentares que estão no fundo estadual, problemas referentes do complexo regulador e 

imeira reunião teve participação de mais de 75 pessoas. Foi realizada 

também no mês de março foi realizada uma oficina de avaliação com os apoiadores 

regionais, traçando ações para serem desenvolvidas ao longo do ano, inicialmente com 

ra tratar do novo financiamento.   

assessoria Técnica do COSEMS/MT organizou a realização das Reuniões de 

Diretoria ao longo do ano, sendo no 1° quadrimestre tivemos reuniões via 

quadrimestre algumas via Web e outras presenciais e no 3° quadrimestre todas realizadas 

A Assessoria técnica participou da atividade realizada nos dias 10 e 11/02/2020 

em Brasília “Oficina Previne Brasil”. A oficina teve como objetivo, apresentar as 

mudanças na implantação do novo financiamento federal da atenção primária à saúde. 

entadas todas as mudanças detalhadamente, as portarias publicadas e os 

métodos de cálculos que serão aplicados. Também foram feitos trabalhos em grupos com 

exercícios para apropriação das mudanças, a intenção é que COSEMS, apoio COSEMS e 

A assessoria técnica do COSEMS/MT realizou em fevereiro uma oficina para 

Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas Privadas de Liberdade 

a demanda de gestores que estavam 

sendo acionados pela SES/MT para aderirem a política. Na Oficina além dos gestores, 

contamos com a participação dos apoiadores regionais, de membros da OAB/MT, 

SESP/MT e SES. No dialogo o COSEMS/MT apresentou suas considerações e a 

necessidade de se apontar o papel mais detalhado da SES e SESP em relação à execução 

da política, que vai além de ofertas assistência a esta população, mas envolve transporte 

sanitário, regulação, etc. O dialogo nesta temática não avançou em decorrência da 

Dando continuidade às ações de apoio técnico às regiões e a Diretoria, a 

assessoria técnica do COSEMS/MT organizou a realização da 1° Reunião de Diretoria do 

ano de 2020 realizada em 04/03. Vários temas foram debatidos, dentre eles: a PNAISP, 

l e mudança do financiamento da atenção básica, piso dos ACE/ACS, projeto 

de cirurgias eletivas, proposta de mudança dos objetos do saldo das emendas 

parlamentares que estão no fundo estadual, problemas referentes do complexo regulador e 

imeira reunião teve participação de mais de 75 pessoas. Foi realizada 

também no mês de março foi realizada uma oficina de avaliação com os apoiadores 

regionais, traçando ações para serem desenvolvidas ao longo do ano, inicialmente com 

assessoria Técnica do COSEMS/MT organizou a realização das Reuniões de 

Diretoria ao longo do ano, sendo no 1° quadrimestre tivemos reuniões via Web, no 2° 

mestre todas realizadas 
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presenciais, incluímos em todas modalidade 

plataforma Google Meet e passou

pelo CONASEMS.  

As reuniões tiveram como evidência o monitor

onde foi intensificado aproximação dos órgãos de controle para que o plano fosse 

implementado e se garantisse atendimento e acesso as UTI’s e Leitos Clínicos dispostos 

no Plano de Contingência Estadual. Cabe ressaltar que no 

muitos esforços e vários enfrentamentos junto a SES. Com realização de reuniões diárias 

com AMM (Associação de Prefeitos), AL (Assembléia Legislativa), TCE ( Tribunal de 

Contas) e PGE (Procuradoria Geral do Estado). Nos diálogos

suas considerações e a necessidade de adequar o plano, que vai além de ofertas de 

assistência ao serviço, mas envolve transporte sanitário, regulação, desta esta forma este 

tema foi debatido em todas as reuniões da Diretoria ao long

Cabe ressaltar que tivemos ganhos muitos significativos, pois em paralelo a isso 

a Câmara técnica de Regulação da CIB foi reativada e fluxos, rotinas dos hospitais de 

referência foram amplamente discutidos, melhorando acesso da população ao serv

entre Reuniões Pactuadas e Realizadas, foram: Reuniões Ordinárias pactuadas: 11  (onze); 

Reuniões Ordinárias realizadas: 06 (seis); Reuniões Técnicas Ampliadas realizadas: 15  

(quinze). As Pautas Priorizadas e Situações Atuais: 1) Fluxo da Urgência e 

ser uma ação dinâmica, que exige constante movimento, o fluxo em pauta está  em via de 

conclusão. Sobretudo a focalização no fluxo de enfrentamento ao COVID 19, que exigiu  

priorização máxima, inclusive construída coletivamente com as regi

Cogestão com o município de Cuiabá 

encaminhamentos e no momento, está em processo de revisão a gestão compartilhada. 3) 

Painel da oncologia -Após grandes esforços para produção do painel, em 

definição, que área  fará a gestão do painel. 4) Política Estadual de Tratamento Fora de 

Domicílio - TFD - O Manual  do TFD está sendo revisado, pois depende de outras Câmaras 

Técnicas, principalmente que cuida da Redes de Atenção à Saúde 

das ações e serviços disponíveis na RAS  do Estado. 5) 

pauta ganhou a agenda da CRT/CIB/MT e será  uma das prioridades para ação de 2021, 

considerando que depende da atuação de outras Câmaras. 6) Pol

Sanitário de Mato Grosso - 

envolvendo o Ministério da Saúde e devido a pandemia, ela será elaborada em 2021.
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presenciais, incluímos em todas modalidade híbrida e remoto inicialmente usando a 

e passou-se a utilizar o Zoom utilizando a licença disponibilizada 

As reuniões tiveram como evidência o monitoramento e as ampliações de UTI, 

onde foi intensificado aproximação dos órgãos de controle para que o plano fosse 

implementado e se garantisse atendimento e acesso as UTI’s e Leitos Clínicos dispostos 

no Plano de Contingência Estadual. Cabe ressaltar que no 1° quadrimestre exigiram

muitos esforços e vários enfrentamentos junto a SES. Com realização de reuniões diárias 

com AMM (Associação de Prefeitos), AL (Assembléia Legislativa), TCE ( Tribunal de 

Contas) e PGE (Procuradoria Geral do Estado). Nos diálogos o COSEMS/MT apresentou 

suas considerações e a necessidade de adequar o plano, que vai além de ofertas de 

assistência ao serviço, mas envolve transporte sanitário, regulação, desta esta forma este 

tema foi debatido em todas as reuniões da Diretoria ao longo do ano.  

Cabe ressaltar que tivemos ganhos muitos significativos, pois em paralelo a isso 

a Câmara técnica de Regulação da CIB foi reativada e fluxos, rotinas dos hospitais de 

referência foram amplamente discutidos, melhorando acesso da população ao serv

entre Reuniões Pactuadas e Realizadas, foram: Reuniões Ordinárias pactuadas: 11  (onze); 

Reuniões Ordinárias realizadas: 06 (seis); Reuniões Técnicas Ampliadas realizadas: 15  

(quinze). As Pautas Priorizadas e Situações Atuais: 1) Fluxo da Urgência e 

ser uma ação dinâmica, que exige constante movimento, o fluxo em pauta está  em via de 

conclusão. Sobretudo a focalização no fluxo de enfrentamento ao COVID 19, que exigiu  

priorização máxima, inclusive construída coletivamente com as regiões e macros regiões. 2) 

Cogestão com o município de Cuiabá -Houveram muitos momentos de discussão, 

encaminhamentos e no momento, está em processo de revisão a gestão compartilhada. 3) 

Após grandes esforços para produção do painel, em 

definição, que área  fará a gestão do painel. 4) Política Estadual de Tratamento Fora de 

O Manual  do TFD está sendo revisado, pois depende de outras Câmaras 

Técnicas, principalmente que cuida da Redes de Atenção à Saúde - RAS, para disponibilidade 

das ações e serviços disponíveis na RAS  do Estado. 5) Home Care - Melhor em casa 

pauta ganhou a agenda da CRT/CIB/MT e será  uma das prioridades para ação de 2021, 

considerando que depende da atuação de outras Câmaras. 6) Política Estadual de Transporte 

 Como esta ação exigirá ser construída coletivamente, inclusive 

envolvendo o Ministério da Saúde e devido a pandemia, ela será elaborada em 2021.

inicialmente usando a 

utilizando a licença disponibilizada 

amento e as ampliações de UTI, 

onde foi intensificado aproximação dos órgãos de controle para que o plano fosse 

implementado e se garantisse atendimento e acesso as UTI’s e Leitos Clínicos dispostos 

1° quadrimestre exigiram-se 

muitos esforços e vários enfrentamentos junto a SES. Com realização de reuniões diárias 

com AMM (Associação de Prefeitos), AL (Assembléia Legislativa), TCE ( Tribunal de 

o COSEMS/MT apresentou 

suas considerações e a necessidade de adequar o plano, que vai além de ofertas de 

assistência ao serviço, mas envolve transporte sanitário, regulação, desta esta forma este 

Cabe ressaltar que tivemos ganhos muitos significativos, pois em paralelo a isso 

a Câmara técnica de Regulação da CIB foi reativada e fluxos, rotinas dos hospitais de 

referência foram amplamente discutidos, melhorando acesso da população ao serviço, 

entre Reuniões Pactuadas e Realizadas, foram: Reuniões Ordinárias pactuadas: 11  (onze); 

Reuniões Ordinárias realizadas: 06 (seis); Reuniões Técnicas Ampliadas realizadas: 15  

(quinze). As Pautas Priorizadas e Situações Atuais: 1) Fluxo da Urgência e  Emergência- por 

ser uma ação dinâmica, que exige constante movimento, o fluxo em pauta está  em via de 

conclusão. Sobretudo a focalização no fluxo de enfrentamento ao COVID 19, que exigiu  

ões e macros regiões. 2) 

Houveram muitos momentos de discussão, 

encaminhamentos e no momento, está em processo de revisão a gestão compartilhada. 3) 

Após grandes esforços para produção do painel, em processo de 

definição, que área  fará a gestão do painel. 4) Política Estadual de Tratamento Fora de 

O Manual  do TFD está sendo revisado, pois depende de outras Câmaras 

, para disponibilidade 

Melhor em casa - Esta 

pauta ganhou a agenda da CRT/CIB/MT e será  uma das prioridades para ação de 2021, 

ítica Estadual de Transporte 

Como esta ação exigirá ser construída coletivamente, inclusive 

envolvendo o Ministério da Saúde e devido a pandemia, ela será elaborada em 2021. 
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Em relação as Pautas Incluídas, Discutidas e Encaminhad

Eletivas as quais houve discussões e encaminhamentos, mas devido a pandemia foi 

suspensa, retomando as discussões após a redução do risco do COVID 19, com 

reorganização, inclusive com retomo de vários procedimentos eletivos. b) SISREG 

módulo Hospitalar – Considerou

dos processos de regulação, as capacitações e implantação do SISREG 

Hospitalar ganhou a agenda de trabalho da Câmara e da regulação. 

Esta ação foi resposta a uma necessidade de garantir transparência no acesso a esse 

procedimento. d) Admissão de pacientes COVID

Pandemia exigiu agenda imediata de acesso aos usuários acometido pelo Coronavírus, 

considerando sua  velocidade de transmissibilidade e riscos do agravamento imprevisível, 

somado a falta de vacina, de medicamentos com protocolos validados por consensos e a 

capacidade mutação do vírus. 

percepção de várias ações qu

relação a atuação da Câmara da Regulação houve a necessidade de ampla discussão e 

adequação a realidade e aos preceitos legais de funcionamento deste coletivo técnico que 

subsidia a decisão dos gestores

Política Estadual de Regulação do SUS, no âmbito do estado de Mato Grosso e Decreto 

670 de 07 de outubro de 2020, que regulamenta os termos da Lei 10.783 em decorrência 

ao atendimento do Ministério P

a lei para publicidade das ações da regulação, que garanta acesso aos serviços regulados. 

g) Panorama situacional das ações de regulação no estado de Mato Grosso 

situacional atual da regulação produzido inicialmente pelo COSEMS/MT, mas 

incorporado como ação da CRT e já sendo utilizadas por áreas da regulação para respostas 

as necessidades apontadas. Destacamos documentos elaborados e encaminhados para 

pactuação na CIB/MT sendo eles: 

discutido com os ERS, Hospitais sob gestão estadual, Centrais de Regulação e médicos 

reguladores das 16 Regiões de Saúde do estado de Mato Grosso). 

Estadual Nº 001-2020 referente a “Critérios para a

Pandemia COVID-19 nas Unidades Hospitalares” (disponível na página da SES/MT 

da CIB/MT). c) Protocolo de Regulação para o exame de PET

MT (Resolução CIB/MT Nº 074 de 03/09/2020). 

serviços de oncologia sob gestão da SES/MT (Resolução CIB/MT Nº 080 de 08/10/2020). 
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Em relação as Pautas Incluídas, Discutidas e Encaminhadas como: 

Eletivas as quais houve discussões e encaminhamentos, mas devido a pandemia foi 

suspensa, retomando as discussões após a redução do risco do COVID 19, com 

reorganização, inclusive com retomo de vários procedimentos eletivos. b) SISREG 

Considerou-se a necessidade de padronização do acesso e integração 

dos processos de regulação, as capacitações e implantação do SISREG 

Hospitalar ganhou a agenda de trabalho da Câmara e da regulação. c) Fluxo do PET

posta a uma necessidade de garantir transparência no acesso a esse 

Admissão de pacientes COVID-19 nos Hospitais - O enfrentamento a 

Pandemia exigiu agenda imediata de acesso aos usuários acometido pelo Coronavírus, 

dade de transmissibilidade e riscos do agravamento imprevisível, 

somado a falta de vacina, de medicamentos com protocolos validados por consensos e a 

capacidade mutação do vírus. e)  Regimento Interno da CTREG/CIB/MT 

percepção de várias ações que precisavam ser alinhadas com o Regimento Interno em 

relação a atuação da Câmara da Regulação houve a necessidade de ampla discussão e 

adequação a realidade e aos preceitos legais de funcionamento deste coletivo técnico que 

subsidia a decisão dos gestores. f) Lei 10.783 de 28/12/2018 – sobre a transparência na 

Política Estadual de Regulação do SUS, no âmbito do estado de Mato Grosso e Decreto 

670 de 07 de outubro de 2020, que regulamenta os termos da Lei 10.783 em decorrência 

ao atendimento do Ministério Público – MP que exigiu organizar ferramentas que cumpra 

a lei para publicidade das ações da regulação, que garanta acesso aos serviços regulados. 

Panorama situacional das ações de regulação no estado de Mato Grosso 

gulação produzido inicialmente pelo COSEMS/MT, mas 

incorporado como ação da CRT e já sendo utilizadas por áreas da regulação para respostas 

as necessidades apontadas. Destacamos documentos elaborados e encaminhados para 

pactuação na CIB/MT sendo eles: a) Fluxo de Regulação COVID-19 (apresentado e 

discutido com os ERS, Hospitais sob gestão estadual, Centrais de Regulação e médicos 

reguladores das 16 Regiões de Saúde do estado de Mato Grosso). 

2020 referente a “Critérios para admissão de pacientes em tempos de 

19 nas Unidades Hospitalares” (disponível na página da SES/MT 

Protocolo de Regulação para o exame de PET-CT sob gestão do Estado de 

MT (Resolução CIB/MT Nº 074 de 03/09/2020). d) Protocolo e Fluxo de Regulação dos 

serviços de oncologia sob gestão da SES/MT (Resolução CIB/MT Nº 080 de 08/10/2020). 

as como: a) Cirurgias 

Eletivas as quais houve discussões e encaminhamentos, mas devido a pandemia foi 

suspensa, retomando as discussões após a redução do risco do COVID 19, com 

reorganização, inclusive com retomo de vários procedimentos eletivos. b) SISREG 

se a necessidade de padronização do acesso e integração 

dos processos de regulação, as capacitações e implantação do SISREG – módulo 

Fluxo do PET-CT - 

posta a uma necessidade de garantir transparência no acesso a esse 

O enfrentamento a 

Pandemia exigiu agenda imediata de acesso aos usuários acometido pelo Coronavírus, 

dade de transmissibilidade e riscos do agravamento imprevisível, 

somado a falta de vacina, de medicamentos com protocolos validados por consensos e a 

Regimento Interno da CTREG/CIB/MT - Devido a 

e precisavam ser alinhadas com o Regimento Interno em 

relação a atuação da Câmara da Regulação houve a necessidade de ampla discussão e 

adequação a realidade e aos preceitos legais de funcionamento deste coletivo técnico que 

sobre a transparência na 

Política Estadual de Regulação do SUS, no âmbito do estado de Mato Grosso e Decreto 

670 de 07 de outubro de 2020, que regulamenta os termos da Lei 10.783 em decorrência 

MP que exigiu organizar ferramentas que cumpra 

a lei para publicidade das ações da regulação, que garanta acesso aos serviços regulados. 

Panorama situacional das ações de regulação no estado de Mato Grosso - Levantamento 

gulação produzido inicialmente pelo COSEMS/MT, mas 

incorporado como ação da CRT e já sendo utilizadas por áreas da regulação para respostas 

as necessidades apontadas. Destacamos documentos elaborados e encaminhados para 

19 (apresentado e 

discutido com os ERS, Hospitais sob gestão estadual, Centrais de Regulação e médicos 

reguladores das 16 Regiões de Saúde do estado de Mato Grosso). b) Nota Técnica 

dmissão de pacientes em tempos de 

19 nas Unidades Hospitalares” (disponível na página da SES/MT - link 

CT sob gestão do Estado de 

olo e Fluxo de Regulação dos 

serviços de oncologia sob gestão da SES/MT (Resolução CIB/MT Nº 080 de 08/10/2020). 
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e). Informativos sobre o processo de implantação do SISREG módulo hospitalar com 

capacitação.  

Outros temas recorrentes nas reuniões foram à so

notas técnicas referentes à execução dos recursos COVID 

publicadas pelo TCE/MT referentes à COVID

saúde indígena SES/MT) para que os DSEI’s possam ter acesso com

municipal no E-SUS Notifica, onde foi feita a sugestão para incluir no Indica/SUS um 

módulo para a saúde indígena, sendo esta demanda incluída e assim passou

maior aproximação dos municípios e da SES junto aos DSEI’s.   

A discussão sobre Exames LACEN/MT foi amplamente discutida, os temas mais 

debatidos foram a demora na entrega dos exames estava prejudicando os municípios e 

ainda o COSEMS propôs fazer o levantamento dos exames represados para diálogo e 

proposição de encaminhame

Informativo diário x Dados Tabulados informados pelos Municípios), em CIB o tema 

passou a ser pauta permanente e ser amplamente discutido, em todas as reuniões, a 

Diretoria e equipe discutiu com a ár

do LACEN, a proposta  do LACEN para atender os exames considerando a ampliação da 

coleta RT-PCR pelos municípios com a distribuição do SWAB/tubo, e distribuição dos 

testes rápidos, a situação do apoio ju

laudos. Registramos que este período o marco das reuniões foram minimizar as mazelas 

trazidas pela pandemia e que foram centrados esforços para que os municípios pudessem 

conter a ampliação da pandemia, u

mais críticos com um aumento significativo no número de mortes por COVID. Portanto as 

discussões se centraram nos exames e isso trouxe avanços o LACEN/MT melhorou sua 

capacidade de testagem no 2° quadrimestre

intenção é sempre evitar que os usuários cheguem ao serviço e tenham agravamento dos 

casos, o desafio passou a ser o monitoramento e isolamento dos casos em momento 

oportuno.  

A Assessoria Técnica dialogou com a Diretoria e Apoiadores os Indicadores de 

Desempenho no E-gestor, principalmente sobre a mudança de financiamento discutimos 

em Reunião de Diretoria e percebemos que vários municípios estão com informações 

zeradas. Principalmente em aferição de pressão e consultas odontológicas. Esse tema foi 
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. Informativos sobre o processo de implantação do SISREG módulo hospitalar com 

Outros temas recorrentes nas reuniões foram à socialização das normativas e 

notas técnicas referentes à execução dos recursos COVID – 19, as últimas normativas 

publicadas pelo TCE/MT referentes à COVID-19, Diálogo com a COAPRE (área técnica 

saúde indígena SES/MT) para que os DSEI’s possam ter acesso com

SUS Notifica, onde foi feita a sugestão para incluir no Indica/SUS um 

módulo para a saúde indígena, sendo esta demanda incluída e assim passou

maior aproximação dos municípios e da SES junto aos DSEI’s.    

ussão sobre Exames LACEN/MT foi amplamente discutida, os temas mais 

debatidos foram a demora na entrega dos exames estava prejudicando os municípios e 

ainda o COSEMS propôs fazer o levantamento dos exames represados para diálogo e 

proposição de encaminhamentos, (Divergências do quantitativo informado no Boletim 

Informativo diário x Dados Tabulados informados pelos Municípios), em CIB o tema 

passou a ser pauta permanente e ser amplamente discutido, em todas as reuniões, a 

Diretoria e equipe discutiu com a área técnica responsável a real Capacidade de testagem 

do LACEN para atender os exames considerando a ampliação da 

PCR pelos municípios com a distribuição do SWAB/tubo, e distribuição dos 

testes rápidos, a situação do apoio junto ao MS para melhorar o resultado/tempo hábil dos 

laudos. Registramos que este período o marco das reuniões foram minimizar as mazelas 

trazidas pela pandemia e que foram centrados esforços para que os municípios pudessem 

conter a ampliação da pandemia, uma vez que sempre estivemos como um dos estados 

mais críticos com um aumento significativo no número de mortes por COVID. Portanto as 

discussões se centraram nos exames e isso trouxe avanços o LACEN/MT melhorou sua 

capacidade de testagem no 2° quadrimestre e em 24 h já dispunha dos resultados, pois a 

intenção é sempre evitar que os usuários cheguem ao serviço e tenham agravamento dos 

casos, o desafio passou a ser o monitoramento e isolamento dos casos em momento 

A Assessoria Técnica dialogou com a Diretoria e Apoiadores os Indicadores de 

gestor, principalmente sobre a mudança de financiamento discutimos 

em Reunião de Diretoria e percebemos que vários municípios estão com informações 

palmente em aferição de pressão e consultas odontológicas. Esse tema foi 

. Informativos sobre o processo de implantação do SISREG módulo hospitalar com 

cialização das normativas e 

as últimas normativas 

19, Diálogo com a COAPRE (área técnica 

saúde indígena SES/MT) para que os DSEI’s possam ter acesso como perfil gestor 

SUS Notifica, onde foi feita a sugestão para incluir no Indica/SUS um 

módulo para a saúde indígena, sendo esta demanda incluída e assim passou-se a ter uma 

ussão sobre Exames LACEN/MT foi amplamente discutida, os temas mais 

debatidos foram a demora na entrega dos exames estava prejudicando os municípios e 

ainda o COSEMS propôs fazer o levantamento dos exames represados para diálogo e 

ntos, (Divergências do quantitativo informado no Boletim 

Informativo diário x Dados Tabulados informados pelos Municípios), em CIB o tema 

passou a ser pauta permanente e ser amplamente discutido, em todas as reuniões, a 

ea técnica responsável a real Capacidade de testagem 

do LACEN para atender os exames considerando a ampliação da 

PCR pelos municípios com a distribuição do SWAB/tubo, e distribuição dos 

nto ao MS para melhorar o resultado/tempo hábil dos 

laudos. Registramos que este período o marco das reuniões foram minimizar as mazelas 

trazidas pela pandemia e que foram centrados esforços para que os municípios pudessem 

ma vez que sempre estivemos como um dos estados 

mais críticos com um aumento significativo no número de mortes por COVID. Portanto as 

discussões se centraram nos exames e isso trouxe avanços o LACEN/MT melhorou sua 

e em 24 h já dispunha dos resultados, pois a 

intenção é sempre evitar que os usuários cheguem ao serviço e tenham agravamento dos 

casos, o desafio passou a ser o monitoramento e isolamento dos casos em momento 

A Assessoria Técnica dialogou com a Diretoria e Apoiadores os Indicadores de 

gestor, principalmente sobre a mudança de financiamento discutimos 

em Reunião de Diretoria e percebemos que vários municípios estão com informações 

palmente em aferição de pressão e consultas odontológicas. Esse tema foi 
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amplamente discutido com o Diogo e Marcela da Assessoria do CONASEMS  e 

esclarecido que é necessário atualizar as versões do E

por todos os profissionais e é necessário checar junto aos sistemas privados a integração, 

pois alguns campos que nestes sistemas não são obrigatórios no E

esse tema foi pautado nas reuniões e ainda realizado oficinas nas regiões em reuniões de 

CGM coordenadas pelo Vice 

Destacamos que as oficinas do Guia proporcionaram  momentos ricos de troca 

de experiências, pois a partir da 3° Oficina foram incluídos momentos de socialização de 

implantação do guia nos municípios e ainda um processo 

reorganização dos processos de trabalho das equipes, 

percebemos que as regiões além de se aproximarem, desenvolveram ações macro 

regionais, tendo momentos de pactuação que foram além das proposições do gui

ações do guia eram socializadas em todas as reuniões de Diretoria.

Ao todo foram:  0

oficina, 11 Web Reuniões de Programação 

Campo Verde e 01 Reunião c

principais resultados destacamos:

SES nível central, Escritórios Regionais de Saúde, COSEMS e municípios (incluindo suas 

coordenações e os pontos de atenção); Diagnóstico da organização da RAS nas regiões e 

macrorregiões de saúde, Revisão dos Planos de Contingência municipais e regionais; 

Reconhecimento das macrorregiões de saúde: seus atores e o papel na rede de atenção à saúde de 

Mato Grosso, suas fragilidades, potencialidades e necessidades; Fortalecimento do apoio técnicos 

dos ERS aos municípios; Qualificação técnica para organização das ações necessárias para o 

enfrentamento da Pandemia, Implantação do Plano de Cuidados Integrados entre a AH

no município de Campo Verde; Trocas de experiências exitosas entre os municípios; 

Disponibilização, pelo CONASEMS, da ferramenta Zoom à COGAP/SAS/SES, aos 16 ERS e 

municípios; Reconhecimento do papel fundamental da APS e a importância de se organ

macroprocessos, em especial, territorialização, classificação de risco, estratificação de risco. O 

processo de implantação do Guia trouxe vários desafios que serão apresentados na 1° CIB de 2021 

para pactuação das ações, são eles: Ampliar a conec

Reorganizar as agendas sobrecarregadas das equipes estaduais e municipais para 

realização de processos de educação permanente; Programar as ações propostas  pelo Guia 

Orientador: monitorar os planos de ação propostos nas Webs

avanços e as ações que ainda precisam ser realizadas; Iniciar a elaboração do 
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amplamente discutido com o Diogo e Marcela da Assessoria do CONASEMS  e 

esclarecido que é necessário atualizar as versões do E-SUS e preencher todos os campos 

is e é necessário checar junto aos sistemas privados a integração, 

pois alguns campos que nestes sistemas não são obrigatórios no E-SUS são, desta forma 

esse tema foi pautado nas reuniões e ainda realizado oficinas nas regiões em reuniões de 

s pelo Vice - Regional e Apoiadores. 

Destacamos que as oficinas do Guia proporcionaram  momentos ricos de troca 

de experiências, pois a partir da 3° Oficina foram incluídos momentos de socialização de 

implantação do guia nos municípios e ainda um processo de aprendizado rico e de 

reorganização dos processos de trabalho das equipes, com a implantação do Guia 

percebemos que as regiões além de se aproximarem, desenvolveram ações macro 

regionais, tendo momentos de pactuação que foram além das proposições do gui

ações do guia eram socializadas em todas as reuniões de Diretoria. 

09 Webs Oficinas Temáticas = entre 110 e 427 acessos por 

11 Web Reuniões de Programação = média de 60 participantes, 

Campo Verde e 01 Reunião com Gestão Hospitalar e Hospitais Regionais, 

principais resultados destacamos: Ampla articulação e integração entre os diversos setores da 

SES nível central, Escritórios Regionais de Saúde, COSEMS e municípios (incluindo suas 

tos de atenção); Diagnóstico da organização da RAS nas regiões e 

macrorregiões de saúde, Revisão dos Planos de Contingência municipais e regionais; 

Reconhecimento das macrorregiões de saúde: seus atores e o papel na rede de atenção à saúde de 

suas fragilidades, potencialidades e necessidades; Fortalecimento do apoio técnicos 

dos ERS aos municípios; Qualificação técnica para organização das ações necessárias para o 

enfrentamento da Pandemia, Implantação do Plano de Cuidados Integrados entre a AH

no município de Campo Verde; Trocas de experiências exitosas entre os municípios; 

Disponibilização, pelo CONASEMS, da ferramenta Zoom à COGAP/SAS/SES, aos 16 ERS e 

municípios; Reconhecimento do papel fundamental da APS e a importância de se organ

macroprocessos, em especial, territorialização, classificação de risco, estratificação de risco. O 

processo de implantação do Guia trouxe vários desafios que serão apresentados na 1° CIB de 2021 

das ações, são eles: Ampliar a conectividade nos municípios e ERS; 

Reorganizar as agendas sobrecarregadas das equipes estaduais e municipais para 

realização de processos de educação permanente; Programar as ações propostas  pelo Guia 

Orientador: monitorar os planos de ação propostos nas Webs Oficinas, identificando os 

avanços e as ações que ainda precisam ser realizadas; Iniciar a elaboração do 

amplamente discutido com o Diogo e Marcela da Assessoria do CONASEMS  e 

SUS e preencher todos os campos 

is e é necessário checar junto aos sistemas privados a integração, 

SUS são, desta forma 

esse tema foi pautado nas reuniões e ainda realizado oficinas nas regiões em reuniões de 

Destacamos que as oficinas do Guia proporcionaram  momentos ricos de troca 

de experiências, pois a partir da 3° Oficina foram incluídos momentos de socialização de 

de aprendizado rico e de 

om a implantação do Guia 

percebemos que as regiões além de se aproximarem, desenvolveram ações macro 

regionais, tendo momentos de pactuação que foram além das proposições do guia. As 

= entre 110 e 427 acessos por 

= média de 60 participantes, 01 reunião com 

om Gestão Hospitalar e Hospitais Regionais, dentre os 

Ampla articulação e integração entre os diversos setores da 

SES nível central, Escritórios Regionais de Saúde, COSEMS e municípios (incluindo suas 

tos de atenção); Diagnóstico da organização da RAS nas regiões e 

macrorregiões de saúde, Revisão dos Planos de Contingência municipais e regionais; 

Reconhecimento das macrorregiões de saúde: seus atores e o papel na rede de atenção à saúde de 

suas fragilidades, potencialidades e necessidades; Fortalecimento do apoio técnicos 

dos ERS aos municípios; Qualificação técnica para organização das ações necessárias para o 

enfrentamento da Pandemia, Implantação do Plano de Cuidados Integrados entre a AH  e a APS 

no município de Campo Verde; Trocas de experiências exitosas entre os municípios; 

Disponibilização, pelo CONASEMS, da ferramenta Zoom à COGAP/SAS/SES, aos 16 ERS e 

municípios; Reconhecimento do papel fundamental da APS e a importância de se organizar seus 

macroprocessos, em especial, territorialização, classificação de risco, estratificação de risco. O 

processo de implantação do Guia trouxe vários desafios que serão apresentados na 1° CIB de 2021 

tividade nos municípios e ERS; 

Reorganizar as agendas sobrecarregadas das equipes estaduais e municipais para 

realização de processos de educação permanente; Programar as ações propostas  pelo Guia 

Oficinas, identificando os 

avanços e as ações que ainda precisam ser realizadas; Iniciar a elaboração do 
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Planejamento Regional Integrado (PRI); Dar continuidade nas discussões e 

implementação da RAS, ampliando a articulação entre os níveis de atenção; Rep

organização das nossas macrorregiões de saúde; Ampliar a  infraestrutura e qualificar as 

equipes para a utilização das tecnologias da informação e comunicação para atividades a 

distância relacionadas à saúde: tele atendimento, tele consultoria, tel

educação; Implantar o plano de cuidados integrados entre a APS e a Atenção Ambulatorial 

e Hospitalar; Revisar os processos de trabalho das equipes frente a agilidade que a 

tecnologia nos proporciona  (processos de trabalho mais ágeis); 

com ESF; Grande proporção de mudanças na gestão municipal. A equipe Condutora no 

estado tem o seguinte cronograma para 2021: Manter Web Reuniões mensais do Grupo 

Condutor com o apoio dos Facilitadores do CONASS para programação das

monitoramento dos planos de ação, Realizar Web Reunião para apresentação resumida das 

ações que foram realizadas no processo de implantação do Guia, para os novos gestores 

municipais (secretários e prefeitos), Realizar Web Oficinas com os seguinte

Rastreamento de Contatos, Saúde Mental, Segurança do Paciente e Atualização referente à 

4ª Edição do Guia Orientador, dentre outros que surgirem no decorrer do processo. 

A Assessoria técnica se reuniu 

indicadores do citopatológico, onde houve avanço significativo no credenciamento de 

laboratórios facilitando acesso da população e ainda melhoria do serviço ofertado, desta 

ação foi publicada Nota Informativa sobre o SISCAN e ainda uma melhor pactuação das

ações visando além de garantir o serviço, fazer com que as metas fossem alcançadas. 

Outra ação da Assessoria Técnica foi a participação junto com a SES de três (03) 

reuniões para finalização do Projeto da Portaria 1812 para o fortalecimento das regiões e

dos processos para a atualização do Planejamento Regional Integrado (PRI), que em MT 

segue desatualizado desde 2005. A Assessoria Técnica também participou da Oficina de 

Monitoramento e Avaliação promovida pelo SEINSF núcleo de MT em parceria com o 

ISC da UFBA, na ocasião tivemos participação também dos apoiadores e foi um momento 

de aprimoramento dos conceitos de Avaliação e Monitoramento, com exercícios práticos, 

a oficina foi dividida em 04 etapas com duração de 16 hs. 

A Assessoria técnica juntamente c

realizaram mobilização intensa para participação do I Congresso Virtual do CONASEM e 

para participação na I Mostra Virtual, tivemos participação ativa de gestores, técnicos e 

ainda 31 trabalhos inscritos, sendo destaq
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Planejamento Regional Integrado (PRI); Dar continuidade nas discussões e 

implementação da RAS, ampliando a articulação entre os níveis de atenção; Rep

organização das nossas macrorregiões de saúde; Ampliar a  infraestrutura e qualificar as 

equipes para a utilização das tecnologias da informação e comunicação para atividades a 

distância relacionadas à saúde: tele atendimento, tele consultoria, telediagnóstico e tele

educação; Implantar o plano de cuidados integrados entre a APS e a Atenção Ambulatorial 

e Hospitalar; Revisar os processos de trabalho das equipes frente a agilidade que a 

tecnologia nos proporciona  (processos de trabalho mais ágeis); Ampliar cobertura da APS 

com ESF; Grande proporção de mudanças na gestão municipal. A equipe Condutora no 

estado tem o seguinte cronograma para 2021: Manter Web Reuniões mensais do Grupo 

Condutor com o apoio dos Facilitadores do CONASS para programação das

monitoramento dos planos de ação, Realizar Web Reunião para apresentação resumida das 

ações que foram realizadas no processo de implantação do Guia, para os novos gestores 

municipais (secretários e prefeitos), Realizar Web Oficinas com os seguinte

Rastreamento de Contatos, Saúde Mental, Segurança do Paciente e Atualização referente à 

4ª Edição do Guia Orientador, dentre outros que surgirem no decorrer do processo. 

A Assessoria técnica se reuniu com a área técnica da SES por conta dos 

citopatológico, onde houve avanço significativo no credenciamento de 

laboratórios facilitando acesso da população e ainda melhoria do serviço ofertado, desta 

ação foi publicada Nota Informativa sobre o SISCAN e ainda uma melhor pactuação das

ações visando além de garantir o serviço, fazer com que as metas fossem alcançadas. 

Outra ação da Assessoria Técnica foi a participação junto com a SES de três (03) 

reuniões para finalização do Projeto da Portaria 1812 para o fortalecimento das regiões e

dos processos para a atualização do Planejamento Regional Integrado (PRI), que em MT 

segue desatualizado desde 2005. A Assessoria Técnica também participou da Oficina de 

Monitoramento e Avaliação promovida pelo SEINSF núcleo de MT em parceria com o 

UFBA, na ocasião tivemos participação também dos apoiadores e foi um momento 

de aprimoramento dos conceitos de Avaliação e Monitoramento, com exercícios práticos, 

a oficina foi dividida em 04 etapas com duração de 16 hs.  

A Assessoria técnica juntamente com o Apoio e Assessoria de Comunicação 

realizaram mobilização intensa para participação do I Congresso Virtual do CONASEM e 

para participação na I Mostra Virtual, tivemos participação ativa de gestores, técnicos e 

ainda 31 trabalhos inscritos, sendo destaque um deles. 

Planejamento Regional Integrado (PRI); Dar continuidade nas discussões e 

implementação da RAS, ampliando a articulação entre os níveis de atenção; Repensar a 

organização das nossas macrorregiões de saúde; Ampliar a  infraestrutura e qualificar as 

equipes para a utilização das tecnologias da informação e comunicação para atividades a 

ediagnóstico e tele-

educação; Implantar o plano de cuidados integrados entre a APS e a Atenção Ambulatorial 

e Hospitalar; Revisar os processos de trabalho das equipes frente a agilidade que a 

Ampliar cobertura da APS 

com ESF; Grande proporção de mudanças na gestão municipal. A equipe Condutora no 

estado tem o seguinte cronograma para 2021: Manter Web Reuniões mensais do Grupo 

Condutor com o apoio dos Facilitadores do CONASS para programação das ações e 

monitoramento dos planos de ação, Realizar Web Reunião para apresentação resumida das 

ações que foram realizadas no processo de implantação do Guia, para os novos gestores 

municipais (secretários e prefeitos), Realizar Web Oficinas com os seguintes temas: 

Rastreamento de Contatos, Saúde Mental, Segurança do Paciente e Atualização referente à 

4ª Edição do Guia Orientador, dentre outros que surgirem no decorrer do processo.  

com a área técnica da SES por conta dos 

citopatológico, onde houve avanço significativo no credenciamento de 

laboratórios facilitando acesso da população e ainda melhoria do serviço ofertado, desta 

ação foi publicada Nota Informativa sobre o SISCAN e ainda uma melhor pactuação das 

ações visando além de garantir o serviço, fazer com que as metas fossem alcançadas.  

Outra ação da Assessoria Técnica foi a participação junto com a SES de três (03) 

reuniões para finalização do Projeto da Portaria 1812 para o fortalecimento das regiões e 

dos processos para a atualização do Planejamento Regional Integrado (PRI), que em MT 

segue desatualizado desde 2005. A Assessoria Técnica também participou da Oficina de 

Monitoramento e Avaliação promovida pelo SEINSF núcleo de MT em parceria com o 

UFBA, na ocasião tivemos participação também dos apoiadores e foi um momento 

de aprimoramento dos conceitos de Avaliação e Monitoramento, com exercícios práticos, 

om o Apoio e Assessoria de Comunicação 

realizaram mobilização intensa para participação do I Congresso Virtual do CONASEM e 

para participação na I Mostra Virtual, tivemos participação ativa de gestores, técnicos e 
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 Assim, todas as ações elencadas acima, as iniciativas, projetos e processos de 

trabalho da equipe de Assessoria do COSEMS/MT pautados nos marcos legais e 

constitutivos e ainda aqueles validados pela Diretoria, são articulados com vistas à 

promoção de resultados tantos qualitativos e quantitativos, para cumprirmos nossa missão 

institucional e que promovam impactos no fortalecimento da gestão municipal e sempre 

para que os municípios garantam saúde e acesso a sua população de forma resolutiva. 

4.2 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A comunicação enfrentou dois momentos distintos neste período, a parte mais 

crítica da pandemia e o seu abrandamento. Nas duas situações continuamos focando na 

produção de conteúdo para o site, whatsapp, Facebook e Instagram. No momento mais 

intenso nós focamos na informação, com a divulgação dos web encontros, das mudanças 

do guia e as atualizações da pandemia. Já neste momento, de abrandamento, reforçamos 

as pautas positivas, como dos aniversariantes, o clipping e a troca de informações de 

forma mais didática.  

O maior desafio da comunicação do COSEMS/MT foi criar uma linha de 

trabalho que atendesse o Conselho em si, dando destaque às suas ações, reuniões, 

deliberações, pautas e outros. Percebia

pautada nas ações dos municípios que possuíam assessoria, deixando de lado, por 

consequência, municípios sem apoio na área comunicacional e mesmo as ações do 

COSEMS/MT. 

A atual estratégia vem dando muito certo, uma vez que dá mais destaque às 

ações do Cosems/MT e tamb

clipping passou de fato, a fazer parte do escopo da comunicação, sendo veiculado uma vez 

por semana. Os conteúdos chegam por WhatsApp, e

são amplamente divulgados no si

Como consequência, passamos a dar mais espaço para conteúdos exclusivos, 

que poderiam ser compartilhados e divulgados no interior. A publicação do aniversariante 

do dia também tem gerado acessos de modo geral 

interações interessantes no grupo de WhatsApp. 
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Assim, todas as ações elencadas acima, as iniciativas, projetos e processos de 

trabalho da equipe de Assessoria do COSEMS/MT pautados nos marcos legais e 

constitutivos e ainda aqueles validados pela Diretoria, são articulados com vistas à 

tantos qualitativos e quantitativos, para cumprirmos nossa missão 

promovam impactos no fortalecimento da gestão municipal e sempre 

para que os municípios garantam saúde e acesso a sua população de forma resolutiva. 

4.2 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

A comunicação enfrentou dois momentos distintos neste período, a parte mais 

crítica da pandemia e o seu abrandamento. Nas duas situações continuamos focando na 

produção de conteúdo para o site, whatsapp, Facebook e Instagram. No momento mais 

camos na informação, com a divulgação dos web encontros, das mudanças 

do guia e as atualizações da pandemia. Já neste momento, de abrandamento, reforçamos 

as pautas positivas, como dos aniversariantes, o clipping e a troca de informações de 

O maior desafio da comunicação do COSEMS/MT foi criar uma linha de 

trabalho que atendesse o Conselho em si, dando destaque às suas ações, reuniões, 

deliberações, pautas e outros. Percebia-se que a estratégia utilizada antes estava muito 

ações dos municípios que possuíam assessoria, deixando de lado, por 

consequência, municípios sem apoio na área comunicacional e mesmo as ações do 

A atual estratégia vem dando muito certo, uma vez que dá mais destaque às 

ações do Cosems/MT e também aos municípios como um todo (141 municípios). O 

clipping passou de fato, a fazer parte do escopo da comunicação, sendo veiculado uma vez 

por semana. Os conteúdos chegam por WhatsApp, e-mail e demais fontes de informação e 

são amplamente divulgados no site, Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp. 

Como consequência, passamos a dar mais espaço para conteúdos exclusivos, 

que poderiam ser compartilhados e divulgados no interior. A publicação do aniversariante 

do dia também tem gerado acessos de modo geral nas redes sociais e também criado 

interações interessantes no grupo de WhatsApp.  

Assim, todas as ações elencadas acima, as iniciativas, projetos e processos de 

trabalho da equipe de Assessoria do COSEMS/MT pautados nos marcos legais e 

constitutivos e ainda aqueles validados pela Diretoria, são articulados com vistas à 

tantos qualitativos e quantitativos, para cumprirmos nossa missão 

promovam impactos no fortalecimento da gestão municipal e sempre 

para que os municípios garantam saúde e acesso a sua população de forma resolutiva.  

A comunicação enfrentou dois momentos distintos neste período, a parte mais 

crítica da pandemia e o seu abrandamento. Nas duas situações continuamos focando na 

produção de conteúdo para o site, whatsapp, Facebook e Instagram. No momento mais 

camos na informação, com a divulgação dos web encontros, das mudanças 

do guia e as atualizações da pandemia. Já neste momento, de abrandamento, reforçamos 

as pautas positivas, como dos aniversariantes, o clipping e a troca de informações de 

O maior desafio da comunicação do COSEMS/MT foi criar uma linha de 

trabalho que atendesse o Conselho em si, dando destaque às suas ações, reuniões, 

se que a estratégia utilizada antes estava muito 

ações dos municípios que possuíam assessoria, deixando de lado, por 

consequência, municípios sem apoio na área comunicacional e mesmo as ações do 

A atual estratégia vem dando muito certo, uma vez que dá mais destaque às 

ém aos municípios como um todo (141 municípios). O 

clipping passou de fato, a fazer parte do escopo da comunicação, sendo veiculado uma vez 

mail e demais fontes de informação e 

te, Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp.  

Como consequência, passamos a dar mais espaço para conteúdos exclusivos, 

que poderiam ser compartilhados e divulgados no interior. A publicação do aniversariante 

nas redes sociais e também criado 
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Também chegamos a 1.

poucos, de forma orgânica (

contas, aumento de 22% comparado ao ano de 2019. 

Com o início da pandemia, algumas estratégias tiveram que ser tomadas: 

1º - Estamos em contato direto com o apoiador e deixando a plataforma do 

Conasems atualizada;  

2º - Continuamos inserindo em nosso Menu Legislação as a

ordem numérica, facilitando, assim, o acesso pelo gestor e sua equipe;

3º - Temos investido no marketing e na identidade visual das publicações, 

elaborando artes no Illustrator que chamem a atenção da equipe no whatsapp e nas redes. 

Um exemplo são as oficinas de atualização do guia;

5º - O clipping tem conquistado novamente o seu espaço, e os apoiadores e 

equipes técnicas tem replicado nas suas regiões;

6º - Os aniversariantes estão fazendo sucesso e gerando um grande alcance.

Enfim, a comunicação vem superando números e, acima de tudo, estreitou laços 

entre o COSEMS/MT, a Assessoria Técnica, os Apoiadores, os Gestores, as equipes de 

saúde e a comunidade de modo geral.

4.3 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

A Diretoria Executiva do COSEMS/MT cumpre agendas na sede do Conselho 

periodicamente para reuniões com a equipe técnica, com os demais membros da 

Diretoria, acompanhando e deliberando sobre as questões postas e oriundas das 

demandas discutidas nas reuniões

nos diversos espaços em prol e defesa dos interesses dos 141 municípios. 

Destacamos a presença do Presidente na inauguração da Sede do COSEMS, 

momento marcado por emoções e reencontros com os ex

homenageados, a técnica Joacir Maria (in memória), convidados de Honra, como 

Conasems, SES, Assembléia Legislativa, parceiros do Conselho, este momento 

relembrou a trajetória daqueles que fazem o dia a dia do SUS acontecer, de muita 

relevância para este colegiado. 

No mês de Fevereiro a Vice

para discussão da PNAISP, onde o principal encaminhamento foi dialogar mais 
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Também chegamos a 1.351 curtidas no Facebook e o nosso Instagram cresce aos 

poucos, de forma orgânica (668 seguidores), alcançando desempenho de mais de 797 

e 22% comparado ao ano de 2019.  

Com o início da pandemia, algumas estratégias tiveram que ser tomadas: 

Estamos em contato direto com o apoiador e deixando a plataforma do 

Continuamos inserindo em nosso Menu Legislação as atualizações em 

ordem numérica, facilitando, assim, o acesso pelo gestor e sua equipe; 

Temos investido no marketing e na identidade visual das publicações, 

elaborando artes no Illustrator que chamem a atenção da equipe no whatsapp e nas redes. 

exemplo são as oficinas de atualização do guia; 

O clipping tem conquistado novamente o seu espaço, e os apoiadores e 

equipes técnicas tem replicado nas suas regiões; 

Os aniversariantes estão fazendo sucesso e gerando um grande alcance.

omunicação vem superando números e, acima de tudo, estreitou laços 

entre o COSEMS/MT, a Assessoria Técnica, os Apoiadores, os Gestores, as equipes de 

saúde e a comunidade de modo geral. 

4.3 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS  

A Diretoria Executiva do COSEMS/MT cumpre agendas na sede do Conselho 

periodicamente para reuniões com a equipe técnica, com os demais membros da 

Diretoria, acompanhando e deliberando sobre as questões postas e oriundas das 

demandas discutidas nas reuniões mensais, bem como representando o COSEMS/MT 

nos diversos espaços em prol e defesa dos interesses dos 141 municípios. 

Destacamos a presença do Presidente na inauguração da Sede do COSEMS, 

momento marcado por emoções e reencontros com os ex- Presidentes qu

homenageados, a técnica Joacir Maria (in memória), convidados de Honra, como 

Conasems, SES, Assembléia Legislativa, parceiros do Conselho, este momento 

relembrou a trajetória daqueles que fazem o dia a dia do SUS acontecer, de muita 

este colegiado.  

No mês de Fevereiro a Vice- Presidente representou o COSEMS/MT no GT 

para discussão da PNAISP, onde o principal encaminhamento foi dialogar mais 

curtidas no Facebook e o nosso Instagram cresce aos 

seguidores), alcançando desempenho de mais de 797 

Com o início da pandemia, algumas estratégias tiveram que ser tomadas:  

Estamos em contato direto com o apoiador e deixando a plataforma do 

tualizações em 

Temos investido no marketing e na identidade visual das publicações, 

elaborando artes no Illustrator que chamem a atenção da equipe no whatsapp e nas redes. 

O clipping tem conquistado novamente o seu espaço, e os apoiadores e 

Os aniversariantes estão fazendo sucesso e gerando um grande alcance. 

omunicação vem superando números e, acima de tudo, estreitou laços 

entre o COSEMS/MT, a Assessoria Técnica, os Apoiadores, os Gestores, as equipes de 

A Diretoria Executiva do COSEMS/MT cumpre agendas na sede do Conselho 

periodicamente para reuniões com a equipe técnica, com os demais membros da 

Diretoria, acompanhando e deliberando sobre as questões postas e oriundas das 

mensais, bem como representando o COSEMS/MT 

nos diversos espaços em prol e defesa dos interesses dos 141 municípios.  

Destacamos a presença do Presidente na inauguração da Sede do COSEMS, 

Presidentes que foram 

homenageados, a técnica Joacir Maria (in memória), convidados de Honra, como 

Conasems, SES, Assembléia Legislativa, parceiros do Conselho, este momento 

relembrou a trajetória daqueles que fazem o dia a dia do SUS acontecer, de muita 

Presidente representou o COSEMS/MT no GT 

para discussão da PNAISP, onde o principal encaminhamento foi dialogar mais 
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profundamente a política para subsidiar os municípios, alertando sempre para as 

responsabilidades postas aos municípios, principalmente aqueles que fizerem adesão. 

Registramos a participação do Presidente e da Vice

representaram o COSEMS/MT na Oficina do Previne Brasil, realizada entre os dias 10 

e 11/02/20 em Brasília que teve c

da Atenção Primária em Saúde (APS) para os municípios e tirar duvidas de todas as 

mudanças. O diálogo foi regido pelo Presidente do Conasems 

Bezerra, Representantes do Conass, Secretário 

Primária à Saúde/SAPS/MS. 

Outro destaque é a participação do Presidente e da 1° e 2° Vice

reuniões constantemente com a SES, principalmente no mês de março, por conta dos 

problemas das referências de ate

estadual, um dos temas mais debatidos, foi o fluxo de regulação, devido as constantes 

demandas encaminhadas pelos gestores,

saúde de vários pacientes, pela l

exames, cirurgias, consultas. Outro destaque é a participação da 1° Vice

reuniões constantemente com a SES integrando a Câmara Técnica de Regulação, por conta dos 

problemas das referências de atenção hospitalar e cobrar efetividade da regulação estadual, 

culminou em uma melhora significativa de acesso

fica como desafio mesmo no momento de enfrentamento da pandemia a retomada dos 

procedimentos eletivos, devido

longa demora de liberação dos procedimentos, sejam eles exames, cirurgias, consultas, 

conforme já elencado nas ações da assessoria técnic

temas latentes da Diretoria e que vem pautando junto a SES na CIB mensalmente 

estratégias de retomada dos serviços de forma gradual, considerando os nossos dados 

epidemiológicos de mortalidade. 

Destacamos que no período decorrente da pandemia, contamos com a presença do 

Presidente em todas as Reuniões de Diretoria realizadas, o mesmo sempre se fez presente na 

sede do COSEMS para coordenar as reuniões que aconteceram via 

posteriormente pelo Zoom, considerando que alguns assuntos precisavam ser mais bem tratados 

com a assessoria técnica. A Diretoria replanejou suas ações e realizou via Web varias reuniões 

com a assessoria e apoio para alinhar as ações e temas referentes ao enfrentamento da COVID 

19, como já dito, período marcado pelo alto índice no nosso estado, ta

como de mortes, requerendo maior atuação da Diretoria.   
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profundamente a política para subsidiar os municípios, alertando sempre para as 

ades postas aos municípios, principalmente aqueles que fizerem adesão. 

Registramos a participação do Presidente e da Vice- Presidente, que 

representaram o COSEMS/MT na Oficina do Previne Brasil, realizada entre os dias 10 

e 11/02/20 em Brasília que teve como objetivo aprofundar a temática do Financiamento 

da Atenção Primária em Saúde (APS) para os municípios e tirar duvidas de todas as 

mudanças. O diálogo foi regido pelo Presidente do Conasems - Wilames Freire 

Bezerra, Representantes do Conass, Secretário e Técnicos da Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde/SAPS/MS.  

Outro destaque é a participação do Presidente e da 1° e 2° Vice- 

reuniões constantemente com a SES, principalmente no mês de março, por conta dos 

problemas das referências de atenção hospitalar e cobrar efetividade da regulação 

estadual, um dos temas mais debatidos, foi o fluxo de regulação, devido as constantes 

demandas encaminhadas pelos gestores, por não conseguir acesso e agravar a situação de 

saúde de vários pacientes, pela longa demora de liberação dos procedimentos, sejam eles 

exames, cirurgias, consultas. Outro destaque é a participação da 1° Vice- 

reuniões constantemente com a SES integrando a Câmara Técnica de Regulação, por conta dos 

ias de atenção hospitalar e cobrar efetividade da regulação estadual, 

culminou em uma melhora significativa de acesso, a 1° Vice- Presidente destaca que 

fica como desafio mesmo no momento de enfrentamento da pandemia a retomada dos 

vos, devido agravar a situação de saúde de vários pacientes, pela 

longa demora de liberação dos procedimentos, sejam eles exames, cirurgias, consultas, 

conforme já elencado nas ações da assessoria técnica, sendo essa pauta ainda um dos 

retoria e que vem pautando junto a SES na CIB mensalmente 

estratégias de retomada dos serviços de forma gradual, considerando os nossos dados 

epidemiológicos de mortalidade.  

Destacamos que no período decorrente da pandemia, contamos com a presença do 

idente em todas as Reuniões de Diretoria realizadas, o mesmo sempre se fez presente na 

sede do COSEMS para coordenar as reuniões que aconteceram via Google Meet 

considerando que alguns assuntos precisavam ser mais bem tratados 

om a assessoria técnica. A Diretoria replanejou suas ações e realizou via Web varias reuniões 

com a assessoria e apoio para alinhar as ações e temas referentes ao enfrentamento da COVID 

19, como já dito, período marcado pelo alto índice no nosso estado, tanto de contaminação 

como de mortes, requerendo maior atuação da Diretoria.    

profundamente a política para subsidiar os municípios, alertando sempre para as 

ades postas aos municípios, principalmente aqueles que fizerem adesão.  

Presidente, que 

representaram o COSEMS/MT na Oficina do Previne Brasil, realizada entre os dias 10 

omo objetivo aprofundar a temática do Financiamento 

da Atenção Primária em Saúde (APS) para os municípios e tirar duvidas de todas as 

Wilames Freire 

e Técnicos da Secretaria de Atenção 

Presidentes em 

reuniões constantemente com a SES, principalmente no mês de março, por conta dos 

nção hospitalar e cobrar efetividade da regulação 

estadual, um dos temas mais debatidos, foi o fluxo de regulação, devido as constantes 

por não conseguir acesso e agravar a situação de 

onga demora de liberação dos procedimentos, sejam eles 

 Presidentes em 

reuniões constantemente com a SES integrando a Câmara Técnica de Regulação, por conta dos 

ias de atenção hospitalar e cobrar efetividade da regulação estadual, isso 

Presidente destaca que 

fica como desafio mesmo no momento de enfrentamento da pandemia a retomada dos 

agravar a situação de saúde de vários pacientes, pela 

longa demora de liberação dos procedimentos, sejam eles exames, cirurgias, consultas, 

a, sendo essa pauta ainda um dos 

retoria e que vem pautando junto a SES na CIB mensalmente 

estratégias de retomada dos serviços de forma gradual, considerando os nossos dados 

Destacamos que no período decorrente da pandemia, contamos com a presença do 

idente em todas as Reuniões de Diretoria realizadas, o mesmo sempre se fez presente na 

Google Meet e 

considerando que alguns assuntos precisavam ser mais bem tratados 

om a assessoria técnica. A Diretoria replanejou suas ações e realizou via Web varias reuniões 

com a assessoria e apoio para alinhar as ações e temas referentes ao enfrentamento da COVID 

nto de contaminação 
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Oportunamente em Julho a Diretoria pactuou em suspender o Encontro Estadual 

de Secretarias Municipais de Saúde edição 2020. 

Registramos a participação do Presidente em uma Reuni

do COSEMS com a Direção do Hospital Universitário Júlio Muller 

ao serviço de UTI neonatal que está em vias de parar o atendimento por conta de falta 

de profissionais, o Presidente acionou a PGE e o CONASEMS em busca d

desta forma os serviços foram restabelecidos.  

 O Presidente também esteve em reuniões na sede do COSEMS pelo 

Meet com o Hospital do Câncer de MT e ainda SMS de Cuiabá, pois mesmo com a 

pandemia, estávamos vivenciando muitos casos de agra

comorbidades, sendo necessário pactuar com esta unidade e a SMS de Cuiabá a 

retomada de atendimentos eletivos, pois muitos pacientes estavam com agravos e 

passaram a ser urgencializados. 

Destacamos  a vinda  do Presidente para assinatura

junto ao TCE/MT para que se garantisse o acesso aos leitos COVID de forma 

transparente, o COSEMS juntamente com a SES, SMS de Cuiabá, Várzea Grande e 

AMM, assinaram o documento. O Presidente visitou também a sede do LACEN para 

conhecer a estrutura e alinhar com a direção a as ações inerentes do LACEN, estas 

visitas se tronaram permanentes 

das entregas dos laudos de RT

do MS aos municípios todos pactuados em CIB, essa rotina de monitoramento foi 

instituída devido a alguns atrasos de retirada por partes de alguns municípios. O 

Presidente também esteve reunido com a SES para dialogar sobre a distribuição dos 

EPI 'S e das propostas de retoma

o plano de contingência Estadual. Neste período também o Presidente se reuniu com o 

Secretário Estadual e Secretária Executiva para tratar do Hospital de Referência 

Regional Médio Norte, a região solici

de negociação.  

Outra ação desenvolvida pelo Presidente foi a Reunião com a Presidência do 

CRO-MT devido a várias solicitações dos municípios que se encontravam com 

dificuldades de retornar os atendimentos odont

profissionais. Assim, devido ao reconhecimento que os profissionais estavam atuando 

na rede particular o CRO-MT reconheceu ser um descompasso e emitiu uma circular 
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Oportunamente em Julho a Diretoria pactuou em suspender o Encontro Estadual 

de Secretarias Municipais de Saúde edição 2020.  

Registramos a participação do Presidente em uma Reunião Presencial na sede 

do COSEMS com a Direção do Hospital Universitário Júlio Muller – HUJM referente 

ao serviço de UTI neonatal que está em vias de parar o atendimento por conta de falta 

de profissionais, o Presidente acionou a PGE e o CONASEMS em busca d

desta forma os serviços foram restabelecidos.   

O Presidente também esteve em reuniões na sede do COSEMS pelo 

com o Hospital do Câncer de MT e ainda SMS de Cuiabá, pois mesmo com a 

pandemia, estávamos vivenciando muitos casos de agravamento de outras 

comorbidades, sendo necessário pactuar com esta unidade e a SMS de Cuiabá a 

retomada de atendimentos eletivos, pois muitos pacientes estavam com agravos e 

passaram a ser urgencializados.  

Destacamos  a vinda  do Presidente para assinatura do Termo de Cooperação 

junto ao TCE/MT para que se garantisse o acesso aos leitos COVID de forma 

transparente, o COSEMS juntamente com a SES, SMS de Cuiabá, Várzea Grande e 

AMM, assinaram o documento. O Presidente visitou também a sede do LACEN para 

cer a estrutura e alinhar com a direção a as ações inerentes do LACEN, estas 

visitas se tronaram permanentes para acompanhar e alinhar com a Direção a agilidade 

das entregas dos laudos de RT-PCR, bem como os insumos SWAB e TUBOS e

os todos pactuados em CIB, essa rotina de monitoramento foi 

instituída devido a alguns atrasos de retirada por partes de alguns municípios. O 

Presidente também esteve reunido com a SES para dialogar sobre a distribuição dos 

EPI 'S e das propostas de retomada dos procedimentos eletivos, sendo necessário rever 

o plano de contingência Estadual. Neste período também o Presidente se reuniu com o 

Secretário Estadual e Secretária Executiva para tratar do Hospital de Referência 

Regional Médio Norte, a região solicitou o apoio da direção do COSEMS no processo 

Outra ação desenvolvida pelo Presidente foi a Reunião com a Presidência do 

MT devido a várias solicitações dos municípios que se encontravam com 

dificuldades de retornar os atendimentos odontológicos eletivos por parte dos 

profissionais. Assim, devido ao reconhecimento que os profissionais estavam atuando 

MT reconheceu ser um descompasso e emitiu uma circular 

Oportunamente em Julho a Diretoria pactuou em suspender o Encontro Estadual 

ão Presencial na sede 

HUJM referente 

ao serviço de UTI neonatal que está em vias de parar o atendimento por conta de falta 

de profissionais, o Presidente acionou a PGE e o CONASEMS em busca de apoio e 

O Presidente também esteve em reuniões na sede do COSEMS pelo Google 

com o Hospital do Câncer de MT e ainda SMS de Cuiabá, pois mesmo com a 

vamento de outras 

comorbidades, sendo necessário pactuar com esta unidade e a SMS de Cuiabá a 

retomada de atendimentos eletivos, pois muitos pacientes estavam com agravos e 

do Termo de Cooperação 

junto ao TCE/MT para que se garantisse o acesso aos leitos COVID de forma 

transparente, o COSEMS juntamente com a SES, SMS de Cuiabá, Várzea Grande e 

AMM, assinaram o documento. O Presidente visitou também a sede do LACEN para 

cer a estrutura e alinhar com a direção a as ações inerentes do LACEN, estas 

ireção a agilidade 

PCR, bem como os insumos SWAB e TUBOS enviados 

os todos pactuados em CIB, essa rotina de monitoramento foi 

instituída devido a alguns atrasos de retirada por partes de alguns municípios. O 

Presidente também esteve reunido com a SES para dialogar sobre a distribuição dos 

da dos procedimentos eletivos, sendo necessário rever 

o plano de contingência Estadual. Neste período também o Presidente se reuniu com o 

Secretário Estadual e Secretária Executiva para tratar do Hospital de Referência 

tou o apoio da direção do COSEMS no processo 

Outra ação desenvolvida pelo Presidente foi a Reunião com a Presidência do 

MT devido a várias solicitações dos municípios que se encontravam com 

ológicos eletivos por parte dos 

profissionais. Assim, devido ao reconhecimento que os profissionais estavam atuando 

MT reconheceu ser um descompasso e emitiu uma circular 
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onde se recomenda o retorno dos atendimentos (OF/PRES/CROMT/

amplamente divulgado junto aos municípios. 

O Presidente também esteve em 

seguintes assuntos: 1. Oxímetros 

retorno do Banco Itaú ( Regina

contatos sem sucesso) municípios com problemas: Sorriso e Nova Brasilândia, neste 

item o CONASEMS entrou em contato com o banco e em Outubro o municípios 

receberam oxímetros ; 2.Indicadores de Desempenho no E

Reunião de Diretoria e percebemos que vários municípios estão com informações 

zeradas. Principalmente em aferição de pressão e consultas odontológicas. Gostaríamos 

de checar se o problema não seria no sistema de transmissão de dados, es

amplamente discutido com o Diogo e Marcela da Assessoria do CONASEMS  e 

esclarecido que é necessário atualizar as versões do E

campos por todos os profissionais e é necessário checar junto aos sistemas privados a 

integração, pois alguns campos que nestes sistemas não são obrigatórios no E SUS são, 

desta forma esse tema foi pautado nas reuniões subsequentes e ainda realizados oficinas 

nas regiões em reuniões de CGM coordenadas pelo Vice 

3.Portaria 1666: Vários municípios estão com dúvidas em relação à utilização de 

recursos da Portaria 1666 para compra de equipamentos. Já fizemos uma consulta 

informal, mas precisamos de nota técnica sobre o tema, neste quesito houve vários 

encontros Web com o Secre

esclarecendo onde e como podem ser utilizados os recursos e sendo reforçados pelo 

Presidente nas Reuniões de Diretoria. 4. 

municípios receberam um relatório de monitorament

referente a janeiro a junho, apontando uma baixa cobertura e isso não corresponde à 

realidade dos municípios, o que nos levou a suspeitar do sistema de informação, pois as 

doses são registradas no E SUS e o relatório envia

SIPNI, que já não é mais utilizado por aqui.  A questão e preocupação é que  pode estar 

ocorrendo algum problema na migração dos dados de um sistema para outro. Nossa 

preocupação é que isso prejudica demais os municípios, po

primordiais da APS, Marcela da Assessoria do CONASEMS disse que estaria se 

reunindo com a SVS/MS para tratar do assunto e assim foi feito, realmente o sistema 

passou por atualizações e a equipe e Presidente se reunião com Marcela via
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onde se recomenda o retorno dos atendimentos (OF/PRES/CROMT/751/2020), este foi 

amplamente divulgado junto aos municípios.  

O Presidente também esteve em reunião na sede do CONASEMS para tratar dos 

Oxímetros que foram extraviados e até setembro não tivemos 

retorno do Banco Itaú ( Regina- Coordenadora Atenção Básica da SES/MT fez vários 

contatos sem sucesso) municípios com problemas: Sorriso e Nova Brasilândia, neste 

item o CONASEMS entrou em contato com o banco e em Outubro o municípios 

Indicadores de Desempenho no E-gestor: discutimos em 

Reunião de Diretoria e percebemos que vários municípios estão com informações 

zeradas. Principalmente em aferição de pressão e consultas odontológicas. Gostaríamos 

de checar se o problema não seria no sistema de transmissão de dados, es

amplamente discutido com o Diogo e Marcela da Assessoria do CONASEMS  e 

esclarecido que é necessário atualizar as versões do E-SUS e preencher todos os 

campos por todos os profissionais e é necessário checar junto aos sistemas privados a 

ação, pois alguns campos que nestes sistemas não são obrigatórios no E SUS são, 

desta forma esse tema foi pautado nas reuniões subsequentes e ainda realizados oficinas 

nas regiões em reuniões de CGM coordenadas pelo Vice - Regional e Apoiadores; 

Vários municípios estão com dúvidas em relação à utilização de 

recursos da Portaria 1666 para compra de equipamentos. Já fizemos uma consulta 

informal, mas precisamos de nota técnica sobre o tema, neste quesito houve vários 

encontros Web com o Secretário Executivo do CONASEMS Mauro Junqueira 

esclarecendo onde e como podem ser utilizados os recursos e sendo reforçados pelo 

Presidente nas Reuniões de Diretoria. 4. Monitoramento cobertura vacinal:

municípios receberam um relatório de monitoramento da cobertura vacinal de rotina, 

referente a janeiro a junho, apontando uma baixa cobertura e isso não corresponde à 

realidade dos municípios, o que nos levou a suspeitar do sistema de informação, pois as 

doses são registradas no E SUS e o relatório enviado tem como base informações do 

SIPNI, que já não é mais utilizado por aqui.  A questão e preocupação é que  pode estar 

ocorrendo algum problema na migração dos dados de um sistema para outro. Nossa 

preocupação é que isso prejudica demais os municípios, pois são indicadores 

primordiais da APS, Marcela da Assessoria do CONASEMS disse que estaria se 

reunindo com a SVS/MS para tratar do assunto e assim foi feito, realmente o sistema 

passou por atualizações e a equipe e Presidente se reunião com Marcela via

751/2020), este foi 

CONASEMS para tratar dos 

que foram extraviados e até setembro não tivemos 

denadora Atenção Básica da SES/MT fez vários 

contatos sem sucesso) municípios com problemas: Sorriso e Nova Brasilândia, neste 

item o CONASEMS entrou em contato com o banco e em Outubro o municípios 

discutimos em 

Reunião de Diretoria e percebemos que vários municípios estão com informações 

zeradas. Principalmente em aferição de pressão e consultas odontológicas. Gostaríamos 

de checar se o problema não seria no sistema de transmissão de dados, esse tema foi 

amplamente discutido com o Diogo e Marcela da Assessoria do CONASEMS  e 

SUS e preencher todos os 

campos por todos os profissionais e é necessário checar junto aos sistemas privados a 

ação, pois alguns campos que nestes sistemas não são obrigatórios no E SUS são, 

desta forma esse tema foi pautado nas reuniões subsequentes e ainda realizados oficinas 

Regional e Apoiadores; 

Vários municípios estão com dúvidas em relação à utilização de 

recursos da Portaria 1666 para compra de equipamentos. Já fizemos uma consulta 

informal, mas precisamos de nota técnica sobre o tema, neste quesito houve vários 

tário Executivo do CONASEMS Mauro Junqueira 

esclarecendo onde e como podem ser utilizados os recursos e sendo reforçados pelo 

Monitoramento cobertura vacinal: Alguns 

o da cobertura vacinal de rotina, 

referente a janeiro a junho, apontando uma baixa cobertura e isso não corresponde à 

realidade dos municípios, o que nos levou a suspeitar do sistema de informação, pois as 

do tem como base informações do 

SIPNI, que já não é mais utilizado por aqui.  A questão e preocupação é que  pode estar 

ocorrendo algum problema na migração dos dados de um sistema para outro. Nossa 

is são indicadores 

primordiais da APS, Marcela da Assessoria do CONASEMS disse que estaria se 

reunindo com a SVS/MS para tratar do assunto e assim foi feito, realmente o sistema 

passou por atualizações e a equipe e Presidente se reunião com Marcela via reunião 
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WEB, onde foi apontado que o sistema está passando por mudança e será utilizada uma 

nova versão do SI-PNI.  

O Presidente e a 2º Vice

Conselho Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) realizadas v

com pautas sobre as pactuações nacionais referentes ao cenário COVID

temas relevantes que são responsabilidades da gestão municipal. 

O Presidente coordenou junto com a Assessoria Técnica do COSEMS/MT a 

realização  da XXXI Assembleia 

novembro via plataforma ZOOM

entre elas: 1. Aprovação da Prestação de Contas do exercício 2019; 2. Aprovação do 

Relatório de Gestão do COSEMS/MT 

COSEMS/MT para 2020/2021. Todos os materiais apresentados na reunião estão em 

nosso site no Menu Transparência 

Registramos o papel desempenhado pelo Presidente e demais membros da 

Diretoria Executiva, Conselho deliberativo, na defesa e na promoção do SUS no âmbito 

estadual e nacional com participações ativas nas Reuniões da Diretoria do 

COSEMS/MT Reuniões de CIB, e com as mais variadas instituições e enfrenta embates 

necessários à pactuação qualificada nos diversos espaços colegiados.

 
 
 
4.4. ATIVIDADES APOIO À GESTÃO (Rede Colaborativa/Apoiadores)

 
Considerando que o Projeto Rede Colaborativa/ Apoiadores Regionais tem como 

objetivo apoiar e fortalecer o processo de regionalização no 

permanente com os gestores municipais de saúde na formulação e implementação da 

política de saúde, planejamento, controle e avaliação, considerando as atribuições do 

apoiador referentes à participação nos Encontro Nacionais pr

HAOC/CONASEMS, nas Oficinas/ Seminários na Região e fora do estado, sempre que 

acionados pelo COSEMS/MT/Coordenação do Projeto e participar

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da Comissão Intergestores Regional (CIR) e do 

Colegiado de Gestão Regional (CGM)  na Região.

os apoiadores regionais prestaram apoio aos gestores municipais de saúde, através de 

meios eletrônicos (e-mail), telefone e outras fontes de comunicação, conforme as 
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WEB, onde foi apontado que o sistema está passando por mudança e será utilizada uma 

Presidente e a 2º Vice-presidente marcaram presença na conferência do 

Conselho Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) realizadas v

com pautas sobre as pactuações nacionais referentes ao cenário COVID

temas relevantes que são responsabilidades da gestão municipal.  

O Presidente coordenou junto com a Assessoria Técnica do COSEMS/MT a 

realização  da XXXI Assembleia Geral do COSEMS/MT realizada no dia 11 de 

ZOOM. Todas as pautas apresentadas foram APROVADAS, 

entre elas: 1. Aprovação da Prestação de Contas do exercício 2019; 2. Aprovação do 

Relatório de Gestão do COSEMS/MT – 2019; 3.Aprovação da Programação Anual do 

COSEMS/MT para 2020/2021. Todos os materiais apresentados na reunião estão em 

nosso site no Menu Transparência – Prestação de Contas Ano 2020 (1º Quadrimestre). 

Registramos o papel desempenhado pelo Presidente e demais membros da 

etoria Executiva, Conselho deliberativo, na defesa e na promoção do SUS no âmbito 

estadual e nacional com participações ativas nas Reuniões da Diretoria do 

COSEMS/MT Reuniões de CIB, e com as mais variadas instituições e enfrenta embates 

uação qualificada nos diversos espaços colegiados. 

4.4. ATIVIDADES APOIO À GESTÃO (Rede Colaborativa/Apoiadores)

Considerando que o Projeto Rede Colaborativa/ Apoiadores Regionais tem como 

objetivo apoiar e fortalecer o processo de regionalização no estado para cooperar de forma 

permanente com os gestores municipais de saúde na formulação e implementação da 

política de saúde, planejamento, controle e avaliação, considerando as atribuições do 

apoiador referentes à participação nos Encontro Nacionais pr

HAOC/CONASEMS, nas Oficinas/ Seminários na Região e fora do estado, sempre que 

acionados pelo COSEMS/MT/Coordenação do Projeto e participar 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da Comissão Intergestores Regional (CIR) e do 

Colegiado de Gestão Regional (CGM)  na Região. Destacamos que durante o ano de 2020, 

restaram apoio aos gestores municipais de saúde, através de 

mail), telefone e outras fontes de comunicação, conforme as 

WEB, onde foi apontado que o sistema está passando por mudança e será utilizada uma 

presidente marcaram presença na conferência do 

Conselho Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) realizadas via WEB no 

com pautas sobre as pactuações nacionais referentes ao cenário COVID-19 e demais 

O Presidente coordenou junto com a Assessoria Técnica do COSEMS/MT a 

Geral do COSEMS/MT realizada no dia 11 de 

APROVADAS, 

entre elas: 1. Aprovação da Prestação de Contas do exercício 2019; 2. Aprovação do 

Programação Anual do 

COSEMS/MT para 2020/2021. Todos os materiais apresentados na reunião estão em 

Prestação de Contas Ano 2020 (1º Quadrimestre).  

Registramos o papel desempenhado pelo Presidente e demais membros da 

etoria Executiva, Conselho deliberativo, na defesa e na promoção do SUS no âmbito 

estadual e nacional com participações ativas nas Reuniões da Diretoria do 

COSEMS/MT Reuniões de CIB, e com as mais variadas instituições e enfrenta embates 

4.4. ATIVIDADES APOIO À GESTÃO (Rede Colaborativa/Apoiadores) 

Considerando que o Projeto Rede Colaborativa/ Apoiadores Regionais tem como 

estado para cooperar de forma 

permanente com os gestores municipais de saúde na formulação e implementação da 

política de saúde, planejamento, controle e avaliação, considerando as atribuições do 

apoiador referentes à participação nos Encontro Nacionais promovidos pelo 

HAOC/CONASEMS, nas Oficinas/ Seminários na Região e fora do estado, sempre que 

 das reuniões da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da Comissão Intergestores Regional (CIR) e do 

Destacamos que durante o ano de 2020, 

restaram apoio aos gestores municipais de saúde, através de 

mail), telefone e outras fontes de comunicação, conforme as 
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demandas da saúde direcionadas pelo município ao apoiador regional. Os apoiadores 

participaram ativamente das ações de Implantação do Guia Orientador para enfrentamento 

da COVID-19, estavam presentes nas Oficinas temáticas e das Oficinas de 

Monitoramento. Participaram de todas as reuniões de Diretoria e CIB de forma remota e 

presencial e também de outras reuniões convocadas pela Diretoria e Coordenação. 

Os apoiadores cooperaram tecnicamente com os gestores municipais de saúde das 

Regiões, no cumprimento das agendas da gestão municipal e interfederativa referente 

ações de planejamento, orçamento, 

Anual de Saúde (PAS),  Relatório Anual de Gestão (RAG), PPA, LDO, LOA,  

Programação Regional, contr

atenção e as parcerias Estado/Municípios, principalmente nas mudanças trazidas pela 

pandemia, neste sentido eles realizaram várias reuniões via WEB com os gestores 

municipais, disseminando informaçõ

planos de contingências municipais e ainda a organização do orçamento municipal. 

Os apoiadores mobilizaram os gestores municipais das suas respectivas regiões de 

Saúde em torno dos indicadores do Previne Br

debatido nas reuniões de Diretoria sendo necessário prover ações regionais. Todos os 

apoiadores fizeram levantamento via E

nos meses de novembro e dezembro eles fizeram 

sendo pactuado que esta seja uma agenda contínua de apoio, apontando que era necessário 

desenvolver ações regionais, pois para o ano de 2021 muitos municípios podem vir a 

perder recursos. Outra ação desenvolvida pelo a

referentes ao encerramento da gestão municipal, considerando o período eleitoral. 

Destacamos que todos participaram das Reuniões de Comissão Intergestora 

Regional – CIR, dentre outras agendas com vários CGM e CIR extraord

referentes ao acompanhamento dos serviços contratualizados regional e ainda sobre a 

reordenação dos serviços devido a pandemia, que é importante frisar que houve um 

decréscimo no índice de contaminação nos meses de setembro e outubro, po

o cenário nacional, nosso estado também apresentou aumento de casos em novembro e 

dezembro. Os encontros foram realizados presencialmente e remoto e todos os apoiadores 

se fizeram presentes.  

 De acordo com os relatórios dos apoiadores evidenc

estrutural e operacional do Sistema, mas com o decorrer do tempo percebeu
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das da saúde direcionadas pelo município ao apoiador regional. Os apoiadores 

participaram ativamente das ações de Implantação do Guia Orientador para enfrentamento 

19, estavam presentes nas Oficinas temáticas e das Oficinas de 

ciparam de todas as reuniões de Diretoria e CIB de forma remota e 

presencial e também de outras reuniões convocadas pela Diretoria e Coordenação. 

Os apoiadores cooperaram tecnicamente com os gestores municipais de saúde das 

no cumprimento das agendas da gestão municipal e interfederativa referente 

ações de planejamento, orçamento, (Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação 

Anual de Saúde (PAS),  Relatório Anual de Gestão (RAG), PPA, LDO, LOA,  

rogramação Regional, controle e avaliação,  articulação e organização das redes de  

atenção e as parcerias Estado/Municípios, principalmente nas mudanças trazidas pela 

pandemia, neste sentido eles realizaram várias reuniões via WEB com os gestores 

municipais, disseminando informações sobre a necessidade de estarem atualizando os 

planos de contingências municipais e ainda a organização do orçamento municipal. 

Os apoiadores mobilizaram os gestores municipais das suas respectivas regiões de 

dos indicadores do Previne Brasil, uma vez que o tema foi amplamente 

debatido nas reuniões de Diretoria sendo necessário prover ações regionais. Todos os 

apoiadores fizeram levantamento via E-GESTOR para apoiarem suas respectivas regiões, 

nos meses de novembro e dezembro eles fizeram devolutiva nas reuniões de Diretoria, 

sendo pactuado que esta seja uma agenda contínua de apoio, apontando que era necessário 

desenvolver ações regionais, pois para o ano de 2021 muitos municípios podem vir a 

perder recursos. Outra ação desenvolvida pelo apoio foi o repasse de informações 

referentes ao encerramento da gestão municipal, considerando o período eleitoral. 

Destacamos que todos participaram das Reuniões de Comissão Intergestora 

CIR, dentre outras agendas com vários CGM e CIR extraordinários com pautas 

referentes ao acompanhamento dos serviços contratualizados regional e ainda sobre a 

reordenação dos serviços devido a pandemia, que é importante frisar que houve um 

decréscimo no índice de contaminação nos meses de setembro e outubro, po

o cenário nacional, nosso estado também apresentou aumento de casos em novembro e 

dezembro. Os encontros foram realizados presencialmente e remoto e todos os apoiadores 

De acordo com os relatórios dos apoiadores evidenciou-se toda a fragilidade 

estrutural e operacional do Sistema, mas com o decorrer do tempo percebeu

das da saúde direcionadas pelo município ao apoiador regional. Os apoiadores 

participaram ativamente das ações de Implantação do Guia Orientador para enfrentamento 

19, estavam presentes nas Oficinas temáticas e das Oficinas de 

ciparam de todas as reuniões de Diretoria e CIB de forma remota e 

presencial e também de outras reuniões convocadas pela Diretoria e Coordenação.  

Os apoiadores cooperaram tecnicamente com os gestores municipais de saúde das 

no cumprimento das agendas da gestão municipal e interfederativa referente às 

(Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação 

Anual de Saúde (PAS),  Relatório Anual de Gestão (RAG), PPA, LDO, LOA,  

ole e avaliação,  articulação e organização das redes de  

atenção e as parcerias Estado/Municípios, principalmente nas mudanças trazidas pela 

pandemia, neste sentido eles realizaram várias reuniões via WEB com os gestores 

es sobre a necessidade de estarem atualizando os 

planos de contingências municipais e ainda a organização do orçamento municipal.  

Os apoiadores mobilizaram os gestores municipais das suas respectivas regiões de 

asil, uma vez que o tema foi amplamente 

debatido nas reuniões de Diretoria sendo necessário prover ações regionais. Todos os 

GESTOR para apoiarem suas respectivas regiões, 

devolutiva nas reuniões de Diretoria, 

sendo pactuado que esta seja uma agenda contínua de apoio, apontando que era necessário 

desenvolver ações regionais, pois para o ano de 2021 muitos municípios podem vir a 

poio foi o repasse de informações 

referentes ao encerramento da gestão municipal, considerando o período eleitoral.  

Destacamos que todos participaram das Reuniões de Comissão Intergestora 

inários com pautas 

referentes ao acompanhamento dos serviços contratualizados regional e ainda sobre a 

reordenação dos serviços devido a pandemia, que é importante frisar que houve um 

decréscimo no índice de contaminação nos meses de setembro e outubro, porém seguindo 

o cenário nacional, nosso estado também apresentou aumento de casos em novembro e 

dezembro. Os encontros foram realizados presencialmente e remoto e todos os apoiadores 

se toda a fragilidade 

estrutural e operacional do Sistema, mas com o decorrer do tempo percebeu-se também 
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toda sua grandeza através da garra de seus servidores, da solidariedade, criatividade e 

capacidade reativa e o processo de reorganização gerencial

saúde.Mostrou toda sua grandeza, hoje o SUS é visto, respeitado e admirado por todas as 

camadas da sociedade brasileira e grande parte da comunidade internacional. Os 

aprendizados foram muitos, impossível de relacioná

do COSEMS, sendo extensão de seu suporte técnico nas regiões.  A solidariedade é o 

sentimento generalizado (gestores, servidores, apoiadores e usuários) de pertencimento ao 

SUS, o despertar de uma consciência quanto ao significado e a im

Único de Saúde.  

Os desafios ainda se concentram em fortalecer a efetivação de uma RAS sólida, 

resolutiva e universal e ainda superar as dificuldades de locomoção, comunicação 

(internet, conexão, informática, etc.), operacionalização d

equipamentos e programas para participar e utilizar as ferramentas de atividades via web. 

Realizar as atividades focadas na qualificação  do gestor e sua equipe de apoio à gestão, 

para que eles próprios desenvolvam as atividades mais

e não "para". Além do que, as multifocalidades exigidas do Apoio neste ano de 2020, 

embora compreensíveis, foram muito desgastantes e pouco estruturantes no que diz 

respeito ao fortalecimento da gestão enquanto instrumen

consolidação do Sistema. 

Outro apontamento do apoio é que apesar da rotatividade de Gestores Municipais 

de Saúde, o apoio não teve dificuldade na execução do Projeto. Foi um ano de muita 

leitura, aprendizado na prática, com erros e acertos, lutando contra um inimigo sem 

conhecê-lo, agora cabe o aprimoramento das práticas, planejamento e organização das 

ações que agora se desdobram e mudam de direção, sempre com os instrumentos legais à 

disposição e auxílio às equipes. Eles evidenciaram que o quantitativo de  informações se 

torna demasiadamente grandes, exigindo um tempo de dedicação maior do apoiador, em 

alguns momentos, o esforço exigido se torna bem desafiador. 

Os apoiadores evidenciaram a importância da tecnologia, sendo fundamental para 

esse movimento WEB que vem se consolidand

forma foi possível se fazer presente em diversos cursos, oficinas, seminários e encontros 

virtuais que com certeza não seria possível participar de todos de forma presencial. 

Os apoiadores apontaram o grande mov

SES, CONASS e CONASEMS em buscar estratégias para que os municípios e suas  
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toda sua grandeza através da garra de seus servidores, da solidariedade, criatividade e 

capacidade reativa e o processo de reorganização gerencial pelos gestores de 

saúde.Mostrou toda sua grandeza, hoje o SUS é visto, respeitado e admirado por todas as 

camadas da sociedade brasileira e grande parte da comunidade internacional. Os 

aprendizados foram muitos, impossível de relacioná-los, hoje o apoio é 

do COSEMS, sendo extensão de seu suporte técnico nas regiões.  A solidariedade é o 

sentimento generalizado (gestores, servidores, apoiadores e usuários) de pertencimento ao 

SUS, o despertar de uma consciência quanto ao significado e a importância do Sistema 

Os desafios ainda se concentram em fortalecer a efetivação de uma RAS sólida, 

resolutiva e universal e ainda superar as dificuldades de locomoção, comunicação 

(internet, conexão, informática, etc.), operacionalização de novas modalidades de 

equipamentos e programas para participar e utilizar as ferramentas de atividades via web. 

Realizar as atividades focadas na qualificação  do gestor e sua equipe de apoio à gestão, 

para que eles próprios desenvolvam as atividades mais operacionais, ou seja, "atuar com" 

e não "para". Além do que, as multifocalidades exigidas do Apoio neste ano de 2020, 

embora compreensíveis, foram muito desgastantes e pouco estruturantes no que diz 

respeito ao fortalecimento da gestão enquanto instrumento organizativo e político para a 

Outro apontamento do apoio é que apesar da rotatividade de Gestores Municipais 

de Saúde, o apoio não teve dificuldade na execução do Projeto. Foi um ano de muita 

leitura, aprendizado na prática, com erros e acertos, lutando contra um inimigo sem 

, agora cabe o aprimoramento das práticas, planejamento e organização das 

ações que agora se desdobram e mudam de direção, sempre com os instrumentos legais à 

disposição e auxílio às equipes. Eles evidenciaram que o quantitativo de  informações se 

masiadamente grandes, exigindo um tempo de dedicação maior do apoiador, em 

alguns momentos, o esforço exigido se torna bem desafiador.  

Os apoiadores evidenciaram a importância da tecnologia, sendo fundamental para 

esse movimento WEB que vem se consolidando na incorporação da rotina do apoio, desta 

forma foi possível se fazer presente em diversos cursos, oficinas, seminários e encontros 

virtuais que com certeza não seria possível participar de todos de forma presencial. 

Os apoiadores apontaram o grande movimento da Diretoria do COSEMS

SES, CONASS e CONASEMS em buscar estratégias para que os municípios e suas  

toda sua grandeza através da garra de seus servidores, da solidariedade, criatividade e 

pelos gestores de 

saúde.Mostrou toda sua grandeza, hoje o SUS é visto, respeitado e admirado por todas as 

camadas da sociedade brasileira e grande parte da comunidade internacional. Os 

 uma dos alicerces 

do COSEMS, sendo extensão de seu suporte técnico nas regiões.  A solidariedade é o 

sentimento generalizado (gestores, servidores, apoiadores e usuários) de pertencimento ao 

portância do Sistema 

Os desafios ainda se concentram em fortalecer a efetivação de uma RAS sólida, 

resolutiva e universal e ainda superar as dificuldades de locomoção, comunicação 

e novas modalidades de 

equipamentos e programas para participar e utilizar as ferramentas de atividades via web. 

Realizar as atividades focadas na qualificação  do gestor e sua equipe de apoio à gestão, 

operacionais, ou seja, "atuar com" 

e não "para". Além do que, as multifocalidades exigidas do Apoio neste ano de 2020, 

embora compreensíveis, foram muito desgastantes e pouco estruturantes no que diz 

to organizativo e político para a 

Outro apontamento do apoio é que apesar da rotatividade de Gestores Municipais 

de Saúde, o apoio não teve dificuldade na execução do Projeto. Foi um ano de muita 

leitura, aprendizado na prática, com erros e acertos, lutando contra um inimigo sem 

, agora cabe o aprimoramento das práticas, planejamento e organização das 

ações que agora se desdobram e mudam de direção, sempre com os instrumentos legais à 

disposição e auxílio às equipes. Eles evidenciaram que o quantitativo de  informações se 

masiadamente grandes, exigindo um tempo de dedicação maior do apoiador, em 

Os apoiadores evidenciaram a importância da tecnologia, sendo fundamental para 

o na incorporação da rotina do apoio, desta 

forma foi possível se fazer presente em diversos cursos, oficinas, seminários e encontros 

virtuais que com certeza não seria possível participar de todos de forma presencial.  

imento da Diretoria do COSEMS-MT, 

SES, CONASS e CONASEMS em buscar estratégias para que os municípios e suas  
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equipes técnicas pudessem reorganizar  a oferta dos serviços de modo a atender às 

inúmeras demandas que surgem diariamente nas regiões de saúde, a

DO GUIA ORIENTADOR foi ressaltada por todos com uma importante ação 

desenvolvida, tivemos grandes êxitos e avanços na reaproximação entre a equipe de 

apoiadores e ERS visando estruturar e planejar ações em período de pandemia que 

permitisse a acessibilidade e cuidado dos usuários suspeitos, confirmados de COVID e 

demais enfermidades crônicas, movimentaram a região através das webs Estadual, Macro 

e Micro buscando incentivar a implantação do GUIA, mas também, colher as fragilidades 

e oportunidades nas regiões de saúde, desta forma houve a oportunidade de avançar em 

vários segmentos da APS, Educação Permanente, Instrumentos de Gestão, Fortalecimento 

do Colegiado, detectar fragilidades na inserção dos dados em relação aos indicadores, etc. 

Evidenciaram também a plataforma, o trabalho de conclusão final, oficinas do 

PREVINE BRASIL, indicadores entre outros, obtiveram sucesso em realizar inúmeras 

ações coletivas que proporcionou o fortalecimento das regiões. Destacaram a importância 

dos recursos financeiros disponibilizados, investimento que garantiu e está garantindo o 

fortalecimento das ações da APS. Houve também inúmeros movimentos para o 

entendimento por parte dos gestores e sua equipe técnica nos gastos, na inserção dos dados 

COVID nos instrumentos de gestão, como já dito acima, eles  trabalharam arduamente em 

relação aos Planos de Contingências. 

O COSEMS/MT é apontado pelo apoio como estrutura  com profissionais técnicos 

extremamente competentes que se reinventa a cada momento de acordo com as 

adversidades buscando proporcionar aos gestores, equipe técnica municipal, apoiadores 

condições de planejar e executar todas as ações de saúde pública. O fortalecimento e 

desenvolvimento profissional, técnico e pessoal do apoio e das equipes municipais em 

relação a vários processos de trabalho são extremamente visíveis, assim eles apontam ser 

necessário manter  agenda com reuniões web  de continuidade das Oficinas de 

Implantação do Guia Orientador para que possamos dar continuidade em relação há novas 

estratégias de enfrentamento a COVID e no acolhimento e acessibilidades das demais 

demandas das secretarias, além da oferta de novas Oficinas de acordo com a situação 

epidemiológica como por exemplo: sistemas de informação dos indicadores do Previne 

Brasil, além de momentos de atividades relacionadas aos novos gestores para que possam 

ser capacitado em relação às inúmeras tarefas que são de responsabilidades da gestão. 

O momento da pandemia exigiu reinventarmos e recriamos o modo de produzir 
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equipes técnicas pudessem reorganizar  a oferta dos serviços de modo a atender às 

inúmeras demandas que surgem diariamente nas regiões de saúde, a IMPLANTAÇÃO 

DO GUIA ORIENTADOR foi ressaltada por todos com uma importante ação 

desenvolvida, tivemos grandes êxitos e avanços na reaproximação entre a equipe de 

apoiadores e ERS visando estruturar e planejar ações em período de pandemia que 

acessibilidade e cuidado dos usuários suspeitos, confirmados de COVID e 

demais enfermidades crônicas, movimentaram a região através das webs Estadual, Macro 

e Micro buscando incentivar a implantação do GUIA, mas também, colher as fragilidades 

es nas regiões de saúde, desta forma houve a oportunidade de avançar em 

vários segmentos da APS, Educação Permanente, Instrumentos de Gestão, Fortalecimento 

do Colegiado, detectar fragilidades na inserção dos dados em relação aos indicadores, etc. 

iaram também a plataforma, o trabalho de conclusão final, oficinas do 

PREVINE BRASIL, indicadores entre outros, obtiveram sucesso em realizar inúmeras 

ações coletivas que proporcionou o fortalecimento das regiões. Destacaram a importância 

nceiros disponibilizados, investimento que garantiu e está garantindo o 

fortalecimento das ações da APS. Houve também inúmeros movimentos para o 

entendimento por parte dos gestores e sua equipe técnica nos gastos, na inserção dos dados 

os de gestão, como já dito acima, eles  trabalharam arduamente em 

relação aos Planos de Contingências.  

O COSEMS/MT é apontado pelo apoio como estrutura  com profissionais técnicos 

extremamente competentes que se reinventa a cada momento de acordo com as 

dversidades buscando proporcionar aos gestores, equipe técnica municipal, apoiadores 

condições de planejar e executar todas as ações de saúde pública. O fortalecimento e 

desenvolvimento profissional, técnico e pessoal do apoio e das equipes municipais em 

elação a vários processos de trabalho são extremamente visíveis, assim eles apontam ser 

necessário manter  agenda com reuniões web  de continuidade das Oficinas de 

Implantação do Guia Orientador para que possamos dar continuidade em relação há novas 

égias de enfrentamento a COVID e no acolhimento e acessibilidades das demais 

demandas das secretarias, além da oferta de novas Oficinas de acordo com a situação 

epidemiológica como por exemplo: sistemas de informação dos indicadores do Previne 

de momentos de atividades relacionadas aos novos gestores para que possam 

ser capacitado em relação às inúmeras tarefas que são de responsabilidades da gestão. 

O momento da pandemia exigiu reinventarmos e recriamos o modo de produzir 

equipes técnicas pudessem reorganizar  a oferta dos serviços de modo a atender às 

IMPLANTAÇÃO 

DO GUIA ORIENTADOR foi ressaltada por todos com uma importante ação 

desenvolvida, tivemos grandes êxitos e avanços na reaproximação entre a equipe de 

apoiadores e ERS visando estruturar e planejar ações em período de pandemia que 

acessibilidade e cuidado dos usuários suspeitos, confirmados de COVID e 

demais enfermidades crônicas, movimentaram a região através das webs Estadual, Macro 

e Micro buscando incentivar a implantação do GUIA, mas também, colher as fragilidades 

es nas regiões de saúde, desta forma houve a oportunidade de avançar em 

vários segmentos da APS, Educação Permanente, Instrumentos de Gestão, Fortalecimento 

do Colegiado, detectar fragilidades na inserção dos dados em relação aos indicadores, etc.  

iaram também a plataforma, o trabalho de conclusão final, oficinas do 

PREVINE BRASIL, indicadores entre outros, obtiveram sucesso em realizar inúmeras 

ações coletivas que proporcionou o fortalecimento das regiões. Destacaram a importância 

nceiros disponibilizados, investimento que garantiu e está garantindo o 

fortalecimento das ações da APS. Houve também inúmeros movimentos para o 

entendimento por parte dos gestores e sua equipe técnica nos gastos, na inserção dos dados 

os de gestão, como já dito acima, eles  trabalharam arduamente em 

O COSEMS/MT é apontado pelo apoio como estrutura  com profissionais técnicos 

extremamente competentes que se reinventa a cada momento de acordo com as 

dversidades buscando proporcionar aos gestores, equipe técnica municipal, apoiadores 

condições de planejar e executar todas as ações de saúde pública. O fortalecimento e 

desenvolvimento profissional, técnico e pessoal do apoio e das equipes municipais em 

elação a vários processos de trabalho são extremamente visíveis, assim eles apontam ser 

necessário manter  agenda com reuniões web  de continuidade das Oficinas de 

Implantação do Guia Orientador para que possamos dar continuidade em relação há novas 

égias de enfrentamento a COVID e no acolhimento e acessibilidades das demais 

demandas das secretarias, além da oferta de novas Oficinas de acordo com a situação 

epidemiológica como por exemplo: sistemas de informação dos indicadores do Previne 

de momentos de atividades relacionadas aos novos gestores para que possam 

ser capacitado em relação às inúmeras tarefas que são de responsabilidades da gestão.  

O momento da pandemia exigiu reinventarmos e recriamos o modo de produzir 
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saúde, refletir e debater o que este posto, exige produção de ação e serviços de saúde em 

tempo de COVID 19, repensar novos arranjos de produzir cuidado principalmente na 

atenção básica e de constituir coletivos na gestão da governança interfederativa. 

Acreditamos que muitos dos encaminhamentos serão os movimentos que estão sendo 

produzidos nos espaços regionais, exigindo atuação do apoio cada vez mais efetiva.

O processo de trabalho é tido como complexo e acompanha a dinâmica do SUS 

que  muda a cada momento, porém as ações at

da Micro e Macro nos remete a um planejamento a médio prazo que com certeza irá 

refletir em mudanças benéficas em relação à acessibilidade do usuário e melhoria dos 

serviços ofertados. A disseminação de informaçõe

fundamentais para o fortalecimento da gestão municipal. 

 
4.5. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COSEMS

 

Destacamos aqui  as atividades referentes à manutenção da Secretaria Executiva do 

COSEMS/MT e, às quais correspondem despes

da folha de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios; II. Pagamento de 

colaboradores externos; III. Pagamento de despesas administrativas como: contabilidade, 

auditoria independente, despesas de copa e materia

informação, telefonia, correios, cartórios, material de consumo, gasolina e outras 

despesas com automóvel, seguros, tributos e taxas, despesas bancárias, dentre outras.

Registramos que ao todo, para a realização das ações e atividades do 

COSEMS/MT ao longo de 2020, foram emitidas passagens aéreas e terrestres, realizado 

o pagamento de ajuda de custo (deslocamento), diárias, reserva de hospedagem com 

alimentação (café da manhã e jantar); serviços de água, café, chá e almoço, 

locações de sala, aquisição de equipamentos audiovisuais e sistema de som (caixas 

acústicas, microfones sem fio), providenciado material de apoio, aquisição de notebooks 

e todos aqueles necessários para que se garanta o bom trabalho da equipe de Assessoria 

Técnica.  Destacamos ainda,  a inauguração da sede própria do COSEMS/MT, que trouxe 

um espaço aconchegante para a equipe e Diretoria desenvolver o trabalho em condições 

mais favoráveis, além disso

passaram pela gestão deste colegiado. 
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bater o que este posto, exige produção de ação e serviços de saúde em 

tempo de COVID 19, repensar novos arranjos de produzir cuidado principalmente na 

atenção básica e de constituir coletivos na gestão da governança interfederativa. 

dos encaminhamentos serão os movimentos que estão sendo 

produzidos nos espaços regionais, exigindo atuação do apoio cada vez mais efetiva.

O processo de trabalho é tido como complexo e acompanha a dinâmica do SUS 

que  muda a cada momento, porém as ações até aqui desenvolvidas para o fortalecimento 

da Micro e Macro nos remete a um planejamento a médio prazo que com certeza irá 

refletir em mudanças benéficas em relação à acessibilidade do usuário e melhoria dos 

serviços ofertados. A disseminação de informações e as ações de apoio se tornaram 

fundamentais para o fortalecimento da gestão municipal.  

4.5. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COSEMS 

Destacamos aqui  as atividades referentes à manutenção da Secretaria Executiva do 

COSEMS/MT e, às quais correspondem despesas correntes: I. Elaboração e pagamento 

da folha de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios; II. Pagamento de 

colaboradores externos; III. Pagamento de despesas administrativas como: contabilidade, 

auditoria independente, despesas de copa e material de limpeza, suporte de tecnologia da 

informação, telefonia, correios, cartórios, material de consumo, gasolina e outras 

despesas com automóvel, seguros, tributos e taxas, despesas bancárias, dentre outras.

Registramos que ao todo, para a realização das ações e atividades do 

COSEMS/MT ao longo de 2020, foram emitidas passagens aéreas e terrestres, realizado 

o pagamento de ajuda de custo (deslocamento), diárias, reserva de hospedagem com 

anhã e jantar); serviços de água, café, chá e almoço, 

locações de sala, aquisição de equipamentos audiovisuais e sistema de som (caixas 

acústicas, microfones sem fio), providenciado material de apoio, aquisição de notebooks 

cessários para que se garanta o bom trabalho da equipe de Assessoria 

Técnica.  Destacamos ainda,  a inauguração da sede própria do COSEMS/MT, que trouxe 

um espaço aconchegante para a equipe e Diretoria desenvolver o trabalho em condições 

disso cabe registrar que esta é a conquista de todos os que 

passaram pela gestão deste colegiado.  

bater o que este posto, exige produção de ação e serviços de saúde em 

tempo de COVID 19, repensar novos arranjos de produzir cuidado principalmente na 

atenção básica e de constituir coletivos na gestão da governança interfederativa. 

dos encaminhamentos serão os movimentos que estão sendo 

produzidos nos espaços regionais, exigindo atuação do apoio cada vez mais efetiva. 

O processo de trabalho é tido como complexo e acompanha a dinâmica do SUS 

é aqui desenvolvidas para o fortalecimento 

da Micro e Macro nos remete a um planejamento a médio prazo que com certeza irá 

refletir em mudanças benéficas em relação à acessibilidade do usuário e melhoria dos 

s e as ações de apoio se tornaram 

Destacamos aqui  as atividades referentes à manutenção da Secretaria Executiva do 

as correntes: I. Elaboração e pagamento 

da folha de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios; II. Pagamento de 

colaboradores externos; III. Pagamento de despesas administrativas como: contabilidade, 

l de limpeza, suporte de tecnologia da 

informação, telefonia, correios, cartórios, material de consumo, gasolina e outras 

despesas com automóvel, seguros, tributos e taxas, despesas bancárias, dentre outras. 

Registramos que ao todo, para a realização das ações e atividades do 

COSEMS/MT ao longo de 2020, foram emitidas passagens aéreas e terrestres, realizado 

o pagamento de ajuda de custo (deslocamento), diárias, reserva de hospedagem com 

anhã e jantar); serviços de água, café, chá e almoço, coffee break, 

locações de sala, aquisição de equipamentos audiovisuais e sistema de som (caixas 

acústicas, microfones sem fio), providenciado material de apoio, aquisição de notebooks 

cessários para que se garanta o bom trabalho da equipe de Assessoria 

Técnica.  Destacamos ainda,  a inauguração da sede própria do COSEMS/MT, que trouxe 

um espaço aconchegante para a equipe e Diretoria desenvolver o trabalho em condições 

cabe registrar que esta é a conquista de todos os que 
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5. CONCLUSÕES 
 
Conforme descrito acima, durante o ano de 2020, as atividades da Secretaria 

Executiva do COSEMS/MT foram orientadas, sobretudo, para a re

Secretários/as Municipais de Saúde em todos os foros de   discussão ocupados pelo  

COSEMS/MT. Registramos que apesar de não termos avaliado quantificando as metas 

estabelecidas com clareza e coesão conforme a programação anual de 2019, a

relatórios quadrimestrais já apresentados pelo COSEMS, evidencia

foram voltadas para a contenção da contaminação e disseminação da COVID

o acompanhamento contínuo 

produzidas no cotidiano dos municípios. 

Além disso, as atividades apesar de reorganizadas por conta da pandemia dão 

continuidade ao prosseguimento das ações  voltadas para que o COSEMS/MT cumpra 

sua missão institucional, pois as ações que não estão

e Encaminhamentos deliberadas em Reunião de Diretoria e deliberadas pelo Presidente

O COSEMS/MT em avaliação sintética tem como proposição para o ano de 2021, além 

de manter as ações de cunho cooperativo aos município

propor pactuação diferenciada no que se refere a recursos financeiros, pois precisa ser 

considerado o princípio da equidade, acolher todos os novos gestores municipais de saúde 

realizando visitas nas regiões, promover capa

garantir a continuidade das ações do apoio regional, impulsionar e CIB a retomada das 

ações do PRI, contar com o apoio do CONASEMS nos assuntos de fortalecimento da 

gestão municipal, propor ao estado retomar as pactuaçõ

ações de cooperação aos gestores no desenvolvimento de suas funções, dentre outras que 

se julgarem necessárias.   

Conforme previsto no Art. 36 e Art. 37 do Estatuto Social do COSEMS/MT, o 

Conselho Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da 

Diretoria Executiva e encaminhar

na Assembléia.  

 Neste sentido, ocorreram as reuniões do Conselho Fiscal dos 3° 

quadrimestres, conforme recomendação encaminhada pelo CONASEMS via Ofício 

Circular n°027/2020 que mantém os prazos estipulados para envio da prestação de contas 

e ainda sugere direcionamentos para realização de reuniões em modalidade 
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Conforme descrito acima, durante o ano de 2020, as atividades da Secretaria 

Executiva do COSEMS/MT foram orientadas, sobretudo, para a representação dos/as 

Secretários/as Municipais de Saúde em todos os foros de   discussão ocupados pelo  

Registramos que apesar de não termos avaliado quantificando as metas 

estabelecidas com clareza e coesão conforme a programação anual de 2019, a

relatórios quadrimestrais já apresentados pelo COSEMS, evidencia-se que todas as ações 

foram voltadas para a contenção da contaminação e disseminação da COVID

ontínuo dos instrumentos de gestão e da melhoria das pr

no cotidiano dos municípios.  

Além disso, as atividades apesar de reorganizadas por conta da pandemia dão 

continuidade ao prosseguimento das ações  voltadas para que o COSEMS/MT cumpra 

sua missão institucional, pois as ações que não estão planejadas são decorrentes de Pautas 

e Encaminhamentos deliberadas em Reunião de Diretoria e deliberadas pelo Presidente

O COSEMS/MT em avaliação sintética tem como proposição para o ano de 2021, além 

de manter as ações de cunho cooperativo aos municípios, tem como um de seus objetivos: 

propor pactuação diferenciada no que se refere a recursos financeiros, pois precisa ser 

considerado o princípio da equidade, acolher todos os novos gestores municipais de saúde 

realizando visitas nas regiões, promover capacitação de planejamento e orçamento, 

garantir a continuidade das ações do apoio regional, impulsionar e CIB a retomada das 

ações do PRI, contar com o apoio do CONASEMS nos assuntos de fortalecimento da 

gestão municipal, propor ao estado retomar as pactuações interestaduais, intensificar as 

ações de cooperação aos gestores no desenvolvimento de suas funções, dentre outras que 

Conforme previsto no Art. 36 e Art. 37 do Estatuto Social do COSEMS/MT, o 

Conselho Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da 

Executiva e encaminhar os respectivos relatórios para apreciação e aprovação 

Neste sentido, ocorreram as reuniões do Conselho Fiscal dos 3° 

onforme recomendação encaminhada pelo CONASEMS via Ofício 

Circular n°027/2020 que mantém os prazos estipulados para envio da prestação de contas 

onamentos para realização de reuniões em modalidade 

Conforme descrito acima, durante o ano de 2020, as atividades da Secretaria 

presentação dos/as 

Secretários/as Municipais de Saúde em todos os foros de   discussão ocupados pelo  

Registramos que apesar de não termos avaliado quantificando as metas 

estabelecidas com clareza e coesão conforme a programação anual de 2019, avaliando os 

se que todas as ações 

foram voltadas para a contenção da contaminação e disseminação da COVID-19, e ainda 

e da melhoria das práticas 

Além disso, as atividades apesar de reorganizadas por conta da pandemia dão 

continuidade ao prosseguimento das ações  voltadas para que o COSEMS/MT cumpra 

planejadas são decorrentes de Pautas 

e Encaminhamentos deliberadas em Reunião de Diretoria e deliberadas pelo Presidente. 

O COSEMS/MT em avaliação sintética tem como proposição para o ano de 2021, além 

s, tem como um de seus objetivos: 

propor pactuação diferenciada no que se refere a recursos financeiros, pois precisa ser 

considerado o princípio da equidade, acolher todos os novos gestores municipais de saúde 

citação de planejamento e orçamento, 

garantir a continuidade das ações do apoio regional, impulsionar e CIB a retomada das 

ações do PRI, contar com o apoio do CONASEMS nos assuntos de fortalecimento da 

es interestaduais, intensificar as 

ações de cooperação aos gestores no desenvolvimento de suas funções, dentre outras que 

Conforme previsto no Art. 36 e Art. 37 do Estatuto Social do COSEMS/MT, o 

Conselho Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da 

os respectivos relatórios para apreciação e aprovação 

Neste sentido, ocorreram as reuniões do Conselho Fiscal dos 3° 

onforme recomendação encaminhada pelo CONASEMS via Ofício 

Circular n°027/2020 que mantém os prazos estipulados para envio da prestação de contas 

onamentos para realização de reuniões em modalidade 



Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914
https://www.cosemsmt.org.br/  
 

web,considerando o período de pandemia, os Assessores 

Darilene Santos, designados pela Secretaria Executiva para tal atividade foram os 

responsáveis pelas reuniões realizadas. 

As reuniões foram realizadas via 

membros do Conselho fiscal os seguintes documentos: planilha analítica, extratos de 

conta corrente e poupança, documentos comprobatórios de pagamentos tais como: nota 

fiscal, recibo e orçamento; 

COSEMS/MT. Por estarem em

Conselho Fiscal aprovou todos os quadrimestres de 2020. 

É este o Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do COSE

referente ao ano de 2020. 

 
6. ANEXO 

 
Fotos do período compreendido entre Janeiro a Abril de 2020. 
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considerando o período de pandemia, os Assessores Técnicos 

Darilene Santos, designados pela Secretaria Executiva para tal atividade foram os 

ões realizadas.   

s reuniões foram realizadas via Google Meet e foram analisados pelos 

membros do Conselho fiscal os seguintes documentos: planilha analítica, extratos de 

conta corrente e poupança, documentos comprobatórios de pagamentos tais como: nota 

amento; conciliação bancária e receita das contas correntes do 

estarem em conformidade com a legislação que regem o tema, o 

Conselho Fiscal aprovou todos os quadrimestres de 2020.  

É este o Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do COSE

Fotos do período compreendido entre Janeiro a Abril de 2020.  

 Adriano Bispo e 

Darilene Santos, designados pela Secretaria Executiva para tal atividade foram os 

foram analisados pelos 

membros do Conselho fiscal os seguintes documentos: planilha analítica, extratos de 

conta corrente e poupança, documentos comprobatórios de pagamentos tais como: nota 

bancária e receita das contas correntes do 

conformidade com a legislação que regem o tema, o 

É este o Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, 
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Fotos da inauguração da sede do COSEMS/MT. 

 

Fotos reunião PNAISP 
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Fotos da inauguração da sede do COSEMS/MT.  
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Foto Oficina Previne Brasil 
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 Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  

Reunião CONARES 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 

 

 
Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 

 

Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 

 

Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  

 

Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  

 

 

 

 

 

Fotos do período compreendido entre Maio a Agosto de 2020. 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 

 

Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 

Fotos do período compreendido entre Maio a Agosto de 2020.  

Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 

Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  

 
Fotos do período compreendido entre Setembro a Dezembro/2020. 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 

Fotos do período compreendido entre Setembro a Dezembro/2020.  

Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
Reuniões, CGM, CIR, CIB.  
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Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web Atividades do Apoio/Rede Colaborativa nas regiões de saúde, Atividades da Diretoria Executiva, Web 
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7. PRESTAÇÃO DE CONTAS  FINANCEIRO  
 

7.1 MOVIMENTO BANCÁRIO CONTA 524.593
 

MÊS CRÉDITO Aplicação em Poupança
31/012/2019     
Janeiro 21.213,18   

Fevereiro 21.213,18   

Março 21.213,18   

Abril 21.213,18   

Maio 21.213,18   

Junho 21.213,18   

Julho 19.487,18   

Agosto 22.446,18   

Setembro 21.213,18   

Outubro 21.213,18   

Novembro 21.706,18   

Dezembro 21.213,18   

Total 254.558,16   
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7.1 MOVIMENTO BANCÁRIO CONTA 524.593-1 EXERCÍCIO 2020 

Aplicação em Poupança DÉBITO Resgate poupança
    

9.724,73   

2.789,23   

12.509,36   

8.990,68   

2.458,89   

97,73   

10.247,62   

101,1   

90,99   

143,34   

17.561,44   

17.820,99   

82.536,10   

 

Resgate poupança SALDO 
21.118,82 

32.607,27 

51.031,22 

59.735,04 

71.957,54 

90.711,83 

111.827,28 

121.066,84 

143.411,92 

164.534,11 

185.603,95 

189.748,69 

193.140,88 
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                          7.2 GRÁFICO RECEITA/DESPESA  CONTA 524.593

Depesa 
82.536,10
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RECEITA/DESPESA  CONTA 524.593-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receita
254.558,16

Depesa 
82.536,10
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7.3 MOVIMENTO BANCÁRIO CONTA 26.794-5 EXERCÍCIO

MÊS CRÉDITO Aplicação em Poupança

31/012/2019     

Janeiro 91.822,64   

Fevereiro 91.822,64   

Março 92.092,64   

Abril 91.822,64   

Maio 91.822,64   

Junho 91.822,64   

Julho 91.822,64   

Agosto 92.322,64   

Setembro 92.942,64   

Outubro 91.822,64   

Novembro 91.822,64   

Dezembro 91.822,64   

Total 1.103.761,68   
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EXERCÍCIO 2020 

Aplicação em Poupança DÉBITO Resgate poupança
    

46.669,60   

106.630,50   

75.296,32   

52.807,58   

67.027,67   

55.637,75   

50.280,06   

54.567,61   

61.596,20   

62.813,07   

80.664,44   

88.680,07   

802.670,87   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resgate poupança SALDO 

56.745,68 

101.898,72 
87.090,86 

103.887,18 
142.902,24 
167.697,21 
203.882,10 
245.424,68 
283.179,71 
314.526,15 
343.535,72 
354.693,92 
357.836,49 

  



Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914 E-mail: cosems@cosemsmt.org
 

                         7.4 GRÁFICO RECEITA/DESPESA  CONTA 26.794

Despesa
802.670,87
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RECEITA/DESPESA  CONTA 26.794-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receita 
1.103.761,68

Despesa
802.670,87
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8. EXECUÇÃO DA RECEITA/DESPESA 
 
8.1 Período: Janeiro a Dezembro 2020 

Receita 

Saldo em 31/12/2019 

Regaste de Poupança   

Crédito no período de Jan/Dezembro/2020 

Total 
 
 
8.2 GRÁFICO CONTAS 524.593-1 +  26.794-5 

 

Despesa
1.436.184,34

Receita
1.436.184,34
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Despesa 

  

77.864,50 Despesa Realizada 

 Aplicação em poupança 

1.358.319,84 Saldo bancário em 31/12/2020 

1.436.184,34   

 

Despesa
1.436.184,34

 

885.206,97 

  

550.977,37 

1.436.184,34 
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8.3   PREVISÃO  DE RECEITA-2020/RECEITA CREDITADA 
 

Forma de Contribuição 

-Convênio com os municípios repasse fundo a fundo através do 
CONASEMS 

-Convênio com os municípios desconto débito automático 
-Desembolso poupança 

Saldo  ano anterior  

 
8.4  DESPESA PROGRAMADA/DESPESA EXECUTADA POR ELEMENTO DE DESPESA 
 

ELEMENTO DE DESPESA 
1-FOLHA DE PAGAMENTO 
2-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA 

3-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA 
4-MATERIAL DE CONSUMO 
5-DIÁRIAS 
6. PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO 
7-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (Impostos)
8-CONTRIBUIÇÕES 
9-INVESTIMENTO Material Permanente 

10-ENCONTRO ESTADUAL 
11-CONGRESSO CONASEMS  
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/RECEITA CREDITADA -2020 

Programação  
Receita Anual 

Receita Creditada no 
ano/2020 

Convênio com os municípios repasse fundo a fundo através do 1.107.871,68 1.103.761,68

Convênio com os municípios desconto débito automático  254.558,16 254.558,16
389.116,32 0,00

 Sub Total 1.751.546,16 1.358.319,84
0,00 77.864,50

Total 1.751.546,16 1.436.184,34

DESPESA PROGRAMADA/DESPESA EXECUTADA POR ELEMENTO DE DESPESA  

PROGRAMADO  EXECUTADO
517.082,28 478.058,47

156.120,00 158.833,90

91.037,40 92.353,53

28.800,00 20.269,89

518.030,04 68.835,00

 205.664,52 15.029,37

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (Impostos) 10.740,00 4.841,91

30.480,00 33.020,00

6.000,00 13.964,90

172.591,92 
15.000,00 

 Total  1.751.546,16 885.206,97

Receita Creditada no 

1.103.761,68 

254.558,16 
0,00 

1.358.319,84 

77.864,50 
1.436.184,34 

EXECUTADO 
478.058,47 

158.833,90 

92.353,53 

20.269,89 

68.835,00 

15.029,37 

4.841,91 

33.020,00 

13.964,90 

0 

0 

885.206,97 
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8.5 RELAÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO

  
CONTAS 524593-1 / 26.794-5 CNPJ: 36.894.301/0001

Elemento de 
Despesas Janeiro Fevereiro Março 

        
STPF 17.798,70 15.151,70 10.064,20 

STPJ 
      

7.283,00  12.015,24 5.693,18 
Passagens e locomoção 56,22 7.767,17 188,60 

Diária/Ajuda de Custo 
      

1.400,00  13.440,00 14.445,00 
Encargos Sociais   30.382,47 19.227,74 
Folha de Pagamento 23.200,00 26.717,64 27.895,67 
Imposto e Taxa   86,30 604,97 
Material de Consumo 3.196,59 401,50 640,46 
Combustível e Lubrificante 602,68 642,97 1.029,08 
Contribuição CONASEMS     7.620,00 
Aplicação em  Poupança       
Material Permanente 2.500,00 2.350,00   
Tarifas bancárias 357,14 464,74 396,78 

Total  56.394,33  109.419,73 87.805,68 
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RELAÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO 

 
 

5 CNPJ: 36.894.301/0001-53       

Abril Maio  Junho Julho Agosto  Setembro Outubro
              
11.855,50 12.065,50 10.130,00 10.130,00 10.270,00 13.644,00 12.650,00

5.456,89 4.466,06 5.746,97 5.754,69 3.851,28 6.210,33 6.517,36
            2.180,67

1.080,00 4.050,00 1.350,00 1.080,00 4.050,00 810,00 3.910,00
13.751,18 15.558,06 15.127,27 11.282,31 11.744,88 11.917,00 12.333,25
19.157,00 29.886,75 22.347,23 21.368,00 21.368,00 28.057,64 23.311,98
1.695,62       2.358,54   

575,00 163,46 24,99   235,87 831,73 
1.253,03 690,24 764,89 539,56 553,09   1.130,97

      10.160,00       
              

6.747,00 2.367,90           
227,04 238,59 244,13 213,12 237,05 216,49 

61.798,26 69.486,56 55.735,48 60.527,68 54.668,71 61.687,19 62.956,41
       
        

       

Outubro Novembro Dezembro Total 
       
12.650,00 17.928,00 17.146,30 158.833,90 

6.517,36 5.704,69 19.964,79 88.664,48 
2.180,67 2.372,61 2.464,10 15.029,37 

3.910,00 20.790,00 2.430,00 68.835,00 
12.333,25 12.674,27 24.621,61 178.620,04 
23.311,98 25.008,59 31.119,93 299.438,43 

96,48     4.841,91 
431,46 1.957,00 2.964,17 11.422,23 

1.130,97 1.200,43 440,72 8.847,66 
10.160,00 5.080,00 33.020,00 

    0,00 
    13.964,90 

394,24 430,29 269,44 3.689,05 
62.956,41 98.225,88 106.501,06 885.206,97 
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8.6 GRÁFICO DAS DESPESAS POR ELEMENTO 
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DAS DESPESAS POR ELEMENTO  
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9. RELAÇÃO PATRIMONIAL - Data 31/12/2020 
 

 

Nº  Identificação 

1 Ar Condicionado  Split  220000 HW Invert  Frio  Consul  

2 Ar Condicionado Split  220000 HW Invert  Frio  Consul  

3 Cadeira Giratória com braço preto pres NYMAX MOCH -2001 BK

4 Purificador Esmaltec Acqua7 EGPM 30 127V BC 

5 Cafeteira Expressa Dolce Gusto 

6 Cafeteira 30Caf PH31 INOX/Vermelha  PHILCO 

7 Refrigerador FF 275 L Consul 110 BC 

8 Microondas  32 L Brastemp 110 BC 

9 Desktop HP AIO I3 4GB 500GB W8 

10 Desktop AIO INSP 19,5" 3064-A20 I3-7100U 4GB 1TB W10H Preto

11 Microcomputador Lenovo I3 2GB 500GB DVD Linux 

12 Monitor ACER 21,5 polegadas 

13 Desktop AIO  Dell Adriano 

14 Desktop OPTX AIO Dell  

15 Microcomputador Lenovo I3 2GB 500GB DVD Linux 

16 Monitor Samsung 

17 Desktop HP AIO I3 4GB 500GB W8 

18 
 Impressora HP Laserjet 1020 
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Incorporação     

Data Conta Qtd Localização 

25/11/2019 524.593-1 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

25/11/2019 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

2001 BK 17/12/2019 524.593-1 16 
Sala Elmo/

Joacir

05/08/2019 524.593-1 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

01/07/2019 26.794-5 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

04/11/2019 524.593-1 1 Copa do COSEMS

06/08/2019 524.593-1 1 Copa do COSEMS

05/08/2019 524.593-1 1 Copa do COSEMS

24/05/2013 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

7100U 4GB 1TB W10H Preto 04/06/2018 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

27/03/2015 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

20/06/2018 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

28/08/2015 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

27/04/2015 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

19/05/2014 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

  524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

23/05/2013 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

   524.593 1 

Sala Joacir M 
Ferreira/COSEMS

 

   
    

Localização  Nota Fiscal Valor 
Número de 
patrimônio  

Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 563848 

 R$      
3.129,97  1 

Sala Joacir M 
Ferreira/COSEMS 563848 

 R$      
3.129,97  2 

Sala Elmo/ Sala 
Joacir 714 

 R$      
4.816,00  0003 a 00018 

Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 170318 

 R$         
469,00  19 

Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 27452 

 R$         
399,00  20 

Copa do COSEMS 1827558 
 R$         

169,90  21 

Copa do COSEMS 709958 
 R$      

1.663,39  22 

Copa do COSEMS 170319 
 R$         

589,00  23 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 57296 
 R$      

2.714,00  24 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 126440 
 R$      

3.200,00  25 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 85806 
 R$      

1.399,00  26 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 839444 
 R$         

528,47  27 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS Sem NF 
 R$      

2.909,03  28 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 87050 
 R$      

2.469,05  29 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 73560 
 R$      

1.485,00  30 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS Sem NF   31 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 57257 
 R$      

2.714,00  32 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 
 Sem NF   33  
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19 Impressora Brother DCP - 7055 

20 Impressora Epson L5190 

21 Nobreak NHS Mini III 

22 Nobreak NHS Mini III 

23 Nobreak NHS Mini III 

24 SmarTV Samsung 

25 Caixa de Som Donner 

26 Projetor Benq MS527 SVGA 3300 ANSI Lumens Branco 

27 
Mesa de reunião para 10 - 11 pessoas com tomadas embutidas- MDF Carbono Duratex com 04 tomadas 3.70 x 
1.70 - 1.20 MXO 78  

28 Notebook Lenovo Ideapad 320-15" I5-7200U 8GB 1TB PLD 2GB W10

29 Notebook Lenovo Ideapad S145-15IWL, I5-8265U, 8GB, 1TB

30 Notebook Lenovo Ideapad S145-15IWL, I5-8265U, 8GB, 1TB

31 Armario com 2 portas de abrir dobradiça amoretec MDF (ao lado do bebedouro

32 Armario em MDF Branco 03 portas- Nicho para microondas 0.80x0.90x0.45

33 
Armário para banheiro c 02 portas em MDF Branco  0.810x0.40x0.70 
4 portas-2 Espelho Armot em MDF Branco 

34 
Armário para banheiro c 02 portas em MDF Branco  0.810x0.40x0.70 com armário aereo 
4 portas-2 Espelho Armot em MDF Branco 

35 
Armario para bebedouro com duas portas  com dobradiça MDF preto Duratex e Grafito 
Duratex  

36 Armário Aéreo MDF Duratex 4 portas 

37 Armário Aéreo MDF Duratex 4 portas 

38 Armário Aéreo MDF Duratex 4 portas 

39 Armário Aéreo MDF Duratex 4 portas 

41 Armário Aéreo MDF Duratex 2 portas 
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24/10/20
13 524.593-1 1 

Sala Joacir M 
Ferreira/COSEMS

25/05/2020 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

20/02/2017 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

21/02/2017 524.593-2 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

22/02/2017 524.593-3 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

24/10/2018 26.794-5 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

21/02/2020 524.593-1 1 Sede COSEMS

12/03/2018 524.593-1 1 Sede COSEMS
MDF Carbono Duratex com 04 tomadas 3.70 x 

08/08/2019 524.593-1 1 Sala Elmo Bertinetti

7200U 8GB 1TB PLD 2GB W10 12/03/2018 524.593-1 1 Sede COSEMS

8265U, 8GB, 1TB 16/04/2020 524.593-1 1 Sede COSEMS

8265U, 8GB, 1TB 16/04/2020 524.593-1 1 Sede COSEMS

(ao lado do bebedouro) 08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo
Bertinetti

Nicho para microondas 0.80x0.90x0.45-4 08/08/2019 524.593-1 1 Copa do COSEMS

Armário para banheiro c 02 portas em MDF Branco  0.810x0.40x0.70 com armário aereo 
08/08/2019 524.593-1 1 Banheiro

Armário para banheiro c 02 portas em MDF Branco  0.810x0.40x0.70 com armário aereo 
08/08/2019 524.593-1 1 Banheiro

Armario para bebedouro com duas portas  com dobradiça MDF preto Duratex e Grafito 
08/08/2019 524.593-1 1 Sala Elmo Bertinetti

08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo/Sala 

Joacir

08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo/Sala 

Joacir

08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo/Sala 

Joacir

08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo/Sala 

Joacir

08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo/Sala 

Joacir

Sala Joacir M 
Ferreira/COSEMS 

 
Sem NF 

 619,00 34 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 34986 
 R$      

1.727,94  35 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 40012 
 R$         

369,00  36 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 40012 
 R$         

369,00  37 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS 40012 
 R$         

380,00  38 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 155701 

 R$      
1.999,00  39 

Sede COSEMS 175 
 R$      

1.499,00  40 

Sede COSEMS 123174 
 R$      

2.073,56  41 

Sala Elmo Bertinetti 000013 
 R$      

2.920,00  42 

Sede COSEMS 123174 
 R$      

3.061,44  43 

Sede COSEMS 44156 
 R$      

3.199,00  44 

Sede COSEMS 44156 
 R$      

3.199,00  45 
Sala Elmo  
Bertinetti 000013 

 R$         
890,00  46 

Copa do COSEMS 000013 
 R$      

1.938,00  47 

Banheiro 000013 
 R$      

1.392,50  48 

Banheiro 000013 
 R$      

1.392,50  49 

Sala Elmo Bertinetti 000013 
 R$         

780,00  50 
Sala Elmo/Sala 

Joacir 000013 
 R$      

1.165,55  51 
Sala Elmo/Sala 

Joacir 000013 
 R$      

1.165,55  52 
Sala Elmo/Sala 

Joacir 000013 
 R$      

1.165,55  53 
Sala Elmo/Sala 

Joacir 000013 
 R$      

1.165,55  54 
Sala Elmo/Sala 

Joacir 000013 
 R$      

1.165,55  55 
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42 Armário Aéreo MDF Duratex 2 portas 

43 Armário Aéreo MDF Duratex 2 portas 

44 Armário Aéreo MDF Duratex 2 portas 

45 Armário Aéreo MDF Duratex 3 portas 

46 
Divisória com portas com  dobradiças  em MDF Preto  DURATEX 0.90x2.65m (porta da 
copa) 

47 
Mesa  trabalho em U para 7 pessoas em MDF preto Duratex c com 02 portas 07 
gaveteiros MDF carb Duratex com 4 gavetas 

48 Painel de TV na Sala de Com Freezer em MDF Preto e MDF Carborno com três  tomadas 

49 Porta de Camarão com 3 folhas c trilho inferior MDF preto Duratex (divisória das salas)

50 HD Disk USB 1TB Canvio Basics Preto Toshiba 

51 Persiana 50mm  

52 Persiana 50mm  

53 Poltrona Cinza com almofada 

54 Poltrona Cinza com almofada 

55 Poltrona Cinza com almofada 

56 Poltrona Cinza com almofada 

57 HD Disk USB 1TB Canvio Basics Preto Seagate 

58 Microfone sem fio Karsect KRD 200DM Duplo Mão 

59 
Chevrolet /S10 LS DD4 M Modelo 220496 CHASSI: 9BG148DK0HC423623 CAB 
Dupla  5 lugares branca 20016/2017 

60 Veículo Uno Mille Way ano 2009 Flex  Fiat  Branco 5 lugares

61 
Sala no Edificio Dual Business Sala 411/412 4º Andar  AV. Dr. Hélio Ribeiro, 525
Alvorada Cuiabá   
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08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo/Sala 

Joacir

08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo/Sala 

Joacir

08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo/Sala 

Joacir

08/09/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo/Sala 

Joacir

dobradiças  em MDF Preto  DURATEX 0.90x2.65m (porta da 
08/08/2019 524.593-1 1 Copa do COSEMS

Mesa  trabalho em U para 7 pessoas em MDF preto Duratex c com 02 portas 07 
08/08/2019 524.593-1 1 

Sala Joacir M 
Ferreira/COSEMS

Painel de TV na Sala de Com Freezer em MDF Preto e MDF Carborno com três  tomadas  08/08/2019 524.593-1 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

Porta de Camarão com 3 folhas c trilho inferior MDF preto Duratex (divisória das salas) 08/08/2019 524.593-1 1 
Sala Elmo 

Bertinetti/Joacir

16/04/2020 524.593-1 1 Sede COSEMS

13/12/2019 524.593-1 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

13/12/2019 524.593-1 1 
Sala Joacir M 

Ferreira/COSEMS

22/01/2020 524.593-1 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

22/01/2020 524.593-1 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

22/01/2020 524.593-1 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

22/01/2020 524.593-1 1 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti

- 524.593-1 1 Sede COSEMS

21/02/2020 524.593-1 1 Sede COSEMS

Chevrolet /S10 LS DD4 M Modelo 220496 CHASSI: 9BG148DK0HC423623 CAB 
05/12/2016 524.593-1 1 

Garagem do 
COSEMS

Veículo Uno Mille Way ano 2009 Flex  Fiat  Branco 5 lugares 29/01/2009 524.593-1 1 
Garagem do 
COSEMS

Sala no Edificio Dual Business Sala 411/412 4º Andar  AV. Dr. Hélio Ribeiro, 525- 
26/06/2019 524.593-1 2 Sede do COSEMS

Sala Elmo/Sala 
Joacir 000013 

 R$      
1.165,55  56 

Sala Elmo/Sala 
Joacir 000013 

 R$      
1.165,55  57 

Sala Elmo/Sala 
Joacir 000013 

 R$      
1.165,55  58 

Sala Elmo/Sala 
Joacir 000013 

 R$      
1.165,55  59 

Copa do COSEMS 000013 
 R$         

942,00  60 

Sala Joacir M 
Ferreira/COSEMS 000013 

 R$      
5.275,00  61 

Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 000013 

 R$      
2.894,00  62 

Sala Elmo 
Bertinetti/Joacir 000013 

 R$      
3.386,00  63 

Sede COSEMS 44156 
 R$         

349,00  64 
Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 714 

 R$      
2.281,50  65 

Sala Joacir M 
Ferreira/COSEMS 714 

 R$      
2.281,50  66 

Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 000003 

 R$         
625,00  67 

Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 000003 

 R$         
625,00  68 

Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 000003 

 R$         
625,00  69 

Sala de Reunião 
Elmo Bertinetti 000003 

 R$         
625,00  70 

Sede COSEMS - - 71 

Sede COSEMS 175 
 R$         

851,00  72 

Garagem do 
COSEMS 1.072.290 

 R$  
114.111,0

0  73 
Garagem do 
COSEMS Sem NF 

 R$    
28.973,00  74 

Sede do COSEMS Escriturada 

 R$  
500.000,0

0    
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10. PROGRAMAÇÃO ANUAL DO COSEMS/MT -
 

A Programação Anual é um instrumento de gestão constituído de um conjunto de ações e atividades estabelecidas, com vistas a qualificar a ação gerencial do 

COSEMS e melhorar o seu desempenho institucional levando em consideração as prioridades, os desafios, riscos e os resultados 

missão institucional. 

A seguir apresentamos o conjunto de ações que contribuem para o exercício da liderança deste Conselho por meio da sua Diretor

Comunicação e Apoiadores com vistas a garantir o atendimento regular e con

 
10.1. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

AÇÃO  ATIVIDADE

Promover a elaboração, 
implantação e 
atualização dos Instrumentos de 
Gestão do COSEMS 

1- Organizar os demonstrativo 
das Receitas e Despesas   
executadas em 2021/2022,
2- Preparar documentação para 
elaboração do Balanço Anual 
2021/2022,  
3- Elaborar Prestação de Contas 
Mensal 2021, 
4- Reunir-se com o Conselho 
Fiscal  Quadrimestralmente 
Organizar/ arquivar pagamentos  
realizados,  
5- Organizar e realizar as 
Reuniões com os membros do 
conselho fiscal e assim 
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- 2022 

gestão constituído de um conjunto de ações e atividades estabelecidas, com vistas a qualificar a ação gerencial do 

COSEMS e melhorar o seu desempenho institucional levando em consideração as prioridades, os desafios, riscos e os resultados 

A seguir apresentamos o conjunto de ações que contribuem para o exercício da liderança deste Conselho por meio da sua Diretor

Comunicação e Apoiadores com vistas a garantir o atendimento regular e contínuo das necessidades dos gestores municipais do SUS em Mato Grosso. 

 
ATIVIDADE PERÍODO 

DE 
EXECUÇÃO 

RESPONSÁVEL RECURSOS

Organizar os demonstrativo 
das Receitas e Despesas   
executadas em 2021/2022, 

Preparar documentação para 
elaboração do Balanço Anual 

Elaborar Prestação de Contas 

se com o Conselho 
Fiscal  Quadrimestralmente  

ar/ arquivar pagamentos  

Organizar e realizar as 
Reuniões com os membros do 
conselho fiscal e assim 

Janeiro a 
Dezembro 

Assessoria Técnica 
Diretoria Executiva 
Conselho Fiscal 
Apoiadores Regionais 
 

gestão constituído de um conjunto de ações e atividades estabelecidas, com vistas a qualificar a ação gerencial do 

COSEMS e melhorar o seu desempenho institucional levando em consideração as prioridades, os desafios, riscos e os resultados esperados conforme sua 

A seguir apresentamos o conjunto de ações que contribuem para o exercício da liderança deste Conselho por meio da sua Diretoria, Assessores Técnicos, de 

tínuo das necessidades dos gestores municipais do SUS em Mato Grosso.  

RECURSOS OBS. 

Capital 
Humano 

Atividade Contínua 
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demonstrar: receitas e despesas  
realizadas mensalmente  pelo 
COSEMS/MT,  
6- Elaborar  Relatório 
Quadrimestral conforme  
Conforme previsto n
Art. 37 do Estatuto, 
7- Elencar em formato descritivo 
as atividades executadas pelo 
COSEMS/2021 das áreas de 
Assessoria Técnica, Assessoria 
de Comunicação, Diretoria 
Executiva, Conselho 
Deliberativo, Atividades do 
Apoio e de Manutenção do 
COSEMS,  
8- Elaborar  Relatório de Gestão 
do COSEMS/2021, 
9- Apresentar em Assembleia 
para apreciação em formato 
descritivo as atividades 
executadas pelo COSEMS/2021 
das áreas de Assessoria Técnica, 
Assessoria de Comunicação, 
Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo, Atividades do 
Apoio e de Manutenção do 
COSEMS executadas em 2021, 
ressaltando nas conclusões as 
metas que não puderam ser 
alcançadas.  
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demonstrar: receitas e despesas  
realizadas mensalmente  pelo 

Elaborar  Relatório 
Quadrimestral conforme  
Conforme previsto no Art. 36 e 
Art. 37 do Estatuto,  

Elencar em formato descritivo 
as atividades executadas pelo 
COSEMS/2021 das áreas de 
Assessoria Técnica, Assessoria 
de Comunicação, Diretoria 
Executiva, Conselho 
Deliberativo, Atividades do 
Apoio e de Manutenção do 

Elaborar  Relatório de Gestão 
do COSEMS/2021,  

Apresentar em Assembleia 
para apreciação em formato 
descritivo as atividades 
executadas pelo COSEMS/2021 
das áreas de Assessoria Técnica, 
Assessoria de Comunicação, 
Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo, Atividades do 
Apoio e de Manutenção do 

S executadas em 2021, 
ressaltando nas conclusões as 
metas que não puderam ser 



Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914 E-mail: cosems@cosemsmt.org
 

10- Homologar a  Programação 
Anual do COSEMS/MT 
11- Apresentar em Assembleia 
para apreciação a Programação 
das Atividades  física, financeira 
e orçamentária do COSEMS/MT 
para 2023.      
 
 

Realizar o XXIII Encontro de 
Secretarias Municipais de Saúde, 
Mostra de Experiências Exitosas 
e Assembléia Geral do 
COSEMS/MT. 

1- Organizar e realizar o 
Encontro Anual das Secretarias 
Municipais de Saúde com 
Palestras, Mesas Redonda e 
Trocas de experiências;
2- Organizar e realizar   a 
Assembléia Geral do 
COSEMS/MT;  
3- Organizar e realizar a Most
COSEMS com Exposição de 
Posters,   conforme temas 
definidos pela Comissão de 
Avaliação e durante a Mostra 
premiar os trabalhos e fazer a 
classificação daqueles que serão 
apresentados na Mostra Nacional 
Organizado pelo CONASEMS.
 

Atividades da Assessoria Técnica 
e de Comunicação aos 
Municípios 

1- Cooperar e subsidiar 
tecnicamente os municípios nas 
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Homologar a  Programação 
Anual do COSEMS/MT -  2023 

Apresentar em Assembleia 
para apreciação a Programação 
das Atividades  física, financeira 

do COSEMS/MT 

Organizar e realizar o 
Encontro Anual das Secretarias 
Municipais de Saúde com 
Palestras, Mesas Redonda e 
Trocas de experiências; 

Organizar e realizar   a 
Assembléia Geral do 

Organizar e realizar a Mostra 
COSEMS com Exposição de 
Posters,   conforme temas 
definidos pela Comissão de 
Avaliação e durante a Mostra 
premiar os trabalhos e fazer a 
classificação daqueles que serão 
apresentados na Mostra Nacional 
Organizado pelo CONASEMS. 

A definir Assessoria Técnica 
Diretoria Executiva, 
Conselho Deliberativo 
Conselho Fiscal 
Apoiadores Regionais  
 

Colaboradores 

Cooperar e subsidiar 
tecnicamente os municípios nas 

Janeiro a 
dezembro 

Assessoria Técnica  Capital 
Humano e 
Recursos 
financeiros 

 
Capital 

Humano 
Recursos 

financeiros 
Próprios 

Colaboradores 
Externos  

Instituições 
Parceiras 

 

Atividade Pontual  

Capital 
Humano e 
Recursos 
financeiros 

Atividade contínua. 
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mais variadas demandas,  

2- Propor e participar das 
discussões sempre que 
acionados, 

3- Assessorar tecnicamente nas 
Reuniões de Diretoria, Oficinas, 
Grupos Técnicos de Trabalho, 
entre outros que se fizerem 
necessários,  

4- Apoiar tecnicamente as 
representações do COSEMS/MT 
em instâncias decisórias e em 
atividades de relacionamento 
institucional, 

5- acompanhar e monitorar 
matérias legislativas nacionais e 
estaduais , 

6- Apoiar a operacionalização 
das decisões das instâncias 
deliberativas CGM, CIR, 
REUNIÃO DE DIRETORIA, 
CIB E CES,  

7- Participar de projetos,  
Comissões, Grupos de Trabalho,  
Câmaras Técnicas  da Secretaria 
de Estado de Saúde, Conselho 

 

cosems@cosemsmt.org           https://www.cosemsmt.org.br/  

mais variadas demandas,   

Propor e participar das 
discussões sempre que 

Assessorar tecnicamente nas 
Reuniões de Diretoria, Oficinas, 
Grupos Técnicos de Trabalho, 

utros que se fizerem 

Apoiar tecnicamente as 
representações do COSEMS/MT 
em instâncias decisórias e em 
atividades de relacionamento 

acompanhar e monitorar 
matérias legislativas nacionais e 

Apoiar a operacionalização 
das decisões das instâncias 
deliberativas CGM, CIR, 
REUNIÃO DE DIRETORIA, 

Participar de projetos,  
Comissões, Grupos de Trabalho,  
Câmaras Técnicas  da Secretaria 
de Estado de Saúde, Conselho 

PrópriosPróprios 
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Estadual de Saúde, 
CONASEMS e outros Órgãos 
Estaduais e Federais. 

8- Apoiar tecnicamente os 16 
apoiadores regionais, 

9- Participar de eventos nacional 
e estadual  sempre que 
demandado pela Diretoria 
Executiva, 

10 - Participar das     atividades 
demandadas pelo CONASEMS, 

11- Elaborar notas técnicas 
conforme a demanda das 
Portarias do Ministério da 
Saúde, da SES/MT e  
solicitações das Secretarias  
Municipais de Saúde.

12- Elaborar pareceres conforme 
a demanda dos municípios e de 
outros órgãos quando se fizer 
necessário,   
13-  Apoiar financeiramente a 
Participação da Equipe   Técnica 
e membros da Diretoria do 
COSEMS no  Congresso do 
CONASEMS,  bem como em 
Oficinas programadas pelo 
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Estadual de Saúde,  
CONASEMS e outros Órgãos 
Estaduais e Federais.  

Apoiar tecnicamente os 16 
apoiadores regionais,  

Participar de eventos nacional 
e estadual  sempre que 
demandado pela Diretoria 

Participar das     atividades 
demandadas pelo CONASEMS,  

Elaborar notas técnicas 
conforme a demanda das 
Portarias do Ministério da 
Saúde, da SES/MT e  
solicitações das Secretarias  
Municipais de Saúde. 

Elaborar pareceres conforme 
a demanda dos municípios e de 
outros órgãos quando se fizer 

Apoiar financeiramente a 
Participação da Equipe   Técnica 
e membros da Diretoria do 
COSEMS no  Congresso do 
CONASEMS,  bem como em 
Oficinas programadas pelo 
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Ministério da Saúde e 
CONASEMS,  
14- Participar de reuniões 
prévias com as áreas técnicas do 
COSEMS/SES/CIB  para 
discussão  e análise  prévia das 
pautas,    portarias, minutas de 
resolução, notas técnicas e 
demais documentos que possam 
subsidiar as pactuações, 
15- Acompanhar a situação  dos 
Planos Municipais de Saúde, 
elaboração da Programação 
Anual e Relatório Anual de 
Gestão, bem como a situação dos 
municípios junto ao 
SARGSUS/DigiSUS e SIOPS, 
16- Elaborar Relatório 
Consolidado para pagamento do 
Apoio vinculado ao COSEMS, 
17- Garantir o pagamento da 
prestação de serviço realizada 
pelo Apoio,  
18- Apoiar tecnicamente a 
realização das Conferências 
Municipais de Saúde, quando 
demandados, 
19- Promover agilidade na 
comunicação com os gestores 
municipais do SUS no estado, e 
controlar a qualidade da 
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Ministério da Saúde e 

Participar de reuniões 
prévias com as áreas técnicas do 

SEMS/SES/CIB  para 
discussão  e análise  prévia das 
pautas,    portarias, minutas de 
resolução, notas técnicas e 
demais documentos que possam 
subsidiar as pactuações,  

Acompanhar a situação  dos 
Planos Municipais de Saúde, 
elaboração da Programação 

al e Relatório Anual de 
Gestão, bem como a situação dos 
municípios junto ao 
SARGSUS/DigiSUS e SIOPS,  

Elaborar Relatório 
Consolidado para pagamento do 
Apoio vinculado ao COSEMS,  

Garantir o pagamento da 
prestação de serviço realizada 

Apoiar tecnicamente a 
realização das Conferências 
Municipais de Saúde, quando 

Promover agilidade na 
comunicação com os gestores 
municipais do SUS no estado, e 
controlar a qualidade da 
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informação prestada em 
orientação sobre a 
implementação de políticas no 
âmbito do estado, 
20-Manter articulação com os 
gestores municipais do SUS 
visando impulsionar a Gestão da 
Informação do SUS, 
21-  Responder as solicitações, 
reclamações, denúncias ou 
sugestões dos gestores 
municipais informando seus 
desdobramentos aos interessados 
em tempo oportuno, 
22- Manter as informações 
atualizadas dos gestores 
municipais de todos os 
municípios do seu estado, 
23- Realizar o apoio técnico e 
institucional de qualificação e 
educação permanente por meio 
de Oficinas, 
Workshops  aos gestores 
municipais e suas respectivas 
equipes com base nas 
necessidades e expectativas da 
gestão municipal.
24- Adotar processos 
informatizados de difusão e 
compartilhamento do 
conhecimento entre todos, com 
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informação prestada em 
orientação sobre a 

ão de políticas no 
âmbito do estado,  

Manter articulação com os 
gestores municipais do SUS 
visando impulsionar a Gestão da 
Informação do SUS,  

Responder as solicitações, 
reclamações, denúncias ou 
sugestões dos gestores 
municipais informando seus 

sdobramentos aos interessados 
em tempo oportuno,  

Manter as informações 
atualizadas dos gestores 
municipais de todos os 
municípios do seu estado,  

Realizar o apoio técnico e 
institucional de qualificação e 
educação permanente por meio 
de Oficinas, Seminários, 
Workshops  aos gestores 
municipais e suas respectivas 
equipes com base nas 
necessidades e expectativas da 
gestão municipal. 

Adotar processos 
informatizados de difusão e 
compartilhamento do 
conhecimento entre todos, com 
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registro das informaç
institucionais relevantes e das 
ações municipais, divulgando 
regularmente,   
25- Disseminar informações 
atualizadas de todas as 
resoluções e demais pactuações 
da CIB,  
26- Identificar   as necessidades 
de aprimoramento e de 
desenvolvimento profissional da 
Assessoria Técnica e apoiar seu 
processo formativo. 

Atividades do Projeto 
Apoiadores Regionais, integrado 
com a Rede Colaborativa. 

1- Promover a interação com a 
rede colaborativa CONASEMS e 
COSEMS,  
2- Apoiar e fortalecer o processo 
de regionalização para cooperar 
de forma permanente com os 
gestores municipais de saúde na 
formulação e implementação da 
política de saúde, planejamento, 
controle e avaliação, 
2- manter o processo de 
substituição dos apoi
quando necessário; 
3- Realizar capacitações com os 
apoiadores sempre que 
necessário;  
4- Acompanhar as atividades 
desenvolvidas na Plataforma do 
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registro das informações 
institucionais relevantes e das 
ações municipais, divulgando 

Disseminar informações 
atualizadas de todas as 
resoluções e demais pactuações 

Identificar   as necessidades 
de aprimoramento e de 
desenvolvimento profissional da 
Assessoria Técnica e apoiar seu 
processo formativo.  

Promover a interação com a 
rede colaborativa CONASEMS e 

Apoiar e fortalecer o processo 
de regionalização para cooperar 
de forma permanente com os 
gestores municipais de saúde na 
formulação e implementação da 
política de saúde, planejamento, 
controle e avaliação,  

manter o processo de 
substituição dos apoiadores 
quando necessário;  

Realizar capacitações com os 
apoiadores sempre que 

Acompanhar as atividades 
desenvolvidas na Plataforma do 

Janeiro  a 
dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 

Assessoria Técnica 
Diretoria Executiva, 
Conselho Deliberativo 
Apoiadores Regionais  

Capital 
Humano e 
Recursos 

financeiros 
Próprios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade contínua. 
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HAOC em que todos participam 
como alunos em permanente 
formação; 
5- Acompanhar e monitorar as 
atividades do apoio através dos 
relatórios mensais;
6- Garantir apoio financeiro para 
participação nas Oficinas 
programadas pela Rede 
Colaborativa, de forma 
presencial, fora do Estado de 
Mato Grosso, bem como no 
Congresso do CONASEMS
7- Garantir apoio financeiro p
participação nas atividades que 
são consideradas obrigatórias: 
CGM, CIR, CIB, Reuniões 
Regionais, dentre outras 
demandas que ocorram 
conforme deliberação do HAOC, 
CONASEMS, COSEMS/MT e 
aquelas deliberadas na Região, 
8- Apoiar tecnicamente os 16 
apoiadores regionais; 
9- Realizar Oficina de avaliação 
Avaliação Anual do Projeto
10- Realizar validação dos 
Relatórios de Atividades para 
pagamentos do Apoio vinculado 
ao COSEMS;  
11 - Garantir que o/a Apoiador/a 
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ores regionais;  
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Relatórios de Atividades para 
pagamentos do Apoio vinculado 
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realize todas as atribuições 
dispostas na Súmula Orientativa
HAOC e ainda as que estão 
postas na Nota Técnica 001/2020 
COSEMS/MT.  
 

Atividades da Diretoria 
Executiva, Conselho Deliberativo 
e Conselho Fiscal  

1- Promover Oficinas, 
Seminários, Cursos e Reuniões 
para formação e qualificação 
permanente dos membros 
Diretores do COSEMS/MT,
2- Estabelecer e definir as 
atribuições e compromissos com 
as ações e responsabilidade de 
cada um perante o COSEMS,
3-  Cooperar e apoiar 
tecnicamente os membros 
Diretores com informações sobre 
as legislações e outras que se 
fazem necessária, 
4- Garantir a participação dos 
membros Diretores nas 
atividades conforme atribuição 
disposta no estatuto, 
5- subsidiar tecnicamente as 
decisões a serem pactuadas pelos 
membros nos diversos espaços 
colegiados,  
6- Informar permanentemente a 
rotina e ações administrativas 
realizadas pela Assessoria 
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realize todas as atribuições 
ula Orientativa-

HAOC e ainda as que estão 
postas na Nota Técnica 001/2020 
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as ações e responsabilidade de 
cada um perante o COSEMS, 
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tecnicamente os membros 
Diretores com informações sobre 

e outras que se 
fazem necessária,  

Garantir a participação dos 
membros Diretores nas 
atividades conforme atribuição 
disposta no estatuto,  

subsidiar tecnicamente as 
decisões a serem pactuadas pelos 
membros nos diversos espaços 

r permanentemente a 
rotina e ações administrativas 
realizadas pela Assessoria 

Janeiro a 
dezembro 

 
 

Diretoria Executiva 
Conselho Deliberativo 

Conselho Fiscal 
Assessoria Técnica 

Apoiadores Regionais 
 

 

Capital 
Humano e 
Recursos 

financeiros 
Próprios 

 

Atividade contínua. 
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Técnica,  
7- Organizar reuniões  prévias 
com as áreas técnicas da 
SES/CIB  para discussão  e 
análise  prévia das pautas,    
portarias, minutas de resolução, 
notas técnicas e dema
documentos que possam 
subsidiar as pactuações e os 
processos de decisão, 
8-  Realizar interlocução 
institucional com o poder 
legislativo, com o poder 
judiciário e com o Ministério 
Público do Estado.
9- Fortalecer o papel  da 
Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal. 
 

Realizar parcerias com a 
Instituições Formadoras 
/Educacionais e Colaboradores 
Externos  

Estabelecer parcerias com 
Instituições formadoras  e 
Colaboradores externos visando 
a qualificação técnica e de gestão 
dos municípios nas mais 
variadas áreas de gestão 
conforme as demandas 
deliberadas pela Diretoria. 
 

Realizar parceria junto ao 
Governo do Estado 

Negociar e estabelecer parcerias 
 para financiamento de 
projetos/atividades do COSEMS
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Organizar reuniões  prévias 
com as áreas técnicas da 
SES/CIB  para discussão  e 
análise  prévia das pautas,    
portarias, minutas de resolução, 
notas técnicas e demais 
documentos que possam 
subsidiar as pactuações e os 
processos de decisão,  

Realizar interlocução 
institucional com o poder 
legislativo, com o poder 
judiciário e com o Ministério 
Público do Estado. 

Fortalecer o papel  da 
Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal.  

Estabelecer parcerias com 
Instituições formadoras  e 
Colaboradores externos visando 
a qualificação técnica e de gestão 
dos municípios nas mais 
variadas áreas de gestão 
conforme as demandas 
deliberadas pela Diretoria.  

A definir Diretoria Executiva 
Assessoria Técnica 

  

Negociar e estabelecer parcerias  
para financiamento de 

projetos/atividades do COSEMS 

A definir Diretoria Executiva 
Conselho Deliberativo 

Conselho Fiscal 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

Recursos 
financeiros  

Próprios 

Atividades 
realizadas  
conforme 

necessidade.  

Capital 
Humano 

Atividade pontual 
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 junto a SEGES/MT , visando a 
alteração da IN Conj.SEPLAN
SEFAZ /CGE005/2015 que exige 
Declaração   informando que   
nenhum dos dirigentes
da entidade é agente político ou 
ocupante de cargo em comissão
 do Poder Executivo, visando 
estabelecer convênio com a 
SES/MT  para recebimento dos 
recursos do MS destinado ao 
COSEMS/MT.  
 

Implementar atos normativos, 
administrativos e transparência 
dos processos de trabalho e de 
manutenção  do COSEMS. 

1- Implementar normas e rotinas 
de organização dos serviços e 
sistematização dos processos de  
trabalho, das práticas de gestão e 
os seus respectivos padrões de 
trabalho no desempenho das 
atividades da instituição no que 
se refere a gestão de pessoas, 
compras, contratações, 
relacionamento institucional e 
segurança da informação.  
2- Adotar processos 
padronizados de compras e 
contratações, obse
princípios da transparência, 
prestação de contas e 
responsabilidade institucional.
3- Promover a transparência dos 
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junto a SEGES/MT , visando a 
alteração da IN Conj.SEPLAN 
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informando que    
nenhum dos dirigentes 
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Assessoria Técnica 

Implementar normas e rotinas 
de organização dos serviços e 
sistematização dos processos de  
trabalho, das práticas de gestão e 

pectivos padrões de 
trabalho no desempenho das 
atividades da instituição no que 
se refere a gestão de pessoas, 
compras, contratações, 
relacionamento institucional e 
segurança da informação.   

Adotar processos 
padronizados de compras e 
contratações, observando os 
princípios da transparência, 
prestação de contas e 
responsabilidade institucional. 

Promover a transparência dos 

Janeiro a 
dezembro 

Diretoria Executiva 
Assessoria Técnica 

 
 

Capital 
Humano e 
Recursos 

financeiros 
Próprios 

 
 

Atividade Contínua 
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atos e fatos da gestão, 
disseminando informações 
atualizadas acerca, por exemplo, 
das suas compras, contratações e 
resoluções/deliberações, 
4- Promover a divulgação 
pública da prestação de contas 
dos resultados institucionais, 
com linguagem e conteúdo 
apropriados.  

Garantir infraestrutura física  e 
administrativa para o 
funcionamento do COSEMS. 

1-  Realizar as ações referentes 
às despesas correntes : I. 
Elaboração e pagamento da folha 
de pessoal CLT e respectivos 
encargos e benefícios; II. 
Pagamento de col
externos; III. Pagamento de 
despesas administrativas como: 
contabilidade, auditoria 
independente, despesas de copa 
e material de limpeza, suporte de 
tecnologia da informação, 
telefonia, correios, cartórios, 
material de consumo, gasolina e 
outras despesas com automóvel, 
seguros, tributos e taxas, 
despesas bancárias, dentre 
outras. 
2-Realizar ações de despesa de 
capital: Aquisição de 
equipamentos e material 
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Próprios 
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permanente quando se fizer 
necessário.  
3- Acompanhar e realizar as 
ações referentes ao pagamento 
da contribuição institucional 
junto ao CONASEMS fundo a 
fundo e junto aos municípios 
com convênio via débito 
automático.    

Realizar revisão do Estatuto do 
COSEMS/MT 

1- Avaliar anualmente o estatuto 
do COSEMS;  
2- Criar  comissão para fazer a 
revisão do Estatuto do 
COSEMS/MT, quando 
necessário. 
3- Registrar no Cartório quando 
houver alteração  

Implementar o  Regimento 
Interno do COSEMS/MT. 

Implementar em todos os 
processos de trabalho instituídos 
o Regimento Interno do 
COSEMS/MT homologado pela 
Portaria 003/2020. 
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permanente quando se fizer 

Acompanhar e realizar as 
ações referentes ao pagamento 
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COSEMS/MT, quando 
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Janeiro 
/Fevereiro 

Diretoria Executiva 
Assessoria Técnica 

 
 

Implementar em todos os 
processos de trabalho instituídos 
o Regimento Interno do 
COSEMS/MT homologado pela 
Portaria 003/2020.  

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria Executiva 
Assessoria Técnica 
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Próprios 

 
 

Atividade Pontual 
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11-  PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 
 
      11.1- RECEITAS ESTIMADA  PARA 2022 
 

 

Forma de Contribuição Programação Mensal
-Convênio com os municípios 
repasse fundo a fundo através do 
CONASEMS 
-Convênio com os municípios 
desconto débito automático  
-Desembolso poupança 

Total 
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Programação Mensal Programação Anual 

107.442,64 1.289.311,68 

21.213,18 254.558,16 

37.121,10 445.453,20 

165.776,92 1.989.323,04 
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11.2-  PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PARA 2022
 
ELEMENTO DE DESPESA 
1-FOLHA DE PAGAMENTO 
Salários 
13 Salários 
Férias 
Auxilio Refeição 
Auxilio Transporte 
Encargo Social 
DRAF 

2-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA 
Reparação/Conserto  
Assessoria de Comunicação 
Apoiadores (05) 
Limpeza Sala  

3-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA 
Contador 
Telefones 
Correio 
Tarifas Bancárias 
Reprografia 
Hospedagem Diretoria  
Coffee Break Reunião de Diretoria 
Aluguel de Sala para Reunião de Diretoria 
Condomínio 
Energia 

 

cosems@cosemsmt.org           https://www.cosemsmt.org.br/  

PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PARA 2022 

VALOR/MÊS VALOR/ANO
45.152,56 
21.559,00 
1.800,00 

                                             599,00  
1.750,00 

                                             760,00  
15.262,36 
3.422,20 

                                        13.010,00  
                                             500,00  
                                          2.500,00  

9.450,00 
                                             560,00  

 10.118,82 
3.536,00 

                                             165,00                               
                                             300,00                               
                                             300,00                               
                                             950,00                             
                                             500,00                               

1.200,00 
                                             700,00                               

936,96 
624,73 

VALOR/ANO 
541.830,72 
258.708,00 
21.600,00 
7.188,00 

21.000,00 
9.120,00 

183.148,32 
41.066,40 

156.120,00 
6.000,00 

30.000,00 
113.400,00 

6.720,00 

121.425,84 
42.432,00 

                             1.980,00  
                             3.600,00  
                             3.600,00  
                           11.400,00  
                             6.000,00  

14.400,00 
                             8.400,00  

11.243,52 
7.496,76 
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Hospedagem Site 
Estacionamento 
4-MATERIAL DE CONSUMO 
Combustível 
Papelaria 
Compras(copos,café,  Papel higiênico , papel toalha etc)

5-DIÁRIAS 
Representações/Eventos 
Ajuda de Custo (reunião de diretoria) 
Apoiadores  Reunião Diretoria/3 Encontro apoiador 
Apoiadores Reunião de CGM e CIR  
Apoiadores  3Encontro  HAOC + um congresso 
Diretoria  

6. PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO
Reunião de Diretoria (Presidente) 
Representações/Eventos 
Apoiadores Reunião de Diretoria e CIB/Encontro HAOC
Apoiadores Reunião de CGM 
Aérea  3 Encontro HAOC + Congresso 
Diretoria reuniões mensal 
7-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
(Impostos) 
Alvará de funcionamento 
Documento Carro 
Seguro Carro 
IPTU  

8-CONTRIBUIÇÕES 
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211,63 
                                             694,50  

2.400,00 
1.100,00 

                                             850,00  
toalha etc)                                              450,00  

43.169,17 
4.400,00 

                                             540,00  
13.972,50 
4.050,00 
4.816,67 

15.390,00 

6. PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                         17.138,71  
                                             500,00  

2.000,00 
Apoiadores Reunião de Diretoria e CIB/Encontro HAOC 5.793,55 

2.000,00 
2.500,00 
4.345,16 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
                                             895,00                             
                                               20,00                                  
                                             330,00  
                                             417,00  
                                             128,00  

17.760,00 

2.539,56 

8.334,00 
28.800,00 
13.200,00 
10.200,00 
5.400,00 

518.030,04 
52.800,00 
6.480,00 

167.670,00 
48.600,00 
57.800,04 

184.680,00 

205.664,52 
6.000,00 

24.000,00 
69.522,60 
24.000,00 
30.000,00 
52.141,92 

                           10.740,00  
                                240,00  

3.960,00 
5.004,00 
1.536,00 

213.120,00 
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 Repasse CONASEMS 
9-INVESTIMENTO Material Permanente 
10-Encontro Estadual  
11-Congresso CONASEMS  
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17.760,00 
                                             500,00  

14.382,66 
1.250,00 

Total 165.776,92 

213.120,00 
6.000,00 

172.591,92 
15.000,00 

1.989.323,04 
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12- RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS CONTRIBUINTES. 
 
Quant. MUNICIPIO VALOR CONASEMS

1 ACORIZAL 
2 AGUA BOA 
3 ALTA FLORESTA 
4 ALTO ARAGUAIA 
5 ALTO BOA VISTA 
6 ALTO GARCAS 
7 ALTO PARAGUAI 
8 Alto Taquari                          
9 Apiacás                          

10 Araguaiana                          
11 Araguainha                          
12 ARAPUTANGA 
13 ARENAPOLIS 
14 ARIPUANA 
15 Barão de Melgaço                          
16 BARRA DO BUGRES 
17 BARRA DO GARCAS 
18 Bom Jesus do Araguaia                          
19 BRASNORTE 
20 CACERES 
21 CAMPINAPOLIS 
22 CAMPO NOVO DO PARECIS 
23 CAMPO VERDE 
24 CAMPOS DE JULIO 
25 CANABRAVA DO NORTE 
26 CANARANA 
27 CARLINDA 
28 CASTANHEIRA 
29 CHAPADA DOS GUIMARAES 
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VALOR CONASEMS  Volor  COSEMS Valor  descontado do Municipio
60,00                        680,70  

200,00                      1.033,66  1.233,66
300,00                        933,66  1.233,66
120,00                        865,92  
60,00                        680,70  

120,00                        621,00  
120,00                        865,92  

                         60,00                         681,00                                          
                         60,00                         681,00                                          
                         60,00                         433,00                                          
                         60,00                         433,00                                          

120,00                        865,92  
60,00                        925,92  

120,00                        865,92  
                         60,00                         681,00                                          

200,00                      1.033,66  1.233,66
200,00                      1.648,60  1.848,60

                         60,00                         433,00                                          
120,00                        865,92  
300,00                      1.548,60  1.848,60
120,00                        865,92  
200,00                      1.033,66  1.233,66
200,00                      1.033,66  1.233,66
60,00                        433,00  
60,00                        680,70  

120,00                        865,92  
120,00                        865,92  
60,00                        680,70  

120,00                        865,92  

Valor  descontado do Municipio 
740,70 

1.233,66 
1.233,66 

985,92 
740,70 
741,00 
985,92 

                                        741,00  
                                        741,00  
                                        493,00  
                                        493,00  

985,92 
985,92 
985,92 

                                        741,00  
1.233,66 
1.848,60 

                                        493,00  
985,92 

1.848,60 
985,92 

1.233,66 
1.233,66 

493,00 
740,70 
985,92 
985,92 
740,70 
985,92 



Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914 E-mail: cosems@cosemsmt.org
 

30 CLAUDIA 
31 COCALINHO 
32 Colider                         
33 COLNIZA 
34 Comodoro                         
35 Confresa                         
36 CONQUISTA D'OESTE 
37 COTRIGUACU 
38 CUIABA 
39 CURVELANDIA 
40 Denise                          
41 DIAMANTINO 
42 DOM AQUINO 
43 FELIZ NATAL 
44 FIGUEIROPOLIS D'OESTE 
45 GAUCHA DO NORTE 
46 GENERAL CARNEIRO 
47 GLORIA D'OESTE 
48 GUARANTA DO NORTE 
49 GUIRATINGA 
50 INDIAVAI 
51 IPIRANGA DO NORTE 
52 ITANHANGA 
53 ITAUBA 
54 ITIQUIRA 
55 Jaciara                         
56 JANGADA 
57 JAURU 
58 JUARA 
59 JUINA 
60 JURUENA 
61 Juscimeira                         
62 Lambrai D'Oeste                          
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120,00                        865,92  
60,00                        680,70  

                        200,00                       1.033,00                                       1.233,00 
200,00                      1.033,66  1.233,66

                        120,00                         865,92                                          
                        200,00                       1.033,00                                       1.233,00 

60,00                        433,00  
120,00                        865,92  

1.000,00                      3.930,00  4.930,00
60,00                        433,00  

                         60,00                         681,00                                          
200,00                      1.033,66  1.233,66
60,00                        680,70  

120,00                        865,92  
60,00                        433,00  
60,00                        680,70  
60,00                        433,00  
60,00                        433,00  

200,00                      1.033,66  1.233,66
120,00                        865,92  
60,00                        433,00  
60,00                        680,70  
60,00                        680,70  
60,00                        433,00  

120,00                        865,92  
                        200,00                       1.033,00                                       1.233,00 

60,00                      1.173,66  1.233,66
120,00                        865,92  
200,00                      1.033,66  1.233,66
200,00                      1.033,66  1.233,66
120,00                        865,92  

                        120,00                         865,92                                          
                         60,00                         681,00                                          

985,92 
740,70 

1.233,00  
1.233,66 

                                        985,92  
1.233,00  

493,00 
985,92 

4.930,00 
493,00 

                                        741,00  
1.233,66 

740,70 
985,92 
493,00 
740,70 
493,00 
493,00 

1.233,66 
985,92 
493,00 
740,70 
740,70 
493,00 
985,92 

1.233,00  
1.233,66 

985,92 
1.233,66 
1.233,66 

985,92 
                                        985,92  
                                        741,00  
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63 LUCAS DO RIO VERDE 
64 LUCIARA 
65 MARCELANDIA 
66 Matupá                         
67 Mirassol D' Oeste                         
68 Nobres                         
69 NORTELANDIA 
70 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 
71 Nova Bandeirantes                         
72 Nova Brasilândia                          
73 NOVA CANAA DO NORTE 
74 NOVA GUARITA 
75 Nova Lacerda                          
76 NOVA MARILANDIA 
77 Nova Maringa                          
78 Nova Monte Verde                          
79 NOVA MUTUM 
80 NOVA NAZARE 
81 NOVA OLIMPIA 
82 NOVA SANTA HELENA 
83 NOVA UBIRATA 
84 NOVA XAVANTINA 
85 Novo Horizonte do Norte                          
86 NOVO MUNDO 
87 NOVO SANTO ANTONIO 
88 NOVO SAO JOAQUIM 
89 PARANAITA 
90 PARANATINGA 
91 Pedra Preta                           
92 PEIXOTO DE AZEVEDO 
93 PLANALTO DA SERRA 
94 POCONE 
95 PONTAL DO ARAGUAIA 
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300,00                        933,66  1.233,66
60,00                        433,00  

120,00                        865,92  
                        120,00                         865,92                                          
                        200,00                       1.033,66                                       1.233,66 
                        120,00                         865,92                                          

60,00                        925,92  
120,00                        865,92  

                        120,00                         865,92                                          
                         60,00                         433,00                                          

120,00                        865,92  
60,00                        433,00  

                         60,00                         681,00                                          
60,00                        433,00  

                         60,00                         681,00                                          
                         60,00                         681,00                                          

200,00                      1.033,66  1.233,66
60,00                        433,00  

120,00                        865,92  
60,00                        433,00  

120,00                        620,70  
120,00                        865,92  

                         60,00                         433,00                                          
60,00                        680,70  
60,00                        433,00  
60,00                        680,70  

120,00                        865,92  
200,00                        785,92  

                         60,00                         433,00                                          
200,00                      1.033,66  1.233,66
60,00                        433,00  

200,00                      1.033,66  1.233,66
60,00                        680,70  

1.233,66 
493,00 
985,92 

                                        985,92  
1.233,66  

                                        985,92  
985,92 
985,92 

                                        985,92  
                                        493,00  

985,92 
493,00 

                                        741,00  
493,00 

                                        741,00  
                                        741,00  

1.233,66 
493,00 
985,92 
493,00 
740,70 
985,92 

                                        493,00  
740,70 
493,00 
740,70 
985,92 
985,92 

                                        493,00  
1.233,66 

493,00 
1.233,66 

740,70 
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96 Ponte Branca                          
97 PONTES E LACERDA 
98 PORTO ALEGRE DO NORTE 
99 PORTO DOS GAUCHOS 

100 PORTO ESPERIDIAO 
101 PORTO ESTRELA 
102 POXOREO 
103 PRIMAVERA DO LESTE 
104 QUERENCIA 
105 RESERVA DO CABACAL 
106 RIBEIRAO CASCALHEIRA 
107 RIBEIRAOZINHO 
108 RIO BRANCO 
109 RONDOLANDIA 
110 RONDONOPOLIS 
111 SALTO DO CEU 
112 SANTA CARMEM 
113 SANTA CRUZ DO XINGU 
114 SANTA RITA DO TRIVELATO 
115 SANTA TEREZINHA 
116 SANTO AFONSO 
117 SANTO ANTONIO DO LESTE 
118 SANTO ANTONIO DO LEVERGER 
119 São Félix do Araguaia                         
120 SAO JOSE DO POVO 
121 SAO JOSE DO RIO CLARO 
122 SAO JOSE DO XINGU 
123 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 
124 SAO PEDRO DA CIPA 
125 SAPEZAL 
126 SERRA NOVA DOURADA 
127 SINOP 
128 SORRISO 
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                         60,00                         433,00                                          
200,00                      1.033,66  1.233,66
120,00                        865,92  
60,00                        680,70  

120,00                        865,92  
60,00                        433,00  

120,00                        865,92  
300,00                      1.548,60  1.848,60
120,00                        865,92  
60,00                        433,00  
60,00                        681,00  
60,00                        433,00  
60,00                        680,70  
60,00                        433,00  

650,00                      1.331,32  1.981,32
60,00                        433,00  
60,00                        433,00  
60,00                        680,70  
60,00                        433,00  
60,00                        680,70  
60,00                        433,00  
60,00                        433,00  
60,00                        925,92  

                        120,00                         865,92                                          
60,00                        433,00  

120,00                        865,92  
60,00                        680,70  

120,00                        865,92  
60,00                        433,00  

120,00                        865,92  
60,00                        433,00  

500,00                      1.481,32  1.981,32
300,00                      1.548,60  1.848,60

                                        493,00  
1.233,66 

985,92 
740,70 
985,92 
493,00 
985,92 

1.848,60 
985,92 
493,00 
741,00 
493,00 
740,70 
493,00 

1.981,32 
493,00 
493,00 
740,70 
493,00 
740,70 
493,00 
493,00 
985,92 

                                        985,92  
493,00 
985,92 
740,70 
985,92 
493,00 
985,92 
493,00 

1.981,32 
1.848,60 
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129 TABAPORA 
130 TANGARA DA SERRA 
131 TAPURAH 
132 TERRA NOVA DO NORTE 
133 TESOURO 
134 TORIXOREU 
135 União do Sul                        
136 Vale de São Domingos                          
137 VARZEA GRANDE 
138 VERA 

139 
VILA BELA DA SANTISSIMA 
TRINDADE 

140 VILA RICA 
  Total 
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60,00                        680,70  
300,00                      1.548,60  1.848,60
120,00                        865,92  
120,00                        865,92  
60,00                        433,00  
60,00                        433,00  

                              60,00                         433,00                                          
                         60,00                         433,00                                          

650,00                      1.353,44  2.003,44
120,00                        865,92  

120,00                        865,92  
200,00                      1.033,66  1.233,66

17.660,00                  110.995,82  128.655,82

740,70 
1.848,60 

985,92 
985,92 
493,00 
493,00 

                                        493,00  
                                        493,00  

2.003,44 
985,92 

985,92 
1.233,66 

128.655,82 
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12.1- GRÁFICO CONTRIBUIÇÃO CONASEMS. 
 
 
 
 

                                                              

Arrecadação 
COSEMS

128.655,82
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Repasse 
Conasems
17.660,00



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DOS CONTROLES INTERNOS  
31 de dezembro de 2020 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

MRP Auditoria e Consultoria 
CRC-DF 001326/O-4 

SCN Quadra 04, Bloco B,  
Sala 1201, Centro Empresarial Varig 

Brasília – DF CEP: 70.714-900 
+55 (61) 4102-8520 

www.mrpauditoria.com.br 
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Brasília, 01 de março de 2021                                                                    MRP- 096/2021 

 
Sra. 
Ana Paula Louzada 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO 
Cuiabá – MT 
  
Prezada senhora, 

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 MATO GROSSO 
(“COSEMS/MT”) 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/MT. 
 
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/MT 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/MT 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 



 
 

 

 

 
 MRP2 
 

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 Mato Grosso 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/MT não adotou a norma contábil ITG 2002 (R1) aplicável às 

entidades sem finalidade de lucros nos seguintes aspectos: (a) ausência de 

estruturação do plano de contas contábil aderente ao contido na norma; (b) 

as demonstrações contábeis elaboradas inadequadamente. 

b) Verificamos que o COSEMS/MT está utilizando o código FPAS 566 com a 

alíquota de 4,5%. 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) Revisamos as demonstrações contábeis do COSEMS/MT, referentes ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020, com base no balancete contábil 

enviado pela contabilidade. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Nossos Comentários  

Comentários acerca de deficiência ou 
melhoria que entendemos que ajudará no 
aprimoramento do ambiente de controles 
internos do COSEMS/MT. 

 2  5 

O Decreto n° 
8.426/2015  

Identificamos que não foi realizada a 
provisão do COFINS em dezembro de 2020. 

 2.1  5 

Controle Patrimonial  
Identificamos necessidade de 
aprimoramento do controle patrimonial. 

 2.2  6 

Impostos a Recuperar  

O Conselho estimou a recuperação dos 
impostos referentes aos exercícios anteriores. 
Não nos foram apresentados estudos que 
comprovem a efetiva realização dos 
impostos a recuperar. Adicionalmente, 
identificamos divergências entre o controle e 
a contabilidade. 

 2.3  7 

Pendências de Longa 
Data  Verificamos valores pendentes a longa data.  2.4  7 

Registro Contábil dos 
Serviços Voluntários  

Constatamos que os serviços voluntários não 
foram registrados da forma adequada.   2.5  8 

Registro Contábil dos 
Serviços de Auditoria  

Em nossas análises verificamos que as 
despesas com os serviços de auditoria não 
foram contabilizadas da forma adequada. 

 2.6  9 

Registro Contábil da 
Licença do ZOOM  

O COSEMS/MT recebeu do CONASEMS o 
direito de uma licença do ZOOM, porém não 
foi contabilizada da forma adequada. 

 2.7  9 

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. 

 2.8  10 

Retenção de impostos 
e encargos sobre NF  

Contabilização inadequada das retenções de 
impostos sobre Notas Fiscais. 

 2.9  11 

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. 

 2.10  12 

Código FPAS  
Verificamos que o COSEMS/MT está 
utilizando o código FPAS 566 com a alíquota 
de 4,5%. 

 2.11  14 

Ajustes de Exercícios 
Anteriores  

Identificamos despesas de exercícios 
passados registradas em 2020. 

 2.12  14 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Plano de Contas 
Conforme ITG 2002  

O COSEMS/ MT não adotou a ITG 2002, que 
trata das normas contábeis aplicadas às 
entidades sem fins lucrativos. 

 2.13  15 

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.  

 2.14  16 

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. 

 2.15  17 

Política de 
Investimentos 

 

A política e normas para investimento visa 
estabelecer os princípios e diretrizes que 
devem reger os investimentos dos recursos 
confiados ao COSEMS/MT. 

 2.16  18 

Apresentação das 
Demonstrações 
Contábeis - CPC 26 
(R1) 

 

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 

 2.17  19 

Apresentação das 
Notas Explicativas 
conforme a ITG 2002 

 

A ITG 2002 estabelece as informações 
mínimas a serem divulgadas em notas 
explicativas de entidade sem finalidade de 
lucros 

 2.18  20 

Divergência entre as 
Demonstrações 
Contábeis e o 
balancete contábil  

 

As demonstrações contábeis do 
COSEMS/MT, referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020 divergem do 
balancete contábil enviado pela 
contabilidade. 

 2.19  21 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

O COSEMS/MT não tem conhecimento, até 
o presente momento, de fatos importantes 
ocorridos após a data-base de 31 de 
dezembro de 2020. 

 2.20  22 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  3  23 
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2. NOSSOS COMENTÁRIOS 

 
2.1. O Decreto n° 8.426/2015 

 

Com base nos rendimentos de aplicações financeiras auferidos no exercício de 

2020, aplicamos a alíquota de 4% e obtivemos os resultados a seguir: 

 

Conta 
Rendimento 

Auferido 
COFINS 
devido  

Janeiro           4.752,83          190,11  

Fevereiro          4.356,16          174,25  

Março          4.123,65          164,95  

Abril          4.228,70          169,15  

Maio          3.516,31          140,65  

Junho          3.164,85          126,59  

Julho          2.739,33          109,57  

Agosto          2.168,95            86,76  

Setembro          2.106,16            84,25  

Outubro          2.277,00            91,08  

Novembro          1.907,64            76,31  

Dezembro          2.166,62            86,66  

Total        37.508,20       1.500,33  

 

Em continuidade aos nossos trabalhos, confrontamos o COFINS contabilizado pelo 

COSEMS/MT com os resultados dos nossos testes e identificamos as seguintes 

divergências: 

 

Conta 
COFINS 

retido 
COFINS 
devido  

Diferença 

Janeiro              199,35          190,11              9,24  

Março             161,27          164,95  -           3,68  

Outubro               90,96            91,08  -           0,12  

Dezembro                       -             86,66  -         86,66  

Total          1.419,11       1.500,33  -        81,22  
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT realizar os lançamentos contábeis das despesas 

com COFINS de acordo com a competência correta sobre os rendimentos das 

aplicações financeiras.  

 
2.2. Controle Patrimonial 

 

Observamos que o balancete contábil do Conselho apresenta os bens do ativo 

imobilizado de forma analítica. Durante a realização dos nossos trabalhos, o 

Conselho disponibilizou os relatórios patrimoniais com a posição em 31 de 

dezembro de 2020 com os seguintes saldos: 

 

Conta Contábil Valor 
Imóveis 538.797,45  

Móveis e utensílios  38.343,76  

Equipamentos de informática  28.774,88  

Máquinas e equipamentos  8.359,36  

Veículos 101.760,00  

Total 716.035,45 
 

De acordo com o CPC 27, a classe de ativo imobilizado é um agrupamento de 

ativos de natureza e uso semelhantes nas operações da entidade. São exemplos 

de classes individuais: 
 

(a)  terrenos; 

(b)  terrenos e edifícios; 

(c)  máquinas; 

(d)  navios; 

(e)  aviões; 

(f)  veículos a motor; 

(g)  móveis e utensílios; e 

(h)  equipamentos de escritório. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Para melhor apresentação recomendamos que os itens registrados no Ativo 

Imobilizado sejam feitos por seus grupos de contas e não de forma analítica, ou 

seja, sendo mais sintético e esse controle patrimonial aconteça de forma 

extracontábil que já é realizado pelo COSEMS/MT, bem como, a elaboração do 

mapa de depreciações, por item de cada grupo de contas do Ativo Imobilizado. 

 

2.3. Impostos a Recuperar  
 

O Conselho estimou a recuperação dos impostos referentes aos exercícios 

anteriores. Não nos foram apresentados estudos que comprovem a efetiva 

realização dos impostos a recuperar. Não obstante, constatamos divergências 

entre o controle operacional dos impostos a recuperar e os valores registrados na 

contabilidade, conforme demonstrativo a seguir:  

Conta Descrição  Contábil  
Controle 

Operacional 
Diferenças 

10103091 INSS A RECUPERAR          16.246  11.112 5.134 

10103091 PIS/PASEP A RECUPERAR               143  - 143 

10103091 IRRF A RECUPERAR            2.474  - 2.474 

Total 18.863 11.112 7.751 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT envidar esforços no sentido de realizar um estudo 

para verificar a real possibilidade de realização dos saldos registrados na 

contabilidade em 31 de dezembro de 2020. Adicionalmente, recomendamos as 

conciliações tempestivas dos respectivos saldos registrados na contabilidade. 

 
2.4. Pendências de Longa Data 

 
Durante a realização dos nossos trabalhos identificamos pendências de longa 

data, conforme demonstrativo a seguir relacionado: 
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Conta Descrição – Pendências de longa data Valor 

10103081 ARREDONDAMENTO DE FOLHA 5 

10103091 INSS A RECUPERAR            16.246  

10103091 PIS/PASEP A RECUPERAR                 143  

10103091 IRRF A RECUPERAR              2.474  
20101041 ISSQN RETIDO TERCEIROS A              28.156  
20101041 COFINS A RECOLHER                   824   
Total  

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT envidar esforços no sentido de regularizar as 

pendências de longa data, de forma a analisar a real possibilidade de realização 

e exigibilidade dos valores registrados na contabilidade. Caso os saldos não sejam 

mais realizáveis ou exigíveis, a contabilidade deverá efetuar a baixa dos saldos 

contra o resultado do período em que foi identificado a necessidade do ajuste 

contábil, mediante documento autorizando tais baixas pela administração. 

 
2.5. Registro Contábil dos Serviços Voluntários 

 

De acordo com o item 19 da ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, os 

trabalhos realizados pelos membros e integrantes dos órgãos da administração 

devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis da Entidade: 

 

“19. O trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes dos 

órgãos da administração, no exercício de suas funções, deve ser 

reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se 

tivesse ocorrido o desembolso financeiro. (Alterado pela ITG 

2002 (R1))” 

 

Constatamos que os serviços voluntários não foram registrados da forma 

adequada.  
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT registrar os trabalhos voluntários em 

conformidade com o que dispõe o item 19 da ITG 2002 (R1): 

 

No reconhecimento da receita do e da despesa: 

 

D  -  Despesa com Serviços Voluntários             12.000,00 (Resultado) 

C  -  Receita com Serviços Voluntários              12.000,00 (Resultado) 

 

2.6. Registro Contábil dos Serviços de Auditoria 
 

Em nossas análises verificamos que as despesas com os serviços de auditoria não 

foram contabilizadas de forma adequada. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Tendo em vista que a parte das despesas com auditoria (50%) é paga pelo 

COSEMS/MT, sugerimos os seguintes lançamentos: 

 

No reconhecimento da receita do CONASEMS e da despesa com Auditoria (valores hipotéticos): 

 

D  -  Contas a Receber                      9.500,00 (AC) 
D  -  Despesa com Auditoria             500,00 (Resultado) 
C  -  Receita Repasse Portaria 220   10.000,00 (Resultado) 
 

No recebimento do recurso do CONASEMS: 
 

D -  Banco                        9.500,00 (AC) 
C -  Contas a Receber   9.500,00 (AC) 

 

2.7. Registro Contábil da Licença do ZOOM 

 

O COSEMS/MT recebeu do CONASEMS o direito de uma licença do ZOOM. 

Constatamos que o Conselho não realizou o registro contábil da licença 

supramencionada.  
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que a licença adquirida através do CONASEMS seja registrada 

da seguinte forma: 

 

Reconhecimento da cessão da licença pelo valor de mercado: 

 

D – Ativo Intangível – X (ANC) 
C – Obrigação com o uso da licença – X (PC) 
 
Reconhecimento mensal da amortização: 
 
D – Despesa com Amortização – 1/12 AVOS (Resultado) 
C – Amortização acumulada – 1/12 AVOS (ANC) 
 

Ao mesmo tempo que: 

D – Obrigação com o uso da licença – 1/12 AVOS (PC) 
C – Receita de doação de Licença ZOOM – 1/12 AVOS (Resultado) 

 

2.8. 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 Comentários 

04/09/2020 
DESPESAS C/ 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

PAGAMENTO REF NF 1 ADRIELE CRISTINA 
RODRIGUES 

2.500,00 
Competência 
de agosto de 

2020 

29/09/2020 
MANUTENÇÃO 
DE SOFTWARE 

PAGAMENTO REF NF 862178 E NF 725567 
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO 

E SERVICOS DE DADOS LTDA 
97,20 

Competência 
de agosto de 

2020 

04/12/2020 
MANUTENÇÃO 
DE SOFTWARE 

PAGAMENTO REF NF 1013878 - GOOGLE 
CLOUD BRASIL COMPUTACAO E 

SERVIÇOS DE DADOS LTDA 
56,44 

Competência 
de outubro de 

2020 

04/12/2020 
DESPESAS C/ 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

PAGAMENTO REF NF 12 ADRIELE 
CRISTINA RODRIGUES 

2.500,00 
Competência 
de novembro 

de 2020 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT 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. 

 

2.9. Retenção de Impostos e encargos em Notas Fiscais 
 

Selecionamos por amostragem despesas registradas no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020, para a realização dos nossos testes de auditoria solicitamos as 

documentações comprobatórias das respectivas despesas.  

 

Nas nossas análises constatamos que os registros contábeis das provisões de RPA, 

com retenções, foram contabilizadas pelo valor bruto, conforme demonstrativo 

abaixo: 

 

Data Conta Descrição Histórico Valores 

31/01/2020 3.01.41.05.1 
SERVICOS PROFISSIONAIS 
AUTONOMOS 

Provisão conf. mes 01/2020 9.450,00 

29/02/2020 3.01.41.05.1 
SERVICOS PROFISSIONAIS 
AUTONOMOS 

Provisão conf. mes 02/2020 9.450,00 

31/03/2020 3.01.41.05.1 
SERVICOS PROFISSIONAIS 
AUTONOMOS 

Provisão conf. mes 03/2020 7.560,00 

30/11/2020 3.01.41.05.1 
SERVICOS PROFISSIONAIS 
AUTONOMOS 

Provisão conf. mes 11/2020     5.670,00  

04/12/2020 3.01.41.05.1 
SERVICOS PROFISSIONAIS 
AUTONOMOS 

Provisão conf. mes 12/2020    5.670,00 
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Segue abaixo uma das formas que pode ser feita a contabilização individualizada 

dos impostos na despesa: 

 

Reconhecimento dos impostos retidos 
 

D – Serviços Profissionais Autônomos - RPA(Despesa)    

C – Serviços Profissionais Autônomos à Pagar – RPA (Passivo)  

 

D – INSS s/ RPA (Despesa) 

C – INSS à Recolher s/ RPA (Passivo) 

   

D – ISS s/ RPA (Despesa) 

C – ISS à Recolher s/ RPA (Passivo) 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços no sentido de regularizar a situação 

descrita. 

 

2.10. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 13.709/2018 
 

Chamamos a atenção para a Lei nº13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais -LGPD) que estabelece os princípios, direitos e deveres que deverão ser 

observados no tratamento de dados pessoais.  

O COSEMS/MT necessita avaliar o que dispõe a Lei n° 13.709/2018, com destaque 

para: 

 

 Due Diligence sobre os dados pessoais (identificação de dados pessoais, 

sensíveis, públicos, seja em meios físicos ou digitais); 

 

 Controle de consentimento e anonimização; Gestão de banco de dados 

(acesso, confirmação, consentimento, portabilidade, etc.); 
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 Segurança dos dados (proteger os dados não autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas); 

 
 Gestão do término do tratamento (adotar medidas necessárias para 

eliminar os dados). 

 

A entidade que não atender a referida lei fica sujeita às seguintes sanções 

administrativas: 

 

 Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 

 

 Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica 

de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, 

excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 

de reais) por infração; 

 
 Multas diárias; 

 
 Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua 

ocorrência; 

 
 Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua 

regularização; 

 Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

 
 Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a 

infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual 

período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador; 

 
 Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a 

que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 

por igual período; 

 



 
 

 

 

 
 MRP14 
 

 Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a 

tratamento de dados. 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT estudar os impactos da respectiva legislação na 

sua operação.  
 

2.11. Código FPAS 
 

As entidades sem fins lucrativos são beneficiadas com a isenção do IRPJ e CSLL, 

desde que atendidos os requisitos da legislação (§ 1° do artigo 15 da Lei n° 

9.532/97). Com relação a atividades de associações de defesa de direitos sociais, 

no que diz respeito a Previdência, essas entidades devem aplicar a alíquota de 

terceiro em 5,80% (Anexo II da IN RFB n° 971/2009). Constatamos que o COSEMS/MT 

está utilizando inadequadamente a alíquota de 4,5%. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT analisar o referido assunto, bem como apurar e 

ajustar eventuais efeitos que podem ser ocasionados em virtude da regularização 

do código FPAS. 

 

2.12. Ajustes de Exercícios Anteriores 
 

Os ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de 

efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável em 

determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos 

subsequentes. 

 

Identificamos que o COSEMS/MT tem registrado em sua despesa os seguintes 

lançamentos referentes a exercícios anteriores: 
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Data Conta Descrição Histórico Valor 

05/02/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 
PAGAMENTO REF JUROS GPS 

09/2019 
17,70 

13/03/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 
PAGAMENTO REF IRRF A RECOLHER 

SERV/TERCEIROS 12/2015 
110,86 

13/03/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 
PAGAMENTO REF JUROS IRRF SOB 

FOLHA 11/2017 
180,22 

13/03/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 
PAGAMENTO REF JUROS IRRF SOB 

FOLHA 08/2017 
96,80 

13/03/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 
PAGAMENTO REF PIS 12/2015 92,82 

13/03/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 
PAGAMENTO REF PIS/COFINS/CSLL 

S/TERCEIROS 04/2016 
31,32 

13/03/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 
PAGAMENTO REF JUROS IRRF 

S/TERCEIROS 04/2016 
10,10 

13/03/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 
PAGAMENTO REF IRRF A RECOLHER 

SERV/TERCEIROS 05/2017 
790,58 

13/03/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 

PAGAMENTO REF JUROS 
PIS/COFINS/CSLL S/TERCEIROS 

02/2016 
32,65 

13/03/2020 3.01.51.01.1 
JUROS PAGOS OU 

INCORRIDOS 
PAGAMENTO REF JUROS IRRF 

S/TERCEIROS 04/2016 
10,53 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT analisar as referidas despesas, e se estas forem 

de exercícios anteriores, essas deveriam ser registradas como ajuste de exercícios 

anteriores. Lembramos que os ajustes de exercícios anteriores devem ser objetos 

de ampla e clara divulgação em notas explicativas. 

 

2.13. 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 ao COSEMS/MT revisar o atual plano de contas, atentando para 

o que determina a ITG 2002. Lembramos que esta Interpretação estabelece 
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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. 

 

2.14. Programa de Integridade 
 

O COSEMS/MT 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 

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/MT 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. 
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2.15. Implementar uma Política de Segurança da Informação 

 
Recomendamos ao COSEMS/MT implementar uma Política de Segurança da 

Informação por meio de um conjunto de normas e procedimentos para proteger 

seus dados, especialmente aqueles confidenciais. 

 

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. 

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. 
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Itens Descrição 

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 Conselho 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 COSEMS/MT.  

 

2.16. 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/MT, com a finalidade de promover a segurança, liquidez e rentabilidade 

necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos. 

 

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.  
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o COSEMS/MT envide esforços na criação de políticas e 

normas para investimento. 

 
2.17. Apresentação das Demonstrações Contábeis - CPC 26 (R1) 

 

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/MT, 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. 

 
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. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Diante do exposto, recomendamos ao COSEMS/MT 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. 

 

2.18. Apresentação das Notas Explicativas conforme a ITG 2002 

 

A ITG 2002 estabelece as informações mínimas a serem divulgadas em notas 

explicativas de entidade sem finalidade de lucros, devendo conter, pelo menos, 

as seguintes informações: 

 

a. contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e 
econômica e os objetivos sociais; 

b. os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com 
gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos; 

c. a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas 
demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse; 

d. relação dos tributos objeto de renúncia fiscal; (Alterada pela ITG 2002 
(R1)); 

e. as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as 
responsabilidades decorrentes dessas subvenções; 

f. os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de 
tais recursos; 

g. os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador; 
h. eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, 

ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os 
resultados futuros da entidade; 
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i. as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações 
em longo prazo; 

j. informações sobre os seguros contratados; 
k. segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais 

atendimentos realizados pela entidade; 
l. todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma 

segregada, destacando aquelas que devem ser utilizadas na prestação 
de contas nos órgãos governamentais, apresentando dados 
quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, número de atendidos, 
número de atendimentos, número de bolsistas com valores e percentuais 
representativos; 

m. a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor 
reconhecido quando este valor não cobrir os custos dos serviços 
prestados. 

 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT, aprimorar a apresentação das notas explicativas 

sobre as demonstrações contábeis, conforme dispõe a ITG 2002. 

 

2.19. Divergência entre as Demonstrações Contábeis e o balancete contábil na 
data-base de 31 de dezembro de 2020 

 

Revisamos as demonstrações contábeis do COSEMS/MT, referentes ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2020, com base no balancete contábil enviado pela 

contabilidade e identificamos as divergências a seguir relacionadas: 

 

Descrição Data-base Demonstrações contábeis Balancete contábil Divergência 

     

Ativo 31/12/2020 3.168.064,84 3.175.815,69 (7.705,85) 

Passivo 31/12/2020 3.168.064,84 3.175.815,69 (7.705,85) 

Resultado 31/12/2020 436.053,20 438.202,54 (2.149,34) 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/MT, aprimorar suas conciliações contábeis. 

 



 
 

 

 

 
 MRP22 
 

2.20. Eventos subsequentes – COVID-19 
 

O COSEMS/MT 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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3.   CONCLUSÃO 

 

O COSEMS/MT 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 2, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 























Ofício nº 0386/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Marco Antônio Noberto Felipe 

Presidente do COSEMS/MT 

Avenida Dr. Helio Ribeiro 525 nº 252 - Alvorada. Cuiabá/MT 

CEP: 78048-250 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0038/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0038/2021 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 
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