
Oficio COSEMS-PB  nº 0098/2021                                                João Pessoa, 21 de Junho de 2021.

Ilmo. Senhor
WILLAMES FREIRE
Presidente CONASEMS
Brasília-DF

Senhor Presidente, 

Cumprimentando Vossa Senhoria e, considerando o artigo 3 da Deliberação Conares 002/2018 que

aprova o Regulamento Interno da Prestação de Contas dos COSEMS ao Conasems referente aos

recursos  da  contribuição  de  representação  institucional,  o  COSEMS-PB  encaminha  anexo  os

seguintes documentos referentes ao 1º quadrimestre de 2021 (janeiro a abril de 2021)

1. Relatório  da  movimentação  financeira,  planilha  resumida  conforme  Anexo  I  do  referido

regulamento e planilha complementar conforme Anexo III;

2. Extratos bancários da conta e de aplicação referentes a cada mês do quadrimestre da conta

em que os recursos são creditados

3. Parecer de aprovação das contas pelos membros do Conselho Fiscal;

4. Lista de participação na reunião, conforme link de frequência, 

5. Relatório de Atividades.

 

Informamos que a reunião foi realizada remotamente por meio da Plataforma Zoom e a mesma

fora gravada para registro. 

Certos de contar com a compreensão e apoio do nosso Presidente e do Conselho Fiscal do

Conasems, colocamo-nos à sua disposição para maiores esclarecimentos, entrar em contato por

meio do telefone: (83) 99999-1746/99814-6002 e e-mail financeiro@cosemspb.org.

Atenciosamente.

Soraya Galdino de Araújo Lucena

Presidente do COSEMS-PB
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1. Introdução
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba – COSEMS-PB fundado em 03 de junho de 1988 se constitui em importante espaço

político no processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS), na medida em que representa e defende interesses loco-regionais de saúde
onde ocorrem pactuações e projetos em disputa e, ganha legitimidade como força política capaz de agregação e representação do conjunto de todas
as secretarias municipais de saúde nos 223 municípios da Paraíba.

O COSEMS-PB é uma entidade sem fim lucrativo, com objetivo de representar os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Paraíba, junto
às instâncias institucionais do SUS. É através do COSEMS que o Gestor Municipal garante espaço e poder de decisão perante o Conselho Estadual de
Saúde (CES) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

Ao lado das ações políticas institucionais, o COSEMS-PB oferece uma série de atividades e serviços dentre os quais o mais importante é
atualização constante do Gestor Municipal de Saúde sobre todos os assuntos deliberados pelas instâncias do SUS, bem como, o acompanhamento de
projetos que representem recursos financeiros para os Municípios.

Desse modo, o art. 1º do Estatuto do COSEMS-PB, diz que “O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS/PB é uma entidade civil
de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa financeira e patrimonial de duração indeterminada, com sede e foro em João
Pessoa - PB, regido pelo presente estatuto e normas complementares”. Completando o art. 2º que “O COSEMS-PB tem a finalidade de: lutar pela
autonomia dos municípios; congregar os dirigentes dos serviços municipais de saúde, funcionando como órgão permanente de intercâmbio de
experiências e informações dos seus membros; participar na discussão da política de saúde a nível nacional, estadual e municipal, e, atuar de todas
as formas para que a saúde da população dos municípios paraibanos amplie sua qualidade de forma universal, integral e equânime”. 

Ainda, no parágrafo único do art. 2º do referido Estatuto, 

“Para a consecução de suas finalidades o COSEMS-PB se propõe a:
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I - Promover encontros, seminários, congressos e outros eventos que possibilitem
discussões e troca de experiências;

II - Lutar pelo fortalecimento dos municípios no Sistema de Saúde, defendendo com
firmeza os interesses municipais;

III  -  Lutar  pela  saúde  dos  municípios  através  de  um  processo  que  garanta  a
transmissão de informações, que possibilite a obtenção de recursos financeiros e
técnicos, buscando a ampliação de repasse de recursos para o setor saúde de forma
efetiva, onde os municípios possam executar ações que beneficiem a população
buscando qualidade de vida;

IV  -  Participar  da  construção  das  políticas  de  saúde,  com  representação  em
instâncias  decisórias  e  acompanhar  sua  concretização nos  planos,  programas  e
projetos;

V  -  Promover  a participação da sociedade civil  organizada junto ao sistema de
saúde, garantindo espaço para troca de experiências acerca do controle social;

VI  -  Buscar  apoio,  cooperação  técnica  e  parcerias,  através  de  convênios  e/ou
contratos  com  entidades  e  instituições  municipais,  estaduais,  nacionais  e
internacionais, objetivando o aperfeiçoamento do sistema da gestão municipal de
saúde por meio de intercâmbio de informações.”

De acordo com o art. 10 do Capítulo I do Estatuto do COSEMS-PB,

“São instâncias deliberativas e colegiadas do COSEMS-PB:

I - A Assembleia Geral; 

II - A Diretoria Executiva; 
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III - A Representação Macrorregional;

IV - O Conselho Fiscal.”

Assim, vale destacar o papel da Diretoria Executiva quando no art. 18:

 “A Diretoria Executiva é órgão de direção e de administração superior  a quem
compete à supervisão e a administração do COSEMS-PB, sendo constituída pelos
seguintes membros:

I - Presidente; 

II - Vice-Presidente; 

III - Diretoria de Finanças; 

IV - Diretoria de Gestão e Planejamento; 

V - Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde;

VI - Diretoria de Regionalização em Saúde; 

VII - Diretoria de Atenção à Saúde;

VIII - Diretoria de Vigilância em Saúde.”

Dessa forma, a Diretoria Executiva do COSEMS-PB no o artigo 27:

“compete a Diretoria Executiva: 

I - Executar as deliberações da Assembleia Geral;
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II - Acompanhar os eventos de interesse do setor saúde, mobilizando os membros
do COSEMS-PB; 

III - Estimular e auxiliar a formação, organização e a consolidação de entidades de
saúde, junto às associações de municípios; 

IV - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do COSEMS/PB; 

V - Apresentar relatórios semestrais das ações da Diretoria Executiva à Assembleia
Geral;

VI - Apresentar relatórios anuais das movimentações financeiras e patrimoniais ao
Conselho Fiscal.

VII  -  Exercer  o  controle  interno  das  atividades  do  COSEMS-PB,  nos  termos  do
Estatuto e segundo as diretrizes e os critérios fixados pela Assembleia Geral.”

Considerando a Resolução Conasems 004/2018 que homologa e submete à aprovação do Conares o regulamento para prestação de contas
dos Cosems ao Conasems referente  aos  recursos  oriundos da  contribuição de representação institucional,  e  conforme a Deliberação Conares
002/2018 que aprova esse regulamento, revogando a Deliberação Conasems 001/2016 e dá outras providências. 

Dessa forma, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal  e a equipe do COSEMS-PB vem se ajustando para cumprir com as orientações da
Deliberação  Conares  002/2018  com  apresentação,  análise  e  aprovação  de  documentos  de  prestação  de  contas  e  relatórios  de  atividades
quadrimestrais e anual, assim como programa anual de atividades e está em processo de atualização do Estatuto e Regimento Interno do COSEMS-
PB, assim como ajustes no processo de trabalho para seguir o item 2.2:

“Compete aos COSEMS:

2.2.1 Elaborar Programa Anual de Atividades, até o dia 30 de junho do ano anterior,
e Relatório Anual de Gestão, até o dia 31 de março do ano seguinte, relativos a

6



todos os recursos oriundos do FNS, sem prejuízo da previsão de eventuais outras
fontes de receitas;

2.2.2 Prestar contas ao Conasems dos recursos recebidos a título de Contribuição de
Representação Institucional, observando os termos deste Regulamento Interno;

2.2.3  Zelar  pelo  correto  uso  dos  recursos  obedecendo  à  legislação  vigente,  às
normas estabelecidas em seus respectivos Estatutos, Regimentos e Regulamentos,
assim como aos regramentos de aplicação contábeis, observando os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

2.2.4  Manter  arquivados  todos  os  documentos  e  registros  referentes  ao  objeto
deste Regulamento Interno, por um período de 05 (cinco) anos após o cumprimento
das etapas de apresentação e aprovação da prestação de contas pelo Conasems; e

2.2.5 Dar publicidade, no sítio de internet dos conselhos, a todas as informações
relativas às ações realizadas com os recursos da Contribuição de Representação
Institucional dos municípios, em obediência à Lei nº 12.527/ 2011 e ao Decreto nº
7.724/2012, que a regulamenta.”

Assim, o presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo COSEMS-PB no 1º quadrimestre de 2021, compreendendo o período
de janeiro a abril de 2021, considerando as atividades, objetivos, atores envolvidos, resultados e encaminhamentos. As despesas associadas a essas
atividades são apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período do quadrimestre, por meio de planilhas resumida e complementar
de prestação de contas dos recursos financeiros da contribuição de representação institucional do referido quadrimestre de 2021, assinadas pelas
Presidente e Diretora Financeira/Tesoureira do COSEMS-PB, assim como o Parecer Favorável do Conselho Fiscal do COSEMS-PB aprovado na reunião
realizada remotamente via videoconferência utilizando a ferramenta do Zoom em 16 de junho de 2021, devido a pandemia da COVID-19, na qual
consta em Ata, com a presença virtual dos membros do Conselho Fiscal, o Contador, a Secretária Executiva e a Assessora Jurídica do COSEMS-PB.
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2. Mapa estratégico do COSEMS-PB

O COSEMS-PB construiu em 2019 como parte da etapa do Planejamento o seu Mapa Estratégico, esta ferramenta possibilitou estabelecer
visualmente a missão, a visão de futuro, os valores, as prioridades, os projetos estratégicos e os resultados esperados.

O  Mapa  possibilitou
portanto,  nortear  um  Plano
de Ação Institucional factível
considerando  o  contexto
atual da Saúde do Estado da
Paraíba.
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3. Atividades do COSEMS-PB 
3.1. Atividades da Presidência, Diretoria e Secretaria Executiva

3.1.1. Presidência e Diretoria 

Devido a redução dos casos da pandemia Covid-19, a Presidente do COSEMS-PB que cumpria uma agenda semanal na sede do Conselho,
voltou a participar de reuniões e/ou eventos presenciais em casos que realmente fosse necessário a sua presença ou ainda, a participar de algumas
agendas virtuais, estando presente no escritório, junto a equipe do COSEMS. Embora que a maioria das agendas participou por meio de ferramentas
virtuais como Google Meets, Zoom, outras, assim como pelo Whatsapp, mantendo reuniões periódicas com a equipe técnica e administrativa do
COSEMS para  despachar  demandas  técnicas,  administrativas  e  financeiras,  assim como em reuniões  técnicas  ou eventos,  reuniões  da CIB,  da
Comissão Intergestora Regional (CIR), do Projeto da Rede Colaborativa, nas Assembleias do COSEMS-PB, com a SES-PB, Conasems, Agência Estadual
de Vigilância Sanitária (AGEVISA), e órgãos de controle como Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB),
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), ou ainda, conselhos de classes como Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba (CRM-
PB), Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN-PB), Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO-PB), dentre outras instituições e
órgãos. 

Dentre  as  atribuições  exercidas  pela  Presidente  do  COSEMS-PB  são:  representar  o  COSEMS-PB  judicial  e  extrajudicialmente,  ativa  e
passivamente, perante outras organizações e instituições de saúde e congêneres; delegar especificamente a outro membro a representação oficial
do  COSEMS-PB,  descentralizando  e  dando  oportunidades  a  outros  membros  da  Diretoria  para  participar  e  acompanhar  as  reuniões  e  seus
encaminhamentos  aos  demais  membros da Diretoria  e equipe técnica do COSEMS-PB;  convocar  as  reuniões da Diretoria  Executiva;  presidir  e
coordenar as reuniões da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral; coordenar e movimentar as atividades financeiras com poderes para assinaturas
de cheques e/ou pagamentos  ou  transferências  eletrônicas,  em conjunto  com a  Diretora  de  Finanças;  articular  com instituições,  conselhos  e
autarquias, juntamente com a Vice-Presidente e demais membros da Diretoria do COSEMS-PB. 
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Além disso, a Presidente Soraya Galdino está como Diretora Titular de Descentralização e Regionalização do Conasems e participou das
reuniões virtuais de Diretoria do Conasems, assim como das reuniões do Conares, como representante do Grupo de Trabalho (GT) de Regionalização
do Conasems, além da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e CIB-PB nas pactuações de normativas e estratégias para ações e operacionalização de
recursos orçamentários para o enfrentamento a Covid-19, além de recursos para o Previne Brasil, dentre outras pautas de saúde de impacto à gestão
municipal da Paraíba. 

Participou das 02 (duas) Reuniões do Conselho Nacional de Representantes Estaduais - CONARES do Conasems por webconferência e como
membro da Diretoria Executiva do Conasems participou de 02 (duas) reuniões também por webconferência sobre os seguintes pontos: análise de
Conjuntura;  participação do Ministro da Saúde Marcelo Queiroga;  PREV COV – participação do Secretário de Vigilância  em Saúde Dr.  Arnaldo
Medeiros;  leitura da Ata  da Comissão Fiscal  para apreciação e aprovação;  processo eleitoral  do Conasems;  apresentação do Projetos  PROADI
/Conasems; pauta da CIT e Informes como Termo de Cooperação NIC BR; orçamento Federal 2021 / PLP 010; campanha de Vacinação COVID /
Influenza; prorrogação captação ponderada – Previne Brasil; recursos Extraordinários para APS / COVID; distribuição de Concentradores de Oxigênio;
leitos  UTI  COVID;  leitos  de  Suporte  Ventilatório;  operacionalização  da  Portaria  3712/20  –  Rastreamento  do  Câncer;  medicamentos  de  IOT;
encerramento Projeto AEDES NA MIRA; PMM Ciclo 23; Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde; piso Enfermagem e 30hs da
categoria;  curso  ACS/ACE;  ICMS  –  Cadeia  produtiva  (insumos,  equipamentos  e  medicamentos);  Centros  de  Atendimentos  COVID;  sistema de
informação: UTI (Notifica) e Imunização (SIPNI); saldo em conta; oncologia; recomposição de Diretoria do Conasems / atualização da documentação
relativa à nomeação no cargo de Gestor Municipal; lançamento do Manual do Gestor 2021; cursos do Conasems – cenários e prazos; consolidado das
respostas do questionário do Conasems enviado aos membros do CONARES sobre as demandas dos municípios e proposta de planejamento da
instituição; cronograma de Acolhimento dos Novos Gestores pelos COSEMS; Auditoria nos COSEMS; campanha de Imunização/ImunizaSUS; E-SUS
Notifica/Alimentação e Comitê de Governança da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19.

Junto a equipe, a Presidente participou da Reunião do Conasems com os Presidentes dos COSEMS sobre pauta: Projeto Proadi – SUS e o
Curso de Gestão dirigida as Secretarias Municipais de Saúde, no qual junto a equipe, Rede Colaborativa e a SES-PB estamos dando encaminhamentos
e mobilizando os Gestores e suas equipes gestoras para se inscrever no referido curso.
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Participou da abertura com a Coordenadora do Encontro Remoto 2021 do projeto Rede Colaborativa que tratou do percurso da coordenação
e apoio  COSEMS e  da  Oficina de Sustentabilidade da Rede Colaborativa  2021 debatendo sobre apresentação das  contribuições  dos  COSEMS,
apresentação do Projeto Rede Colaborativa Triênio 2021/2023, alinhamentos, proposições e encaminhamentos. Além do lançamento do Guia da
Estratégia Apoiador CONASEMS-COSEMS, que tem o objetivo de apresentar algumas diretrizes da estratégia Apoiador, baseado na experiência de
formação e capacitação das equipes de Apoio realizadas ao longo do triênio no Rede Colaborativa.

Durante o 1º quadrimestre de 2021, o COSEMS-PB convocou e realizou  03 (três) Assembleias Ordinárias.  Nas Assembleias Ordinárias do
COSEMS, todas realizadas de forma remota, destacando a importância da presença em média 80 (oitenta) gestores municipais de saúde para o
fortalecimento da saúde na Paraíba,  abordando as seguintes pautas:  aprovação das atas das Assembleias Ordinárias do COSEMS-PB; debate e
encaminhamentos das pautas das reuniões da CIB;  apresentação sobre COSEMS-PB: missão, projetos estratégicos, equipe e ações/eventos para
2021; apresentação da Apoiadora da 2ª e 12ª CIR - Projeto da Rede Colaborativa; apresentação do Boletim da avaliação da gestão COSEMS 2020;
discussão da Pauta da Reunião de Diretoria do Conasems, do Conares e da CIT;    Campanha de Vacinação contra Covid-19 e Informes como:
desdobramentos da Atenção Primária à Saúde; link de cadastro https://forms.gle/Vm8XKrmDF3MA97Jc7 para os gestores no COSEMS, inserindo
documentação  com  foto,  portaria  de  nomeação  atualizada  e  Termo de  Consentimento  LGPD;  acolhimento  aos  Novos  Gestores  por  meio  da
realização do Bate Papo COSEMS semanal  e  Programação com SES e SEMS por Macrorregião;  apresentação da recomposição da Diretoria do
COSEMS-PB 2021; apresentação do Parecer do Conselho Fiscal de aprovação da prestação de contas e relatório de atividades do 3º quadrimestre de
2020 e prestação de contas do ano de 2020.; SIOPS;     Atualização sobre covid, vacinação; Orientações sobre Instrumentos de Gestão (Ácordão TCU
206/2020); Oficina de Pactuação Interfederativa – SES/COSEMS; Prazo de envio e apresentação - Relatório Detalhado do último quadrimestre e RAG
2020; Orientações sobre a Lei do Previne Brasil; atualização sobre Atenção Especializada; apoio e Divulgação ao Projeto de Aprimoramento, Gestão e
Regionalização – SES, SEMS e COSEMS-PB; aprovação do Relatório Anual de Gestão 2020, Relatório da MRP Auditoria Externa 2020 e Plano Anual de
Atividades 2021; 

Na 2ª Assembleia Ordinária do COSEMS foi temática com apresentação da Mesa: Vigilância em Saúde: a força da vacinação no enfrentamento
a pandemia de COVID-19 sob a ótica nacional e na Paraíba com os convidados Arnaldo Correia de Medeiros - Secretário de Vigilância em Saúde - SVS/
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Ministério  da  Saúde  e  Daniel  Beltrammi  -  Secretário  Executivo  de  Gestão  da  Rede  de  Unidades  de  Saúde  do  Estado  da  Paraíba/SES-PB.  
A  Presidente  Soraya  Galdino  reforçou  a  importância  dos  gestores  participarem  da  Assembleia,  momento  em  que  receberão  apoio,

informações, relatarão as demandas, necessidades e sugestões dos municípios e regionais de saúde. “O papel do COSEMS é dar esse apoio através
dos  encaminhamentos,  qualificações,  entre  outras  ações  para  melhorar  a  gestão  municipal  em  saúde  na  Paraíba  e  para  isso  precisamos  da
participação ativa dos gestores nesses eventos e fóruns de debates e pactuações”, disse.

Durante esse 1º quadrimestre, foram realizadas  02 (duas) Reuniões Ordinárias da Diretoria do COSEMS-PB debatendo sobre as seguintes
pautas:   acolhimento;  composição,  atribuições  e  atuação  da  Diretoria;  apresentação  dos  Grupos,  Comissões  e  Comitê  de  Ética,  Conduta  e
Planejamento da Gestão do COSEMS-PB; apresentação do Parecer do Conselho Fiscal de aprovação da prestação de contas e relatório de atividades
do 3º quadrimestre de 2020 e prestação de contas do ano de 2020 e Visita da Auditoria Externa; Pauta da Assembleia e da CT/CIB; atualização sobre
covid, vacinação, Previne Brasil, APS, Atenção Especializada; encaminhamentos das Reuniões do Conares, Diretoria do Conasems e da CIT; apoio e
divulgação  ao  Projeto  de  Aprimoramento,  Gestão  e  Regionalização  –  SES,  SEMS  e  COSEMS-PB  ;  assinatura  Carta  Aberta  Prefeito  SMS  JP;
apresentação da Assessora Jurídica; análise da inadimplência da contribuição institucional de anos anteriores x isenção da diretoria; aprovação do
Relatório  Anual  de  Gestão 2020;  apresentação  do Relatório  da MRP Auditoria  Externa 2020;  aprovação  do Plano Anual  de  Atividades 2021;
encaminhamentos Grupos e Comissões Estaduais e momento de Escuta da Diretoria para elencar necessidades e demandas de seus municípios e
regiões, considerando que muitos são Presidentes de CIR também, além de sugestões para a retomada e fase II para operacionalização do Projeto
FortaleCIR, atribuições e sugestões por cada Diretoria. 

Ainda, o COSEMS-PB realizou  01 (uma) Reunião do Conselho Fiscal  para apreciação e aprovação da prestação de contas e relatório de
atividades do 3º quadrimestre de 2020 e prestação de contas do ano de 2020 e Visita da Auditoria Externa ,  na qual as demonstrações contábeis
referentes  ao  período  obtiveram  parecer  favorável,  além  de  todas  as  demais  operações  e  práticas  adotadas  até  a  data  correspondente  ao
fechamento do balancete. Participaram da reunião os gestores membros do Conselho, a Diretoria Financeira, o Contador, a Secretaria Executiva e a
Assessoria Jurídica do COSEMS. As demonstrações contábeis e relatório de atividades referentes ao 3º quadrimestre de 2020 (setembro a dezembro)
e  do ano  de  2020  (janeiro  a  dezembro)  tiveram  parecer  favorável,  considerando  que  representaram  adequadamente  sob  todos  os  aspectos
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relevantes, a posição patrimonial e financeira do COSEMS-PB. Além disso, o resultado de suas operações, mutações de seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, , sendo assim aprovada toda a documentação
que será enviada para conhecimento e análise do Conselho Fiscal do Conasems e divulgada no site do COSEMS-PB.

Nesse  quadrimestre  foram  realizadas  07  (sete) Reuniões  da  CIB-PB,  sendo  03 (três)  Reuniões  Ordinárias  e  04  (quatro)  Reuniões
Extraordinárias da CIB que também foram realizadas de forma remota, através de videoconferência, foram discutidas várias temáticas com destaque
para  as  seguintes  pautas:  apresentação  das  ações  e projetos  do COSEMS e  da  SES  para  2021;   Programação/Cronograma de Atividades  para
Acolhimento dos  Novos Gestores no período 04,  11 e 18/02/2021,  promovidas  pela SES,  COSEMS e SEINSF;  aprovação de Atas  das  Reuniões
Ordinárias  e Extraordinárias  da CIB de 2020 e 2021;  Processo  de Atualização da Programação  da Assistência de Média  e  Alta  Complexidade;
orientações e prazos de elaboração do 3º RDQA de 2020 e do RAG 2020no sistema DigiSUS GESTOR - Módulo planejamento; Drive da GEVS para
compartilhar  com  os  municípios  documentos  Notas,  Manuais,  Portarias  entre  outros  arquivos  disponível  no  Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1VTD343dmeH4dM5ZnxYWPmTpCNQpZcCCr?usp=sharing;  Nota  Técnica  Conjunta
SES-PB/GEVS/GOVE/NEI/COSEMS-PB Nº 01/2021- dispõe sobre as Orientações aos municípios para execução da campanha de vacinação contra
COVID-19; lista de demanda reprimida de cirurgias eletivas; Termo de adesão ao Programa Opera Paraíba; Programa Requalifica UBS - Ordens de
Serviço inseridas no SISMOB para início de obra e atestado de conclusão de obra, Ordens de Serviço inseridas no SISMOB para início de obra e
atestado de conclusão de obra e Credenciamentos; aprovação da proposta de Emendas Parlamentares; Plano Estadual de Atenção Integral à Pessoa
com Transtorno Mental em Conflito com a Lei do Estado da Paraíba; remanejamento dos recursos financeiros do Teto MAC; rateio dos recursos
financeiros referentes à Portaria GM/MS nº 3.896, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados
e Distrito Federal, para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada
pelo novo Coronavírus; rateio do recurso federal para a estratégia de acesso aos procedimentos cirúrgicos no exercício de 2021 (PT GM/MS n° 3.641,
de 21 de  dezembro de  2020);  plano estadual  de  operacionalização  da  vacinação contra  a  COVID-19 na  Paraíba;  remanejamento de recursos
referentes aos Núcleos de Vigilância Epidemiológica das unidades hospitalares de gestão estadual para o FES;  atualização do Regimento interno da
Comissão Intergestores Bipartite; s termos de pactuação firmados entre a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (AGEVISA/PB) e municípios da
Paraíba;  formação da Comissão estadual  de oncologia;  início da execução do projeto de Aprimoramento das ações de gestão,  planejamento e
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regionalização da saúde na Paraíba;  informativo GEPLAG 2021- Planejamento em Saúde; rateio do recurso que trata a Portaria GM/MS nº 3.712, de
22 de dezembro de 2020, que institui em caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às ações
integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do Câncer no Sistema Único de Saúde – SUS; habilitação do CAPS I; remanejamento de
recursos MAC, referente a 4ª e 5ª parcelas de 2021 - SISMAC, com atualizações das pactuações em CIB; Atualização dos representantes dos Grupos
de Trabalho da Programação da Assistência –CTPAS nas Regiões de Saúde; Prestação de Contas dos Convênios celebrados com Ministério da Saúde
Convênio nº 768831/2011 – Fundação Flávio Ribeiro Coutinho; atualização dos leitos de contingenciamento COVID 19 da Paraíba;  configuração das
áreas Estratégicas e seus parâmetros, em nível estadual, para a atualização da Programação da assistência de Média e Alta Complexidade; Guia
Orientador para execução do Projeto Fortalecimento do Planejamento Regional da Paraíba;  redefinição da composição do Grupo Condutor – GC da
Atualização  da  Programação  da  Assistência  de  Média  e  Alta  Complexidade;  alteração  da  denominação  dos  Grupos  de  Trabalho  –  GT  para
implantação de PGASS por Região de Saúde para Grupo Trabalho – GT da Atualização da Programação da Assistência de Média e Alta Complexidade,
considerando as Resoluções CIB nº 57, de 29/08/2017 e nº 111, de 07/10/2019; ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU –
192 nas 6ª e 9ª Região de Saúde com 1(uma) Unidade de Suporte Básico de vida terrestre; implantação do Centro de Especialidade Odontológica –
CEO, Modalidade I.  E ainda, nas Reuniões Extrordinárias foram abordadas aprovação de novos grupos prioritários para vacinação contra covid na
Paraíba e publicadas Notas Técnicas com orientações sobre a execução da vacinação, conforme Plano de operacionalização da Campanha no Estado; 

Durante o 1º quadrimestre, o COSEMS-PB participou de 03 (três) Reuniões do Conselho Estadual de Saúde (CES-PB), abordando as seguintes
pautas: pactuação dos indicadores 2020-2021; Relatório do 3º quadrimestre de 2020; atualização das informações sobre covid, vacinação pela SES-
PB; Cronus Passport – App Passaporte de Vacinação; relatório DigiSUS - Situação dos Municípios no Sistema Digisus, Práticas Integrativas de Saúde –
Segurança Alimentar e assuntos administrativos do Conselho. 

A Diretoria do COSEMS-PB participou de diversas reuniões e eventos técnicos, representando o Conselho, assim como de webs reuniões
como: Acolhimento aos Novos Gestores nas 03 macrorregiões de saúde – SES, SEMS e COSEMS; reunião com GEPLAG, Diretoria e Presidentes de CIR
sobre projeto de regionalização; Presidente Soraya Galdino foi debatedora na mesa temática O SUS e seus desafios no I Congresso Brasileiro de
Saúde Publica e Epidemiologia - I CONBRASPE, realizado on line com subtemas Como vencer o desafio da integralidade, do acesso e do direito à
saúde? Como organizar  o  cuidado de forma a garantir  a  qualidade,  resolutividade e satisfação dos  usuários? Como financiar  ações e serviços
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garantindo a integralidade e a equidade da atenção? Entre Lindemberg Medeiros de Araújo, Felipe Proenço de Oliveira e Dra. Ana Paula Menezes
Sóter; Soraya Galdino ainda foi expositora na 2ª Plenária do Conselho Municipal de Saúde/CG sobre o tema Contextualizar a Política de Saúde e
Segurança do Trabalhador em Nível Municipal: Sugestões para Implementação e/ou Implantação da PNSST.

Com o objetivo de promover o encontro e a integração das esferas da gestão federal, estadual e municipal de saúde, de forma acolhedora,
abordando temas que promovam esclarecimento e conteúdo para a condição da gestão de saúde, o COSEMS-PB, a Secretaria de Estado da Saúde
(SES-PB) e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba (SEMS) realizaram eventos virtuais de acolhimento aos novos secretários
de saúde, por meio de videoconferência. As três edições do encontro aconteceram por macros de saúde simultaneamente divididos por temáticas
para a 1ª, 2ª e 3ª macrorregiões de saúde.  Os encontros de acolhimento tiveram como tema “Compreendendo a gestão do SUS”,  através da
abordagem de assuntos relacionados à administração pública de saúde, a exemplo de aspectos funcionais e financeiros, planejamentos, ações e
projetos e sobre as medidas de enfrentamento à Covid e a vacinação.

De acordo com a gestora de saúde do município de Barra de Santana, Eudezia Damasceno, a iniciativa gerou encontros de muito aprendizado.
“Foram abordados temas muito importantes para o fortalecimento gestão,  tais como, Redes de Atenção à Saúde com foco na Regionalização,
Regulação, Cirurgias Eletivas e a Rede Cuidar e por isto tão importante tanto para quem está chegando, quanto para quem continuou na gestão. O
evento trouxe informações que empoderam o secretário municipal de saúde, com informações técnicas que impactam na tomada de decisão no
processo de produção da gestão em cada município”, disse.

Além dos representantes do COSEMS, da SES e do MS que estiveram em todos os encontros, a primeira web contou com participação do
presidente do CONASEMS, Willames Freire, que destacou a importância do Conselho Nacional e dos estaduais em dar suporte aos gestores novos e
veteranos e os desafios atuais da saúde pública, deixando uma mensagem de ânimo e acolhimento aos secretários.

Na ocasião, a presidente do COSEMS-PB, Soraya Galdino diz reforçou o papel do COSEMS na orientação e apoio ao gestor. Contem com o
nosso apoio sempre para defendê-los e dar oportunidade de fala. Convido todos a participarem destes três momentos, para que aprendam cada vez
mais e façam uma gestão diferenciada porque quanto mais a gente conhece, mais acerta. Estamos disponíveis e dispostos sempre a apoiá-los”, disse.
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A Presidente do COSEMS-PB, Soraya Galdino destacou importância da discussão da pauta sobre Gestão do Trabalho e Educação em Saúde no
apoio e pactuação com a Escola de Saúde Pública da Paraíba - ESP/PB para ampliação da Residência de Medicina em Família e Comunidade, de modo
que realizou articulação com 23 gestores, junto a SES-PB, realizando reunião de apresentação do projeto com justificativa e esclarecimentos sobre
atribuições dos municípios, escuta aos gestores para pactuação da proposta de convênio a ser encaminhada ao Ministério da Educação para análise e
aprovação e posterior informe a CIB.

A Presidente, Diretoria e equipe técnica do COSEMS participaram de Reuniões com SES-PB para validação do Projeto para aprimoramento das
ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando a organização e à governança da RAS no SUS da Paraíba, conforme preconizado na
Portaria Nº 1812/2020; reuniões sobre covid, junto a equipe técnica da SES e COSEMS. 

3.1.2. Secretaria Executiva  

Dentre as competências e atribuições da Secretaria Executiva constam o desenvolvimento de atividades para coordenar os processos técnicos
e administrativos; elaborar o Plano Anual do COSEMS-PB de acordo com as diretrizes emanadas da Diretoria Executiva; subsidiar o Presidente nas
questões operacionais e administrativas do COSEMS-PB; acompanhar a Diretoria Executiva em reuniões técnicas, políticas, administrativas e, em
particular, a Assembleia Geral do COSEMS-PB; apoiar a subsidiar, com documentações pertinentes, as reuniões da Diretoria Executiva e a Assembleia
Geral;  definir  estratégias  e  apoiar  a  implementação  das  competências  dos  membros  da  Diretoria  do  Colegiado;  coordenar  a  distribuição  de
responsabilidade aos  funcionários  do  COSEMS-PB;  acompanhar  o Balanço Financeiro da entidade;  cumprir  e  fazer  cumprir  as  deliberações  da
Diretoria Executiva e da Assembleia Geral do COSEMS-PB.

Dentre  outras  atividades como execução,  acompanhamento,  monitoramento do gerenciamento técnico,  administrativo,  financeiro e  de
pessoal do COSEMS, em conformidade com o plano de atividades e as decisões da Diretoria; apoiar e secretariar os trabalhos da Assembleia Geral,
da Diretoria, do individual do Presidente e de cada um dos seus membros; operacionalizar as decisões da Diretoria e Administração do COSEMS-PB e,
quando necessário, representá-los; manter informados os gestores municipais de saúde e as entidades representativas da gestão municipal do SUS,
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atendendo e apoiando as demandas originárias dessas instâncias; manter informados os gestores municipais de saúde e as entidades representativas
da gestão municipal do SUS, atendendo e apoiando as demandas originárias dessas instâncias; executar as atividades necessárias à realização das
ações, atividades, os programas e projetos e eventos do COSEMS; manter em dia a escrituração contábil e prestação de contas, juntamente com o
Presidente, Diretor Financeiro e Contador do COSEMS; representação técnica do COSEMS e/ou participação em reuniões e eventos.

a) Administrativo 

Na  parte  administrativa,  as  atividades  desenvolvidas  pela  equipe  do  COSEMS  abrangem:  recebimento  de  documentos  e/ou  e-mails;
elaboração de documentos (ofícios, notas técnicas, informativas, esclarecimento, dentre outros); atualização do cadastro dos gestores municipais,
Diretoria, Presidentes de CIR, representantes em GT ou comissões e equipe; acompanhamento, divulgação/publicação e atualização, junto a equipe
técnica,  comunicação  e  TI;  arquivamento  de  documentos;  acompanhamento  da  agenda  da  Presidente,  Diretoria  ou  Representante  e  equipe;
Organização de eventos – logística, articulação, preparação e material e manutenção da sede do COSEMS-PB.

Durante a pandemia, o trabalho do COSEMS-PB não parou e embora as reuniões não foram realizadas de forma presencial, mas foram
promovidas constantemente de forma remota.  Durante os meses de janeiro a março,  a equipe do COSEMS trabalhou de forma presencial  no
escritório, conforme a Nota Informativa de Trabalho referente ao retorno das atividades presenciais no COSEMS-PB, seguindo todas as medidas de
segurança a seus trabalhadores,  acompanhando e atendendo as demandas das  SMS, elaborando notas  informativas  e vídeos sobre o Covid e
divulgando em nosso site institucional e redes sociais, assim como postando noa grupos de Whatsapp dos gestores e em parceria com os Apoiadores
da Rede Colaborativa, além de encaminhamentos por e-mails. Durante o mês de abril, a equipe voltou a trabalhar de forma remota sob o regime de
teletrabalho,  conforme a Nota Interna de funcionamento do trabalho diante do Coronavírus e a Nota Informativa sobre prorrogação do prazo
referente ao funcionamento do COSEMS-PB e labor dos funcionários perante o Covid-19, disponível para atendimento on line no mesmo horário de
funcionamento do conselho. E assim, a equipe do COSEMS se reunia semanalmente para debater temas como demandas dos gestores, elaboração
de notas técnicas, planejamento das ações, estratégias e projetos e para a manutenção da qualificação e do apoio em geral no atendimento aos
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gestores municipais, além de participar de reuniões junto a Presidente e Consultoria do COSEMS para dar mais celeridade e encaminhamentos às
demandas da Presidência e da Diretoria, assim como as de cunho administrativas, financeiras e técnicas do Conselho. 

E  assim,  as  estratégias  de trabalho remoto foram mantidas  para  realização  das  reuniões  de  equipe,  técnicas,  Assembleias,  Webinário,
Oficinas, Bate Papo, desenvolvimento dos projetos estratégicos do COSEMS-PB, dentre outros, por webconferências. 

Na parte de divulgação de eventos, informações em saúde e Boletins do COSEMS-PB semanais  com informações resumidas destacando as
ações da semana, além de que a nossa equipe técnica, de comunicação e de TI mantiveram de forma atualizadas os grupos de whtasapp, site e redes
sociais do COSEMS.

Ainda, foram divulgados os Boletins das Regiões de Saúde em Tempos de Pandemia, semanalmente pelo COSEMS, em parceria com a Rede
Colaborativa, demonstrando gráficos, a fim de divulgar a evolução e a atualização dos casos confirmados de Covid-19 e óbitos, que foram registrados
nas regionais de todo o Estado da Paraíba, baseado nas informações do Boletim Estadual da Paraíba da SES-PB. 

Até fevereiro do referido quadrimestre, pelo menos de forma semanal, realizávamos Reuniões com Consultoria e equipe do COSEMS, a fim
de manter a integração entre a equipe, desenvolvendo um trabalho conjunto com a equipe Administrativa, Técnica, Presidente e Diretoria deste
Conselho, buscando contribuir no fortalecimento da gestão estratégica do COSEMS-PB, especialmente no processo de planejamento e no apoio
direto à gestão deste Conselho.

No início do 1º quadrimestre, a Presidente do COSEMS-PB, Soraya Galdino se reuniu com a equipe técnica, jurídica e administrativa, além da
Coordenação e Apoiadores da Rede Colaborativa para Reunião de Avaliação e Planejamento avaliar as ações executadas em 2020, considerando os
desafios ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião também foram debatidas e elaboradas estratégias para o planejamento
das ações do COSEMS em 2021 com o objetivo de elaborar  o  Relatório Anual  de Gestão 2020 e  construído coletivamente o  Plano Anual  de
Atividades do COSEMS-PB 2021-2022.

Para colaborar com a elaboração do relatório, o COSEMS-PB elaborou um link de pesquisa sobre Avaliação da Gestão do COSEMS 2020
direcionado  aos  gestores  municipais  para  responderem  com  possíveis  sugestões  de  ações  e  estratégias  para  o  planejamento  de  2021.  A
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apresentação do Boletim da Avaliação da Gestão COSEMS 2020 foi feita pela consultora do COSEMS-PB, Mércia Gomes durante a 1ª Aasembleia
Geral Ordinária de 2021. Conforme os dados apresentados, que abrangem Diretoria, secretaria executiva, Assessoria Técnica, jurídica, projeto da
Rede Colaborativa por meio dos Apoiadores Regionais, entre outras, obtiveram percentuais altos de aprovação, com destaque para projetos como o
E Agora Gestor? e FortaleCIR, como os de maior impacto para a realidade de suas regiões.

A Presidente destacou a atuação do COSEMS que se uniu e organizou estratégias de continuar o trabalho e adotar novas ações, superando os
desafios interpostos pelo cenário de pandemia e agradeceu toda a equipe pelo apoio e disposição no enfrentamento e combate à doença, através de
postura proativa e efetiva junto aos gestores de saúde de todo o estado.

Por causa da situação, o COSEMS realizou uma readaptação de organização e processo de trabalho para cumprimento da missão do conselho
de apoiar e qualificar os gestores municipais de Saúde na formulação, condução e implementação de políticas públicas de saúde para fomentar as
tomadas de decisão e promover a articulação e a pactuação técnica e política em torno dos interesses municipais.

Nesse quadrimestre, a Secretaria Executiva do COSEMS-PB, junto a Assessoria Técnica e Jurídica destaca o desenvolvimento das seguintes
atividades: 

 Trabalho presencial e/ou em teletrabalho;

 Debate com equipe de comunicação e TI para elaboração de lives, vídeos, tutoriais aos gestores; 

 Elaboração de artes para parabenizar gestores e profissionais de saúde no enfrentamento a covid; 

 Distrato e contratação de novo TI 

 Contratação de mais 01 (uma) Assessora Jurídica; 

 Substituição da empresa de telefonia fixa e internet da VIVO para Tely; 

 Revisão Plano Anual de Atividades COSEMS 2021-2022; 

19



 Realização de Reuniões semanais da equipe, comunicação e TI para monitoramento das demandas, processo e fluxo de trabalho; 

 Ulilização da ferramenta Trello por toda a equipe para monitoramento coletivo das demandas; 

 Realização de Reuniões periódicas  da equipe e Presidente/Diretoria;

 Realização de Reunião da equipe, Presidente com Assessoria Técnica do Conasems sobre análise doses vacinas na Paraíba x Informes técnicos
SES,

 Realização de Reunião Equipe e Rede Colaborativa para Avaliação e Revisão FortaleCIR, sistematizando e programando a operacionalização
da fase II do FortaleCIR, além de demandas técnicas e administrativas da instituição.

b) Financeiro e Contábil

Em fevereiro de 2021, o COSEMS recebeu a visita in loco da MRP Auditores Independentes para auditoria externa de todos os documentos do
COSEMS referente ao ano de 2020 com aprovação e relatórios sem ressalvas só com recomendações e nos repassou o e-book sobre demonstrações
contábeis para os COSEMS para que nossa equipe e escritório de contabilidade possam aprimorar cada vez mais os processos de trabalho.

No 1º quadrimestre, o COSEMS-PB realizou a 1ª Reunião do Conselho Fiscal em fevereiro, de forma remota, por meio da ferramenta Zoom.
As demonstrações contábeis referentes ao período obtiveram parecer favorável, bem como todas as demais operações e práticas adotadas até a
data correspondente ao fechamento do balancete. Participaram da reunião os gestores membros do Conselho, o Contador, a Secretaria Executiva e a
Assessoria Jurídica do COSEMS. As demonstrações contábeis e relatório de atividades referentes ao 3º quadrimestre de 2020 (setembro a dezembro)
e  do ano  de  2020  tiveram  parecer  favorável,  considerando  que  representaram  adequadamente  sob  todos  os  aspectos  relevantes,  a  posição
patrimonial e financeira do COSEMS-PB. Além disso, o resultado de suas operações, mutações, de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de
seus recursos estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. E assim, todos os documentos de prestação de contas, extratos da conta
e de aplicação,  relatório de atividades do quadrimestre foram encaminhados para análise do Conselho Fiscal  do Conasems que retornou com
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apreciação sem recomendações e os mesmos foram publicados no site institucional do COSEMS-PB como forma de dar transparência a prestação de
contas. Acesso em: https://cosemspb.org/transparencia/#financeiro

Além da aprovação da prestação de contas, a equipe e Presidente cumpriram as orientações dos  Contadores da Auditoria Independente
MRP dos Controles Internos e dos Regulamentos de Aquisição de Bens e Serviços e de Gestão do Caixa para compras e contratações de itens e/ou
serviços necessários ao funcionamento do COSEMS-PB, durante o terceiro quadrimestre e ano de 2020, mesmo que de forma mais simples, com
redução dos gastos, além da aplicação dos recusos financeiros do Conselho, pagamento da folha de pessoal, impostos, taxas e outros pagamentos
para manutenção da sede, organizados e enviados para prestação de contas e contabilizados, juntamente com o escritório de Contabilidade. Assim,
são elaborados as  demonstrações contábeis  e balancete de cada mês e fechamento das  planilhas  quadrimestrais,  assim como verificação das
certidões negativas de débitos do COSEMS-PB. 

Ainda em relação a parte financeira, o COSEMS-PB vem realizando a aplicação no banco Santander na contamax empresarial e no CDB/RDB e
destaca uma das grandes conquistas com a assinatura de termos de cessão de crédito com interveniência do Estado, de modo que alcançamos 100%
de adimplência dos municípios com a contribuição institucional Conasems – COSEMS-PB.

c) Apoio e Articulação Técnico-Política

O COSEMS-PB como um importante espaço político no processo de construção do SUS, na medida em que representa e defende interesses
loco  regionais  de  saúde  onde  ocorrem  pactuações  e  projetos  em  disputa  e,  ganha  legitimidade  como  força  política  capaz  de  agregação  e
representação do conjunto de todas as secretarias municipais de saúde nos 223 municípios da Paraíba. 

Pensando na qualificação e atualização dos COSEMS, Assessoria Técnica da instituição e os apoiadores da Rede Colaborativa continuaram
dando todo suporte necessário, de forma virtual em sua maioria, mas também de forma presencial no escritório do COSEMS, durante a pandemia,
aos gestores municipais de saúde no enfrentamento à covid, na implementação do Programa Previne Brasil com o novo financiamento da APS na
Paraíba,  demonstrando  a  credibilidade  e  reconhecimento  da  instituição  COSEMS  pelos  gestores  municipais,  por  todo  trabalho  que  vem
desenvolvendo com foco no fortalecimento da saúde nos municípios paraibanos. 
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Em articulação com a SES, o COSEMS-PB vem trabalhando de forma coletiva em: 

 Plano Estadual de Vacinação covid-19; 

 Operacionalização dos planos municipais de vacinação contra a Covid-19; 

 Distribuição de EPIs (máscaras, protetores faciais, toucas…) doados pelo MS para pactuação e distribuição pelas CIRs; 

 Elaboração de notas informativas conjuntas; 

 Realização de reunião fixa semanal do GT Vigilância da CIB para tratar de pauta de distribuição das remessas de vacinas; notas informativas,
técnicas, de esclarecimento sobre a vacinação; resolução CIB; instrumentos online de monitoramento da execução do plano de vacinação; 

 Planejamento e organização, definição da Comissão para a III Mostra PB Aqui tem SUS, 

 Recomposição de doses excedentes para SMS JP para os demais 222 municípios

Em articulação com a SES e SEMS-PB, o COSEMS-PB vem trabalhando de forma coletiva em: 

 Acompanhamento do Projeto de Aprimoramento do Planejamento, Gestão e Regionalização da saúde na Paraíba; 

 Organização do I Webinário e oficinas de planejamento e regionalização; 

 Realização de Reunião da Diretoria COSEMS e Presidentes de CIR com GEPLAG/SES para Apresentação do Projeto de Aprimoramento do
Planejamento, Gestão e Regionalização; 

 Avaliação e Revisão FortaleCIR, sistematizando e programando a operacionalização da fase II do FortaleCIR; 

 Lançamento 4ª edição Guia de Enfrentamento da Pandemia covid-na RAS
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Em articulação com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, Tribunais de Conta da União -TCU-PB e o Tribunal de Contas do Estado – TCE, o
COSEMS-PB vem trabalhando de forma coletiva em: 

 MPF - recomposição de doses excedentes para SMS JP  para os demais 222 municípios; 

 Web Reunião TCU-PB - roteiro levantamento demandas e ações vacinação sob a ótica e operacionalização dos gestores municipais de saúde
da PB; 

 MPF, MPT e MP/PB Webinário sobre impactos da pandemia no universo feminino, no qual Soraya participou como palestrante no Painel 1 -
Poder  Executivo:  os  desafios  da  mulher  gestora  na  pandemia,  junto  a  mediadora:  Adriana  Amorim  (promotora  de  Justiça  –  MP/PB),
Expositoras: Soraya Galdino (COSEMS), Renata Nóbrega (SES-PB) e Rossana Sá (SMS-JP);

 TCU - Web Diálogo Público “O papel do gestor local no combate à pandemia de Covid-19; 

 Reunião MPF - Município de João Pessoa emprestou 9 mil doses da vacina Coronavac para o governo do Estado e para municípios da Região
Metropolitana.

A equipe participou da reunião com Conasems e COSEMS sobre pauta: faixa etária de idosos e quantidade de doses enviadas e doses a menos
do que a apresentação em frasco-ampolas sob a realidade da Paraíba.

O COSEMS-PB deu total  apoio dado ao desenvolvimento da Pesquisa sobre o Processo de Trabalho da Estratégia Saúde da Família  na
pandemia de COVID-19 realizada pela Fiocruz-CE e apoio da UFPB.

Considerando a parceria com instituições e órgãos de controle e de fiscalização, além de buscar informações mais fidedignas da realidade e
das  necessidades  e  demandas  dos  municípios,  o  COSEMS-PB,  junto  a  SES-PB e  Conasems realizaram  levantamentos  por  meio  de formulários
eletrônicos, como por exemplo: 
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 Diagnóstico situacional da organização do processo de trabalho da APS frente a covid-19; 

  Formulário eletrônico sobre glaucoma; 

 Levantamento de insumos para enfrentamento ao covid – Conasems;

 Levantamento da situação de ocupação dos leitos e  consumo de oxigênio para planejamento de eventual apoio às ações enfrentamento a
COVID19 - Ministério da Saúde; 

d) Apoio e Articulação ao enfrentamento a Covid-19 

A pandemia do novo coronavírus alterou as rotinas de saúde de todos os municípios no país e antes mesmo do primeiro caso ser confirmado
na Brasil, o COSEMS-PB em consonância com o Conasems, já vinha divulgando as notas informativas, legislação, orientações, esclarecimentos e
documentos publicados pelo Ministério da Saúde sobre a Covid-19, também construiu notas técnicas, orientativas, modelo de plano de contingência
a fim de nortear os gestores em suas decisões dentro dos municípios, material esse que se encontra disponível em nossa página para pesquisa e
aprendizado de todos.

Desde o primeiro momento o COSEMS-PB tem acompanhado a situação dos gestores, através de debates, relatos e de um grupo de whatsapp
constituído  pelos  secretários  de  saúde  dos  223  municípios  da  Paraíba,  com a  presença  da  equipe  técnica  do  COSEMS e  da  Coordenadora  e
Apoiadores da Rede Colaborativa. 

Com a intenção de nortear os gestores quanto aos cuidados frente a pandemia do Coronavírus, o COSEMS vem elaborando diversas Notas
Técnicas, Informativas, Orientativas, de Repúdio, assim como Comunicados, orientando os municípios, baseado na legislação, normas, protocolos,
boletins epidemiológicos, informes, manuais, guias, painel, tutoriais, vídeos e recomendações. 
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É através dessas notas orientativas que o COSEMS vem norteando os gestores sobre a organização dos serviços municipais frente ao Covid-19
como também reivindicando o apoio de todos os órgãos envolvidos como a SES, MPF, MPPB, TCE,MPE mostrando assim que está sempre atento a
procurar parceria para as necessidades dos gestores e seus municípios.

Por meio de matérias publicadas no site institucional do COSEMS-PB, redes sociais e grupos de Whatsapp dos gestores, a Presidente e equipe
do COSEMS divulgaram a necessidade de permanência do isolamento social como forma de reduzir a propagação do novo coronavírus e achatar a
curva de crescimento de casos covid na Paraíba. 

Desde  então,  o  COSEMS-PB  vem  mantendo  atualizada  a  pasta  com  conteúdo  específico  para  COVID  no  site  institucional
(https://cosemspb.org/coronavirus/), oferecendo informações atualizadas sobre coronavírus à disposição dos gestores paraibanos, tendo acesso a
todas as legislações, notas técnicas, vídeos, protocolos e dados. No site também são disponibilizadas notas oficiais do Ministério da Saúde, Palácio do
Planalto, Conasems, SES-PB. MPF, MPPB, TCE-PB, dentre outros. Todas as informações do site do COSEMS-PB são atualizadas constantemente com o
objetivo de ser uma ferramenta útil aos gestores e as equipes.

O  COSEMS-PB  enalteceu  o  trabalho  das  Prefeituras  e  Secretarias  Municipais  de  Saúde  no  desenvolvimento  de  ações  nas  medidas  de
enfrentamento à Covid-19 na Paraíba. Na prevenção e combate ao novo coronavírus, os municípios são decisivos e o COSEMS-PB destacou que a
maioria vem cumprindo o dever de casa através da publicação de decretos com medidas restritivas e ações que vão de distribuição de máscaras e
álcool em gel até a desinfecção de espaços públicos. É preciso reconhecer o trabalho dos secretários municipais de saúde e destacar que o conselho
está em contato permanente com os gestores, dando o suporte necessário. Destacou-se o esforço geral de todos que estão engajados monitorando
seus pacientes com suas equipes desde o início da pandemia e adotando ações para evitar ou deter a contaminação. Sem o empenho desses nobres
guerreiros, essa luta seria ainda mais difícil. O COSEMS vem sempre acompanhando as ações de prevenção e combate à Covid-19 e dando apoio
sempre aos gestores. 

Além disso, a Presidente Soraya Galdino e a Assessoria Técnica do COSEMS estão participando ativamente de grupos de WhatsApp como o do
COE-PB, junto a Secretaria do Estado da Saúde e outros de instituições como o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Procuradorias
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mostrando e discutindo todo o trabalho desenvolvido nos municípios para o combate ao coronavírus sempre reforçando o apoio de todos para
garantir a necessidade do isolamento social como uma medida essencial nessa fase atual.

O COSEMS acompanhou a implantação do Guia Orientador para enfrentamento da Covid-19 nas Redes de Atenção à Saúde. O instrutivo foi
construído pelo CONASS e Conasems com objetivo de nortear as discussões que acontecem nas regiões de saúde, subsidiando os gestores no
enfrentamento da pandemia de Covid na Paraíba e estabelece uma série de pautas relevantes para serem abordados nas regiões de saúde, com o
objetivo de reduzir os impactos do novo coronavírus na Paraíba.

3.2. Projetos Estratégicos e Parcerias Institucionais

O COSEMS-PB trabalha  com as  seguintes  prioridades:  qualificação dos  gestores  municipais  de  saúde;  fortalecimento dos  gestores  para
representação nos fóruns estaduais e nacionais e fortalecimento do SUS nas regiões de saúde da Paraíba. 

De acordo com a missão do COSEMS-PB, buscam-se alcançar os resultados:  gestores da Paraíba empoderados, com maior autonomia e
capacidade técnica para realizar o planejamento e tomada de decisão na organização de sua rede de saúde; Colegiados Intergestores Regionais com
capacidade de realizar a gestão do SUS regional, com câmaras Técnicas implantadas;  funcionando em espaços adequados, onde os gestores se
sintam aptos a negociar e pactuar as prioridades municipais e regionais de forma respeitosa e solidária; representantes do COSEMS-PB empoderados
para ocupar os espaços de representação dos gestores municipais (CIR, CIB, Conasems, Grupos condutores, CES, grupos de trabalho estaduais e
nacionais); as 03 (três) Macrorregiões do Estado com sua Rede de Assistência à Saúde mais resolutivas por meio de um pacto de apoio técnico e
financeiro firmado entre COSEMS, SES e MS para o fortalecimento da atenção básica integrada à vigilância em saúde e assistência farmacêutica e
municípios mais fortalecidos para dimensionar, debater e propor estratégias junto aos órgãos de controle, com vistas a diminuir o impacto da
Judicialização na saúde. 
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Pensando  em  fazer  cumprir  e  alcançar  essas  prioridades  e  resultados,  o  COSEMS-PB  instituiu  alguns  Projetos  Estratégicos  e  Parcerias
Institucionais para desenvolver a nossa missão de representar e contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas de saúde,
apoiando e qualificando os 223 gestores municipais de saúde da Paraíba, empoderando-os na condução das tomadas de decisão, promovendo
proativamente, a articulação e a pactuação técnica e política em torno dos interesses municipais, com vistas à defesa dos princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde.

3.2.1. E agora, Gestor?

As oficinas do Projeto E Agora, Gestor?, projeto este executado pelo COSEMS na perspectiva de qualificar e ampliar a compreensão dos novos
gestores de saúde quanto ao seu papel no SUS, abordando conteúdos voltados para o processo de trabalho dos gestores municipais ajudando-os a
tomar decisões de forma assertiva e nortear suas atribuições conforme rege as normas do SUS. 

Nesse 1º quadrimestre de 2021, o COSEMS-PB realizou 02 (duas) Oficina virtual do E agora, Gestor?, no formato normal da programação e
incluindo o momento Covid. Dessa forma, com a metodologia da oficina adaptada ao formato virtual, reduzindo a carga-horária devido às demandas
dos gestores municipais de saúde ao enfrentamento a Covid-19, com objetivo dos gestores esclarecerem dúvidas e receberam informações sobre
temas  relevantes  às  práticas  da  gestão dos  secretários  municipais  de  saúde.  O acesso  sempre se  deu por  meio  de inscrição por  link  para  a
participação exclusiva do gestor titular ou adjunto municipal de saúde.

Na programação do formato mensal  da Oficina constam os seguintes temas:  ênfase no papel do gestor com interlocução da Secretária
Executiva do COSEMS-PB, Ana Carolline Carvalho; Gestão do Trabalho e Educação em Saúde pela Consultora Mércia Carvalho; funcionamento da APS
e  integração  com  a  vigilância  e  importância  dos  sistemas  de  informação,  atenção,  assistência  e  vigilância  em  saúde  sobre  a  COVID;  todos
considerando o período de pandemia pelas Assessoras Técnicas Michele Targino e Anna Katarina Galiza,  além de discussão sobre os decretos
municipais, normas licitatórias e contratuais, assim como requisições administrativas e Orçamento e Financiamento frente a Covid-19 pela Assessora
Jurídica, Clarissa Dantas. Uma das preocupações foi o debate sobre qualidade de vida e saúde mental do gestor nesse momento de pandemia,
alertando para a  necessidade de eles  cuidarem-se para  trabalhar  melhor e  enfrentar  todos os  desafios que a pandemia exige,  a  exemplo do
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descanso, sono, alimentação saudável, apoio psicológico, escuta qualificada, apoio técnico e jurídico e compartilhamento das responsabilidades da
gestão.

3.2.2. Mostra Paraíba Aqui tem SUS 

A equipe do COSEMS-PB deu início a organização da III Mostra Paraíba Aqui tem SUS e realizou reuniões com a SES-PB e foram dados os
devidos  encaminhamentos:  definição  da  Coordenação  da  Mostra:  COSEMS  –  Ana  Carolline  e  SES  –  Felipe  Proenço;  definição  da  Comissão
Organizadora: COSEMS – Ana Carolline, Michele, Ana Maria e Katarina, SES – Felipe Proenço (ESP/PB), Renata, Marcelo, Izabel, Anderson e confirmar
- FIOCRUZ – Cláudia LeCocq, confirmar - UFPB: André Bonifácio; abrir grupo de whatsapp da comissão organizadora para tratar só de informes,
agendar reunião, de modo que ficou definido que se deve oficializar tudo por e-mail entre SES e COSEMS; elaboração de cronograma e plano de ação
de trabalho da Comissão Organizadora;  definir data para Mostra – 15 e 16/06 sugestão do COSEMS ou agosto sugestão da SES, considerando
agendas e demandas de vacinas, projetos e ações da SES e COSEMS, além da agenda do Conasems; definir da metodologia e temáticas para Mostra –
vídeos curtos de apresentação das experiências municipais e/ou estaduais/regionais para debater em Lives; revisar e ajustar o Edital da Mostra de
2020 para formato virtual e confirme o Edital da Mostra do Conasems de 2021, ressaltando que para seleção para Mostra do Conasems só serão
aceitas experiências municipais;  definir a banca de seleção e julgamento da Mostra;  definir  as responsabilidades entre SES e COSEMS sobre a
organização, divulgação e a execução da Mostra; articulação com Márcia do Conasems que sinalizou que até o momento não tem definição de data
nem do formato de realização do Congresso e Mostra Nacional.

Dessa forma, COSEMS e SES decidiram aguardar maiores orientações e agendamento da Mostra e Congresso do Conasems, em virtude da
pandemia para dar seguimento as tratativas locais. 

3.2.3. FortaleCIR
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Para dar apoio à Comissão Intergestores Regional - CIR, o COSEMS-PB participou de reunião das CIRS, junto a técnicos da Secretaria Estadual
de Saúde da Paraíba (SES-PB) para apoiar e debater temas importantes na gestão e regionalização em saúde. No 1º quadrimestre de 2021, a equipe
técnica, junto a Presidente, Diretoria e Rede Colaborativa avaliaram o Projeto, tornando-o mais operacional e voltado para realidade do gestor, de
modo a solicitar item sobre o projeto como ponto de pauta fixa mensal nas reuniões de CIR para fortalecer ainda mais os espaços de CIRs e como
primeira demanda, os apoiadores discutirem com os membros da CIR para atualização do levantamento das demandas e necessidades de cada
região. Após esse momento, a equipe do COSEMS, SES e Apoiadores irão consolidar e elaborar junto a SES um cronograma de execução de atividades
para atender essas demandas. 

Para tanto foi realizada uma Reunião com os Presidentes de CIRs, Diretoria do COSEMS e GEPLAG/SES-PB para apresentar a atualização
sobre o projeto e avaliação da Fase I; retomada do projeto com a fase II e solicitação de inclusão de ponto de pauta fixo nas reuniões mensais das
CIRs sobre o FortaleCIR, a fim de realizar levantamento de demandas e necessidades com foco na estrutura e funcionamento da CIR, governança e
empoderamento dos atores das CIRs, além de problemas de saúde, vazios assistenciais na região, planejamento regional,  dentre outros temas
referente à região de saúde, acompanhamento e apresentação dos projetos da SES voltados para fortalecimento da Regionalização e informes
referente as Conferências Municipais de Saúde diante da pandemia.

Ainda,  o COSEMS-PB,  em parceria  com a SES-PB,  por meio dos  gerentes e técnicos das  áreas  de planejamento,  de regulação e da CIB
trabalharam na implantação do Projeto para aprimoramento das ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde,  visando a organização
e à governança da RAS no SUS da Paraíba, conforme preconizado na Portaria Nº 1812/2020 com ações voltadas ao mesmo objeto do FortaleCIR que
vem potencializar as discussões que acontecem nas regiões e fortalecer toda a região de saúde. Os produtos esperados desse projeto são: 1 - Revisão
e atualização dos 16 Planos Regionais Integrados – PRI; 2 - Elaboração de 03 Planos Regionais Integrados Macrorregionais; 3 - Elaboração do Plano
Estadual da Rede de Atenção à Saúde;  4 - Atualização da Programação da Assistência de Média e Alta Complexidade – MAC e 5. Fortalecimento das
16 Comissões Intergestoras Regionais (CIRs) da Paraíba. Dessa forma, foram realizados webinário e oficinas de planejamento nas regiões de saúde. 

O COSEMS-PB participou do  I Webinário de Fortalecimento do Planejamento Regional do Estado, realizado com tema: "Planejamento e
Redes de Atenção à Saúde: Desafios e perspectivas em tempos de pandemia por Covid-19" que contou com a participação do CONASEMS, CONASS,

29



COSEMS-PB, SEMS-PB, SES-PB, técnicos municipais e equipes gestoras. A programação foi aberta com mesa de abertura sob a coordenação do
gerente de Planejamento e Gestão da SES-PB, Marcelo Mandú e em seguida foi exibida um vídeo do presidente do Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (CONASEMS), Wilames Freire Bezerra e do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Carlos Eduardo
de Oliveira  Lula.

Em sua fala, Wilames Freire disse que discutir regionalização em saúde em tempos se pandemia é um desafio comum. "Nesse momento em
que o país precisa muito dos secretários municipais de saúde, nada mais oportuno do que estarmos discutindo com as secretarias estaduais e o
Ministério da Saúde, o fortalecimento das regiões de saúde. A pandemia nos ensinou que sozinhos não conseguimos vencê-las, é preciso trabalhar
de forma integrada  com o encaminhamento de  resolução das  demandas.  Precisamos  de um planejamento regional  integrado que  atenda as
necessidades com serviço compartilhado entre os municípios e o estado consiga preencher os vazios de assistenciais. A Paraíba hoje é destaque
nacional por realizar campanha integrada e organizada e vacinar um grande percentual de pessoas,  mostrando a capacidade dos trabalhadores e
gestores de saúde do sistema".

Depois participaram em tempo real da transmissão online,  Maria Eridan Pimenta Neta, Superintendente do Ministério da Saúde na Paraíba e
Soraya Galdino,  Secretária de Saúde do município de Itabaiana e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (COSEMS-
PB) e Renata Valéria Nóbrega, Secretária Executiva de Saúde do Estado da Paraíba.

A Presidente do COSEMS-PB e Diretora de Regionalização do CONASEMS, Soraya Galdino disse que o planejamento da regionalização sempre
foi uma luta do COSEMS-PB como o melhor caminho para o avanço assistencial da saúde. "Através da regionalização e do planejamento é que
estamos enfrentando de forma resolutiva a pandemia. Além das macros fortalecidas, precisamos das regiões com fortalecidas através de todo o
serviço compartilhado e solidário. O gestor que ainda quer tudo em seu município está indo na contramão". E completa: "Por que não repartir os
serviços? É neste sentido que precisamos pensar num planejamento regional  integrado na identificação das necessidades que precisam serem
supridas, só assim vamos dar assistência a saúde de qualidade e de forma equanime. É preciso também uma regulação única para obter o êxito na
rede de atenção de assistência à saúde. Somos mais fortes e unidos e foi pensando assim que o COSEMS propôs lá atrás o Fortalecir com objetivo de

30



estar mais próximos às CIRs para atender às suas necessidades municipaise regionais, fortalecendo cada vez mais as regiões de saúdeda Paraíba,
junto a SES-PB.

O webinário contou ainda com falas de Daniel Beltrammi, Secretário Executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde, Anderson Dias,
Coordenador Executivo do Projeto de Fortalecimento do Planejamento Regional da Paraíba e os palestrantes André Bonifácio e Eugênio Vilaça
Mendes, todos em torno do tema da Covid e o enfrentamento da pandemia e pós-pandemia.

3.2.4. Bate Papo COSEMS

No 1º quadrimestre,  o COSEMS-PB realizou 07 (sete)  Bate Papos,  sendo 04 de forma semanal,  voltado aos Novos  Gestores de Saúde,
abordando a temática Acolhimento e Orientações aos Novos Gestores e 03 mensais em seu formato normal como um espaço prático e resolutivo,
pois  o  objetivo do bate-papo  é  estabelecer  uma conversa  informal  entre  os  gestores  com a  equipe  do COSEMS-PB e  neste  primeiro  dia  de
implementação vimos que o objetivo foi alcançado para atender às demandas e necessidades dos municípios e regiões de saúde. 

No Bate Papo semanal de Acolhimento e Orientações aos Novos Gestores trabalhamos o acolhimento aos novos gestores; apresentação do
COSEMS: o que é, missão, presidente/diretoria, equipe, atuação, prioridades, projetos estratégicos, contatos, redes sociais; apresentação da Rede
Colaborativa: objetivos, apoiadores por região; apresentação e debate sobre as Orientações para início da gestão municipal baseado no roteiro pelas
Assessorias Técnica e Jurídica e mantido o espaço de Escuta aos Novos Gestores. 

Nesse quadrimestre o Bate Papo modificou o seu formato, a fim de atender às demandas de acolhimento aos novos gestores, assim como
esclarecimento de dúvidas sobre vacinação covid e em fevereiro a vacinação anti-Covid foi um dos temas mais abordados no Bate-Papo, além da
troca de informações, esclarecimento de dúvidas, que nestes primeiros meses de 2021 tem foco especial no acolhimento e atenção aos novos
secretários de saúde, que iniciaram a gestão da pasta no dia 1º de janeiro, o assunto predominante foi a campanha de vacinação.
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De acordo com a equipe do COSEMS, as maiores dúvidas dos gestores foram direcionadas à campanha de vacinação e aos registros de doses
das  vacinas  de  combate  ao  Covid.  As  edições  do  Bate-Papo  vem  acontecendo  mensal  na  última  sexta-feira  pela  manhã  e  através  de
videoconferência, com participação da equipe técnica do COSEMS-PB e da Rede Colaborativa, no repasse de informações relevantes, orientações e
atendimento institucional.

No Bate-Papo COSEMS-PB desse quadrimestre, os temas relacionados a medidas de enfrentamento à Covid e ao processo de imunização
foram os mais tratados pelo conselho e os gestores, abordando os sistemas de registros de doses de vacinas, intercambialidade e a administração
com imunizantes para outras doenças; os testes para identificar anticorpos pós-vacinação, quantidade de doses menor nos frascos e a medida
provisória nº 295, de 24 de março de 2021. 

 

3.2.5. IdeiaSUS

Nesse quadrimestre, a equipe de coordenação do projeto IdeiaSUS/Fiocruz-RJ, junto a equipe da UFPB se reuniram para monitoramento das
práticas e Curadoria em Saúde; fechamento dos artigos de cada uma das práticas; definição de roteiro e estrutura para elaboração do Livro da
Curadoria em Saúde das 09 (nove) práticas de saúde – SMS de Santa Luzia, Tenório, Barra de Santa, Queimadas, Esperança, Rio Tinto, João Pessoa e
Campina Grande e o Projeto E agora, Gestor?” desenvolvido pelo COSEMS-PB, buscando orçamentos e apoio financeiro para editoração e publicação
do livro pelo COSEMS-PB como produto das práticas. 

Durante esse quadrimestre, os gestores e autores das  todos acompanhados pelo Projeto IdeiaSUS da Fiocruz, COSEMS-PB e UFPB foram
sistematizando as suas práticas, com a orientação de toda a equipe da Curadoria em Saúde e dos Apoiadores Regionais da Rede Colaborativa. 

Realizando Reunião com IdeiaSUS – Fiocruz, UFPB e COSEMS e a equipe dos Professores do DPS-CCM que coordenam o projeto de extensão
Curadoria IdeiaSUS -PB para sistematização das práticas e definição do roteiro e estrutura do livro das práticas. 
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E participamos da Webconferência da Curadoria  em Saúde IdeiaSUS Fiocruz com as práticas de saúde,  curadoras  convidadas  e demais
parceiros e colaboradores do Projeto. Em 2020, a partir da experiência adquirida com os processos de Curadoria em Saúde com práticas de saúde
dos municípios dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amazonas e Paraíba, o Programa IdeiaSUS foi contemplado no Edital
Inova Gestão da FIOCRUZ, com o Projeto IdeiaSUS – Curadoria em Saúde, o desafio de apoiar, qualificar e multiplicar práticas e soluções em saúde,
que propõe-se a consolidar a importante dimensão de seu trabalho: o processo de acompanhamento e sistematização das práticas de saúde, através
da implementação das ações de Curadoria em Saúde. Dessa forma, o nosso município de Santa Luzia foi selecionado com a prática: “A potência da
visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em Saúde Mental”.

3.3. Atividades da Assessoria Técnica

A  equipe  da  Assessoria  Técnica  (Asstec)  do  COSEMS-PB  apoia  tecnicamente  os  gestores  municipais  de  saúde,  por  meio  da
elaboração/realização de notas  técnicas,  apresentações, seminários e 2ª opinião formativa,  presencial  ou de forma remota via e-mail,  e apoio
matricial a toda a equipe e Diretoria do COSEMS-PB na apropriação acerca das normas diretivas e operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e
suas diversas políticas. 

Esta Assessoria participa como membro da Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), dos grupos condutores das Redes de
Atenção à Saúde e demais grupos bipartites, que se fizerem necessários para subsidiar a tomada de decisão dos gestores municipais. Atua também
na articulação com Conasems e Ministério da Saúde (MS) para esclarecimentos, atualização de normativas ou pactuações, bem como de eventos a
serem realizados no Estado da Paraíba.

Nesse 1º quadrimestre de 2021, a Asstec continua avançando no seu trabalho articulando com a Consultoria deste Conselho, com o Projeto
Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS (Projeto Apoiador Institucional) e qualificando ainda mais a representação do
COSEMS-PB nos espaços técnicos os quais participa. 
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Na planilha abaixo estão atividades desenvolvidas pela Asstec no 1º quadrimestre de 2021 e os eventos que a mesma esteve presente ou
pode acessar o link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FGR8wYxdetuizL3gwIrW4PKdVYbf9ixKxteSIwYEmuY/edit?ts=60c35c53#gid=0

Relatório de Atividade 1º Quadrimestre – ASSTEC - 2021
Janeiro

Atividades Objetivos Atores envolvidos Encaminhamentos
Reunião sobre o 
Plano Estadual de 
Vacinação covid-19

Discutir sobre a contrução do 
Plano Estadual de Vacinação 

Presidente COSEMS,
assessoria técnica 
COSEMS, GEVS

Alinhamento de alguns pontos para orientação aos 
gestores municipais sobre a operacionalização da 
campanha

Live CONASEMS 
sobre a importância 
da vacinação contra 
Covid-19

Discutir sobre a importância da
vacinação

CONASEMS, 
COSEMS, o 
convidado doutor 
Marco Aurélio 
Sáfadi, infectologista
e presidente do 
Departamento de 
Imunizações da 
Sociedade de 
Pediatria de São 
Paulo

Capacitação Sistema
vacina COVID

Orientar os municípios sobre o 
sistrma de informação da 
vacina contra a covid.

SES, COSEMS, 
Técnicos dos 
municípios.

Realizadas agendas de capacitações com as 16 
regiões de saúde.

Bate Papo Semanal Acolher os novos gestores Equipe COSEMS, 
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COSEMS - 
Acolhimento Novos 
Gestores

municipais e proporcionar um 
espaço de interação, 
compartilhamento entre os 
participantes 

Rede Colaborativa e 
gestores muncipais

Reunião com o 
Núcleo de Políticas 
Públicas

Discurtir as novas ações e 
estratégias, com relação 
aoquestionário de avaliação 
dos serviços, nos 
municípios,formatado em 
parceria. Talreunião se deve ao
fato de que, apenas 2 
municípiosresponderam e 
devolveram.

MPPB, SES, 
COSEMS, CREFITO, 
COREN, CRM, 
COEGEMAS.

Reunião GERAV 
Cirurgias Eletivas

Discussão sobre a retomada 
das cirurgias eletivas no Estado
considerando o momento 
pandêmico.

COSEMS e SES

Reunião COSEMS e 
SES sobre Eventos 
Adversos

Apresentar o Protocolo de 
Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária de Eventos Adversos 
PósVacinação e novo 
formulário de registros de 
eventos adversos pós-
vacinação no e-SUS Notifica

COSEMS e SES

Reunião COSEMS e 
GEPLAG sobre 

Discutir a proposta de 
construção do projeto de 

SES, COSEMS, 
coordenaçao rede 

SES e Seinsf enviará o projeto para contribuições do
COSEMS e Seinsf
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Projeto de 
Regionalização 

aprimoramento das ações de 
gestão, planejamento e 
regionalização da saúde na 
Paraíba, conforme Portaria 
1.812 colaboratvia e Seinsf

Grupo de Trabalho 
da Vigilância 
CONASEMS/COSEM
S

Discussão sobre 
operacionalização da 
campanha de vacinação contra
a COVID nos estados do país. 

CONASEMS e 
COSEMS

Reunião COSEMS e 
SES - Glaucoma

Alinhar sobre o questionário 
de informações de usuários em
tratamento de glaucoma e 
divulgação aos novos gestores 

SES e COSEMS

Webinar SES-PB: 
Alinhamento do 
informe técnico da 
Campanha de 
Vacinação contra 
Covid-19

Apresentar o Informe Técnico 
para alinhamento das 
informações aos municípios 
sobre a operacionalização da 
campanha nos territórios

SES, COSEMS, 
gestores, técnicos 
municipais

Reunião sobre 
Sistema Oficial de 
Registro de doses - 
ESUS Notifica

Apresentar o sistema de 
registro de doses da Campanha
de imunização contra COVID-
19 (SIPNI Campanha) e 
registro/investigação de 
eventos adversos pós 
vacinação - EAPV (e-SUS 

SES, COSEMS e Rede
Colaborativa
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Notifica)
Webinar SES - 
Sistema de 
informação para 
COVID

Orientar os municípios sobre o 
sistrma de informação da 
vacina contra a covid.

SES, COSEMS, 
Técnicos dos 
municípios.

Lançamento Projeto
ImunizaSUS

Lançar o projeto ImunizaSUS: 
Educação permanente, 
pesquisa e mobilização social. 
Levando em conta a queda das
taxas de vacinação nos últimos 
anos e a necessidade de 
iniciativas de capacitação para 
os profissionais nos 
municípios, o ImunizaSUS foi 
criado como uma nova 
estratégia para atuação na 
ponta e fortalecimento do 
SUS”,

Ministério da Saúde,
CONASEMS, 
CONASS, COSEMS, 
gestores, técnicos, 
Rede Colaborativa 

Reunião SES e 
COSEMS sobre 
acolhimento novos 
gestores

Tratar sobre a organização do 
encontro de acolhimento aos 
novos gestores muncipais de 
saúde, com o tema 
"Compreendendo a gestão do 
SUS"

SEMS, SES, COSEMS,
Rede Colaborativa e 
gestores municipais

Acolhimento será virtual, realizado em 05, 11 e 1e 
de fevereiro, por macrorregiões de saúde, com 
apresentação das temáticas pelos técnicos da SES, 
SEMS e COSEMS

Grupo de Trabalho 
da Vigilância 

Discussão sobre 
operacionalização da 

CONASEMS e 
COSEMS
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CONASEMS/COSEM
S

campanha de vacinação contra
a COVID nos estados do país. 

Reunião CIB 
Extraordinária

Reunião extraordinária para 
aprovar critérios para a 
operacionalização da 
campanha de vacinação contra
a COVID-19.

SES e COSEMS
Emitida resolução com os critérios para 
operacionalização da campnaha de vacinação 
contra a COVID conforme deliberação em CIB.

Webinar: 
Alinhamento do 
segundo informe 
técnico das vacinas 
Astrazeneca e 
Butantan 
multidosee

Apresentar o Informe Técnico 
para alinhamento das 
informações aos municípios 
sobre a operacionalização da 
campanha nos territórios

SES, COSEMS, 
gestores, técnicos 
municipais

Divulgação do informe e orientações aos 
municípios sobre a campanha de vacinação

Reunião de 
Continuidade das 
Ações de 
Qualificação da 
Linha de Cuidado à 
Pessoa Idosa na 
Paraíba

Discutir as ações de 
continuidade e aplicação da 
Qualificação da Linha de 
Cuidado da Pessoa Idosa por 
meio da Implantação da 
Caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa.

COSEMS, Ministério 
da Saúde – 
coordenação 
nacional da pessoa 
idosa – Elizabeth 
Bonavigo, SES e 
HCor

- HCOR enviará lista nominal dos alunos que 
fizeram a capacitação para a SES e a SES enviará 
aos gestores e ao COSEMS; - SES enviar material 
sobre apresentação de hoje ao Cosems; - A SES 
agendará com COSEMS, reunião para definição da 
estratégia de execução para implantação 

Live sobre 
operacionalização 
dos serviços para a 
vacinação contra 
Covid-19

Live técnica com orientações 
sobre a operacionalização dos 
serviços em relação a 
Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Covid-19.
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Web Reunião GEVS -
Núcleos de 
epidemiologia nos 
Hospitais

Alinhamento para construção 
do Plano que irá nortear a 
implantação dos núcleos de 
epidemiologia nos hospitais e 
rateio do recurso com esta 
destinação

SES e COSEMS
SES encaminhará o Plano de Ampliação e 
fortalecimento da RENAVEH na PB para o COSEMS 
para contribuições

Reunião COSEMS e 
SES- Saúde da 
Mulher SES 

Discutir sobre a Portaria n. 
3.712/21 que nstitui, em 
caráter excepcional, incentivo 
financeiro federal de custeio 
para o fortalecimento do 
acesso às ações integradas 
para rastreamento, detecção 
precoce e controle do Câncer 
no SUS

SES e COSEMS SES elaborará o plano de acordo com os critérios da
portaria

1ª Reunião Câmara 
Técnica da CIB

Deliberar para a pauta da CIB, 
a aprovação do Plano Estadual 
da Pessoa em Sofrimento 
Mental
em Conflito com a Lei; a 
aprovação da proposta de 
Emenda Parlamentar para a
construção de uma Policlínica; 
aprovação do rateio da 
portaria 3.986; o rateio do 
recurso federal para a 

SES, COSEMS Pontos de pauta encaminhados para apreciação em
CIB
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estratégia de acesso
aos procedimentos cirúrgicos 
no exercício de 2021- PT GM/
MS n° 3.641; remanejamento 
de recursos referentes aos 
Núcleos de Vigilância
Epidemiológica das unidades 
hospitalares de gestão 
estadual para o FES; a 
atualização do Regimento 
interno da Comissão 
Intergestores
Bipartite; a proporção de doses
da vacina contra a Covid 19 
que serão aplicadas em idosos 
e trabalhadores da saúde; a 
aprovação do Plano Estadual 
de Fortalecimento e Ampliação
da Rede Nacional de Vigilância 
Epidemiológica Hospitalar 
(RENAVEH); remanejamento 
de recursos entre outros

Reunião SES sobre 
programação do 
acolhimento dos 
gestores

Organizar a programaçãodo 
acolhimento aos gestores 
municipais, segundo temática 
e apresentação dos técnicos 

SES e COSEMS
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SES, COSEMS e Seinsf

Reunião Equipe e 
Presidente COSEMS

Reunião de planejamento das 
ações e monitoramento das 
demandas do COSEMS.

Equipe e presidente 
do COSEMS

Reunião Comissão 
Intergestores 
Tripartite -CIT

Discutir sobre os temas da 
pauta: o panorama da 
pandemia de Covid-19, leitos 
clínicos e UTI, abastecimento 
de insumos e Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação. Prorrogação Mais 
Médicos – SAPS/MS, Portaria 
sobre as Regras do Previne 
Brasil para 2021: Status atual –
SAPS/MS, Prorrogação do 
prazo para cadastro no SCES 
das equipes e serviços da 
Atenção Primária à Saúde 
credenciados e das adesões 
aos Programas Saúde na Hora 
e Informatiza APS 
homologadas. 

Ministério da Saúde,
CONASS, 
CONASEMS, OPAS 
demais interessados

Pontos de pauta apresentados e discutidos

Fevereiro

1ª Assembleia Geral 
Ordinária do 
COSEMS-PB

Apresentação da missão, 
objetivos, projetos estratégicos
e ações do COSEMS, campanha

COSEMS, Rede 
Colaborativa, 
gestores de saúde

Enviar questionamento ao CONASEMS sobre 
posição quanto ao pagamento por desempenho 
aos profissionais de saúde
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nacional de vacinação contra 
Covid-19, boletim de avaliação 
da gestão COSEMS, 
desdobramentos da Atenção 
Primária à Saúde e 
Acolhimento aos gestores de 
saúde da Paraíba a ser 
realizado por macro em 3 
webs, dias 04, 11 e 18 de 
fevereiro.

Reunião da Comissão
Intergestores 
Bipartite - CIB

Abertura do Acolhimento aos 
Novos Gestores Municipais de 
Saúde; Aprovação da Ata da 8ª
Reunião Ordinária da CIB de 
2020; Processo de Atualização 
da Programação da Assistência
de Média e Alta Complexidade;
Aprovação com Ressalvas dos 
Convênios celebrados com 
Ministério da Saúde; Nota 
Técnica Conjunta 
SES-PB/GEVS/GOVE/NEI/COSE
MS-PB Nº 01/2021; Alerta 
sobre prazos dos instrumentos 
de gestão e Deliberações.

SEMS, SES, COSEMS,
Rede Colaborativa e 
gestores municipais

Pontos de pauta aprovados

Reunião com Discutir sobre a elaboração do GT Exantemáticas– 
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Comissão Regional de
Acompanhamento e 
Reverificação da 
Eliminação do 
Sarampo e da 
Rubéola

“Relatório de País”, proposto 
pela OPAS para todos os países
e que foi discutido em reunião 
virtual este ano com a 
“Comissão Regional de 
Acompanhamento e 
Reverificaçãoresponsabilização
de todos neste processo de 
enfrentamento dos surtos de 
sarampo no Brasil e posterior 
pleito da re-certificação de País
livre do sarampo

CGPNI/DEIDT/SVS, 
COSEMS, SES

Reunião virtual 
sobre a tabela 9.4 – 
Transferências de 
Recursos Federais 
por Programa de 
Trabalho dos 
Relatórios Anuais de
Gestão (RAG)

Discutir sobre Transferências 
de Recursos Federais por 
Programa de Trabalho) dos 
Relatórios Anuais de Gestão no
Sistema DigiSUS Gestor / 
Módulo Planejamento (DGMP)

CONASS, CONASEMS,
SEMS, SES e COSEMS.

COSEMS e Rede qualificados para apoiar os 
gestores no que tange a tabela 9.4 do DigiSUS

Reunião de 
Alinhamento sobre 
Projeto 
Aprimoramento da 
Ações de 
Planejamento e 

Discussão sobre definição das 
datas para Alinhamento da 
equipe do projeto;
Alinhamento das equipes do 
COSEMS/SES/SEMS 
(apoiadores);

SEMS, SES, COSEMS Encontros macrorregionais; e Primeiro contato com
o território.
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Regionalização

Web Reunião com 
Tribunal de Contas 
da União - PB

Alinhamento sobre roteiro 
para levantamento demandas 
e ações vacinação sob a ótica e
operacionalização dos gestores
municipais de saúde da PB

TCU, Presidente do 
COSEMS e 
Assessoria Técnica

Web Governança da
informação 
CONASEMS/COSEM
S

Debater sobre os temas 
Sistemas de Informação em 
Saúde/SUS e o correto registro 
dos dados

Conasems/Cosems

Acolhimento aos 
novos gestores: 
Compreendendo a 
Gestão do SUS - I, II 
e III macrorregião 
de saúde

Acolher os gestores municipais
de saúde das 3 macrorregiões, 
abordando assuntos relevantes
para a gestão municipal, como:
planejamento e regionalização 
em saúde, assistência 
farmacêutica, atenção primária
em saúde, vigilância em saúde,
redes de atenção à saúde, em 
formato remoto e em 3 webs 
acontecendo simultaneamente

SEMS, SES, COSEMS,
Rede Colaborativa e 
gestores municipais 
de saúde

COSEMS encaminhjar as apresentações aos 
gestores e publicar no site do COSEMS

Reunião com a 
Curadoria 
Ideia/Fiocruz

Tratar sobre a continuidade da 
produção das experiências 
acompanhadas pela curadoria

Equipe Fiocruz, 
UFPB, COSEMS e 
coordenação Rede 
Colaborativa

Previsão para conclusão das produções em 
fevereiro; fechar orçamento com a gráfica; previsão
para publicação do livro em agosto; realizar a 
oficina de escuta em abril; fazer a avaliação do 
Termo de Cooperação
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I Fórum de Doenças 
e Agravos Não 
Transmissíveis

Objetivo discutir as 
perspectivas e os desafios para
a Vigilância das Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis em
tempos de pandemia.

Representantes dos 
órgãos intersetoriais
do Governo, 
representantes dos 
Estados e 
Municípios, 
pesquisadores e 
sociedade civil.

Reunião do Grupo 
Técnico de Trabalho 
Interdisciplinar em 
Saúde Mental - 
GITIS

Apresentação do Plano 
Estadual de Atenção a Pessoa 
com Transtorno Mental em 
Conflito com a Lei PB

COSEMS e membros
do Grupo de 
trabalho

O plano será encaminhado aos membros para 
contribuições e retorno para finalização

Reunião com Grupo 
Técnico do Projeto 
de Regionalização

Alinhar a metodologia que será
utilizada na I oficina do Projeto
de aprimoramento do 
planejamento, gestão e 
regionalização

Consultor executivo 
do projeto, SES, 
COSEMS, Seinsf e 
Rede colaborativa

Reunião dia 19/02 para apresentação do termo de 
referência e divisão das atribuições

Reunião com Saúde 
da mulher - SES e 
COSEMS

Discutir a Portaria GM/MS nº 
3.712, de 22 de dezembro de 
2020. Fortalecimento e 
continuidade das ações de 
rastreamento e detecção 
precoce do câncer de mama e 
de colo de útero nos 
territórios.

Coordenação-Geral 
de Atenção 
Especializada 
(CGAE), SES e 
COSEMS

Esclarecimento de dúvidas gerais sobre a 
normativa, bem como orientação objetivamente 
acerca do instrumento de programação a ser 
pactuado e encaminhado.
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Reunião COSEMS e 
SES/GEAS -Portaria 
3712

Reunão para discussão da 
construção do plano de ação 
para utilização do recurso da 
Portaria 3.712/2020, bem 
como a defini ção de critérios 
para os municípios que serão 
contemplados com este 
recurso.

SES e COSEMS

Capacitação virtual 
do SISAGUA/2021

Capacitação para orientar a 
utilização do sistema de 
informação do SISAGUA.

Digitadores do 
SISAGUA dos 
municípios das 7°, 
8°, 9°, 10° e 11°GRS.

Reunião com SES 
sobre dados de 
registro vacinação 
Covid-19

Apresentação e discussão 
sobre o painel doses aplicadas 
Painel doses distribuídas

SES, gerentes, 
apoiadores das GRs 
e COSEMS e 
apoiadores

Reunião da 
Comissão Estadual 
de Oncologia

Reunião paa definir estratégias
para qualificar a assistência 
oncológica no estado da 
Praíba.

SES, COSEMS, 
município de 
Campina Grande, 
município de João 
Pessoa, SEINSF.

Construir o protocolo estadual de oncologia.

Reunião Grupo 
Técnico 
planejamento e 
regionalização

Apresentação do Termo de 
Referência da I oficina que 
acontecerá dia 23 e divisão das
atribuições por instituição

Consultor executivo 
do projeto, SES, 
COSEMS, Seinsf e 
Rede colaborativa

COSEMS ficará responsável pelo acolhimento e 
dinâmica de apresentação dos participantes.

Reunião do Grupo Discutir assuntos no âmbito do COSASEMS e 
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de Trabalho Técnico 
da Assistência 
Farmacêutica 

GT CeT da CIT COSEMS

Reunião CONASEMS
e COSEMS sobre 
Vacinação e 
combate à Covid - 
19

Dicutir sobre a vacinação e 
combate à Covid – 19. 
Fragilidades relatadas pelos 
apoiadores do SIPNI, entre eles
a impossibilidade de 
edição/exclusão do registro

Presidente e 
assessoria técnica 
COSEMS, 
coordenadora Rede 
Colaborativa e 
assessoria técnico 
CONASEMS

Análise dos dados no LocalizaSUS e no E SUS 
notifica. Fazer um comparativo da base estadual 
com a base nacional . O CONASEMS enviará ao 
COSEMS relatório com quantitativo recebido pelo 
estado e distribuídos aos municípios

1ª Oficina do 
Projeto de 
aprimoramento do 
planejamento, 
gestão e 
regionalização

Apresentar o Projeto 
Aprimoramento das ações de 
Planejamento e Regionalização
da Saúde na Paraíba; Alinhar 
os atores os conceitos 
planejamento ascendente e 
regionalização; Aproximar os 
atores dos três entes que 
estarão trabalhando em 
conjunto nas regiões e 
macrorregiões de saúde; 
Identificar potencialidades, 
desafios, estratégias e espaços 
nas regiões de saúde para 
desenvolvimento dos objetivos
do projeto.

Seinsf, SES, 
COSEMS, Rede 
Colaborativa, 
consultor executivo 
e orientadores do 
projeto

Construção do Mapa de potencialidades, desafios, 
estratégias e espaços para início do projeto em 
cada região; Cronograma de primeiros encontros 
entre os atores para planejamento conjunto do 
primeiro encontro na região e Listas de contatos 
dos atores das regiões
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Reunião Câmara 
Técnica da CIB

Deliberar para a pauta da CIB-
PB, assuntos que fortalecem a 
saúde no estado, como: a 
aprovação do rateio do recurso
que trata a Portaria GM/MS
nº 3.712; a aprovação do Plano
Estadual de Atenção Integral à 
Pessoa com Transtorno Mental
em Conflito com a Lei do 
Estado da Paraíba; habilitação 
de CAPS; remanejamento de 
recursos MAC, informes das 
áreas técnicas da SES.

SES e COSEMS Pontos de pauta aprovados para encaminhamento 
à CIB

Reunião Comissão 
Intergestores 
Tripartite -CIT

Discutir assuntos importantes 
para a saúde do país a 
exemplo: do Plano Nacional de
Operacionalização da 
Vacinação Covid-19, Panorama
da Pandemia Covid-19 e Ações 
de Enfrentamento, . Operação 
Vida: atualização da situação 
do transporte de pacientes 
Covid-19, Painel 
epidemiológico da Covid-
19,financiamento de Leitos UTI
Covid-19, Responsabilidade do 

MS, OPAS, CONASS, 
CONASEMS e 
demais interessados

Pactuação dos itens da pauta
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financiamento de 
medicamentos incorporados 
no SUS, atualização dos 
critérios de dispensação das 
canetas de insulina humana.

1ª Reunião Diretoria
COSEMS-PB

Acolher os novos membros da 
diretoria, composição, 
atribuições e atuação da 
diretoria, apresentação dos 
grupos, comissões e comitê de 
ética, conduta e planejamento,
apresentação do planejamento
2021, parecer do conselho 
fiscal, pauta da assembleia e 
CIT.

COSEMS, gestores 
municipais e 
coordenação Rede 
Colaborativa

Equipe COSEMS e rede colaborativa apoiar na 
realização da CIR da 7ª regiã

Reunião ANVISA - 
Dispositivos 
Eletrônicos para

- Resolução 46/2009 sobre a 
proibição da comercialização, 
propaganda, veiculação e 
demais ações voltadas aos 
dispositivos eletrônicos para 
fumar;
- Contextualização sobre os 
modelos de cigarros 
eletrônicos;
- Eles podem ou não possuir 
tabaco em suas composições;

ANVISA, 
CONASEMS, 
COSEMS.

- Divulgação de link para consulta dirigida aos 
gestores municipais.
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- Necessidade de atualização 
da RDC 46/2009;
- Será feita consulta pública, 
análise dos dados, 
possibilidade de 
regulamentação resguardando 
a saúde da população;
- Processo iniciado em 2019;
- Objetivo da reunião é falar 
sobre a consulta dirigida para 
ampliar a quantidade de 
respostas;
-Prazo final para conclusão do 
processo é dezembro de 2021;
- O link será enviado para ser 
replicado com os gestores;

Março
2ª Assembleia 
"temática" COSEMS 
- “Vigilância em 
Saúde: a força da 
vacinação no 
enfrentamento a 
pandemia de 
COVID-19”

Apresentação da ata da 
reunião anterior, apresentação
da diretoria do COSEMS e 
discussão, da Mesa Temática 
Vigilância em Saúde: a força da
vacinação no enfrentamento a 
pandemia de covid, sob a ótica 
nacional e na Paraíba e 
diversos informes relevantes a 

COSEMS, gestores 
municipais, Rede 
Colaborativa, 
Secretário de 
Vigilância em Saúde,
SVS/MS e secretário 
executivo de Gestão
da Rede de 
/unidades de saúde 

Pontos de pauta apresentados e discutidos
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gestão municipal: SIOPS, APS e 
encaminhamentos da reunião 
do CONARES.

do estado da 
Paraíba

2ª Reunião 
Ordinária da 
Comissão 
Intergestores 
Bipartite - CIB

Discutidos e aprovadas pautas 
importantes dos municípios 
Paraibanos: Aprovação do 
rateio da Portaria 3.712 de 22 
de dezembro de 2020; 
Aprovação do Plano Estadual 
de Atenção à Pessoa com 
Transtorno Mental em conflito 
com a Lei; Aprovação de 
Remanejamento de Recursos 
de MAC; Aprovação de 
Implantação de CAPS e 
instituição do grupo condutor 
da Rede de Atenção á Saúde –
GCRAS. Também foram 
passados informes gerais , das 
áreas técnicas GEPLAG/GEVS 
(incluindo as questões da 
vacina COVID-19)

COSEMS, SES, 
gestores municipais 
e Rede Colaborativa

Pontos de pauta aprovados

Reunião do GT do 
Projeto de 
aprimoramento do 
planejamento, 

Discutir sobre primeiro módulo
das oficinas, contato com os 
territórios e preparação dos 
orientadores para a condução 

SEMS, SES, 
COSEMS,Rede 
Colaborativa

seleção de materiais para a construção da 
metodologia das oficinas e realização de um 
seminário de abertura de módulo em abril 
trazendo os desafios, potencialidades e 
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gestão e 
regionalização

das oficinas oportunidades

Cerimônia Anomalia
Congênita

Cerimônia alusiva ao Dia 
Mundial das 
AnomaliasCongênita

Evento aberto ao 
público.

Reunião do Grupo 
de Trabalho do 
Projeto de 
aprimoramento do 
planejamento 
gestão e 
regionalização

Apresentação da análise dos 
Planos Municipais de Saúde 
(2018-2021), repasse dos 
movimentos do projeto, 
organização do cronograma 
para a oficina preparatória dos 
orientadores regionais.

SES, COSEMS, SEMS 
e coordenação Rede
Colaborativa

Apresentação do estudo sobre os Planos elaborado 
pelo Seinsf para a proxima reunião

SIG Rede de 
Governança da 
Informação

Debater sobre a seguinte 
pauta: Projeto conectividade, 
SIOPS, Curso de qualificação de
dados, Reprocessamento AIH, 
PEsquisa TIC Saúde, Escuta dos
membros

CONASEMS e 
COSEMS

Reunião virtual com 
a SES para 
construção de Plano
de Trabalho para 
capacitação dos 
municípios sobre 
produção de 
serviços

Agenda relacionada ao 
encaminhamento da reunião 
com a Comissão estadual de 
Oncologia, para construção do 
Plano de Trabalho referente a 
Capacitação de processamento
para os municípios

SES, COSEMS.
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Reunião do Grupo 
Técnico de Trabalho 
Interdisciplinar em 
Saúde Mental - 
GITIS

Definição dos próximos passos 
para implementação do plano 
estadual, aprovado na CIB

membros do GITIS Aprovação do plano estadual após as 
considerações dos membros

Reunião GT: Projeto 
Portaria 1.812/2020

Discutir metodologia das 
Oficinas que serão realizadas 
pelo Projeto de Fortalecimento
do Planejamento da 
regionalização nas regiões de 
saúde da PB.

Assessoria do 
COSEMS-PB, 
GEPLAG-SES, SEMS

Verificar junto com GEAS e GEVS informações 
referentes ao diagnóstico das redes de atenção e 
diagnóstico de saúde, com a finalidade de subsidiar 
a construção das atividades do módulo; Apontar 
quais informações de Saúde possuem fragilidade na 
captação pelos Sistemas do MS e repassar esta 
informação à equipe da SEMS; Complementar 
dados de diagnóstico de situação de saúde com a 
base do DIGISUS.

Web reunião Grupo 
de Trabalho da 
Vigilância em Saúde 
CONASEMS/COSEM
S

- Discussão sobre 
operacionalização da 
campanha de vacinação contra
a COVID nos estados do país;

CONASEMS, 
COSEMS.

Solicitado que fossem trazidas atualizações do 
cenário locsal na próxima reunião.

Reunião de 
Alinhamento com o 
núcleo da Região 
Nordeste - Paraíba

- Informes sobre os 
encaminhamentos dos grupos 
de trabalho contra a COVID em
nível federal;

Membros da CCE, 
SES e MS Retomar as discussões da CCE nos estados

Reunião CONASEMS
- Projeto Mais 
Médicos

- Apresentação da minuta que 
consolida todas as portarias 
que normatizam o Programa 
Mais Médicos.

CONASEMS, 
COSEMS.

- Enviar por e-mail para o CONASEMS, as 
colocações faladas na reunião, - O CONASEMS irá 
enviar aos COSEMS, a relação da situação dos 
municípios para publicação de portaria 
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contemplando todas as vagasw em aberto; - O 
CONASEMS irá consolidar as contribuições dos 
COSEMS para apresentar em uma reunião, quarta-
feira com o MS

Webinário Mulher, 
Saúde e Justiça: O 
Impacto da 
Pandemia no 
Universo Feminino.

- Webinário para destacsar o 
papel da mulher em diferentes
profissões na sociedade, por 
iniciativa dos Ministérios 
Públicos.

Ministério Público 
Federal (MPF), o 
Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e
o Ministério Público 
da Paraíba (MP/PB), 
além de 
representantes dos 
MPs, magistradas, 
advogadas, 
professoras, 
parlamentares, 
entre outras 
mulheres 
representantes da 
sociedade civil.

Web reuniãocom o 
grupo de trabalho 
do Plano Estadual 
de vacinação contra 
a COVID

- Reunião para discutir 
esttratégias de vacinação 
contra a COVID no âmbito 
estadual e definir as 
pactuações que serão 
deliberadas em CIB.

SES, COSEMS, 
SEINSF, SBIM.

Atualizado o Plano Estaduald e Operacionalização 
da Vacinação contra a COVID-19 na Paraíba
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Reunião Conselho 
Estadual de Saúde

Pauta: Apresentação da 
Pactuação Interfederativa 
2021 e Apresentação do 3º 
RDQA -

MEmbros do CES

Caso algum conselheiro tenha considerações sobre 
o RDQA, encaminhar por e-mail para a GEPLAG; - 
Apresentação do projeto aos conselheiros na 
próxima reunião do CES; - Solicitação da SES na 
indicação de dois conselheiros para fazer parte das 
agendas do Projeto de aprimoramento do 
fortalecimento, gestão e regionalização.

Web reunião com a 
9a região de saúde 
sobre colapso na 
rede de saúde em 
virtude do aumento 
de casos de COVID-
19

Reunião para discutir 
estratégias de enfrentamento 
a pandemia na região e 
pactuar o fluxo de acesso dos 
usuários ao sistema de saúde;

SES, COSEMS, 
gestores e técnicos 
dos municípios da 
9a região de saúde. Definir estratégias dentro da região de saúde para 

organizar o fluxo de atendimentos aos pacientes 
com e sem suspeita de COVID 

Web reunião SES e 
COSEMS 

NOTA TÉCNICA Nº 02/2020 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
E LABORATORIAL NA 
PANDEMIA DA COVID-19

SES, COSEMS. Orientações aos municípios sobre a vigilância 
epidemiológica e laboratorial.

Reunião 
extraordinária 
GTTAF - Kit IOT

Apresentar aos membros as 
discussões na esfera federal 
sobre o abastecimento dos 
medicamentos que compõem 
o kit intubação, considerando 
o cenário crítico no país.

CONASEMS, 
COSEMS.

- Monitoramento semanal dos estoques e consumo
dos medicamentos do kit intubação por parte das 
instituições que constam nos planos de 
contingência estaduais.

Reunião do Comitê 
Permanente de 

Discutir sobre as novas 
institucionalizações e visitas 

MPE, COSEMS, 
COEGEMAS, COREN,

Conversar com Adriana sobre a Casa Vô Filomena, 
pois a diretora relata que os cuidadoes não foram 
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Monitoramento e 
Fiscalização das 
Instituições de 
Longa Permanência 
para Idosos da 
Paraíba 

nas Instituições de Longa 
Permanência para Idosos -
ILPIs, na Paraíba

CRM, CREFITO, CRN,
CRP, CRF.

vacinados. Só os idosos. Assuntos bem discutido na 
reunião e Dr Valberto pede nossa ajuda na 
conversa com a gestora. Ela alega também que 
estão vacinando quem não está na linha de frente, 
Sistematizar uma nota com o COEGEMAS para 
nortear as novas institucionalizações

Oficina do Projeto 
“E Agora, Gestor?”

Abordar para os gestores, 
informações gerais da Gestão 
em Saúde, perpassando pelas 
principais temáticas da gestão, 
a exemplo: Planejamento em 
Saúde, Atenção Primária em 
Saúde Judicialização da Saúde, 
Financiamento em Saúde e por
fim a Vacinação contra a 
COVID-19

Equipe COSEMS, 
Rede Colaborativa e 
gestores de saúde

Esclarecimento de dúvidas dos gestores, 
qualificando-os para exercer com mais segurança 
suas atribuições gestoras

Reunião com 
COSEMS e SES - AB

Tratar sobre demandas 
relacionadas a AB no estado, a 
partir da nova coordenadora 
estadual

COSEMS e 
coordenadora 
estadual da AB

Agendar momento para discutir sobre Programa 
Mais Médicos, organizar agendas para debater 
sobre o Programa PRevine Brasil nas regiões

Reunião Comissão 
Estadual de 
Oncologia

Apresentação da minuta da 
Portaria que dispõe sobre a 
criação e composição da 
Comissão Estadual de 
Oncologia e dá outras 
providências e 

SES, COSEMS-PB, 
Representantes dos 
municípios sede de 
Macro.

Alinhar com o COSEMS e Presidente de CIR na 
reunião do dia 18/03/2021, a possibilidade de inserir
a pauta de atualização do CNES nas reuniões de 
CIR. Analisar as metas dos convênios e mecanismos
de acompanhamentos das Instituições FAP, Hospital
Napoleão e Hospital São Vicente de Paulo. A SES 
por meio da GERAV solicitará formalmente aos 
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acompanhamento dos 
encaminhamentos da última 
reunião do GT.

Diretores das Unidades de Gerência Estadual a 
atualização do CNES, devendo as SMS de João 
Pessoa, Campina Grande e Patos realizar o mesmo 
com suas unidades próprias e contratualizadas. 
GERAV irá confirmar a agenda com Jordana/SMS 
de Patos e COSEMS, sobre o Plano de Ação do 
UNACON de Patos e demais assuntos relacionados 
a Regulação.

web extraordinária 
GTTAF

Informe sobre link InfoSUS - 
Demanda direcionada - 
Atualização KIT Intubação; 
Apresentar aos membros as 
discussões na esfera federal 
sobre o abastecimento dos 
medicamentos que compõem 
o kit intubação, considerando 
o cenário crítico no país.

COANSEMS, 
COSEMS.

Monitorar o preenchimento do link com dados do 
kit intubação pelos serviços de saúde municipais.

Reunião Diretoria 
COSEMS e 
Presidentes de CIR

Apresentação do Projeto de 
aprimoramento do 
planejamento, gestão e 
regionalização seus objetivos, 
sua operacionalização nas 
Regiões de Saúde, a interação 
entre os diversos apoios, a 
plataforma a ser trabalhada e 
os resultados esperados com o 
Projeto

Toda equipe 
COSEMS, diretoria 
do COSEMS, 
Presidentes e Vice-
Presidentes de CIR, 
Rede Colaborativa, , 
áreas técnicas da 
SES e os 
responsáveis pelo 
desenvolvimento do

Realização de atividades formativas, iniciando no 
dia 8 de abril, com um Seminário com participação 
de André Bonifácio e Eugênio Vilaça, para discutir 
as práticas de planejamento. - Realização de 
oficinas da Pactuação Interfederativa, nas regiões 
de saúde pela SES e COSEMS. -Reuniões 
extraordinárias nas CIRs para apresentação do 
Projeto nas regiões de saúde e adesão dos 
municípios ao projeto.
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Projeto
Reunião do Grupo 
de Trabalho do 
Projeto de 
aprimoramento do 
planejamento 
gestão e 
regionalização

Apresentação da análise dos 
Planos Municipais de Saúde 
(2018-2021), repasse dos 
movimentos do projeto, 
organização do cronograma 
para a oficina preparatória dos 
orientadores regionais.

SES, COSEMS, SEMS 
e coordenação Rede
Colaborativa

Apresentação do estudo sobre os Planos elaborado 
pelo Seinsf para a proxima reunião

Reunião Equipe 
COSEMS Fechamento do Plano anual de

atividades do COSEMS 2021

Equipe Cosems e 
coordenação Rede 
Colaborativa

Secretaria executiva apresentará planejamento ao 
comité de ética e planejamento

Web Renuiao GTTAF
- formulario IOT 
extra plano 
contingencia

Apresentar aos membros as 
discussões na esfera federal 
sobre o abastecimento dos 
medicamentos que compõem 
o kit intubação, considerando 
o cenário crítico no país.

CONASEMS,COSEMS
.

Discussão com a SES
sobre Demanda do 
MPF (Glaucoma)

Apresentação de proposta por 
parte do COSEMS a SES para 
que esta assuma as ações e o 
co-financiamento da linha de 
cuidados para o tratamento do
glaucoma; Proposta de um 
levantamento junto aos 
municípios sobre a quantidade 
de pacientes portadores de 

SES, COSEMS, 
municípios de 
Campina Grande e 
João Pessoa.
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glaucoma, quais suas 
referências, bem como o tipo 
de linha de cuidado que cada 
paciente está inserido.

Reunião do Grupo 
de Trabalho em 
Saúde Mental no 
Sistema 
Socioeducativo

Articular práticas e estratégias 
na construção de políticas 
públicas em Saúde Mental 
direcionadas às crianças e 
adolescentes privados(as) de 
liberdade.

Grupo Mecanismo 
Estadual de 
Prevenção e 
Combate à Tortura 
na Paraíba (MEPCT/
PB

Live Top Mídia e 
Revisão Plano Anual 
de Atividades 
COSEMS 2021

Atualizações do Plano anual de
atividades, com 
monitoramento e adequações.

Equipe COSEMS, 
equipe TOP Mídia

Reunião do Grupo 
Condutor da 
Programação da 
Assistência

Reunião para discutir a 
relevância de incorporar o 
glaucoma como área 
estratégica na programação da
assistência no âmbito estadual.

COSEMS, SES e Rede
Colaborartiva

Reunião com 
GEPLAG 

Discutir metodologia para 
realização da Oficina sobre 
pactuação Interfederativa.

SES, COSEMS-PB, 
SEMS

SES produzir Nota Informativa, Vídeo Instrutivo e 
Termo de Referência, Definir técnicos para realizar 
simultaneamente a oficia nas Macros, COSEMS 
fazer link para lista de frequência e conduzir as 
salas com A SES.

Reunião Equipe 
COSEMS 

Fechamento do Plano anual de
atividades do COSEMS 2021

Equipe Cosems e 
coordenação Rede 

Secretaria executiva apresentará planejamento ao 
comité de ética e planejamento
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Colaborativa

Reunião do Grupo 
Condutor da RAS.

Dsicussão do novo regimento 
do Grupo Condutor da RAS; 
deliberações de implantações 
de serviços para serem 
aprovadas na Câmara Técnica; 
Discussão dos planos regionais 
integrados.

SES, COSEMS Deliberações encaminhadas para a Câmara Técnica 
da CIB.

Reunião Equipe 
COSEMS Pauta Bate Papo COSEMS

Secretaria Executiva,
assessoria técnica e 
jurídica do COSEMS.

Realizado bate-papo com os gestores municipais.

Reunião Diretoria 
COSEMS e 
Presidentes de CIR

Apresentação do Projeto de 
aprimoramento do 
planejamento, gestão e 
regionalização seus objetivos, 
sua operacionalização nas 
Regiões de Saúde, a interação 
entre os diversos apoios, a 
plataforma a ser trabalhada e 
os resultados esperados com o 
Projeto

Toda equipe 
COSEMS, diretoria 
do COSEMS, 
Presidentes e Vice-
Presidentes de CIR, 
Rede Colaborativa, , 
áreas técnicas da 
SES e os 
responsáveis pelo 
desenvolvimento do
Projeto

Realização de atividades formativas, iniciando no 
dia 8 de abril, com um Seminário com participação 
de André Bonifácio e Eugênio Vilaça, para discutir 
as práticas de planejamento. - Realização de 
oficinas da Pactuação Interfederativa, nas regiões 
de saúde pela SES e COSEMS. -Reuniões 
extraordinárias nas CIRs para apresentação do 
Projeto nas regiões de saúde e adesão dos 
municípios ao projeto.

Web Renuiao GTTAF
- kit intubação IOT

Formulario eletronico e fluxo 
para ampliação do 
monitoramento do Kit 
Intubação em serviços que 

CONASEMS, 
COSEMS.
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estão intubando fora do plano 
de contingência

Reunião do GT do 
Projeto de 
aprimoramento do 
planejamento 
gestão e 
regionalização

repasses da semana, discussão 
sobre o material do Plano 
Estadual, organização do 
seminário na abertura do 
módulo

SES, COSEMS, SEMS 
e coordenação Rede
Colaborativa

Inserir na pauta da Assembleia COSEMS, o projeto 
e intensificar no E Agora Gestor?

Bate Papo COSEMS

Promover um espaço de 
interação e escuta qualificada 
aos gestores de saúde, no qual 
eles possam se sentir acolhidos
e cuidados

Equipe COSEMS, 
Rede Colaborativa e 
gestores

Repassadas orientações quanto à campanha 
nacional de imunização contra a covid-19, APS e 
Projeto de fortalecimento

Reunião SES e 
COSEMS Discutir sobre a metodologia 

da oficina pactuação 
interfederativa 2021

COSEMS e SES

Será abordado uma fala geral sobre a importância 
dos indicadores e nas atividades em grupo, por 
macrorregião, serão discutidos as fragilidades e 
potencilaidades para alcance dos indiciadores. Usar
o jamboard

Pontos de Apoio 
COSEMS/CONASEM
S AB

Pauta: Atual cenário 
Financiamento da AB; Sistema 
de Informação, CNES e 
eGEstor; Papel dos COSEMS no
apoio aos municípios

CONASEMS, 
referências COSEMS 
APS

Esclarecimento de dúvidas quanto à APS, CNES e 
Egestor para orientações aos gestores

3ª Reunião 
Ordinária da 
Comissão 

Panorama da Pandemia Covid-
19 e Ações de Enfrentamento; 
Consolidação das Resoluções 

Ministro de Estado 
da Saúde, 
OPAS/OMS, 

Pontos de pauta apresentados, discutidos e 
aprovados
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Intergestores 
Tripartite - CIT

da Comissão Intergestores 
Tripartite; Guia orientador 
para o enfrentamento da 
pandemia Covid-19 na Rede de
Atenção à Saúde – inclusão dos
7 passos para a APS; Revisão 
da composição das equipes 
constantes na PNAISP; 
Critérios para credenciamento 
de equipes, serviços e adesão 
aos programas da APS; 
Responsabilidade do 
financiamento de 
medicamentos incorporados 
para HIV e Hepatites no SUS; 
Incorporação da vacina 
meningocócica ACWY para 
pacientes com HPN e 
ampliação para adolescentes 
com 11 e 12 anos; 
Procedimentos de controle e 
vigilância da qualidade da água
para consumo humano e seu 
padrão
de potabilidade; Nota técnica 
que operacionaliza a mudança 

Conasems e Conass.
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dos medicamentos para 
hepatites virais do 
Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica 
(CEAF) para o Componente 
Estratégico da Assistência 
Farmacêutica (CESAF); 
Treinamento dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) 
sobre calendário vacinal – 
Conass e Conasems; 
Certificado de reconhecimento
de desempenho dos 
municípios no âmbito da APS

Reunião Conasems e
COSEMS-PB - análise
doses vacinas

Reunião para apresentação da 
quantidade de doses enviadas 
pelo Ministério da Saúde em 
conformidade a distribuição 
realizada no estado da Paraíba.

CONASEMS, 
COSEMS.

Solicitado apoio ao CONASEMS nsa informações 
sobre envio de vacinas ao Estado da Paraíba.

ABRIL

Reunião de Equipe 
COSEMS

Revisão de demandas e 
encaminhamentos 

Equipe COSEMS e 
coordenação Rede 
Colaborativa

Demandas revisadas e atribuídas responsáveis com 
prazo para finaliza-las

Reunião 
Extraordinária da 
Comissão 

Deliberar para aprovação, a 
vacinação do Grupos 
prioritários (comorbidades)

SES, COSEMS, Rede 
Colaborativa, 
gestores e técnicos

Ponto de pauta aprovado. Para comprovação da 
comorbidade será necessário a apresentação de 
laudo ou receita. Vacinar comorbidade por faixa 
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Intergestores 
Bipartite - CIB

etária descrescente, após vencer idosos de 65 a 69 
anos

Reunião de 
avaliação e revisão 
FortaleCIR

Dar seguimento à avaliação e 
revisão do Projeto FortaleCIR

Equipe COSEMS e 
coordenação Rede 
Colaborativa

Agendar reunião com apoiadores para avaliação do
projeto para diagnóstico das problemáticas das 
regiões

Webinário de 
Fortalecimento do 
Planejmento 
Regional da Paraíba 

Discutir sobre a temática: 
Planejamneto e Rede de Saúde
- Desafios e Perspectivas em 
tempos de Pandemia por 
Covid-19 

Prof. André 
Bonifário, Prof. 
Eugênio Vilaça, 
COSEMS, SES, SEMS,
Rede Colaborativva, 
gestores e demais 
interessados

Reunião da Câmara 
Técnica da CIB

Deliberar para pauta da CIB a 
aprovação do remanejamento 
de recurso MAC, referente à 6a
parcela de 2021, 
Protocolo/SISMAC no 
25642402105, com 
atualizações advindas dos 
remanejamentos aprovados 
em CIB; retificação na 
composição do grupo condutor
da RAS, passando de 4 para 3 o
número de representantes do 
COSEMS, com seus respectivos
suplentes; aprovação dos 

SES, COSEMS. Pontos de pauta deliberados para a CIB.
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termos de pactuação firmados 
entre a Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária 
(AGEVISA/PB) e os municípios 
de Campina Grande/PB e 
Belém de Brejo do Cruz/PB.

Reunião 
Governança da 
Informação

SIS/SUS E ressarcimento ao 
SUS

CONASEMS, 
COSEMS.

Web Renuiao GTTAF
- kit intubação IOT

Atualização do monitoramento
do Kit Intubação - Informações 
sobre o "Coleta KIT"

CONASEMS, 
COSEMS.

Reunião com 
Vigilância ambiental 
da SES

Discussão da retomada dos 
LIRAs. SES, COSEMS.

Construção de Nota Técnica conjunta sobre a 
retomada dos LIRA's e LIA's pelos municípios.

Webinário de 
Fortalecimento do 
Planejmento 
Regional da Paraíba 

Discutir sobre a temática: 
Planejamneto e Rede de Saúde
- Desafios e Perspectivas em 
tempos de Pandemia por 
Covid-19 

Prof. André 
Bonifário, Prof. 
Eugênio Vilaça, 
COSEMS, SES, SEMS,
Rede Colaborativva, 
gestores e demais 
interessados

Reunião de Diretoria
COSEMS-PB

Apresentar o Relatório Anual 
de Gestão 2020 3; 
apresentaçar o Relatório da 
MRP Auditoria Externa 20202; 

COSEMS, Diretoria 
COSEMS e Rede 
Colaborativa

Aprovada as aputas propostas.
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apresentar o Plano Anual de 
Atividades 2021; apresentar os
encaminhamentos do 
Conasems e CIT; Apresentar os 
encaminhamentos Grupos e 
Comissões Estaduais; discutir a
Pauta da Assembleia - 12/04; 
Pauta da CT/CIB – 13/04; 
Escuta da Diretoria e Informes:
- Atualização sobre covid, 
vacinação, - Atualização sobre 
Previne Brasil - Apoio e 
Divulgação ao Projeto de 
Aprimoramento, Gestão e 
Regionalização – SES, SEMS e 
COSEMS-PB

Web Renuiao GTTAF
- kit intubação IOT

Descrição:- Atualização do 
monitoramento do Kit 
Intubação - Apresentação 
"Coleta KIT" - Heber Conass

CONASEMS, 
COSEMS. Utilização do Coleta Kit por parte dos COSEMS.

3ª Assembleia Geral 
Ordinária do 
COSEMS

Acolhimento; Aprovação da 
Ata da 2ª Assembleia Geral 
Ordinária COSEMS de 2021; 
Discussão da Pauta e 
Encaminhamentos das 
Reuniões do Conasems e CIT; 

COSEMS, Rede 
Colaborativa e 
gestores de saúde

Pontos de pauta apresentadas e discutidas
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Discussão da Pauta e 
Encaminhamentos das 
Reuniões dos Grupo e 
Comissões Estaduais; 
Apresentação da Pauta da CIB-
PB; e informes: Atualização 
sobre Covid- 19, vacinação; 
Desdobramentos da Atenção 
Primária à Saúde; Apoio e 
Divulgação ao Projeto de 
primoramento, Gestão e 
Regionalização; Aprovação 
pela Diretoria - Relatório Anual
de Gestão 2020, Relatório da 
MRP; Auditoria Externa 20202 
e Plano Anual de Atividades 
2021 e Link de cadastro para 
"TODOS" os gestores no 
COSEMS

Reunião SES - 
Mostra PB Aqui tem 
SUS

Reunião para alinhar a mostra 
na Paraíba, porém foi 
consensuado que aguardariam 
a publicação das orientações 
do CONASEMS.

SES, COSEMS, Rede 
Colaborativa, Escola 
de Saúde Pública da 
Paraíba.

4ª Reunião 
Ordinária da 

Deliberar para aprovação a 
atualização dos leitos de 

SES, COSEMS, Rede 
Colaborativa, 

1.CIB enviar resoluções, de acordo com as 
deliberações para COSEMS incluir certificação 
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comissão 
Intergestores 
Bipartite - CIB

contingenciamento COVID 19 
da Paraíba; a atualização dos 
leitos de contingenciamento 
COVID 19; a aprovação a 
atualização dos leitos de 
contingenciamento COVID 19; 
a aprovação do Guia 
Orientador para execução do 
Projeto Fortalecimento do 
Planejamento Regional; 
redefinição da composição do 
Grupo Condutor – GC da 
Atualização da Programação 
da Assistência de Média e Alta 
Complexidade; 
remanejamento de recursos 
MAC, ampliação de SAMU e 
CEO e informes das áreas 
técnicas da SES

gestores e técnicos

digital de Dra. Soraya; 2.CIB/SES/COSEMS elaborar 
documento sobre doses das vacinas a menos para 
Conasems/CIT; 
3. CIB/SES enviar link sobre check list das salas de 
vacina - SES agendar reunião com COSEMS; 
4. CIB enviar todas as atas pendentes para análise 
4.1. envio de todas as atas pendentes da CIB de 
dezembro/2020 até fevereiro/2021 que já foram 
aprovadas mesmo sem o COSEMS ter tido acesso 
para conhecimento e análise para não interferir no 
processo;
4.2. envio da ata da última CIB ordinária de março/
2021; 
4.3. envio da ata da CIB extraordinária de 
abril/2021
5. CIB/SES reativar GT Permanente da Vigilância 
para demandas vacinação, conforme Ofício nº 
063/2021 enviado nessa data e, 
6. SES enviar e debater com COSEMS previamente 
minuta do informe técnico das pautas de vacinas 
antes de publicar. 

Web Renuiao GTTAF
- kit intubação IOT

Atualização do monitoramento
do Kit Intubação - Informações 
sobre o "Coleta KIT"

CONASEMS, 
COSEMS.

Reunião com SES 
sobre glaucoma

Realizar uma análise técnica 
para alinharmos as ações 

SES, COSEMS. Proposta apresentada a SES pelo COSEMS para que 
assuma a linha de cuidados da oftalmologia.
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estratégicas do Glaucoma.

Reunião do GT 
bipartite vigilância 
em saúde

1. Pauta de distribuição da 13 
remessa; 2. Nota de 
esclarecimento sobre a 
redução de doses dos frascos 
da vacina Butantan; 3. 
Resolução CIB sobre público 
alvo de trabalhadores do 
Município de Campina Grande;
4. Instrumento online de 
monitoramento da execução 
do plano de vacinação (CGE).

SES, COSEMS, SBIM.
Encaminhada para deliberação em CIB os pontos 
discutidos no GT e estes terem resoluções emitidas 
pelo colegiado.

Reunião com SES 
sobre a Pactuação 
interfederativa dos 
indicadores 2021

Discutir sobre o Termo de 
Referência para a oficina de 
pactuação interfederativa

SES e COSEMS

Oficina se realizará de forma virtual, em 20/04, 
com trabalhos em grupos por regiões de saúde e 
técnicos da SES nas salas para tirar dúvidas dos 
técnicos e gestores

Reunião Equipe - 
Monitoramento 
COSEMS

Acompanhamento das 
demandas do COSEMS para 
resposta em tempo hábil

Equipe COSEMS e 
coordenação Rede 
Colaborativa

Cada referência temática deve dar andamento às 
demandas 

Lançamento 4ª 
edição Guia de 
Enfrentamento da 
Pandemia

Evento para lançar a 4a edição 
do guia.

CONASS, 
CONASEMS, SES, 
COSEMS, gestores e 
técnicos municipais 
de saúde.

Web Renuiao GTTAF
- kit intubação IOT

- Atualização do 
monitoramento do Kit 

CONASEMS, 
COSEMS.

Apresentação do cenário atual sobre o kit 
intubação.
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Intubação adicionais da doação
empresa Vale - Informações 
sobre o "Coleta KIT"

Diálogo Público 
TCU+Cidades Saúde 
- O papel do gestor 
local no combate à 
pandemia do Covid 
19

Fornecer informações e 
orientações técnicas sobre a 
execução de políticas de saúde
no contexto atual da 
pandemia, além de 
compartilhar boas práticas de 
gestão. A iniciativa alinha-se 
também às ações 
desenvolvidas no âmbito do 
Coopera – Programa de 
Atuação no Enfrentamento da 
Crise da Covid-19, instituído 
em 2020 pelo TCU no intuito 
de apurar irregularidades, 
orientar os gestores e 
promover o diálogo.

TCU, COSEMS, Rede 
Colaborativa e 
demais interessados

Equipe COSEMS e 
Apoiadores sobre o 
Projeto

Reunião para repassar as 
discussões e 
encaminhamentos ocorridos 
na reuni ão do GTVS-PB.

Assessoria Técnica 
COSEMS-PB e 
coordenação e 
apoio da rede 
colaborativa.

Oficina Pactuação 
Interfederativa dos 

Debater sobre a pactuação 
interfederativa dos indicadores

SES, COSEMS, Rede 
Colaborativa, 

Técnicos e gestores com maior esclarecimento e 
orientações para construirem a pactuação e 
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indicadores 2021 2021 e sua inserção no Digisus técnicos e gestores 
municipais

alimentação no Digisus

Reunião Equipe 
COSEMS e 
Apoiadores - Projeto
Fortalecir

Discutir sobre assuntos 
administrativos e avaliar os 
próximos passos do Projeto 
Fortalecir

COSEMS e Rede 
Colaborativa

Agendar um momento com Presidentes de CIR para
retomar a discussão do Fortalecir e agendar a 
reunião com os apaoiadores institucionais da SES

Reunião da 
Curadoria IdeiaSUS/
Fiocruz

Discutir sobre a publicação do 
livro com as experiências 
acompanhadas pela curadoria 
em saúde e Mostra Paraíba 
Aqui tem SUS

COSEMS, 
coordenação Rede 
Colaborativa, 
Fiocruz/IdeiaSUS, 
UFPB

Verificar a possibildade de publicação do livro pela 
Rede Unida. Cronograma COSEMS-PB (PROPOSTA)
18/05 - Oficina de Escrita
15 e 16/06 - Mostra Paraíba Aqui tem SUS
27 e 29/07 - Congresso COSEMS-PB
06/08 - Eleição COSEMS
Nov/Dez - Seminário Gilson Carvalho

Grupo Condutor da 
Rede de Atenção à 
Saúde da Paraíba – 
RAS/PB

Reunião para discussão e 
deliberações a rspeito de 
implantações de serviços, 
construção de projetos 
técnicos e aprovação do 
regimento do grupo condutor 
da Rede de Atenção a Saúde.

SEMS, SES, COSEMS. Deliberado para a pauta da Câmara Técncia da CIB.

Reunião do GT 
bipartite vigilância 
em saúde

- Discussão da NOTA TÉCNICA 
Nº 
282/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/
MS; - Vacinação População 
Quilombola; - Procura da 
população para iniciar 

SES, COSEMS. - Estabelecidos critérios sobre a vacinação dos 
portadores de HIV/AIDS; - Estabelecidos critérios 
para vacinação da população quilombola; - Não 
vacinar usuários que tomaram D1 em outro Estado,
analisar os casos de pessoas que tomaram em 
outros municípios do estado da Paraíba; - 
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esquema ou completar 
esquema da vacina de Covid 
em outro município sem ser de
sua residência; - Municípios 
que utilizaram a D2 como D1 
para iniciar esquema da vacina 
do covid do laboratório 
butantan e não tem doses para
completar esquema; - Análise 
de Banco sobre registros de 
vacinação no quesito validade; 
- Ofício Circular N0026/GS/SES 
sobre levantamento do 
quantitativo de guardas 
municipais;

Municípios com usuários com esquema vacinal 
incompleto do laboratório Butantan não poderão 
iniciar vacinação de D1 do referido laboratório até 
a finalização das pendências; - Será encaminhado 
uma equipe técnica da SES até dia 30/04 para 
verificação dos casos nos 05 municípios (Alagoa 
Grande, Campina Grande, Itapororoca, Esperança e
Brejo dos Santos) onde há o registro de 
administração de doses de vacinas com lotes 
vencidos.

Bate Papo COSEMS

Promover um espaço de 
interação e escuta qualificada 
aos gestores de saúde, no qual 
eles possam se sentir acolhidos
e cuidados, como também, 
esclarecer principais dúvidas 
dos mesmos

Equipe COSEMS, 
Rede Colaborativa e 
gestores

- Estabelecidos critérios sobre a vacinação dos 
portadores de HIV/AIDS;

Reunião CONASEMS
COSEMS - Pactuação
Interfederativa dos 
Indicadores 2021

Diálogo com assessor do Nilo, 
CONASEMS sobre a pacutação 
na CIT da Portaria de 
Concolidação, envolvendo a 

Assessoria Ténica 
COSEMS, 
Coordenação Rede 
Colaborativa e 

Construir um portfólio de informações sobre a 
imunização, compilar numa pasta e enviar aos 
gestores
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não obrigaatoriedade dos 
municípios em alimentar o 
DigiSUS com a Pactuação 
interdeferativa 2021 e outros 
assuntos

assessor técnico 
CONASEMS

Web Renuiao GTTAF
- kit intubação IOT

- Informações sobre o "Coleta 
KIT" - apoio Heber - CONASS - 
Atualização do monitoramento
do Kit Intubação - Orientações 
medicamentos importados

CONASEMS, 
COSEMS.

Monitorar o registro das informações sobre o kit 
intubação.

Reunião CT da 
CIB/SES-PB

Deliberar para pauta da CIB 
remanejamento de recurso 
MAC no SISMAC, retificação na
recomposição do grupo 
condutor da RAS, aprovação 
dos termos de pactuação da 
AGEVISA.

SES, COSEMS, 
técnicos dos 
municípios.

Pontos deliberados para a pauta da CIB.

Oficina do Projeto 
"E agora, Gestor?"

Abordar para os gestores, 
informações gerais da Gestão 
em Saúde, perpassando pelas 
principais temáticas da gestão, 
a exemplo: Planejamento em 
Saúde, Atenção Primária em 
Saúde Judicialização da Saúde, 
Financiamento em Saúde e por
fim a Vacinação contra a 

Equipe COSEMS, 
Rede Colaborativa e 
gestores de saúde

Esclarecimento de dúvidas dos gestores, 
qualificando-os para exercer com mais segurança 
suas atribuições gestores
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COVID-19
Reunião Equipe - 
fluxo e processo de 
trabalho

Reunião para discutir fluxo dos 
processos de trabalho e 
monitorar demandas.

Presidente e equipe 
COSEMS. Retorno ao trabalho presencial.

Web Renuiao GTTAF
- kit intubação IOT

- Atualização do 
monitoramento do Kit 
Intubação - Informações GT de 
CeT CIT - Informe GT de 
Insulinoterapia

CONASEMS, 
COSEMS.

Manutenção do envio das inriformações sobre o kit
intubação.

Reunião fixa GT de 
Vigilância

1. Município de João Pessoa 
"emprestou" 7.000 doses para 
serem distribuídos aos 
municípios juntando com a 
remessa do MS da 15a 
pauta(coronavac)
2. Levantamento de 
trabalhadores de saúde segue 
até 30/04 - faltam 08 
Municípios: Areial, Campina 
Grande, Frei Martinho, Igaracy,
João Pessoa, Massaranduba, 
Mataraca e São Miguel de 
Taipu;
3. Quantitativo de Guardas 
municipais e Trabalhadores de 
saúde entrarão como pauta 

SES, COSEMS, SBIM, 
SEINSF.

1. As doses do município de João pessoa serão 
devolvidas a medida que o MS for enviando vacina 
Coronavac; 2. Após conclusão do levantamento as 
informações serão remetidas ao Ministério da 
Saúde; 3. Será feito levantamento para este grupo; 
4. População contemplada; 5. Aprovada solicitação;
6. Aguradando bposicionamento da SES; 7. 
Aguardando publicação de not retificada; 9. 
Aprovada proposta; 10. Aprovada proposta;
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extra na próxima CIB;
4. 15a Distribuição 
contemplará 100% de 
quilombolas, idosos de 60-64 e
trabalhadores de saúde na PB;
5. Iniciar comorbidades no 
estado com as doses da 
Reserva Técnica e Rede de Frio
( 8.647 + 6.133)
6. SES vai verificar as 
informações sobre D2 no 
processo judicial para alinhar 
informações sobre D2;
7. MS irá retificar NOTA 
TÉCNICA Nº 467/2021-CGPNI/
DEIDT/SVS/MS sobre faixa 
etária das comorbidades;
8. Orientações sobre pfizer;
9. Manter D2 da 11a dos 
municípios que receberam 
pauta extra no final de 
semana, considerando que as 
vacinas extras foram p cobrir 
pautas anteriores e não a 11a;
10. Seguir comorbidades 
descrita no PNO conforme 
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resolução CIB em ordem 
decrescente de idade;
11. Fazer esclarecimentos 
junto ao apoio, a fim de 
fortalecer a compreensão dos 
gestores na explicação da nota 
do MS que foi mal redigida 
quando se refere as faixas 
etárias;
12. A vacinação desse público 
prioritário se dará de forma 
escalonada e estratificada;

Reunião GT Saúde 
Mental no Sistema 
Socioeducativ 
(Grupo de Trabalho 
em Saúde Mental 
no Sistema 
Socioeducativo da 
Paraíba.)

Discussão sobre a relevância 
da atuação conjunta entre 
órgãos de estado, grupos de 
pesquisa e extensão vinculados
a instituições de ensino e o 
Mecanismo, agenda 
importante para a garantia dos
direitos humanos das crianças 
e adolescentes privados de 
liberdade

Mecanismo Estadual
de Prevenção e 
Combate à Tortura 
na Paraíba (MEPCT/
PB):MPE, SES, 
COSEMS

Não houve.

4ª Reunião 
Ordinária da 
Comissão 
Intergetores 

Lançar o “Glossário Lourdes 
Almeida” da Consolidação das 
Normas do SUS; Lançar a 
Campanha “Proteja, Invista, 

Ministro de Estado 
da Saúde, 
OPAS/OMS, 
Conasems e Conass.

Pontos de pauta apresentados, discutidos e 
aprovados
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Tripartite - CIT Juntos – 2021: Ano 
nternacional dos 
Trabalhadores da Saúde e 
Cuidadores”; Assinatura do 
Termo de Compromisso 
celebrado entre a OPAS e 
Conasems, referente ao Curso: 
Análise de situação de saúde, 
aplicado a COVID-19 e outras 
emergências; Panorama da 
Pandemia Covid-19 e Ações de 
Enfrentamento; Estratégia 
Tripartite para o 
Aprimoramento da Gestão e 
da Governança no SUS; 
Plataforma InvestSUS Gestão; 
Prorrogação de prazos do 
Programa Previne Brasil; 
Portaria que Institui, em 
caráter excepcional, incentivos 
financeiros federais de custeio 
no âmbito
da Atenção Primária à Saúde a 
serem transferidos, em parcela
única, aos municípios e Distrito
Federal para enfrentamento da

77



Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional 
(ESPIN) decorrente da covid-
19;.Distribuição dos cartões de
saúde dos caminhoneiros e 
caminhoneiras
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3.4. Atividades da Assessoria Jurídica

A Assessoria Jurídica tem como atividades primordial participar e representar institucionalmente o COSEMS-PB, sempre que solicitado, em
eventos, reuniões e em grupos técnicos de trabalho, que tenham por objetivo a discussão de assuntos jurídicos de interesse da entidade e de seus
associados; defender judicial ou extrajudicialmente os interesses do COSEMS-PB, podendo ainda promover ações judiciais coletivas para a defesa de
interesses de seus associados, independentemente de autorização específica em Assembleia Geral, bastando a autorização do COSEMS-PB; aferir,
sempre que solicitado, a conformidade dos pareceres técnicos em relação ao enquadramento legal e infralegal dos atos jurídicos praticados pelo
COSEMS-PB, tais como contratos, convênios e demais instrumentos congêneres, por meio de despachos ou, quando for o caso, da emissão de
pareceres  jurídicos;  prestar  assessoramento,  sempre  que  demandado,  às  demais  áreas  do  COSEMS-PB  sobre  assuntos  de  natureza  jurídica;
promover, no que lhe compete, a formulação, o intercâmbio e a divulgação de conhecimentos capazes de contribuir com o fortalecimento da gestão
municipal de saúde; e elaborar informativo de legislação aplicável ao Sistema Único de Saúde.

A Assessoria Jurídica esteve mobilizada para prestar assessoramento jurídico por meio de estudos, pareceres e notas jurídicas e demais
documentos  de  cunho  jurídico,  porventura  necessários,  sempre  que  solicitados  pela  Assembleia  Geral  e  Órgãos  Superiores  de  Direção  e
Administração e demais áreas do COSEMS-PB, além de acompanhamento da assembleia e reunião da Comissão Intergestores Bipartite.

Segue planilha com atividades realizadas no quadrimestre: 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COSEMS-PB – 1º Quadrimestre de 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2021
      ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS

JANEIRO
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Bate-papo COSEMS Estabelecer  uma  conversa  entre  os  novos
gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB, como também apresentar roteiro
de início de gestão, esclarecerecendo dúvidas

Equipe, Presidente e Consultoria do 
COSEMS e Gestores Municipais de 
Saúde

Realizado  acolhimento  dos  novos  gestores
contribuindo  para  o  fortalecimento  da
gestão

Distrato nº 01/2021

Elaborar distrato de prestador de serviços

  Assessoria jurídica Distrato elaborado

Reunião com Suporte de TI Discutir  atribuições  e  serviços  a  serem
prestados pelo TI

Assessoria jurídica e Secretária 
Executiva

Reunião realizada com a devida discussão 

Webinar SES-PB: Alinhamento do
informe técnico da Campanha de
Vacinação contra Covid-19

Alinhar  informações para informe técnico da
Campanha de Vacinação contra Covid-19

Equipe COSEMS e SES-PB Reunião realizada com a devida discussão 

Reunião de equipe e apoiadores Apresentar  e  debater  sobre  o  sistema  de
registro de doses da Campanha de imunização
contra  COVID-19  (SIPNI  Campanha)  e
registro/investigação de eventos adversos pós
vacinação - EAPV (e-SUS Notifica)

Equipe COSEMS e Apoiadores da Rede
Colaborativa

Reunião realizada com a devida discussão 
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Reunião  com a  SES  sobre
acolhimento novos gestores 

Discutir  sobre  o  evento  de  acolhimento  aos
novos gestores municipais

Equipe COSEMS e SES-PB Reunião realizada com a devida discussão

Reunião CIB Extraordinária Discutir  e  aprovar  critérios  prioritários  da
vacinação  para  os  idosos  acima de  80 anos,
bem como nota técnica nº 02 para orientação
quanto  à  execução  da  campanha  de  vacina
contra COVID-19

Equipe COSEMS, Gestores Municipais 
de Saúde e SES-PB

Aprovação  de  pontos  de  pauta
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde nos municípios

1ª  Reunião  Ordinária  da
Comissão Intergestores  Tripartite  -
CIT

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1. Abertura dos Trabalhos: Ministro de Estado da
Saúde, OPAS/OMS, Conasems e Conass
2. Apresentações e Discussões:
2.1. Panorama da Pandemia Covid-19 e Ações de
Enfrentamento – SE, SVS, SAES, SAPS/MS
a. Painel epidemiológico da Covid-19 – SVS/MS 
b.  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da
Vacinação COVID-19 – SVS/MS 
c. Testes Rápidos e Kits de extração para COVID-
19  –  SVS/MS.  Arnaldo  Correia  de  Medeiros  –
Secretário de Vigilância em Saúde
d. Abastecimento de insumos:
i.  Oxigênio - COE/SE. Andressa Bolzan Degaut –
Diretora de Programas da Secretaria Executiva
ii. Medicamentos IOT e EPI – DLOG/SE. Marcelo
Batista Costa – Coordenador Geral de Aquisições
de Insumos Estratégicos para Saúde Substituto e
Leitos  Clínicos  e UTI  Covid-19:  situação atual  e
ampliação  –  SAES/MS.  Maria  Inez  Gadelha  –
Secretária substituta de Atenção Especializada à
Saúde
2.2.  Ações  em  curso  referente  à  Arguição  de

Equipe  COSEMS,
Gestores  Municipais  de  Saúde,
CONASEMS e MS

Aprovação  de  pontos  de  pauta
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde nos municípios
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Descumprimento  de  Preceito  Fundamental
(ADPF)  nº  709,  relatoria  Ministro  Barroso  –
SESAI/MS  a.  Criação  do  Subgrupo  de  Trabalho
para  discutir  assuntos  referentes  à  política  de
atenção à saúde indígena, vinculado ao Grupo de
Atenção Primária à Saúde (GTAPS) e ao Grupo de
Trabalho de Vigilância em Saúde (GTVS). Josiê de
Assis  Brasil  Gonzalez  -  Assessora  Jurídica  do
Gabinete da SESAI
3. Informes:
 a. Prorrogação Mais Médicos – SAPS/MS
 b.  Portaria  sobre  as  Regras  do  Previne  Brasil
para 2021: Status atual – SAPS/MS
c. Prorrogação do prazo para cadastro no SCES
das  equipes  e  serviços  da  Atenção  Primária  à
Saúde  credenciados  e  das  adesões  aos
Programas  Saúde  na  Hora  e  Informatiza  APS
homologadas  –  SAPS/MS.  Daniela  de  Carvalho
Ribeiro  –  Secretária  substituta  de  Atenção
Primária à Saúde

Elaboração  de  contratos
ou  aditivos  de  prestadores  de
serviços

Elaborar  contratos  ou  termos  aditivos  para
prestadores de serviços

Assessoria jurídica Contratos e termos aditivos realizados

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COSEMS-PB – 1º Quadrimestre de 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2021
      ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS
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JANEIRO
Bate-papo COSEMS Estabelecer  uma  conversa  entre  os  novos

gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB, como também apresentar roteiro
de início de gestão, esclarecerecendo dúvidas

Equipe, Presidente e Consultoria do 
COSEMS e Gestores Municipais de 
Saúde

Realizado  acolhimento  dos  novos  gestores
contribuindo  para  o  fortalecimento  da
gestão

Distrato nº 01/2021

Elaborar distrato de prestador de serviços

  Assessoria jurídica Distrato elaborado

Reunião com Suporte de TI Discutir  atribuições  e  serviços  a  serem
prestados pelo TI

Assessoria jurídica e Secretária 
Executiva

Reunião realizada com a devida discussão 

Webinar SES-PB: Alinhamento do
informe técnico da Campanha de
Vacinação contra Covid-19

Alinhar  informações para informe técnico da
Campanha de Vacinação contra Covid-19

Equipe COSEMS e SES-PB Reunião realizada com a devida discussão 

Reunião de equipe e apoiadores Apresentar  e  debater  sobre  o  sistema  de
registro de doses da Campanha de imunização
contra  COVID-19  (SIPNI  Campanha)  e
registro/investigação de eventos adversos pós
vacinação - EAPV (e-SUS Notifica)

Equipe COSEMS e Apoiadores da Rede
Colaborativa

Reunião realizada com a devida discussão 
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Reunião  com a  SES  sobre
acolhimento novos gestores 

Discutir  sobre  o  evento  de  acolhimento  aos
novos gestores municipais

Equipe COSEMS e SES-PB Reunião realizada com a devida discussão

Reunião CIB Extraordinária Discutir  e  aprovar  critérios  prioritários  da
vacinação  para  os  idosos  acima de  80 anos,
bem como nota técnica nº 02 para orientação
quanto  à  execução  da  campanha  de  vacina
contra COVID-19

Equipe COSEMS, Gestores Municipais 
de Saúde e SES-PB

Aprovação  de  pontos  de  pauta
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde nos municípios

1ª  Reunião  Ordinária  da
Comissão Intergestores  Tripartite  -
CIT

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1. Abertura dos Trabalhos: Ministro de Estado da
Saúde, OPAS/OMS, Conasems e Conass
2. Apresentações e Discussões:
2.1. Panorama da Pandemia Covid-19 e Ações de
Enfrentamento – SE, SVS, SAES, SAPS/MS
a. Painel epidemiológico da Covid-19 – SVS/MS 
b.  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da
Vacinação COVID-19 – SVS/MS 
c. Testes Rápidos e Kits de extração para COVID-
19  –  SVS/MS.  Arnaldo  Correia  de  Medeiros  –
Secretário de Vigilância em Saúde
d. Abastecimento de insumos:
i.  Oxigênio - COE/SE. Andressa Bolzan Degaut –
Diretora de Programas da Secretaria Executiva
ii. Medicamentos IOT e EPI – DLOG/SE. Marcelo
Batista Costa – Coordenador Geral de Aquisições
de Insumos Estratégicos para Saúde Substituto e
Leitos  Clínicos  e UTI  Covid-19:  situação atual  e
ampliação  –  SAES/MS.  Maria  Inez  Gadelha  –
Secretária substituta de Atenção Especializada à
Saúde
2.2.  Ações  em  curso  referente  à  Arguição  de

Equipe  COSEMS,
Gestores  Municipais  de  Saúde,
CONASEMS e MS

Aprovação  de  pontos  de  pauta
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde nos municípios
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Descumprimento  de  Preceito  Fundamental
(ADPF)  nº  709,  relatoria  Ministro  Barroso  –
SESAI/MS  a.  Criação  do  Subgrupo  de  Trabalho
para  discutir  assuntos  referentes  à  política  de
atenção à saúde indígena, vinculado ao Grupo de
Atenção Primária à Saúde (GTAPS) e ao Grupo de
Trabalho de Vigilância em Saúde (GTVS). Josiê de
Assis  Brasil  Gonzalez  -  Assessora  Jurídica  do
Gabinete da SESAI
3. Informes:
 a. Prorrogação Mais Médicos – SAPS/MS
 b.  Portaria  sobre  as  Regras  do  Previne  Brasil
para 2021: Status atual – SAPS/MS
c. Prorrogação do prazo para cadastro no SCES
das  equipes  e  serviços  da  Atenção  Primária  à
Saúde  credenciados  e  das  adesões  aos
Programas  Saúde  na  Hora  e  Informatiza  APS
homologadas  –  SAPS/MS.  Daniela  de  Carvalho
Ribeiro  –  Secretária  substituta  de  Atenção
Primária à Saúde

Elaboração  de  contratos
ou  aditivos  de  prestadores  de
serviços

Elaborar  contratos  ou  termos  aditivos  para
prestadores de serviços

Assessoria jurídica Contratos e termos aditivos realizados

FEVEREIRO
1ª Assembleia Geral Ordinária do
COSEMS-PB

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1.  Apresentação  sobre  COSEMS-PB:  missão,
projetos  estratégicos,  equipe  e  ações/eventos
para 2021;
2. Apresentação da Apoiadora da 2ª e 12ª CIR-
Projeto da Rede Colaborativa;

Equipe COSEMS, Gestores Municipais 
de Saúde e Apoiadores da Rede 
Colaborativa

Foram  discutidos  e/ou  aprovados  dos
pontos  de  pauta  relevantes  para  o
fortalecimento dos serviços de saúde nos
municípios
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3. Aprovação da Ata da 7ª Assembleia Ordinária
do COSEMS-PB de 2020;
4.  Apresentação  do  Boletim  da  avaliação  da
gestão COSEMS 2020
5. Discussão da Pauta da Reunião de Diretoria do
CONASEMS;
6. Campanha de Vacinação contra Covid-19;
7. Apresentação da Pauta da CIB-PB;
8. INFORMES:
a) Desdobramentos da Atenção Primária à
Saúde;
 b) Link de cadastro para os gestores no COSEMS-
PB;
c)  Acolhimento aos Novos Gestores:  Bate  Papo
COSEMS  e  Programação  com  SES  e  SEMS  por
Macrorregião.

Bate-papo COSEMS Estabelecer  uma  conversa  entre  os  novos
gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB, como também apresentar roteiro
de início de gestão, esclarecerecendo dúvidas

Equipe, Presidente e Consultoria do 
COSEMS e Gestores Municipais de 
Saúde

Realizado  acolhimento  dos  novos  gestores
contribuindo  para  o  fortalecimento  da
gestão

1ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestora Bipartite - CIB

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1. Abertura 1.1 Acolhida dos Gestores Municipais
de Saúde 1.1.1 – Fala do Secretário de Estado da
Saúde –  SES/PB;  1.1.2  – Fala  da Presidente  do
Conselho Estadual de Secretarias Municipais de
Saúde da Paraíba - COSEMS/PB; 1.1.3 – Fala da
Superintendente  do  Ministério  da  Saúde  na
Paraíba – SEINSF. 2. Apresentações 2.1 - Projetos
e Ações Estratégicas da SES para o Exercício 2021
- 20 minutos; 2.2 - Projetos e Ações Estratégicas
do COSEMS para o Exercício 2021 - 20 minutos;

COSEMS, SES-PB e Gestores 
municipais de saúde 

Discussão e aprovação dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
dos serviços de saúde nos municípios
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2.3  -  Programação/Cronograma  de  Atividades
para  Acolhimento  dos  Novos  Gestores  no
período 04,  11  e 18/02/2021,  promovidas pela
SES, COSEMS e SEINSF. 3. Aprovação de Ata: 3.1
Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária da CIB
de  2020.  4.  Informes  GEPLAG  1.  Processo  de
Atualização  da  Programação  da  Assistência  de
Média e Alta Complexidade:  Atualização dos
representantes  do  Grupo  Condutor  da
Programação da Assistência  -  GCPAS, solicitado
através  de  ofício  ao  COSEMS,  SMS  de  JOÃO
PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS e SOUSA o
nomes  dos  seus  representantes,  conforme
Resolução  CIB  Nº  57/2017;   Atualização  dos
representantes  dos  Grupos  de  Trabalho  da
Programação da Assistência - CTPAS das Regiões
de  Saúde,  solicitar  aos  presidentes  de  CIR  os
nomes  dos  seus  representantes  conforme
Resolução CIB Nº 57/2017.
2.  Aprovação  com  Ressalvas  dos  Convênios
celebrados com Ministério da Saúde:  Convênio
nº 835108/2016 - Fundação Napoleão Laureano -
FNL;   Convênio  nº  836527/2016  -  Fundação
Governador Flávio Ribeiro Coutinho;  Convênio
nº  821935/2015  -  Fundação  Assistencial  da
Paraíba - FAP; e  Convênio nº 811606/2014 -
Fundação Assistencial da Paraíba - FAP. 2. Alerta
referente a prazos! Fevereiro /2021: - Elaboração
do 3º RDQA de 2020 no sistema DigiSUS GESTOR
- Módulo planejamento; - Encaminhar ao CMS; e
-  Solicitar  pauta  na  Câmara  Municipal  para
apresentação. Março /2021: - Elaboração do RAG
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2020  no  sistema  DigiSUS  GESTOR  -  Módulo
planejamento; - Encaminhar ao CMS; - Prazo final
para  Pactuação  Interfederativa  2021,  realizar  a
inserção das metas no sistema DigiSUS GESTOR -
Módulo  planejamento  e  encaminhar  ao  CMS.
ATENÇÃO!  Os  municípios  que  ainda  não
construíram  a  PAS  2021,  deverão  agilizar  sua
elaboração,  visto  que,  conforme  a  Lei
Complementar  nº  141,  de  janeiro  de  2021,  os
entes  da federação deverão encaminhar  a PAS
ao  respectivo  Conselho  de  Saúde,  para
aprovação antes da data de encaminhamento da
lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO).  GEVS
Gerência  Operacional  de  Vigilância
Epidemiológica   Drive  da  GEVS  para
compartilhar  com  os  municípios  documentos
Notas, Manuais, Portarias entre outros arquivos
disponível  no  Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1VTD343
dmeH4dM5ZnxYWPmTpCNQpZcCCr?usp=shar
ing   Nota  Técnica  Conjunta
SES-PB/GEVS/GOVE/NEI/COSEMS-PB  Nº
01/2021-  dispõe  sobre  as  Orientações  aos
municípios  para  execução  da  campanha  de
vacinação contra COVID-19
Ofício  Circular
nº01/2021SES-PB/GEVS/GOVE/NEI  dispõe  sobre
Campanha  Vacina  Contra  a  Covid-19  e
Administração Simultânea Com Outras  Vacinas.

 Ofício Circular nº 02/2021SES-PB/GEVS/GOVE/
NEI que dispões sobre a Campanha Nacional de
Vacinação  Contra  a  Covid-19.  Vacinação  dos
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Trabalhadores de Saúde. 
GERÊNCIA  OPERACIONAL  DE  ATENÇÃO  BÁSICA
EM SAÚDE – GOABS Programa Requalifica UBS 1
-  Ordens  de  Serviço  inseridas  no  SISMOB  para
início de obra e atestado de conclusão de obra
5. Deliberações 

Reunião  COSEMS  e
TCU

Discutir sobre a operacionalização dos planos 
municipais de vacinação contra a Covid-19

Assessoria jurídica , Secretaria Executiva,
Presidente do COSEMS e TCU

Discussão realizada, será enviado relatório 
pelo TCU.

Acolhimento  aos  novos
gestores – I, II e III Macrorregiões

Promover a integração das esferas da gestão
federal,  estadual  e  municipal  de  saúde,  de
forma  acolhedora,  buscando  abordar  temas
que  esclareçam  dúvidas,  que  promovam
avanços  e  que  subsidiem  os  secretários
municipais  de  saúde  na  condução  de  sua
gestão

COSEMS-PB, SES-PB, SEMS  e Gestores
Municipais de Saúde

As webs foram realizadas das  14h às  17h
com abordagem de temáticas variadas da
administração pública de saúde, a exemplo
de  aspectos  funcionais  e  financeiros,
planejamentos,  ações  e  projetos,  entre
outros  de  significativa  relevância  ao
cotidiano do gestor, além das medidas de
enfrentamento à Covid e a vacinação 

Web Reunião Auditoria Externa Debater  sobre  os  documentos  e  toda
prestação  de  contas  do  COSEMS  para
elaboração do relatório final

Auditor externo, equipe e Presidente 
COSEMS-PB e Contador

Discussão realizada com indicação 
de relatório sem ressalvas

1ª Oficina de alinhamento
tripartite 

Apresentar  e  discutir  sobre  o  Projeto
regionalização 

Equipe COSEMS e SES-PB Foi  apresentado  e  realizado  alinhamento
tripartite do Projeto regionalização 

1ª Reunião do Conselho Fiscal Aprovação das contas Assessoria jurídica, secretaria 
executiva e membros do Conselho 
Fiscal

Parecer  favorável  às  demonstrações
contábeis  e  relatório  de  atividades
referentes ao 3º Quadrimestre de 2020
do Cosems-PB e do ano de 2020

2ª Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores Tripartite

1.  Abertura  dos  Trabalhos:  Ministro  de Equipe  COSEMS,
Gestores  Municipais  de  Saúde,

Discussão e aprovação dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
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- CIT Estado da Saúde, OPAS/OMS, Conasems
e Conass.
1.1. Plano Nacional de Operacionalização
da  Vacinação  Covid-19  –  Ministro  de
Estado  da  Saúde.  Eduardo  Pazuello  –
Ministro de Estado da Saúde.
1.2. Panorama da Pandemia Covid-19 e
Ações de Enfrentamento – SE, SVS/MS
a.  Operação  Vida:  atualização  da
situação  do  transporte  de  pacientes
Covid-19  –  DGIP/SE/MS  Reginaldo
Ramos  Machado  –  Diretor  do
Departamento de Gestão Interfederativa
e Participativa. 
b.  Painel  epidemiológico  da  Covid-19 –
SVS/MS. Arnaldo Correia de Medeiros –
Secretário de Vigilância em Saúde.
2. Discussões e Pactuações:
2.1. Financiamento de Leitos UTI Covid-
19  –  SAES/MS.  Josafá  Santos  –
Coordenador  Geral  de  Controle  de
Sistemas e Serviços de Saúde.
2.2.  Responsabilidade do financiamento
de medicamentos incorporados no SUS –
SCTIE/MS.  Luciana  Costa  Xavier  –
Coordenadora  Substituta  do

CONASEMS e MS dos serviços de saúde nos municípios
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Componente  Especializado  da
Assistência Farmacêutica/DAF.
2.3.  Atualização  dos  critérios  de
dispensação  das  canetas  de  insulina
humana  –  SCTIE/MS.  Ediane  de  Assis
Bastos  –  Coordenadora  Geral  da
Assistência Farmacêutica Básica/DAF.

1ª Reunião Diretoria COSEMS-PB Discutir a seguinte pauta:
1. Acolhimento;
2.  Composição,  atribuições  e  atuação  da
Diretoria;
3. Apresentação dos Grupos, Comissões e Comitê
de Ética, Conduta e Planejamento
da Gestão do COSEMS-PB;
4. Planejamento 2021;
5.  Apresentação do Parecer  do Conselho Fiscal
de aprovação a prestação de contas do
3o quadrimestre de 2020 , do ano de 2020 e da
Auditoria Externa;
6. Pauta da Assembleia - 01/03
7. Pauta da CT/CIB – 02/03

Equipe,  Presidente  e
Diretores do COSEMS

Foram  discutidos  todos  os
pontos  de  pauta  para  o
fortalecimento  dos  serviços  de  saúde
nos municípios e do funcionamento do
COSEMS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COSEMS-PB – 1º Quadrimestre de 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2021
      ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS

JANEIRO
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Bate-papo COSEMS Estabelecer  uma  conversa  entre  os  novos
gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB, como também apresentar roteiro
de início de gestão, esclarecerecendo dúvidas

Equipe, Presidente e Consultoria do 
COSEMS e Gestores Municipais de 
Saúde

Realizado  acolhimento  dos  novos  gestores
contribuindo  para  o  fortalecimento  da
gestão

Distrato nº 01/2021

Elaborar distrato de prestador de serviços

  Assessoria jurídica Distrato elaborado

Reunião com Suporte de TI Discutir  atribuições  e  serviços  a  serem
prestados pelo TI

Assessoria jurídica e Secretária 
Executiva

Reunião realizada com a devida discussão 

Webinar SES-PB: Alinhamento do
informe técnico da Campanha de
Vacinação contra Covid-19

Alinhar  informações para informe técnico da
Campanha de Vacinação contra Covid-19

Equipe COSEMS e SES-PB Reunião realizada com a devida discussão 

Reunião de equipe e apoiadores Apresentar  e  debater  sobre  o  sistema  de
registro de doses da Campanha de imunização
contra  COVID-19  (SIPNI  Campanha)  e
registro/investigação de eventos adversos pós
vacinação - EAPV (e-SUS Notifica)

Equipe COSEMS e Apoiadores da Rede
Colaborativa

Reunião realizada com a devida discussão 
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Reunião  com a  SES  sobre
acolhimento novos gestores 

Discutir  sobre  o  evento  de  acolhimento  aos
novos gestores municipais

Equipe COSEMS e SES-PB Reunião realizada com a devida discussão

Reunião CIB Extraordinária Discutir  e  aprovar  critérios  prioritários  da
vacinação  para  os  idosos  acima de  80 anos,
bem como nota técnica nº 02 para orientação
quanto  à  execução  da  campanha  de  vacina
contra COVID-19

Equipe COSEMS, Gestores Municipais 
de Saúde e SES-PB

Aprovação  de  pontos  de  pauta
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde nos municípios

1ª  Reunião  Ordinária  da
Comissão Intergestores  Tripartite  -
CIT

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1. Abertura dos Trabalhos: Ministro de Estado da
Saúde, OPAS/OMS, Conasems e Conass
2. Apresentações e Discussões:
2.1. Panorama da Pandemia Covid-19 e Ações de
Enfrentamento – SE, SVS, SAES, SAPS/MS
a. Painel epidemiológico da Covid-19 – SVS/MS 
b.  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da
Vacinação COVID-19 – SVS/MS 
c. Testes Rápidos e Kits de extração para COVID-
19  –  SVS/MS.  Arnaldo  Correia  de  Medeiros  –
Secretário de Vigilância em Saúde
d. Abastecimento de insumos:
i.  Oxigênio - COE/SE. Andressa Bolzan Degaut –
Diretora de Programas da Secretaria Executiva
ii. Medicamentos IOT e EPI – DLOG/SE. Marcelo
Batista Costa – Coordenador Geral de Aquisições
de Insumos Estratégicos para Saúde Substituto e
Leitos  Clínicos  e UTI  Covid-19:  situação atual  e
ampliação  –  SAES/MS.  Maria  Inez  Gadelha  –
Secretária substituta de Atenção Especializada à
Saúde
2.2.  Ações  em  curso  referente  à  Arguição  de

Equipe  COSEMS,
Gestores  Municipais  de  Saúde,
CONASEMS e MS

Aprovação  de  pontos  de  pauta
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde nos municípios
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Descumprimento  de  Preceito  Fundamental
(ADPF)  nº  709,  relatoria  Ministro  Barroso  –
SESAI/MS  a.  Criação  do  Subgrupo  de  Trabalho
para  discutir  assuntos  referentes  à  política  de
atenção à saúde indígena, vinculado ao Grupo de
Atenção Primária à Saúde (GTAPS) e ao Grupo de
Trabalho de Vigilância em Saúde (GTVS). Josiê de
Assis  Brasil  Gonzalez  -  Assessora  Jurídica  do
Gabinete da SESAI
3. Informes:
 a. Prorrogação Mais Médicos – SAPS/MS
 b.  Portaria  sobre  as  Regras  do  Previne  Brasil
para 2021: Status atual – SAPS/MS
c. Prorrogação do prazo para cadastro no SCES
das  equipes  e  serviços  da  Atenção  Primária  à
Saúde  credenciados  e  das  adesões  aos
Programas  Saúde  na  Hora  e  Informatiza  APS
homologadas  –  SAPS/MS.  Daniela  de  Carvalho
Ribeiro  –  Secretária  substituta  de  Atenção
Primária à Saúde

Elaboração  de  contratos
ou  aditivos  de  prestadores  de
serviços

Elaborar  contratos  ou  termos  aditivos  para
prestadores de serviços

Assessoria jurídica Contratos e termos aditivos realizados

FEVEREIRO
1ª Assembleia Geral Ordinária do
COSEMS-PB

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1.  Apresentação  sobre  COSEMS-PB:  missão,
projetos  estratégicos,  equipe  e  ações/eventos
para 2021;
2. Apresentação da Apoiadora da 2ª e 12ª CIR-
Projeto da Rede Colaborativa;

Equipe COSEMS, Gestores Municipais 
de Saúde e Apoiadores da Rede 
Colaborativa

Foram  discutidos  e/ou  aprovados  dos
pontos  de  pauta  relevantes  para  o
fortalecimento dos serviços de saúde nos
municípios
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3. Aprovação da Ata da 7ª Assembleia Ordinária
do COSEMS-PB de 2020;
4.  Apresentação  do  Boletim  da  avaliação  da
gestão COSEMS 2020
5. Discussão da Pauta da Reunião de Diretoria do
CONASEMS;
6. Campanha de Vacinação contra Covid-19;
7. Apresentação da Pauta da CIB-PB;
8. INFORMES:
a) Desdobramentos da Atenção Primária à
Saúde;
 b) Link de cadastro para os gestores no COSEMS-
PB;
c)  Acolhimento aos Novos Gestores:  Bate  Papo
COSEMS  e  Programação  com  SES  e  SEMS  por
Macrorregião.

Bate-papo COSEMS Estabelecer  uma  conversa  entre  os  novos
gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB, como também apresentar roteiro
de início de gestão, esclarecerecendo dúvidas

Equipe, Presidente e Consultoria do 
COSEMS e Gestores Municipais de 
Saúde

Realizado  acolhimento  dos  novos  gestores
contribuindo  para  o  fortalecimento  da
gestão

1ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestora Bipartite - CIB

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1. Abertura 1.1 Acolhida dos Gestores Municipais
de Saúde 1.1.1 – Fala do Secretário de Estado da
Saúde –  SES/PB;  1.1.2  – Fala  da Presidente  do
Conselho Estadual de Secretarias Municipais de
Saúde da Paraíba - COSEMS/PB; 1.1.3 – Fala da
Superintendente  do  Ministério  da  Saúde  na
Paraíba – SEINSF. 2. Apresentações 2.1 - Projetos
e Ações Estratégicas da SES para o Exercício 2021
- 20 minutos; 2.2 - Projetos e Ações Estratégicas
do COSEMS para o Exercício 2021 - 20 minutos;

COSEMS, SES-PB e Gestores 
municipais de saúde 

Discussão e aprovação dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
dos serviços de saúde nos municípios

95



2.3  -  Programação/Cronograma  de  Atividades
para  Acolhimento  dos  Novos  Gestores  no
período 04,  11  e 18/02/2021,  promovidas pela
SES, COSEMS e SEINSF. 3. Aprovação de Ata: 3.1
Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária da CIB
de  2020.  4.  Informes  GEPLAG  1.  Processo  de
Atualização  da  Programação  da  Assistência  de
Média e Alta Complexidade:  Atualização dos
representantes  do  Grupo  Condutor  da
Programação da Assistência  -  GCPAS, solicitado
através  de  ofício  ao  COSEMS,  SMS  de  JOÃO
PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS e SOUSA o
nomes  dos  seus  representantes,  conforme
Resolução  CIB  Nº  57/2017;   Atualização  dos
representantes  dos  Grupos  de  Trabalho  da
Programação da Assistência - CTPAS das Regiões
de  Saúde,  solicitar  aos  presidentes  de  CIR  os
nomes  dos  seus  representantes  conforme
Resolução CIB Nº 57/2017.
2.  Aprovação  com  Ressalvas  dos  Convênios
celebrados com Ministério da Saúde:  Convênio
nº 835108/2016 - Fundação Napoleão Laureano -
FNL;   Convênio  nº  836527/2016  -  Fundação
Governador Flávio Ribeiro Coutinho;  Convênio
nº  821935/2015  -  Fundação  Assistencial  da
Paraíba - FAP; e  Convênio nº 811606/2014 -
Fundação Assistencial da Paraíba - FAP. 2. Alerta
referente a prazos! Fevereiro /2021: - Elaboração
do 3º RDQA de 2020 no sistema DigiSUS GESTOR
- Módulo planejamento; - Encaminhar ao CMS; e
-  Solicitar  pauta  na  Câmara  Municipal  para
apresentação. Março /2021: - Elaboração do RAG
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2020  no  sistema  DigiSUS  GESTOR  -  Módulo
planejamento; - Encaminhar ao CMS; - Prazo final
para  Pactuação  Interfederativa  2021,  realizar  a
inserção das metas no sistema DigiSUS GESTOR -
Módulo  planejamento  e  encaminhar  ao  CMS.
ATENÇÃO!  Os  municípios  que  ainda  não
construíram  a  PAS  2021,  deverão  agilizar  sua
elaboração,  visto  que,  conforme  a  Lei
Complementar  nº  141,  de  janeiro  de  2021,  os
entes  da federação deverão encaminhar  a PAS
ao  respectivo  Conselho  de  Saúde,  para
aprovação antes da data de encaminhamento da
lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO).  GEVS
Gerência  Operacional  de  Vigilância
Epidemiológica   Drive  da  GEVS  para
compartilhar  com  os  municípios  documentos
Notas, Manuais, Portarias entre outros arquivos
disponível  no  Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1VTD343
dmeH4dM5ZnxYWPmTpCNQpZcCCr?usp=shar
ing   Nota  Técnica  Conjunta
SES-PB/GEVS/GOVE/NEI/COSEMS-PB  Nº
01/2021-  dispõe  sobre  as  Orientações  aos
municípios  para  execução  da  campanha  de
vacinação contra COVID-19
Ofício  Circular
nº01/2021SES-PB/GEVS/GOVE/NEI  dispõe  sobre
Campanha  Vacina  Contra  a  Covid-19  e
Administração Simultânea Com Outras  Vacinas.

 Ofício Circular nº 02/2021SES-PB/GEVS/GOVE/
NEI que dispões sobre a Campanha Nacional de
Vacinação  Contra  a  Covid-19.  Vacinação  dos
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Trabalhadores de Saúde. 
GERÊNCIA  OPERACIONAL  DE  ATENÇÃO  BÁSICA
EM SAÚDE – GOABS Programa Requalifica UBS 1
-  Ordens  de  Serviço  inseridas  no  SISMOB  para
início de obra e atestado de conclusão de obra
5. Deliberações 

Reunião  COSEMS  e
TCU

Discutir sobre a operacionalização dos planos 
municipais de vacinação contra a Covid-19

Assessoria jurídica , Secretaria Executiva,
Presidente do COSEMS e TCU

Discussão realizada, será enviado relatório 
pelo TCU.

Acolhimento  aos  novos
gestores – I, II e III Macrorregiões

Promover a integração das esferas da gestão
federal,  estadual  e  municipal  de  saúde,  de
forma  acolhedora,  buscando  abordar  temas
que  esclareçam  dúvidas,  que  promovam
avanços  e  que  subsidiem  os  secretários
municipais  de  saúde  na  condução  de  sua
gestão

COSEMS-PB, SES-PB, SEMS  e Gestores
Municipais de Saúde

As webs foram realizadas das  14h às  17h
com abordagem de temáticas variadas da
administração pública de saúde, a exemplo
de  aspectos  funcionais  e  financeiros,
planejamentos,  ações  e  projetos,  entre
outros  de  significativa  relevância  ao
cotidiano do gestor, além das medidas de
enfrentamento à Covid e a vacinação 

Web Reunião Auditoria Externa Debater  sobre  os  documentos  e  toda
prestação  de  contas  do  COSEMS  para
elaboração do relatório final

Auditor externo, equipe e Presidente 
COSEMS-PB e Contador

Discussão realizada com indicação 
de relatório sem ressalvas

1ª Oficina de alinhamento
tripartite 

Apresentar  e  discutir  sobre  o  Projeto
regionalização 

Equipe COSEMS e SES-PB Foi  apresentado  e  realizado  alinhamento
tripartite do Projeto regionalização 

1ª Reunião do Conselho Fiscal Aprovação das contas Assessoria jurídica, secretaria 
executiva e membros do Conselho 
Fiscal

Parecer  favorável  às  demonstrações
contábeis  e  relatório  de  atividades
referentes ao 3º Quadrimestre de 2020
do Cosems-PB e do ano de 2020

2ª Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores Tripartite

1.  Abertura  dos  Trabalhos:  Ministro  de Equipe  COSEMS,
Gestores  Municipais  de  Saúde,

Discussão e aprovação dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
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- CIT Estado da Saúde, OPAS/OMS, Conasems
e Conass.
1.1. Plano Nacional de Operacionalização
da  Vacinação  Covid-19  –  Ministro  de
Estado  da  Saúde.  Eduardo  Pazuello  –
Ministro de Estado da Saúde.
1.2. Panorama da Pandemia Covid-19 e
Ações de Enfrentamento – SE, SVS/MS
a.  Operação  Vida:  atualização  da
situação  do  transporte  de  pacientes
Covid-19  –  DGIP/SE/MS  Reginaldo
Ramos  Machado  –  Diretor  do
Departamento de Gestão Interfederativa
e Participativa. 
b.  Painel  epidemiológico  da  Covid-19 –
SVS/MS. Arnaldo Correia de Medeiros –
Secretário de Vigilância em Saúde.
2. Discussões e Pactuações:
2.1. Financiamento de Leitos UTI Covid-
19  –  SAES/MS.  Josafá  Santos  –
Coordenador  Geral  de  Controle  de
Sistemas e Serviços de Saúde.
2.2.  Responsabilidade do financiamento
de medicamentos incorporados no SUS –
SCTIE/MS.  Luciana  Costa  Xavier  –
Coordenadora  Substituta  do

CONASEMS e MS dos serviços de saúde nos municípios
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Componente  Especializado  da
Assistência Farmacêutica/DAF.
2.3.  Atualização  dos  critérios  de
dispensação  das  canetas  de  insulina
humana  –  SCTIE/MS.  Ediane  de  Assis
Bastos  –  Coordenadora  Geral  da
Assistência Farmacêutica Básica/DAF.

1ª Reunião Diretoria COSEMS-PB Discutir a seguinte pauta:
1. Acolhimento;
2.  Composição,  atribuições  e  atuação  da
Diretoria;
3. Apresentação dos Grupos, Comissões e Comitê
de Ética, Conduta e Planejamento
da Gestão do COSEMS-PB;
4. Planejamento 2021;
5.  Apresentação do Parecer  do Conselho Fiscal
de aprovação a prestação de contas do
3o quadrimestre de 2020 , do ano de 2020 e da
Auditoria Externa;
6. Pauta da Assembleia - 01/03
7. Pauta da CT/CIB – 02/03

Equipe,  Presidente  e
Diretores do COSEMS

Foram  discutidos  todos  os
pontos  de  pauta  para  o
fortalecimento  dos  serviços  de  saúde
nos municípios e do funcionamento do
COSEMS

MARÇO
2ª  Assembleia  Ordinária
COSEMS-PB.

APRESENTAÇÃO/PACTUAÇÃO:

1. Aprovação da Ata da 1ª Assembleia Geral 
Ordinária COSEMS de 2021 - Dáfia Izidoro - 
Secretária do COSEMS-PB
2. Apresentação da Mesa Temática: Vigilância em
Saúde: a força da vacinação no enfrentamento a 

 Equipe Cosems e Gestores  Municipais
de Saúde.

Discussão e aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos serviços 
de saúde nos municípios.
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pandemia de COVID-19 sob a ótica nacional e na 
Paraíba
● Arnaldo Correia de Medeiros - 
Secretário de Vigilância em Saúde - 
SVS/Ministério da Saúde
● Daniel Beltrammi - Secretário Executivo 
de Gestão da Rede de Unidades de Saúde do 
Estado da Paraíba/SES-PB
● Mediadora da Mesa – Soraya Galdino – 
Presidente do COSEMS-PB
3. Apresentação da Diretoria do COSEMS-PB 
2021 -  Soraya Galdino - Presidente do COSEMS-
PB
4. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal 
de aprovação da prestação de contas e relatório 
de atividades do 3º quadrimestre de 2020 e 
prestação de contas do ano de 2020 – Ana 
Carolline Carvalho – Secretária Executiva do 
COSEMS-PB
INFORMES:
1. Desdobramentos da Atenção Primária à Saúde,
PSE, SIOPS e Instrumentos de Gestão  - Michelle 
Targino - Assessora Técnica do COSEMS-PB
2. Rateio das Portaria 3.896 e 3.712/202 – Ana 
Maria Fernandes - Assessora Técnica do 
COSEMS-PB
3. Discussão da Pauta da Reunião do Conares/ 
Conasems - Dra. Soraya Galdino - Presidente do 
COSEMS-PB.
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2ª Reunião Ordinária da CIB/2021. 1. Abertura Aprovação das ATAS referente a 8º
Reunião Ordinária da CIB/PB – 2020, 1º Reunião
Ordinária da CIB/PB – 2021 e 1º e 2º Reuniões
Extraordinária  da  CIB/PB  –  2021.  2.  Informes
GEPLAG  Formação da Comissão estadual de
oncologia;   Início  da  execução  do  projeto  de
Aprimoramento  das  ações  de  gestão,
planejamento  e  regionalização  da  saúde  na
Paraíba;   Informativo  GEPLAG  2021-
PLANEJAMENTO  EM  SAÚDE.  GEVS  
Boletim  Epidemiológico  Coronavírus  nº  65.  o
Destaque: Necessidade de fechamento dos casos
em  aberto  nos  sistemas  de  informação,  que
contabilizam  44.853  registros  com  o  campo
“evolução”  não  preenchido,  representando
21,99%  dos  casos.  Ressalta-se  que  essa
alimentação  deve  ser  feita  pelo  Núcleo  de
Vigilância  Hospitalar,  quando  o  caso  for
notificado no Hospital, e pelos profissionais que
notificam  e  acompanham  os  casos  no  e-SUS
Notifica  em  cada  município.  GERAV  
Monitoramento  do  envio  das  demandas  de
cirurgias eletivas.
3. Deliberações 3.1 Deliberar para aprovação do
rateio do recurso que trata a Portaria GM/MS nº
3.712, de 22 de dezembro de 2020, que institui
em  caráter  excepcional,  incentivo  financeiro
federal de custeio para o fortalecimento do acesso
às  ações  integradas  para  rastreamento,  detecção
precoce e controle do Câncer no Sistema Único
de  Saúde  –  SUS  no  valor  de  R$
3.760.565,97.GEAS-SES  3.2)  Deliberar  para

COSEMS, SES. Discussão e aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos serviços 
de saúde nos municípios.
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aprovação do Plano Estadual de Atenção Integral
à  Pessoa  com  Transtorno  Mental  em  Conflito
com  a  Lei  do  Estado  da  Paraíba.  GEAS-SES;
3.3)  Deliberar  para  aprovação  a  habilitação  do
CAPS  I  do  municipio  de  Santana  dos
Garrotes/PB.GEAS-SES;  3.4)  Deliberar
aprovação  a  instituição  do  Grupo  Condutor  da
Rede  de  Atenção  à  Saúde  -  GCRAS.  GEAS-
SES,3.5)  Deliberar  para  aprovação  do
remanejamento de recursos MAC, referente a 4a
parcela de 2021, Número de Protocolo/SISMAC
225359342103, com atualizações das pactuações
em CIB.GEPLAG-SES;

Ofício º 019/2020 – COSEMS-PB –
Hospital Universitário.

Solicitação  de  envio  da  listagem completa  com
nome  do  paciente  e  município  de  residência,
conforme pedido do Ministério Público.

COSEMS, Hospital Universitário. Objetivo alcançado, lista enviada.

Deliberação Isenção constitucional. Confecção  pelo  Jurídico  da  deliberação  de
isenção  constitucional  diante  de  decisão  em
reunião de Diretoria.

Assessoria jurídica COSEMS. Publicizada no site.

Ofício  Oficio  nº  020/2020  –
COSEMS-PB  –  Ministério  Público
Federal.

Atender à solicitação do Ofício no
249/2021/MPF/PR/PB/JGFC,  encaminhado  pelo
MPF,  ao  COSEMS  requerendo  ao  Hospital
Universitário Lauro Wanderley a listagem com os
nomes  dos  municípios  de  residência  dos
portadores de esporotricose. .

Assessoria jurídica COSEMS. Objetivo alcançado, lista enviada.

Análise da Ata 2ª Assembleia 
Ordinária COSEMS-PB. Realizada as correções devidas.

Assessoria Jurídica COSEMS. Encaminhada para a publicização.

Oficio COSEMS-PB nº 028/2021 –
COSEMS-PB  –  Ministério  Público
Federal.

Resposta ao ofício
nº 249/2021/MPF/PR/PB/JGFC.

Assessoria jurídica COSEMS. Resposta enviada.
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Ofício COSEMS-PB no 029/2021 –
Ministério Público Federa

Orientação  quanto  aquisição  de
ITRACONANZOL.

Assessoria jurídica COSEMS. Orientações  enviadas  aos
Secretários  Municipais  de  Saúde
listados pelo Hospital Universitário.

Ofício COSEMS-PB no 030/2021 –
Ministério Público Estadual.

Esclarecimento sobre casos urgentes decididos
ad referendum pela
SES-PB/COSEMS-PB.

Assessoria jurídica COSEMS. Resposta enviada.

NOTA  DE  ESCLARECIMENTO  Nº
001/2021

Aquisição  de  vacinas  contra  COVID-19  pelos
municípios

Assessoria  jurídica  e  Assessoria
Técnica.

Encaminhada para a publicização.

Reunião  com  a  9ª  região
de Saúde

Referência COVID-19. Equipe COSEMS, SES, 9ª região. Encaminhamento  de  outra  reunião  para
alinhar as deliberações.

Nota de Esclarecimento conjunta
COSEMS E SES

Esclarecimentos sobre a atuação do COSEMS-PB
e SES-PB nas instâncias do SUS.

Equipe COSEMS e SES. Encaminhada para a publicização.

Ofício - SES Explicações  sobre  divulgações  de  dados,  por
parte do estado, a veículo de comunicação, sobre
municípios que ainda não foram buscar as doses
das vacinas Coronavac, nas Gerências Regionais
de Saúde.

Assessoria Jurídica

-

Encaminhado a SES.

104



WEB  Reunião  Interna  Equipe
Cosems

Formato do bate papo Equipe COSEMS Deliberou  o  formato  do  papo  seria  apenas
com o tema covid.

WEB e agora gestor? Oficina  de  acolhimento  e  informações
necessárias para gestores em início de gestão. 

Equipe  COSEMS  e  Secretários
Municipais de Saúde

Apresentações  de  pontos  importantes  por
todas  as  Assessorias  do  Cosems  para
gestores em início de gestão. 

WEB  Reunião  Diretoria
COSEMS  e  Presidentes  de  CIR
com GEPLAG/SES-PB

Pactuação Interfederativa Equipe  COSEMS,  Presidentes  de  CIR,
SES/GEPLAG, Diretoria COSEMS.

Encaminhamentos de verificar as datas das 
reuniões de Cir, para iniciar a efetivação do 
projeto.

WEB  Reunião  Interna  Equipe
Cosems

Código  de  Ética  e  Conduta  do  COSEMS  2.
Apresentação  e  Análise  do  Plano  Anual  de
Atividades 2021 do COSEMS;
-Fluxo,  atribuições  e  rotina  de  trabalho  da
equipe, TI e Rede Colaborativa.

Equipe COSEMS. Encaminhamentos realizados.
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WEB  Reunião  com  o
Jurídico do CONASEMS e COSEMS

Logística de como ocorrerá as eleições on-line
dos cosems.

Assessoria  jurídica  do  CONASEMS,
COSEMS-PB,  COSEMS-MG,  COSEMS-
PE, COSEMS-GO.

Compartilhar informações e documentos 
relacionados a eleições.

Ofício COSEMS/PB n° 0372021 – 
SES.

Equívoco  interpretativo-  Providências
imediatas para correções e compensações em
favor de 222 municípios.

Assessoria Jurídica, Assessoria técnica
COSEMS-PB

Solicita recompensa de remessa distribuída
de forma equivocada.
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Web  Reunião  Interna
Equipe Cosems

Análise  dos  informes  técnicos  acerca  das
vacinas COVID-19

Equipe COSEMS-PB Entendimento dos informes.

Web Reunião Interna 
Equipe

Live  Top  Mídia  com  Demétrio
- Revisão Plano Anual de Atividades COSEMS
2021
- Análise 9ª pauta distribuição vacinas

Equipe COSEMS-PB, TOP MÍDIA, TI. Plano Anual revisado. 
Realizar Bate Papo da próxima sexta 26/03
pelo Zoom sendo temático sobre vacinação
covid com a senhora e equipe conversando
e respondendo aos gestores sobre vacinas,
doses,  registros...pode  ser  assim?
-  pensar  em uma temática para organizar
uma Live  com convidados  e  COSEMS  que
pode ser  pelo  estúdio  da Top Mídia  e/ou
cada um em seu local e juntar no formato
com  entrevistador/interlocutor  e
convidados  que  aparecem  em  telas
simultaneamente com execução de Richard
e  Top  Mídia
-  listar  temas  técnicos  para  Top  Mídia
gravar  com  equipe  no  escritório  COSEMS
-  listar  pontos  e  ações  mais  marcantes
sobre covid  e  atuação do COSEMS e  SMS
para Top Mídia fazer peça como um vídeo..
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WEB  Reunião  Grupo  de
Saúde Mental.

A reunião tem por objetivo articular práticas e
estratégias na construção de políticas públicas
em  Saúde  Mental,direcionadas  às  crianças  e
adolescentes privados(as) de liberdade.

Assessoria  técnica  e  Assessoria
Jurídica COSEMS.

Discussão  e  aprovação  de  pontos  de
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde mental.

Orientações técnicas  e jurídicas a
Gestora  do  município  de  mãe
D’agua.

Orientação  frente  a  vacina junto  profissional
médico no município de Mãe D'água.

Assessoria técnica e Assessoria 
Jurídica do COSEMS-PB.

Aprovação e discussão dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
dos serviços de saúde nos municípios

Confecção de Acordo de Trabalho Acordo entre  os  funcionários  do COSEMS-PB
esclarecendo  os  dias  que  serão  usufruídos
pelos  feriados,  devido  a  excepcional
antecipação por parte do estado da Paraíba. 

Assessoria Jurídica. Encaminhado  para  conhecimento  de
todos os funcionários do COSEMS-PB. 

WEB Reunião Interna Equipe Avaliação Fortalecir. Equipe COSEMS-PB, apoiadores. Discussão  e  aprovação  de  pontos  de
relevantes  para  o  fortalecimento  das
regiões de saúde. 
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WEB Bate-papo COSEMS Estabelecer  uma  conversa  informal  entre  os
gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB,  como  também   repassar
informações  e  esclarecer  dúvidas  sobre  as
principais pautas publicadas pelo Ministério da
Saúde e Estado sobre a COVID-19

Equipe e Presidente do COSEMS e 
Gestores Municipais de Saúde

Discussões  realizadas  e  informações
repassadas  contribuindo  para  o
fortalecimento da gestão.

Nota Informativa Conjunta SES e 
COSEMS Nº. 003/2021 

Chegada de nova remessa da vacina, Informe
Técnico - 10ª Pauta deDistribuição. 

Assessoria Jurídica e Assessoria SES. Orientações  aos  gestores  municipais  de
Saúde  quanto  a  chegada  de  remessa  de
vacina. 

WEB Reunião COSEMS-PB e 
CONASEMS

Pauta:  
- Faixa etária de idosos e quantidade de doses
enviadas;
- Doses a menos do que a apresentação em
frasco-ampolas;

Equipe COSEMS-PB, CONASEMS. Encaminhamentos  de  novo  encontro  para
finalizar a análise iniciada. 

WEB Reunião COSEMS-PB e 
CONASEMS

Pauta:  
- Faixa etária de idosos e quantidade de doses
enviadas;
- Doses a menos do que a apresentação em
frasco-ampolas;

Equipe COSEMS-PB, CONASEMS. Finalizou a análise de todas as pautas. 

3ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA
COMISSÃO  INTERGESTORES
TRIPARTITE-2021. 

1.Abertura  dos  Trabalhos:Ministro  de  Estado
da  Saúde,  OPAS/OMS,  Conasems  e
Conass.a)Panorama  da  Pandemia  Covid-19  e

Ministro de Estado da Saúde, Conass, 
Conasems, Assessoia técnica e jurídica
do COSEMS e Gestores Municipais de 

Aprovação e discussão dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
dos serviços de saúde nos municípios
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Ações  de  Enfrentamento:i.Painel
epidemiológico  da  Covid-19  –SVS/MS.Gerson
Fernando  Mendes  Pereira–Secretário
Substituto  de  Vigilância  em  Saúde.ii.Plano
Nacional  de  Operacionalização  da  Vacinação
Covid-19  –SVS/MS.Francieli  Fontana  Sutile
Tardetti  Fantinato  –Coordenadora  Geral  do
Programa  Nacional  de  Imunizações.
iii.Situação  dos  Leitos  Covid-19
–SAES/MS.Adriana Melo Teixeira –Diretora do
Departamento  de  Atenção
Hospitalar,Domiciliare  de  Urgência.iv.Missão
Salvar  Vidas  –SE/MS.Reginaldo  Ramos
Machado  –Diretor  do  Departamento  de
Gestão  Interfederativa  e
Participativa.2.Discussões  e  Pactuações:(10
min por Secretariapara abordar o conjunto dos
seus  itens)a)Consolidação  das  Resoluções  da
Comissão  Intergestores  Tripartite
–SE/MS.Reginaldo  Ramos  Machado  –Diretor
do Departamento de Gestão Interfederativa e
Participativa.b)Guia  orientador  para  o
enfrentamento da pandemia Covid-19na Rede
de  Atenção  à  Saúde  –Inclusão  dos  7  passos
para  a  Atenção  Primária  em  Saúde  (APS)–
SAPS/MS.c)Revisão  da  composição  das
equipes  constantes  na  Política  Nacional  de
Atenção Integral à Saúde dasPessoas Privadas
de  Liberdade  no  Sistema Prisional  (PNAISP)–
SAPS/MS.d)Critérios  para  credenciamento  de
equipes, serviços e adesão aos programas da
APS–SAPS/MS.Raphael  Câmara  Medeiros

Saúde
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Parente  –Secretário  de  Atenção  Primária  à
Saúde.e)Responsabilidade  do  financiamento
de  medicamentos  incorporados  para  HIV  e
Hepatites no SUS –SVS/MS.f)Incorporação da
vacina  meningocócica  ACWY  para  pacientes
com HPN e ampliação para adolescentes com
11  e  12  anos–SVS/MS.g)Procedimentos  de
controle e vigilância da qualidade da água para
consumo  humano  e  seu  padrão  de
potabilidade–SVS/MS.Gerson  Fernando
Mendes  Pereira  –Secretário  Substituto  de
Vigilância  em  Saúde.3.Apresentações  e
Discussões:(10 min cada item)a)Panorama das
ações  desenvolvidas  pela  Secretaria  Especial
de Saúde Indígena –SESAI/MS. 

WEB Equipe COSEMS-PB Análise de todas as pautas estado/Ministério
da  Saúde  sobre  as  remessas  das  vacinas
COVID-19.

Equipe COSEMS-PB. Análise concluída.

Orientações  Jurídicas  para  o
município  de  São  Sebastião  do
Umbuzeiro. 

Responder  as  demandas  solicitadas  pelos
gestores municipais da Paraíba

Assessoria  jurídica  e  gestor  do
município

Orientação jurídica encaminhada por e-mail 
para o gestor.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COSEMS-PB – 1º Quadrimestre de 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2021
      ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS

JANEIRO
Bate-papo COSEMS Estabelecer  uma  conversa  entre  os  novos

gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB, como também apresentar roteiro
de início de gestão, esclarecerecendo dúvidas

Equipe, Presidente e Consultoria do 
COSEMS e Gestores Municipais de 
Saúde

Realizado  acolhimento  dos  novos  gestores
contribuindo  para  o  fortalecimento  da
gestão

Distrato nº 01/2021

Elaborar distrato de prestador de serviços

  Assessoria jurídica Distrato elaborado

Reunião com Suporte de TI Discutir  atribuições  e  serviços  a  serem
prestados pelo TI

Assessoria jurídica e Secretária 
Executiva

Reunião realizada com a devida discussão 

Webinar SES-PB: Alinhamento do
informe técnico da Campanha de
Vacinação contra Covid-19

Alinhar  informações para informe técnico da
Campanha de Vacinação contra Covid-19

Equipe COSEMS e SES-PB Reunião realizada com a devida discussão 

Reunião de equipe e apoiadores Apresentar  e  debater  sobre  o  sistema  de
registro de doses da Campanha de imunização
contra  COVID-19  (SIPNI  Campanha)  e
registro/investigação de eventos adversos pós
vacinação - EAPV (e-SUS Notifica)

Equipe COSEMS e Apoiadores da Rede
Colaborativa

Reunião realizada com a devida discussão 
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Reunião  com a  SES  sobre
acolhimento novos gestores 

Discutir  sobre  o  evento  de  acolhimento  aos
novos gestores municipais

Equipe COSEMS e SES-PB Reunião realizada com a devida discussão

Reunião CIB Extraordinária Discutir  e  aprovar  critérios  prioritários  da
vacinação  para  os  idosos  acima de  80 anos,
bem como nota técnica nº 02 para orientação
quanto  à  execução  da  campanha  de  vacina
contra COVID-19

Equipe COSEMS, Gestores Municipais 
de Saúde e SES-PB

Aprovação  de  pontos  de  pauta
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde nos municípios

1ª  Reunião  Ordinária  da
Comissão Intergestores  Tripartite  -
CIT

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1. Abertura dos Trabalhos: Ministro de Estado da
Saúde, OPAS/OMS, Conasems e Conass
2. Apresentações e Discussões:
2.1. Panorama da Pandemia Covid-19 e Ações de
Enfrentamento – SE, SVS, SAES, SAPS/MS
a. Painel epidemiológico da Covid-19 – SVS/MS 
b.  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da
Vacinação COVID-19 – SVS/MS 
c. Testes Rápidos e Kits de extração para COVID-
19  –  SVS/MS.  Arnaldo  Correia  de  Medeiros  –
Secretário de Vigilância em Saúde
d. Abastecimento de insumos:
i.  Oxigênio - COE/SE. Andressa Bolzan Degaut –
Diretora de Programas da Secretaria Executiva
ii. Medicamentos IOT e EPI – DLOG/SE. Marcelo
Batista Costa – Coordenador Geral de Aquisições
de Insumos Estratégicos para Saúde Substituto e
Leitos  Clínicos  e UTI  Covid-19:  situação atual  e
ampliação  –  SAES/MS.  Maria  Inez  Gadelha  –
Secretária substituta de Atenção Especializada à
Saúde
2.2.  Ações  em  curso  referente  à  Arguição  de

Equipe  COSEMS,
Gestores  Municipais  de  Saúde,
CONASEMS e MS

Aprovação  de  pontos  de  pauta
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde nos municípios
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Descumprimento  de  Preceito  Fundamental
(ADPF)  nº  709,  relatoria  Ministro  Barroso  –
SESAI/MS  a.  Criação  do  Subgrupo  de  Trabalho
para  discutir  assuntos  referentes  à  política  de
atenção à saúde indígena, vinculado ao Grupo de
Atenção Primária à Saúde (GTAPS) e ao Grupo de
Trabalho de Vigilância em Saúde (GTVS). Josiê de
Assis  Brasil  Gonzalez  -  Assessora  Jurídica  do
Gabinete da SESAI
3. Informes:
 a. Prorrogação Mais Médicos – SAPS/MS
 b.  Portaria  sobre  as  Regras  do  Previne  Brasil
para 2021: Status atual – SAPS/MS
c. Prorrogação do prazo para cadastro no SCES
das  equipes  e  serviços  da  Atenção  Primária  à
Saúde  credenciados  e  das  adesões  aos
Programas  Saúde  na  Hora  e  Informatiza  APS
homologadas  –  SAPS/MS.  Daniela  de  Carvalho
Ribeiro  –  Secretária  substituta  de  Atenção
Primária à Saúde

Elaboração  de  contratos
ou  aditivos  de  prestadores  de
serviços

Elaborar  contratos  ou  termos  aditivos  para
prestadores de serviços

Assessoria jurídica Contratos e termos aditivos realizados

FEVEREIRO
1ª Assembleia Geral Ordinária do
COSEMS-PB

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1.  Apresentação  sobre  COSEMS-PB:  missão,
projetos  estratégicos,  equipe  e  ações/eventos
para 2021;
2. Apresentação da Apoiadora da 2ª e 12ª CIR-
Projeto da Rede Colaborativa;

Equipe COSEMS, Gestores Municipais 
de Saúde e Apoiadores da Rede 
Colaborativa

Foram  discutidos  e/ou  aprovados  dos
pontos  de  pauta  relevantes  para  o
fortalecimento dos serviços de saúde nos
municípios
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3. Aprovação da Ata da 7ª Assembleia Ordinária
do COSEMS-PB de 2020;
4.  Apresentação  do  Boletim  da  avaliação  da
gestão COSEMS 2020
5. Discussão da Pauta da Reunião de Diretoria do
CONASEMS;
6. Campanha de Vacinação contra Covid-19;
7. Apresentação da Pauta da CIB-PB;
8. INFORMES:
a) Desdobramentos da Atenção Primária à
Saúde;
 b) Link de cadastro para os gestores no COSEMS-
PB;
c)  Acolhimento aos Novos Gestores:  Bate  Papo
COSEMS  e  Programação  com  SES  e  SEMS  por
Macrorregião.

Bate-papo COSEMS Estabelecer  uma  conversa  entre  os  novos
gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB, como também apresentar roteiro
de início de gestão, esclarecerecendo dúvidas

Equipe, Presidente e Consultoria do 
COSEMS e Gestores Municipais de 
Saúde

Realizado  acolhimento  dos  novos  gestores
contribuindo  para  o  fortalecimento  da
gestão

1ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestora Bipartite - CIB

Discutir sobre a seguinte pauta: 
1. Abertura 1.1 Acolhida dos Gestores Municipais
de Saúde 1.1.1 – Fala do Secretário de Estado da
Saúde –  SES/PB;  1.1.2  – Fala  da Presidente  do
Conselho Estadual de Secretarias Municipais de
Saúde da Paraíba - COSEMS/PB; 1.1.3 – Fala da
Superintendente  do  Ministério  da  Saúde  na
Paraíba – SEINSF. 2. Apresentações 2.1 - Projetos
e Ações Estratégicas da SES para o Exercício 2021
- 20 minutos; 2.2 - Projetos e Ações Estratégicas
do COSEMS para o Exercício 2021 - 20 minutos;

COSEMS, SES-PB e Gestores 
municipais de saúde 

Discussão e aprovação dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
dos serviços de saúde nos municípios
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2.3  -  Programação/Cronograma  de  Atividades
para  Acolhimento  dos  Novos  Gestores  no
período 04,  11  e 18/02/2021,  promovidas pela
SES, COSEMS e SEINSF. 3. Aprovação de Ata: 3.1
Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária da CIB
de  2020.  4.  Informes  GEPLAG  1.  Processo  de
Atualização  da  Programação  da  Assistência  de
Média e Alta Complexidade:  Atualização dos
representantes  do  Grupo  Condutor  da
Programação da Assistência  -  GCPAS, solicitado
através  de  ofício  ao  COSEMS,  SMS  de  JOÃO
PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS e SOUSA o
nomes  dos  seus  representantes,  conforme
Resolução  CIB  Nº  57/2017;   Atualização  dos
representantes  dos  Grupos  de  Trabalho  da
Programação da Assistência - CTPAS das Regiões
de  Saúde,  solicitar  aos  presidentes  de  CIR  os
nomes  dos  seus  representantes  conforme
Resolução CIB Nº 57/2017.
2.  Aprovação  com  Ressalvas  dos  Convênios
celebrados com Ministério da Saúde:  Convênio
nº 835108/2016 - Fundação Napoleão Laureano -
FNL;   Convênio  nº  836527/2016  -  Fundação
Governador Flávio Ribeiro Coutinho;  Convênio
nº  821935/2015  -  Fundação  Assistencial  da
Paraíba - FAP; e  Convênio nº 811606/2014 -
Fundação Assistencial da Paraíba - FAP. 2. Alerta
referente a prazos! Fevereiro /2021: - Elaboração
do 3º RDQA de 2020 no sistema DigiSUS GESTOR
- Módulo planejamento; - Encaminhar ao CMS; e
-  Solicitar  pauta  na  Câmara  Municipal  para
apresentação. Março /2021: - Elaboração do RAG
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2020  no  sistema  DigiSUS  GESTOR  -  Módulo
planejamento; - Encaminhar ao CMS; - Prazo final
para  Pactuação  Interfederativa  2021,  realizar  a
inserção das metas no sistema DigiSUS GESTOR -
Módulo  planejamento  e  encaminhar  ao  CMS.
ATENÇÃO!  Os  municípios  que  ainda  não
construíram  a  PAS  2021,  deverão  agilizar  sua
elaboração,  visto  que,  conforme  a  Lei
Complementar  nº  141,  de  janeiro  de  2021,  os
entes  da federação deverão encaminhar  a PAS
ao  respectivo  Conselho  de  Saúde,  para
aprovação antes da data de encaminhamento da
lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO).  GEVS
Gerência  Operacional  de  Vigilância
Epidemiológica   Drive  da  GEVS  para
compartilhar  com  os  municípios  documentos
Notas, Manuais, Portarias entre outros arquivos
disponível  no  Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1VTD343
dmeH4dM5ZnxYWPmTpCNQpZcCCr?usp=shar
ing   Nota  Técnica  Conjunta
SES-PB/GEVS/GOVE/NEI/COSEMS-PB  Nº
01/2021-  dispõe  sobre  as  Orientações  aos
municípios  para  execução  da  campanha  de
vacinação contra COVID-19
Ofício  Circular
nº01/2021SES-PB/GEVS/GOVE/NEI  dispõe  sobre
Campanha  Vacina  Contra  a  Covid-19  e
Administração Simultânea Com Outras  Vacinas.

 Ofício Circular nº 02/2021SES-PB/GEVS/GOVE/
NEI que dispões sobre a Campanha Nacional de
Vacinação  Contra  a  Covid-19.  Vacinação  dos
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Trabalhadores de Saúde. 
GERÊNCIA  OPERACIONAL  DE  ATENÇÃO  BÁSICA
EM SAÚDE – GOABS Programa Requalifica UBS 1
-  Ordens  de  Serviço  inseridas  no  SISMOB  para
início de obra e atestado de conclusão de obra
5. Deliberações 

Reunião  COSEMS  e
TCU

Discutir sobre a operacionalização dos planos 
municipais de vacinação contra a Covid-19

Assessoria jurídica , Secretaria Executiva,
Presidente do COSEMS e TCU

Discussão realizada, será enviado relatório 
pelo TCU.

Acolhimento  aos  novos
gestores – I, II e III Macrorregiões

Promover a integração das esferas da gestão
federal,  estadual  e  municipal  de  saúde,  de
forma  acolhedora,  buscando  abordar  temas
que  esclareçam  dúvidas,  que  promovam
avanços  e  que  subsidiem  os  secretários
municipais  de  saúde  na  condução  de  sua
gestão

COSEMS-PB, SES-PB, SEMS  e Gestores
Municipais de Saúde

As webs foram realizadas das  14h às  17h
com abordagem de temáticas variadas da
administração pública de saúde, a exemplo
de  aspectos  funcionais  e  financeiros,
planejamentos,  ações  e  projetos,  entre
outros  de  significativa  relevância  ao
cotidiano do gestor, além das medidas de
enfrentamento à Covid e a vacinação 

Web Reunião Auditoria Externa Debater  sobre  os  documentos  e  toda
prestação  de  contas  do  COSEMS  para
elaboração do relatório final

Auditor externo, equipe e Presidente 
COSEMS-PB e Contador

Discussão realizada com indicação 
de relatório sem ressalvas

1ª Oficina de alinhamento
tripartite 

Apresentar  e  discutir  sobre  o  Projeto
regionalização 

Equipe COSEMS e SES-PB Foi  apresentado  e  realizado  alinhamento
tripartite do Projeto regionalização 

1ª Reunião do Conselho Fiscal Aprovação das contas Assessoria jurídica, secretaria 
executiva e membros do Conselho 
Fiscal

Parecer  favorável  às  demonstrações
contábeis  e  relatório  de  atividades
referentes ao 3º Quadrimestre de 2020
do Cosems-PB e do ano de 2020

2ª Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores Tripartite

1.  Abertura  dos  Trabalhos:  Ministro  de Equipe  COSEMS,
Gestores  Municipais  de  Saúde,

Discussão e aprovação dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
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- CIT Estado da Saúde, OPAS/OMS, Conasems
e Conass.
1.1. Plano Nacional de Operacionalização
da  Vacinação  Covid-19  –  Ministro  de
Estado  da  Saúde.  Eduardo  Pazuello  –
Ministro de Estado da Saúde.
1.2. Panorama da Pandemia Covid-19 e
Ações de Enfrentamento – SE, SVS/MS
a.  Operação  Vida:  atualização  da
situação  do  transporte  de  pacientes
Covid-19  –  DGIP/SE/MS  Reginaldo
Ramos  Machado  –  Diretor  do
Departamento de Gestão Interfederativa
e Participativa. 
b.  Painel  epidemiológico  da  Covid-19 –
SVS/MS. Arnaldo Correia de Medeiros –
Secretário de Vigilância em Saúde.
2. Discussões e Pactuações:
2.1. Financiamento de Leitos UTI Covid-
19  –  SAES/MS.  Josafá  Santos  –
Coordenador  Geral  de  Controle  de
Sistemas e Serviços de Saúde.
2.2.  Responsabilidade do financiamento
de medicamentos incorporados no SUS –
SCTIE/MS.  Luciana  Costa  Xavier  –
Coordenadora  Substituta  do

CONASEMS e MS dos serviços de saúde nos municípios
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Componente  Especializado  da
Assistência Farmacêutica/DAF.
2.3.  Atualização  dos  critérios  de
dispensação  das  canetas  de  insulina
humana  –  SCTIE/MS.  Ediane  de  Assis
Bastos  –  Coordenadora  Geral  da
Assistência Farmacêutica Básica/DAF.

1ª Reunião Diretoria COSEMS-PB Discutir a seguinte pauta:
1. Acolhimento;
2.  Composição,  atribuições  e  atuação  da
Diretoria;
3. Apresentação dos Grupos, Comissões e Comitê
de Ética, Conduta e Planejamento
da Gestão do COSEMS-PB;
4. Planejamento 2021;
5.  Apresentação do Parecer  do Conselho Fiscal
de aprovação a prestação de contas do
3o quadrimestre de 2020 , do ano de 2020 e da
Auditoria Externa;
6. Pauta da Assembleia - 01/03
7. Pauta da CT/CIB – 02/03

Equipe,  Presidente  e
Diretores do COSEMS

Foram  discutidos  todos  os
pontos  de  pauta  para  o
fortalecimento  dos  serviços  de  saúde
nos municípios e do funcionamento do
COSEMS

MARÇO
2ª  Assembleia  Ordinária
COSEMS-PB.

APRESENTAÇÃO/PACTUAÇÃO:

1. Aprovação da Ata da 1ª Assembleia Geral 
Ordinária COSEMS de 2021 - Dáfia Izidoro - 
Secretária do COSEMS-PB
2. Apresentação da Mesa Temática: Vigilância em
Saúde: a força da vacinação no enfrentamento a 

 Equipe Cosems e Gestores  Municipais
de Saúde.

Discussão e aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos serviços 
de saúde nos municípios.
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pandemia de COVID-19 sob a ótica nacional e na 
Paraíba
● Arnaldo Correia de Medeiros - 
Secretário de Vigilância em Saúde - 
SVS/Ministério da Saúde
● Daniel Beltrammi - Secretário Executivo 
de Gestão da Rede de Unidades de Saúde do 
Estado da Paraíba/SES-PB
● Mediadora da Mesa – Soraya Galdino – 
Presidente do COSEMS-PB
3. Apresentação da Diretoria do COSEMS-PB 
2021 -  Soraya Galdino - Presidente do COSEMS-
PB
4. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal 
de aprovação da prestação de contas e relatório 
de atividades do 3º quadrimestre de 2020 e 
prestação de contas do ano de 2020 – Ana 
Carolline Carvalho – Secretária Executiva do 
COSEMS-PB
INFORMES:
1. Desdobramentos da Atenção Primária à Saúde,
PSE, SIOPS e Instrumentos de Gestão  - Michelle 
Targino - Assessora Técnica do COSEMS-PB
2. Rateio das Portaria 3.896 e 3.712/202 – Ana 
Maria Fernandes - Assessora Técnica do 
COSEMS-PB
3. Discussão da Pauta da Reunião do Conares/ 
Conasems - Dra. Soraya Galdino - Presidente do 
COSEMS-PB.
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2ª Reunião Ordinária da CIB/2021. 1. Abertura Aprovação das ATAS referente a 8º
Reunião Ordinária da CIB/PB – 2020, 1º Reunião
Ordinária da CIB/PB – 2021 e 1º e 2º Reuniões
Extraordinária  da  CIB/PB  –  2021.  2.  Informes
GEPLAG  Formação da Comissão estadual de
oncologia;   Início  da  execução  do  projeto  de
Aprimoramento  das  ações  de  gestão,
planejamento  e  regionalização  da  saúde  na
Paraíba;   Informativo  GEPLAG  2021-
PLANEJAMENTO  EM  SAÚDE.  GEVS  
Boletim  Epidemiológico  Coronavírus  nº  65.  o
Destaque: Necessidade de fechamento dos casos
em  aberto  nos  sistemas  de  informação,  que
contabilizam  44.853  registros  com  o  campo
“evolução”  não  preenchido,  representando
21,99%  dos  casos.  Ressalta-se  que  essa
alimentação  deve  ser  feita  pelo  Núcleo  de
Vigilância  Hospitalar,  quando  o  caso  for
notificado no Hospital, e pelos profissionais que
notificam  e  acompanham  os  casos  no  e-SUS
Notifica  em  cada  município.  GERAV  
Monitoramento  do  envio  das  demandas  de
cirurgias eletivas.
3. Deliberações 3.1 Deliberar para aprovação do
rateio do recurso que trata a Portaria GM/MS nº
3.712, de 22 de dezembro de 2020, que institui
em  caráter  excepcional,  incentivo  financeiro
federal de custeio para o fortalecimento do acesso
às  ações  integradas  para  rastreamento,  detecção
precoce e controle do Câncer no Sistema Único
de  Saúde  –  SUS  no  valor  de  R$
3.760.565,97.GEAS-SES  3.2)  Deliberar  para

COSEMS, SES. Discussão e aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos serviços 
de saúde nos municípios.
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aprovação do Plano Estadual de Atenção Integral
à  Pessoa  com  Transtorno  Mental  em  Conflito
com  a  Lei  do  Estado  da  Paraíba.  GEAS-SES;
3.3)  Deliberar  para  aprovação  a  habilitação  do
CAPS  I  do  municipio  de  Santana  dos
Garrotes/PB.GEAS-SES;  3.4)  Deliberar
aprovação  a  instituição  do  Grupo  Condutor  da
Rede  de  Atenção  à  Saúde  -  GCRAS.  GEAS-
SES,3.5)  Deliberar  para  aprovação  do
remanejamento de recursos MAC, referente a 4a
parcela de 2021, Número de Protocolo/SISMAC
225359342103, com atualizações das pactuações
em CIB.GEPLAG-SES;

Ofício º 019/2020 – COSEMS-PB –
Hospital Universitário.

Solicitação  de  envio  da  listagem completa  com
nome  do  paciente  e  município  de  residência,
conforme pedido do Ministério Público.

COSEMS, Hospital Universitário. Objetivo alcançado, lista enviada.

Deliberação Isenção constitucional. Confecção  pelo  Jurídico  da  deliberação  de
isenção  constitucional  diante  de  decisão  em
reunião de Diretoria.

Assessoria jurídica COSEMS. Publicizada no site.

Ofício  Oficio  nº  020/2020  –
COSEMS-PB  –  Ministério  Público
Federal.

Atender à solicitação do Ofício no
249/2021/MPF/PR/PB/JGFC,  encaminhado  pelo
MPF,  ao  COSEMS  requerendo  ao  Hospital
Universitário Lauro Wanderley a listagem com os
nomes  dos  municípios  de  residência  dos
portadores de esporotricose. .

Assessoria jurídica COSEMS. Objetivo alcançado, lista enviada.

Análise da Ata 2ª Assembleia 
Ordinária COSEMS-PB. Realizada as correções devidas.

Assessoria Jurídica COSEMS. Encaminhada para a publicização.

Oficio COSEMS-PB nº 028/2021 –
COSEMS-PB  –  Ministério  Público
Federal.

Resposta ao ofício
nº 249/2021/MPF/PR/PB/JGFC.

Assessoria jurídica COSEMS. Resposta enviada.
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Ofício COSEMS-PB no 029/2021 –
Ministério Público Federa

Orientação  quanto  aquisição  de
ITRACONANZOL.

Assessoria jurídica COSEMS. Orientações  enviadas  aos
Secretários  Municipais  de  Saúde
listados pelo Hospital Universitário.

Ofício COSEMS-PB no 030/2021 –
Ministério Público Estadual.

Esclarecimento sobre casos urgentes decididos
ad referendum pela
SES-PB/COSEMS-PB.

Assessoria jurídica COSEMS. Resposta enviada.

NOTA  DE  ESCLARECIMENTO  Nº
001/2021

Aquisição  de  vacinas  contra  COVID-19  pelos
municípios

Assessoria  jurídica  e  Assessoria
Técnica.

Encaminhada para a publicização.

Reunião  com  a  9ª  região
de Saúde

Referência COVID-19. Equipe COSEMS, SES, 9ª região. Encaminhamento  de  outra  reunião  para
alinhar as deliberações.

Nota de Esclarecimento conjunta
COSEMS E SES

Esclarecimentos sobre a atuação do COSEMS-PB
e SES-PB nas instâncias do SUS.

Equipe COSEMS e SES. Encaminhada para a publicização.

Ofício - SES Explicações  sobre  divulgações  de  dados,  por
parte do estado, a veículo de comunicação, sobre
municípios que ainda não foram buscar as doses
das vacinas Coronavac, nas Gerências Regionais
de Saúde.

Assessoria Jurídica

-

Encaminhado a SES.
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WEB  Reunião  Interna  Equipe
Cosems

Formato do bate papo Equipe COSEMS Deliberou  o  formato  do  papo  seria  apenas
com o tema covid.

WEB e agora gestor? Oficina  de  acolhimento  e  informações
necessárias para gestores em início de gestão. 

Equipe  COSEMS  e  Secretários
Municipais de Saúde

Apresentações  de  pontos  importantes  por
todas  as  Assessorias  do  Cosems  para
gestores em início de gestão. 

WEB  Reunião  Diretoria
COSEMS  e  Presidentes  de  CIR
com GEPLAG/SES-PB

Pactuação Interfederativa Equipe  COSEMS,  Presidentes  de  CIR,
SES/GEPLAG, Diretoria COSEMS.

Encaminhamentos de verificar as datas das 
reuniões de Cir, para iniciar a efetivação do 
projeto.

WEB  Reunião  Interna  Equipe
Cosems

Código  de  Ética  e  Conduta  do  COSEMS  2.
Apresentação  e  Análise  do  Plano  Anual  de
Atividades 2021 do COSEMS;
-Fluxo,  atribuições  e  rotina  de  trabalho  da
equipe, TI e Rede Colaborativa.

Equipe COSEMS. Encaminhamentos realizados.
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WEB  Reunião  com  o
Jurídico do CONASEMS e COSEMS

Logística de como ocorrerá as eleições on-line
dos cosems.

Assessoria  jurídica  do  CONASEMS,
COSEMS-PB,  COSEMS-MG,  COSEMS-
PE, COSEMS-GO.

Compartilhar informações e documentos 
relacionados a eleições.

Ofício COSEMS/PB n° 0372021 – 
SES.

Equívoco  interpretativo-  Providências
imediatas para correções e compensações em
favor de 222 municípios.

Assessoria Jurídica, Assessoria técnica
COSEMS-PB

Solicita recompensa de remessa distribuída
de forma equivocada.
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Web  Reunião  Interna
Equipe Cosems

Análise  dos  informes  técnicos  acerca  das
vacinas COVID-19

Equipe COSEMS-PB Entendimento dos informes.

Web Reunião Interna 
Equipe

Live  Top  Mídia  com  Demétrio
- Revisão Plano Anual de Atividades COSEMS
2021
- Análise 9ª pauta distribuição vacinas

Equipe COSEMS-PB, TOP MÍDIA, TI. Plano Anual revisado. 
Realizar Bate Papo da próxima sexta 26/03
pelo Zoom sendo temático sobre vacinação
covid com a senhora e equipe conversando
e respondendo aos gestores sobre vacinas,
doses,  registros...pode  ser  assim?
-  pensar  em uma temática para organizar
uma Live  com convidados  e  COSEMS  que
pode ser  pelo  estúdio  da Top Mídia  e/ou
cada um em seu local e juntar no formato
com  entrevistador/interlocutor  e
convidados  que  aparecem  em  telas
simultaneamente com execução de Richard
e  Top  Mídia
-  listar  temas  técnicos  para  Top  Mídia
gravar  com  equipe  no  escritório  COSEMS
-  listar  pontos  e  ações  mais  marcantes
sobre covid  e  atuação do COSEMS e  SMS
para Top Mídia fazer peça como um vídeo..
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WEB  Reunião  Grupo  de
Saúde Mental.

A reunião tem por objetivo articular práticas e
estratégias na construção de políticas públicas
em  Saúde  Mental,direcionadas  às  crianças  e
adolescentes privados(as) de liberdade.

Assessoria  técnica  e  Assessoria
Jurídica COSEMS.

Discussão  e  aprovação  de  pontos  de
relevantes  para  o  fortalecimento  dos
serviços de saúde mental.

Orientações técnicas  e jurídicas a
Gestora  do  município  de  mãe
D’agua.

Orientação  frente  a  vacina junto  profissional
médico no município de Mãe D'água.

Assessoria técnica e Assessoria 
Jurídica do COSEMS-PB.

Aprovação e discussão dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
dos serviços de saúde nos municípios

Confecção de Acordo de Trabalho Acordo entre  os  funcionários  do COSEMS-PB
esclarecendo  os  dias  que  serão  usufruídos
pelos  feriados,  devido  a  excepcional
antecipação por parte do estado da Paraíba. 

Assessoria Jurídica. Encaminhado  para  conhecimento  de
todos os funcionários do COSEMS-PB. 

WEB Reunião Interna Equipe Avaliação Fortalecir. Equipe COSEMS-PB, apoiadores. Discussão  e  aprovação  de  pontos  de
relevantes  para  o  fortalecimento  das
regiões de saúde. 
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WEB Bate-papo COSEMS Estabelecer  uma  conversa  informal  entre  os
gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB,  como  também   repassar
informações  e  esclarecer  dúvidas  sobre  as
principais pautas publicadas pelo Ministério da
Saúde e Estado sobre a COVID-19

Equipe e Presidente do COSEMS e 
Gestores Municipais de Saúde

Discussões  realizadas  e  informações
repassadas  contribuindo  para  o
fortalecimento da gestão.

Nota Informativa Conjunta SES e 
COSEMS Nº. 003/2021 

Chegada de nova remessa da vacina, Informe
Técnico - 10ª Pauta deDistribuição. 

Assessoria Jurídica e Assessoria SES. Orientações  aos  gestores  municipais  de
Saúde  quanto  a  chegada  de  remessa  de
vacina. 

WEB Reunião COSEMS-PB e 
CONASEMS

Pauta:  
- Faixa etária de idosos e quantidade de doses
enviadas;
- Doses a menos do que a apresentação em
frasco-ampolas;

Equipe COSEMS-PB, CONASEMS. Encaminhamentos  de  novo  encontro  para
finalizar a análise iniciada. 

WEB Reunião COSEMS-PB e 
CONASEMS

Pauta:  
- Faixa etária de idosos e quantidade de doses
enviadas;
- Doses a menos do que a apresentação em
frasco-ampolas;

Equipe COSEMS-PB, CONASEMS. Finalizou a análise de todas as pautas. 

3ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA
COMISSÃO  INTERGESTORES
TRIPARTITE-2021. 

1.Abertura  dos  Trabalhos:Ministro  de  Estado
da  Saúde,  OPAS/OMS,  Conasems  e
Conass.a)Panorama  da  Pandemia  Covid-19  e

Ministro de Estado da Saúde, Conass, 
Conasems, Assessoia técnica e jurídica
do COSEMS e Gestores Municipais de 

Aprovação e discussão dos pontos de
pauta relevantes para o fortalecimento
dos serviços de saúde nos municípios
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Ações  de  Enfrentamento:i.Painel
epidemiológico  da  Covid-19  –SVS/MS.Gerson
Fernando  Mendes  Pereira–Secretário
Substituto  de  Vigilância  em  Saúde.ii.Plano
Nacional  de  Operacionalização  da  Vacinação
Covid-19  –SVS/MS.Francieli  Fontana  Sutile
Tardetti  Fantinato  –Coordenadora  Geral  do
Programa  Nacional  de  Imunizações.
iii.Situação  dos  Leitos  Covid-19
–SAES/MS.Adriana Melo Teixeira –Diretora do
Departamento  de  Atenção
Hospitalar,Domiciliare  de  Urgência.iv.Missão
Salvar  Vidas  –SE/MS.Reginaldo  Ramos
Machado  –Diretor  do  Departamento  de
Gestão  Interfederativa  e
Participativa.2.Discussões  e  Pactuações:(10
min por Secretariapara abordar o conjunto dos
seus  itens)a)Consolidação  das  Resoluções  da
Comissão  Intergestores  Tripartite
–SE/MS.Reginaldo  Ramos  Machado  –Diretor
do Departamento de Gestão Interfederativa e
Participativa.b)Guia  orientador  para  o
enfrentamento da pandemia Covid-19na Rede
de  Atenção  à  Saúde  –Inclusão  dos  7  passos
para  a  Atenção  Primária  em  Saúde  (APS)–
SAPS/MS.c)Revisão  da  composição  das
equipes  constantes  na  Política  Nacional  de
Atenção Integral à Saúde dasPessoas Privadas
de  Liberdade  no  Sistema Prisional  (PNAISP)–
SAPS/MS.d)Critérios  para  credenciamento  de
equipes, serviços e adesão aos programas da
APS–SAPS/MS.Raphael  Câmara  Medeiros

Saúde
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Parente  –Secretário  de  Atenção  Primária  à
Saúde.e)Responsabilidade  do  financiamento
de  medicamentos  incorporados  para  HIV  e
Hepatites no SUS –SVS/MS.f)Incorporação da
vacina  meningocócica  ACWY  para  pacientes
com HPN e ampliação para adolescentes com
11  e  12  anos–SVS/MS.g)Procedimentos  de
controle e vigilância da qualidade da água para
consumo  humano  e  seu  padrão  de
potabilidade–SVS/MS.Gerson  Fernando
Mendes  Pereira  –Secretário  Substituto  de
Vigilância  em  Saúde.3.Apresentações  e
Discussões:(10 min cada item)a)Panorama das
ações  desenvolvidas  pela  Secretaria  Especial
de Saúde Indígena –SESAI/MS. 

WEB Equipe COSEMS-PB Análise de todas as pautas estado/Ministério
da  Saúde  sobre  as  remessas  das  vacinas
COVID-19.

Equipe COSEMS-PB. Análise concluída.

Orientações  Jurídicas  para  o
município  de  São  Sebastião  do
Umbuzeiro. 

Responder  as  demandas  solicitadas  pelos
gestores municipais da Paraíba

Assessoria  jurídica  e  gestor  do
município

Orientação jurídica encaminhada por e-mail 
para o gestor.

Abril 
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4ª  Reunião  Extraordinária
CIB/2021

Aprovação dos novos grupos prioritários para
vacinação contra a COVID 19 na Paraíba. 

COSEMS, SES. Discussão e aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos 
serviços de saúde nos municípios.

WEB  II  Reunião  Ordinária
da Diretoria do COSEMS-PB 

Acolhimento;
Apresentação do Relatório Anual de 

Gestão 2020 
Apresentação do Relatório da MRP 

Auditoria Externa 20202
Apresentação do Plano Anual de 

Atividades 2021
Encaminhamentos do Conasems e CIT

Encaminhamentos Grupos e Comissões Estaduais
Pauta da Assembleia - 12/04
Pauta da CT/CIB – 13/04
Escuta da Diretoria
Informes:

- Atualização sobre covid, vacinação,
- Atualização sobre Previne Brasil

Diretoria COSEMS Discussão e aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos 
serviços de saúde nos municípios.

WEB Equipe COSEMS
Fluxo de trabalho Equipe COSEMS Foi discutido as melhores maneiras de fluxo

de trabalho entre as assessorias. 
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WEB 3ª Assembleia  Geral
Ordinária do COSEMS-PB

APRESENTAÇÃO/PACTUAÇÃO:
    1. Acolhimento - Dra. Soraya Galdino - 
Presidente do COSEMS-PB
    2. Aprovação da Ata da 2ª Assembleia Geral 
Ordinária COSEMS de 2021 - Dáfia Izidoro - 
Secretária do COSEMS-PB
    3.  Apresentação do Relatório Anual de 
Gestão 2020 e do Relatório da MRP Auditoria 
Externa 20202 – Ana Carolline Carvalho - 
Secretária  Executiva do COSEMS-PB  
    4. Apresentação do Plano Anual de 
Atividades 2021 – Ana Carolline Carvalho - 
Secretária  Executiva do COSEMS-PB  
    5.  Discussão da Pauta e  Encaminhamentos 
das Reuniões do Conasems e  CIT - Dra. Soraya 
Galdino - Presidente do COSEMS-PB 
    6. Discussão da Pauta e  Encaminhamentos 
das Reuniões dos Grupo e Comissões Estaduais
– xxxxx- Assessoria Técnica do COSEMS-PB
    7. Apresentação da Pauta da CIB-PB -  
Assessoria Técnica do COSEMS-PB 
INFORMES:
    1. Atualização sobre covid, vacinação – Anna 
Katarina Galiza - Assessora Técnica do 
COSEMS-PB
    2. Desdobramentos da Atenção Primária à 
Saúde - Michelle Targino - Assessora Técnica 
do COSEMS-PB   
    5. Link de cadastro para "TODOS" os 
gestores no COSEMS; - Dáfia Izidoro - 
Secretária do COSEMS-PB

Equipe COSEMS, Gestores Municipais
de Saúde. 

Discussão e aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos 
serviços de saúde nos municípios.
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 WEB 3ª Reunião Ordinária
da CIB.

endências respostas aos ofícios do COSEMS
- não envio das atas para análise em tempo 
hábil para análise da equipe do COSEMS antes 
da aprovação
- análise 12ª pauta – mais para JP CoronaVac 
- envio prévio dos informes para análise do 
COSEMS antes de publicar 
- retomada ativa do COE e GT de Vigilância da 
CIB 
- documento sobre doses de vacinas para 
Conasems/CIT

COSEMS, SES. Discussão e aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos 
serviços de saúde do estado. 

WEB  Reunião  Equipe
Cosems com ideiaSUS.

Livro: execução e custeio compartilhado (com 
apoio e orientação de @Carol Gama  e 
@Clarissa) 
- Mostra PB Aqui tem SUS
- Curadoria em Saúde (fase II)
- Projeto de Extensão UFPB
- Plataforma IdeiaSUS

Equipe  COSEMS  e  Equipe
responsável pela publicação do livro. 

Encaminhamentos de buscar 
descontos/patrocínios Financeiros pra 
publicação do livro. 

WEB Bate papo COSEMS
Estabelecer  uma  conversa  informal  entre  os
gestores  com  a  equipe  e  Presidente  do
COSEMS-PB,  como  também   repassar
informações  e  esclarecer  dúvidas  sobre  as
principais pautas publicadas pelo Ministério da
Saúde e Estado.

Equipe e Presidente do COSEMS e 
Gestores Municipais de Saúde

Discussões  realizadas  e  informações
repassadas  contribuindo  para  o
fortalecimento da gestão.

WEB  Oficina  E  agora
Gestor

Oficina  de  acolhimento  e  informações
necessárias para gestores em início de gestão. 

Equipe  COSEMS  e  Secretários
Municipais de Saúde

Apresentações  de  pontos  importantes  por
todas  as  Assessorias  do  Cosems  para
gestores em início de gestão. 

WEB Reunião com o GITIS
de Saúde Mental.

apresentação  do  mapa  de  serviços  pela
professora  Ludmila  Correia  e  extensionistas  do
Grupo  LouCid/UFPB  para  o  setor  de  TI  da

Assessoria Jurídica Formação de um comitê
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Corregedoria Geral de Justiça do TJPB seguido de
debate.

Ofício  Conselho  Regional
de Educadores Físicos

Orientações acerca da vacinação dos profissioanis
de educação física.

Assessoria Jurídica Ofício encaminhado ao e-mail institucional. 
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3.5. Atividades do Projeto da Rede Colaborativa para o fortalecimento da gestão municipal do Sistema 
Único de Saúde (SUS) na Paraíba

O  Conselho  Nacional  das  Secretarias  Municipais  de  Saúde  –  Conasems,  em  parceria  com  o  Ministério  da  Saúde,  via  Programa  de
Desenvolvimento Institucional do SUS - PROADI-SUS e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz - HAOC implantou em 2017, o Projeto Rede Colaborativa para
o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, que tem como objetivo principal, ampliar a capacidade técnica dos gestores para melhor e mais forte
atuação dos mesmos nos espaços de discussão no âmbito local, regional, estadual e nacional, como também oferecer ferramentas para auxiliá-los no
enfrentamento de problemáticas relacionadas ao seu cotidiano de gestão.

No quadrimestre em referência,  junto ao  COSEMS, o processo de qualificação e aprimoramento da gestão foi  desenvolvido pela Rede
Colaborativa, tendo um papel fundamental no fortalecimento das regiões de saúde e das secretarias municipais, sendo as atividades desenvolvidas
intensificadas, a partir do apoio aos gestores, suporte técnico, suporte para a organização e consolidação das Comissões Intergestores Regionais
(CIR), na construção e/ou fortalecimento dos vínculos entre gestor e apoiador, visando ampliar a capacidade técnica dos gestores municipais de
saúde, tornando-os protagonistas do processo de fortalecimento das regiões de saúde, mediante a utilização da Educação Permanente, organizando
processos de trabalhos e viabilizando a troca de experiências e compartilhamento de informações de qualidade e em tempo oportuno, construindo
em conjunto, um processo de trabalho participativo, qualificado e descentralizado, fortalecendo as regiões de saúde para a atuação do gestor no
espaço municipal, regional, estadual e nacional do SUS de modo a fortalecer a gestão do SUS na Paraíba.

As  atividades  executadas  foram  em  sua  maior  parte,  voltadas  para  a  Campanha  Nacional  de  Vacinação  contra  a  Covid-19,  mas,
paralelamente, outras temáticas relevantes para a gestão municipal também foram abordadas, a exemplo das discussões sobre o novo modelo de
financiamento da Atenção Primária à Saúde e seus componentes e o Planejamento Regional Integrado.  

Diante  do  cenário  atual,  as  atividades  do  Rede  estão  sendo  realizadas  remotamente,  obedecendo  às  normativas  preconizadas  pelas
autoridades sanitárias, objetivando minimizar o aumento no número do contágio pelo Coranavírus no Estado.  
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Este relatório descreve as atividades desenvolvidas pela coordenação do apoio e apoiadores do Rede Colaborativa, no período de janeiro, a
abril de 2021. 

Na Paraíba, o Rede Colaborativa constitui-se por 01 coordenação e 6 apoiadores, distribuídos da seguinte forma: 

Coordenadora: Michelle Targino Fernandes Ribeiro
Macrorregião I Macro II Macro III Macro

           Apoiadores Ana Maria  Fernandes Paloma Santos Lúcia Leal Pollyana Damaceno João Paulo Resende Christianne Urtiga 
Regiões de Saúde 1ª e 14ª 2ª e 12ª 4ª e 5ª 3ª, 15ª e 16ª 6ª, 7ª e 11ª 8ª, 9ª, 10ª e 13ª
Qd Municípios 25 39 29 41 49 40

137



Seguem abaixo, detalhamento das atividades desenvolvidas pela coordenação do Projeto, e em seguida, as atividades dos apoiadores. 

Coordenação: Michelle Targino F. Ribeiro

JANEIRO
Atividades Objetivos Atores envolvidos Encaminhamentos

Reunião sobre o Plano 
Estadual de Vacinação 
contra a COVID-19

Apresentar o plano estadual de 
operacionalização da vacinação contra a 
COVID-19, com ênfase nos sistemas de 
informação a serem utilizados para a vacinação 
contra a COVID-19

GEVS-SES-PB, Coordenação 
Estadual de Imunização, COSEMS 
e as coordenações regionais de 
imunização das GRS

Bate Papo semanal 
COSEMS

Acolher os novos gestores municipais de saúde,
apresentar a equipe técnica e Rede Colaborativa
e promover um espaço de interação e escuta 
qualificada aos gestores de saúde, no qual eles 
possam se sentir acolhidos e cuidados

Equipe COSEMS, Rede 
Colaborativa e gestores

Repassadas orientações quanto à operacionaliação 
da campanha, infromações sibre as testagens, 
centros Covid e demais dúvidas dos gestores

1ª Reunião de 
Coordenadores Rede 
Colaborativa

Foram tratados os seguintes pontos de pauta: 
Projeto Rede Colaborativa para próximo 
triênio; Acolhimento aos novos gestores, 
relatórios de atividades janeiro e fevereiro; 
proposta de acolhimento conjunto CONASS e 
Conasems

GE e coordenadores estaduais Rede
Colaborativa

Agenda no dia 28/1, com pesquisadores do 
Processo de Avaliação. Informe sobre a reunião de
Coordenação do dia 21/1 está pendente de 
confirmação. Relatório para validação da bolsa- 
enviar até 25/01; Enviar recivos ao HAOC até 
14/01; novo formato do projeto em negociação 
entre Conasems e Hospitais de excelência; enviar 
nome de substituição de apoiador até 15/01

Reunião COSEMS e 
GEPLAG sobre Projeto de 
Fortalecimento e 
Regionalização 

Discutir a proposta de construção do projeto de 
aprimoramento das ações de gestão, 
planejamento e regionalização da saúde na 
Paraíba, conforme Portaria 1.812

SES, COSEMS, coordenaçao rede 
colaboratvia e Seinsf

SES e Seinsf enviará o projeto para contribuições 
do COSEMS e Seinsf

Webinar SES-PB: 
Alinhamento do informe 

Apresentar o Informe Técnico para alinhamento
das informações aos municípios sobre a 

SES, COSEMS, gestores, técnicos 
municipais

Divulgação do informe e orientações aos 
municípios sobre a campanha de vacinação
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técnico da Campanha de 
Vacinação contra Covid-19

operacionalização da campanha nos territórios

Reunião sobre Sistemas de 
Registro de doses da 
Campanha COVID-19 
(SIPNI Campanha)

Debater sobre os sistemas de registro de doses 
da Campanha COVID-19 e 
registro/investigação de eventos adversos pós-
vacinação-EAPV (e-SUS Notifica

Conasems, assessores dos 
COSEMS envolvidos com o tema, 
Rede Colaborativa, além de 
municípios parceiros que ajudam na
disseminação das informações

Orientação aos gestores quanto à importância do 
regitro correto e em tempo oportuno no sistema

Reunião sobre sistema de 
registro Campanha de 
imunização contra COVID-
19 e registro/investigação 
de eventos adversos pós 
vacinação 

Apresentar o sistema de registro de doses da 
Campanha de imunização contra COVID-19 
(SIPNI Campanha) e registro/investigação de 
eventos adversos pós vacinação - EAPV (e-
SUS Notifica)

SES, COSEMS e Rede 
Colaborativa

Orientar os gestores para registro das doses e 
eventos adversos no esus notifica

2ª Reunião de Coordenação 
Rede Colaborativa

Resultados da Pesquisa de Avaliação
GE e coordenadores estaduais Rede
Colaborativa

Reunião Coordenação e 
Apoiadores Rede PB

Relatório de atividade HAOC; relatório 
quadrimestral COSEMS, Boletim Regional 
Covid-19, Oficinas APS, Processo Seletivo PB, 
cadastro gestores

Coordenação e apoiadores Paraíba

Enviar relatório de atividade para a coordenação; 
finalizar o relatório quadrimestral COSEMS dia 
10/02, alinharmos momentos para oficina APS nas
regiões

Reunião CIB Extraordinária
Deliberação para aprovação da Nota Conjunta 
que trata sobre as orientações da campanha 
nacional de vacinação contra a Covid-19 

SES, COSEMS, Rede Colaborativa,
gestores 

Nota aprovada

Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores 
Tripartite -CIT

Discutir sobre os temas da pauta: o panorama 
da pandemia de Covid-19, leitos clínicos e UTI,
abastecimento de insumos e Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação. Prorrogação 
Mais Médicos – SAPS/MS, Portaria sobre as 
Regras do Previne Brasil para 2021: Status 
atual – SAPS/MS, Prorrogação do prazo para 
cadastro no SCES das equipes e serviços da 
Atenção Primária à Saúde credenciados e das 
adesões aos Programas Saúde na Hora e 
Informatiza APS homologadas. 

Ministério da Saúde, CONASS, 
Conasems, OPAS demais 
interessados

Pontos de pauta apresentados e discutidos
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Atividades 
Complementares

-  Comunicação  constante  (através  de  telefonemas  e  whatsapp)  para  alinhamentos  semanais  para  discussão  do  processo  de  trabalho,
atualização das informações, compartilhamento de experiências com apoiadores;

- Organização do fluxo de informações, portarias publicadas recentemente, emisão de alerta para os apoiadores, com intuito de fortalecer o
fluxo que já seguimos;
- Coordenação dos apoiadores no sentido de oferecer subsídios para o desenvolvimento de competências técnicas dos mesmos;
-  Contribuição  e  acompanhando  na  elaboração  do  cronograma  de  atividades  de  campo,  bem como supervisionando  e  dando  suporte
necessário a estas atividades; 
-  Comunicação  constante  com o Grupo Executivo  do Projeto  para  atualização  de fluxos e  tomadas  de  decisões  administrativas  e  ou
pedagógicas relacionadas ao processo de formação;
- Participação nas reuniões entre coordenação de apoio e Grupo Executivo;
- Comunicação constante com assessores do Projeto no Conasems para esclarecimento de dúvidas, atualizações e encaminhamentos; 
- Participação em todas as agendas e eventos do COSEMS, a exemplo Projeto E Agora, Gestor?, Bate Papo do COSEMS, Assembleias
Ordinárias, Reunião de Diretoria;
- Realização de momentos para discussão e alinhamento de normativas publicadas e Notas Técnicas;
- Realização de agenda constante (reuniões) com apoiadores  para escuta das problemáticas das regiões e planejamento das ações do apoio;
- Acolhimento, atualização e cadastro de novos gestores na 2ª e 12ª regiões de saúde;
- Apoio nas 2ª e 12 ª regiões, em virtude de saída da apoiadora;
- Organização de processo seletivo para preenchimento da vaga de apoiadora nas 2ª e 12ª regiões;
- Coordenação e acompanhamento dos cadastros dos novos gestores pelos apoiadores;
- Mobilização para divulgação da Live: A importância da vacinação contra COVID-19; 
- Direcionamento aos apoiadores para orientação aos Gestores quanto ao cadastro no SEMS, para atualizar dados no FNS; 
- Mobilização para divulgação Live: Registro de Informações e o acréscimo da população aos serviços de saúde; 
- Divulgação aos apoiadores para repasse aos municípios sobre a reabertura do Sistema SAIPS para inserção de pedidos de custeio de 
CAPS; 
- Análise e envio aos apoiadores de informes e orientação sobre o Projeto Conectividade;
- Divulgação aos apoiadores para orientação aos gestores com base no Comunicado do COSEMS – acerca da campanha de vacinação; 
- Envio aos apoiadores do informe da CIB acerca da solicitação de pautas para CT-CIB aos municípios; 
- Repasse aos apoiadores de informações para ampla divulgação do Projeto ImunizaSUS; 
- Repasse e orientações para o registro da vacina contra COVID-19 no Sistema para divulgação pelo apoiadores; 
- Divulgação Comunicado COSEMS-PB 001/2021; 
- Divulgação sobre a habilitação do sistema de registro de doses ( Ambiente de produção); 
- Repasse aos apoiadores para divulgação do informe sobre Alerta aos gestores, sobre a não existência da vacina para aquisição em rede 
particular; - Repasse aos apoiadores para divulgação aos gestores sobre alerta acerca do prazo para a homologação do SIOPS; 
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- Divulgação aos apoiadores da Nota Informativa COSEMS-PB 01/2021, sobre a vacina nos profissionais de saúde; 
- Divulgação do material produzido pelo Conasems sobre o SI- PNI módulo Campanha; 
- Divulgação do Bate Papo semanal COSEMS – PB 
- Envio Legislações Diárias com portarias que contemplam municípios da PB aos apoiadores; 
- Apoio técnico e orientações das demandas dos apoiadores; 
- Envio aos apoiadores do monitoramento DIGISUS para análise, repasse e orientações aos gestores; 
- Orientação aos gestores sobre manutenção do custeio dos centros covid;
- Envio aos apoiadores do monitoramento da capitação ponderada, para análise e repasse aos gestores.
- Outras atividades complementares. 

FEVEREIRO

Bate Papo semanal 
COSEMS

Acolher os novos gestores municipais de saúde,
apresentar a equipe técnica e Rede Colaborativa
e promover um espaço de interação e escuta 
qualificada aos gestores de saúde, no qual eles 
possam se sentir acolhidos e cuidados

Equipe COSEMS, Rede 
Colaborativa e gestores

Repassadas orientações quanto à operacionaliação 
da campanha, infromações sibre as testagens, 
centros Covid e demais dúvidas dos gestores

1ª Assembleia Geral 
Ordinária do COSEMS

Apresentação da missão, objetivos, projetos 
estratégicos e ações do COSEMS, campanha 
nacional de vacinação contra Covid-19, boletim
de avaliação da gestão COSEMS, 
desdobramentos da Atenção Primária à Saúde e 
Acolhimento aos gestores de saúde da Paraíba a
ser realizado por macro em 3 webs, dias 04, 11 
e 18 de fevereiro.

COSEMS, Rede Colaborativa, 
gestores de saúde

Enviar questionamento ao Conasems sobre 
posição quanto ao pagamento por desempenho aos
profissionais de saúde

Reunião Ordinária 
Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB

Deliberou e pactuação de questões importantes 
dos municípios Paraibanos, com aprovações 
importantes da implantação de novos serviços, 
cirurgias eletivas, Câmaras Frias – municípios 
contemplados, Vacinação contra COVID-19, 
Investimento rede de frios, informes das áreas 
técnicas, e outros assuntos de interesse geral 
dos municípios Paraibanos

SES, COSEMS, Rede Colaborativa 
e gestores municipais

Pontos de pauta aprovados

Reunião sobre Tabela 9.4 
(Transferências de 

Discutir sobre Transferências de Recursos 
Federais por Programa de Trabalho) dos 

Coordenação-Geral de 
Fortalecimento da Gestão dos 

COSEMS e Rede qualificados para apoiar os 
gestores no que tange a tabela 9.4 do DigiSUS
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Recursos Federais por 
Programa de Trabalho) do 
DIGISUS

Relatórios Anuais de Gestão no Sistema 
DigiSUS Gestor / Módulo Planejamento 
(DGMP)

Instrumentos de Planejamento do 
SUS, do Departamento de Gestão 
Interfederativa e Participativa do 
Ministério da Saúde, com a 
participação do CONASS, 
Conasems, SEMS, SES e 
COSEMS.

Reunião Coordenação e 
nova apoiadora

Reunião entre a coordenação e nova apoiadora 
para o repasse das primeiras informações 
inerentes ao fluxo e processo de trabalho do 
apoio e COSEMS

Coordenadora e apoiadora Paloma

Contactar os gestores que ainda não se 
cadastraram no COSEMS, criar grupo de e-mail 
com os gestores da região, fazer a leitura do 
manual do apoiador

Acolhimento aos novos 
gestores: Compreendendo a
Gestão do SUS

Acolher os gestores municipais de saúde das 3 
macrorregiões, abordando assuntos relevantes 
para a gestão municipal, como: planejamento e 
regionalização em saúde, assistência 
farmacêutica, atenção primária em saúde, 
vigilância em saúde, redes de atenção à saúde, 
em formato remoto e em 3 webs acontecendo 
simultaneamente

SEMS, SES, COSEMS, Rede 
Colaborativa e gestores municipais 
de saúde

COSEMS encaminhjar as apresentações aos 
gestores e publicar no site do COSEMS

Reunião com a Curadoria 
Ideia/Fiocruz

Tratar sobre a continuidade da produção das 
experiências acompanhadas pela curadoria

Equipe Fiocruz, UFPB, COSEMS e
coordenação Rede Colaborativa

Encaminhamento: Previsão para conclusão das 
produções em fevereiro; fechar orçamento com a 
gráfica; previsão para publicação do livro em 
agosto; realizar a oficina de escuta em abril; fazer 
a avaliação do Termo de Cooperação

Webinar Conasems sobre 
CNES

Tratar sobre a Portaria n. 60/2020, que define as
regras de validação das equipes e serviços da 
Atenção Primária à Saúde, para fins da 
transferência dos incentivos financeiros federais
de custeio.

Conasems, COSEMS, Rede 
Coordenadora

Conasems encaminhará relação dos municípios 
pendentes para adequação e apoiadores orientarão 
para regularização do cadastro

Reunião Conasems e Rede 
Colaborativa

Informado aos Apoiadores quanto a 
reformulação do Projeto para o triênio, como 
também foram discutidos assuntos importantes 
no que dizem respeito ao atual momento 

Conasems, GE, Rede Coordenadora

Encaminhamento: Projeto será reformulado tendo 
em vista questões fiscais. Passará de 179 para 235 
apoiadores (os apoiadores extras serão inclusos) O
Rede será financiado por 3 hospitais de excelência
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vivenciado: contexto da vacina contra COVID-
19, cenário de desafios; Curso para os gestores (
previsão a partir de março 2021); ImunizaSUS; 
Curso ACS, Papel do apoio no intuito de 
apropriar os gestores de informações, entre 
outras

– HAOS HSL e Beneficência portuguesa, O 
Conasems e hospitais estão negociando a forma de
contratação dos apoiadores: se será bolsa, CLT, 
CNPJ, Continuidade garantida, até março o 
HAOC pagará a bolsa. Em abril, já entra o novo 
formato, mantêm carga horária e valores atuais

Reunião com GT do Projeto
de aprimoramento do 
planejamento, gestão e 
regionalização

Alinhar a metodologia que será utilizada na I 
oficina do Projeto de aprimoramento do 
planejamento, gestão e regionalização

Consultor executivo do projeto, 
SES, COSEMS, Seinsf e Rede 
colaborativa

Reunião dia 19/02 para apresentação do termo de 
referência e divisão das atribuições

Oficina Coordenação Rede 
Colaborativa – SIOPS

Oficina sobre sensibilização sobre a 
alimentação do Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS

GE, Coordenadores de apoio, 
assessora técnica do Conasems, 
Seinsf

pequenos flyers e vídeos do Mauro para 
mobilização. Os flyers trarão as sanções e 
penalidades previstas, a indicação de: “para 
maiores informações, procure o Apoiador 
COSEMS”; os vídeos serão direcionados aos 
secretários de saúde e aos prefeitos, com breve 
conteúdo informativo (10-20s). Live do Manual do
Gestor, que trará novamente o tema. Atenção à 
uniformidade dos dados, que o SIOPS é a 
referência da Plataforma Brasil (FNS - Fundo 
Nacional de Saúde) dos dados dos gestores 
municipais.

Lançamento do Guia da 
Estratégia Apoiador 
Conasems-COSEMS

Lançar o Guia da Estratégia Apoiador 
Conasems-COSEMS, que tem o objetivo de 
apresentar algumas diretrizes da estratégia 
Apoiador, baseado na experiência de formação 
e capacitação das equipes de Apoio realizadas 
ao longo do triênio no Rede Colaborativa

Vice-Presidente do Conasems, 
diretora executiva de 
Responsabilidade Social do HAOC,
coordenadora geral de Cooperação 
Interfederativa, Grupo Executivo do
Projeto e todos os integrantes do 
Rede Colaborativa

Fazer ampla divulgação do guia e organizar a 
retomada da discussão nos territórios

Reunião GT do Projeto de 
fortalecimento e 
regionalização

Apresentação do Termo de Referência da I 
oficina que acontecerá dia 23 e divisão das 
atribuições por instituição

Consultor executivo do projeto, 
SES, COSEMS, Seinsf e Rede 
colaborativa

COSEMS ficará responsável pelo acolhimento e 
dinâmica de apresentação dos participantes.

3ª Reunião Extraordinária Repactuação dos critérios e grupos prioritários SES, COSEMS, Rede Colaborativa Ponto de pauta aprovado
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da Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB

para vacinação contra covid-19, conforme 
Plano Nacional de operacionalização da 
campanha na Paraíba

e gestores municipais

Reunião com a Presidente 
do COSEMS-PB e 
Conasems

Pauta Vacinação e combate à Covid – 19. 
Fragilidades relatadas pelos apoiadores do 
SIPNI, entre eles a impossibilidade de 
edição/exclusão do registro.

Presidente e Assessoria Técnica 
COSEMS, coordenadora Rede 
Colaborativa e assessoria técnico 
Conasems

Análise dos dados no LocalizaSUS e no E SUS 
notifica. Fazer um comparativo da base estadual 
com a base nacional . O Conasems enviará ao 
COSEMS relatório com quantitativo recebido pelo
estado e distribuídos aos municípios

1ª Oficina do Projeto de 
aprimoramento do 
planejamento, gestão e 
regionalização

Assunto: Apresentar o Projeto Aprimoramento 
das ações de Planejamento e Regionalização da 
Saúde na Paraíba; Alinhar os atores os 
conceitos planejamento ascendente e 
regionalização; Aproximar os atores dos três 
entes que estarão trabalhando em conjunto nas 
regiões e macrorregiões de saúde; Identificar 
potencialidades, desafios, estratégias e espaços 
nas regiões de saúde para desenvolvimento dos 
objetivos do projeto.

Seinsf, SES, COSEMS, Rede 
Colaborativa, consultor executivo e 
orientadores do projeto

Construção do Mapa de potencialidades, desafios, 
estratégias e espaços para início do projeto em 
cada região; Cronograma de primeiros encontros 
entre os atores para planejamento conjunto do 
primeiro encontro na região e Listas de contatos 
dos atores das regiões

Reunião Conasems e Rede 
Colaborativa

ImunizaSUS. O Conasems solicita o apoio dos 
COSEMS e apoiadores para intensificar a 
divulgação para os profissionais de saúde 
realizarem a inscrição no curso ImunizaSUS. A 
capacitação é direcionada para profissionais de 
nível técnico e superior que trabalha 
diretamente em salas de vacina. 10 meses de 
curso. Será possível realizar a inscrição sem ter 
a vinculação com o cadastro no CNES (pois 
muitos relatos de prof. que não estão 
conseguindo se inscrever por não estarem 
cadastrados no CNES ainda). - Pelo ultimo 
monitoramento recebido hoje, a Paraíba tem 
111 municípios inscritos na Paraíba. Ideal que 
duas pessoas de cada UBS realizem o curso. 

Conasems, assessoria de 
comunicação dos COSEMS e 
coordenadores da Rede 
Colaborativa

Intensificar a participação dos profissionais do 
curso
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São 94.000 vagas. Certificado de participação

Reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite 
(CIT)

Discutir assuntos importantes para a saúde do 
país a exemplo: do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação Covid-19, 
Panorama da Pandemia Covid-19 e Ações de 
Enfrentamento, . Operação Vida: atualização da
situação do transporte de pacientes Covid-19, 
Painel epidemiológico da Covid-
19,financiamento de Leitos UTI Covid-19, 
Responsabilidade do financiamento de 
medicamentos incorporados no SUS, 
atualização dos critérios de dispensação das 
canetas de insulina humana.

MS, OPAS, CONASS, Conasems e 
demais interessados

Apresentação, discussão e aprovação dos pontos 
de pauta

- Comunicação constante com apoiadores (através de telefonemas e whatsapp) para alinhamentos semanais para discussão do processo de
trabalho, atualização das informações, compartilhamento de experiências;

- Organização do fluxo de informações, portarias publicadas recentemente, emissão de alerta para os apoiadores, com intuito de fortalecer o
fluxo que já seguimos;
- Coordenação dos apoiadores no sentido de oferecer subsídios para o desenvolvimento de competências técnicas dos mesmos;
-  Contribuição  e  acompanhando  na  elaboração  do  cronograma  de  atividades  de  campo,  bem como supervisionando  e  dando  suporte
necessário a estas atividades; 
-  Comunicação  constante  com o Grupo Executivo  do Projeto  para  atualização  de fluxos e  tomadas  de  decisões  administrativas  e  ou
pedagógicas relacionadas ao processo de formação;
- Participação nas reuniões entre coordenação de apoio e Grupo Executivo;
- Comunicação constante com assessores do Projeto no Conasems para esclarecimento de dúvidas, atualizações e encaminhamentos; 
- Participação em todas as agendas e eventos do COSEMS;
- Realização de momentos para discussão e alinhamento de normativas publicadas e Notas Técnicas com apoiadores e assessoria COSEMS;
- Realização de agenda constante (reuniões) com apoiadores  para escuta das problemáticas das regiões e planejamento das ações do apoio;
- Coordenação e acompanhamento dos cadastros dos novos gestores pelos apoiadores;

- Acompanhamento do Projeto ConectSUS;

- Divulgação aos apoiadores para orientação aos gestores com base no Comunicado do COSEMS – acerca da campanha de vacinação;

- Envio aos apoiadores do informe da CIB acerca da solicitação de pautas para CT-CIB aos municípios;

- Repasse aos apoiadores de informações para ampla divulgação do Projeto ImunizaSUS;
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- Repasse e orientações para o registro da vacina contra COVID-19 no Sistema para divulgação pelos apoiadores;

- Repasse aos apoiadores para divulgação aos gestores sobre alerta acerca do prazo para a homologação do SIOPS;

- Divulgação aos apoiadores da Nota Informativa COSEMS-PB 01/2021, sobre a vacina nos profissionais de saúde;

- Divulgação dos materiais produzidos pelos Conasems;

- Divulgação do Bate Papo semanal COSEMS – PB

- Envio Legislações Diárias com portarias que contemplam municípios da PB aos apoiadores

- Apoio técnico e orientações das demandas dos apoiadores;

- Envio aos apoiadores do monitoramento DIGISUS para análise, repasse e orientações aos gestores;

- Orientação aos gestores sobre manutenção do custeio dos Centros Covid;

- Orientação aos apoiadores para monitoramento quanto à adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE);

- Orientações aos apoiadores sobre SI PNI e E SUS notifica;

- Orientação aos apoiadores e gestores quanto a mudança no formulário para validação da bolsa do Programa Mais Médicos;

- Orientação aos apoiadores quanto à adequação das equipes que ainda não estavam cadastradas conforme a Portaria 60/20;

- Participação nas reuniões com Grupo Executivo do Projeto Rede;

- Comunicação com Assessores Técnicos do Conasems para esclarecimentos de dúvidas sobre Previne Brasil, SIOPS, curso ImunizaSUS;

MARÇO

2ª Assembleia Geral 
Ordinária do COSEMS

Apresentação da ata da reunião anterior, 
apresentação da Diretoria do COSEMS e 
discussão, da Mesa Temática Vigilância em 
Saúde: a força da vacinação no enfrentamento a
pandemia de covid, sob a ótica nacional e na 
Paraíba e diversos informes relevantes a gestão 
municipal: SIOPS, APS e encaminhamentos da 
reunião do CONARES.

COSEMS, gestores municipais, 
Rede Colaborativa, Secretário de 
Vigilância em Saúde, SVS/MS e 
secretário executivo de Gestão da 
Rede de /unidades de saúde do 
estado da Paraíba

Pontos de pauta apresentados e discutidos

2ª Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB

Discutidos e aprovadas pautas importantes dos 
municípios Paraibanos: Aprovação do rateio da 
Portaria 3.712 de 22 de dezembro de 2020; 
Aprovação do Plano Estadual de Atenção à 

COSEMS, SES, gestores 
municipais e Rede Colaborativa

Pontos de pauta aprovados
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Pessoa com Transtorno Mental em conflito com
a Lei; Aprovação de Remanejamento de 
Recursos de MAC; Aprovação de Implantação 
de CAPS e instituição do grupo condutor da 
Rede de Atenção á Saúde –GCRAS. Também 
foram passados informes gerais , das áreas 
técnicas GEPLAG/GEVS (incluindo as 
questões da vacina COVID-19)

Reunião de Coordenação 
Rede Colaborativa e GE

Refletir sobre o enfrentamento à pandemia, 
considerando a identificação das necessidades 
dos territórios, o incentivo ao planejamento das 
ações do apoio e o incentivo ao planejamento 
dos gestores nas regiões de saúde e outros 
assuntos.

Coordenadores estaduais e GE Ampliação da divulgação do curso ImunizaSUS

Reunião da Comissão 
Intergestores Regional - 12ª
região de saúde

Acolher os gestores municipais de saúde, 
eleição Presidente e vice, apresentação das 
atividades do Apoio COSEMS através do 
Projeto Formação Rede Colaborativa para 
Fortalecimento da Gestão, como também da 
dinâmica de funcionamento e o recurso humano
da 12ª Gerência Regional de Saúde. Discusão 
sobre à vacinação contra a COVID-19, o 
Programa Previne Brasil, Instrumentos de 
gestão, dentre outros.

Gestores e técnicos municipais de 
Saúde da 12ª Região de Saúde, o 
diretor Geral do Hospital Regional 
de Itabaiana, técnicos e apoiadores 
da 12ª Gerência Regional de Saúde 
da Paraíba, Apoiadora Institucional,
Coordenadora e Apoiadora 
COSEMS/Rede Colaborativa.

Envio por e-mail o ofício com a indicação do 
técnico municipal para formação da Câmara 
Técnica; construção do calendário de reuniões 
ordinárias, dentre outros.

Reunião do GT do Projeto 
de aprimoramento do 
planejamento, gestão e 
regionalização

Discutir sobre primeiro módulo das oficinas, 
contato com os territórios e preparação dos 
orientadores para a condução das oficinas

SEMS, SES, COSEMS,Rede 
Colaborativa

seleção de materiais para a construção da 
metodologia das oficinas e realização de um 
seminário de abertura de módulo em abril trazendo
os desafios, potencialidades e oportunidades

Webinário Mulher, Saúde e 
Justiça: O impacto da 
pandemia no universo 
feminino

Discutir sobre a força feminina e os impactos 
da pandemia na vida das mulheres. A 
Presidente do COSEMS apresentou um painel

MPF, MPT, MP, COSEMS, SES, e 
coordenação Rede Colaborativa

Reunião da CIR Piemont da Apresentação da nova gerente, apresentação do SES, gestores de saúde, alguns Apresentação do Projeto CER de Araruna para a 
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Borborema - 2ª região de 
saúde

Rede colaborativa, discussão da Rede de 
Atenção à Pessoa com Deficiência, discussão 
da referência em ortopedia e traumatologia em 
Guarabira, debate sobre a vacinação contra a 
COVID19 e os recursos repassados para o 
Enfrentamento da COVID-19 e o 
monitoramento do sistema DIGISUS da 2ª 
Região de Saúde. Além dos gestores municipais
de Saúde presentes, participaram da CIR, o 
gerente e técnicos da Gerência Regional de 
Saúde, técnicos municipais de saúde da 2ª 
Região de Saúde, coordenadora do Apoio da 
Rede Colaborativa e Apoiadora COSEMS

técnicos, apoiadora e coordenação 
Rede Colaborativa

próxima reunião de CIR; envio por e-mail o ofício 
com a indicação do técnico municipal para 
formação da Câmara Técnica; envio aos e-mails 
dos gestores municipais a planilha de referência 
em ortopedia e traumatologia em Guarabira dentre
outros

Reunião da CIR Vale do 
Piancó - 7ª região de saúde

Eleição da mesa diretora, Centro de 
Atendimento Covid, instrumentos de gestão, 
Previne Brasil, Curso ImunizaSUS, Projeto 
Mais Médicos pelo Brasil

SES, gestores de saúde, técnicos e 
coordenação Rede Colaborativa

Eleição da Mesa Diretora, tendo a Gerência eleita 
como Presidente da CIR 

Reunião do Grupo de 
Trabalho do Projeto de 
aprimoramento do 
planejamento gestão e 
regionalização

Apresentação da análise dos Planos Municipais 
de Saúde (2018-2021), repasse dos movimentos
do projeto, organização do cronograma para a 
oficina preparatória dos orientadores regionais.

SES, COSEMS, SEMS e 
coordenação Rede Colaborativa

Apresentação do estudo sobre os Planos elaborado
pelo Seinsf para a proxima reunião

Oficina do Projeto “E 
Agora, Gestor?”

Abordar para os gestores, informações gerais da
Gestão em Saúde, perpassando pelas principais 
temáticas da gestão, a exemplo: Planejamento 
em Saúde, Atenção Primária em Saúde 
Judicialização da Saúde, Financiamento em 
Saúde e por fim a Vacinação contra a COVID-
19

Equipe COSEMS, Rede 
Colaborativa e gestores de saúde

Esclarecimento de dúvidas dos gestores, 
qualificando-os para exercer com mais segurança 
suas atribuições gestoras

Reunião da CIR Vale do 
Mamanguape - 14ª região 
de saúde

Apresentação do Projeto de aprimoramento do 
planejamento, gestão e regionalização, Previne 
Brasil, campanha vacinação contra Covid-19.

SES, gestores de saúde, técnicos, 
coordenação, apoiadora Rede 
Colaborativa e orientadores do 
Projeto de fortalecimento

Gestores enviar ofício com a indicação para 
composição do GT do projeto
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Reunião Diretoria 
COSEMS e Presidentes de 
CIR

Apresentação do Projeto de aprimoramento do 
planejamento, gestão e regionalização seus 
objetivos, sua operacionalização nas Regiões de
Saúde, a interação entre os diversos apoios, a 
plataforma a ser trabalhada e os resultados 
esperados com o Projeto

Toda equipe COSEMS, Diretoria 
do COSEMS, Presidentes e Vice-
Presidentes de CIR, Rede 
Colaborativa, , áreas técnicas da 
SES e os responsáveis pelo 
desenvolvimento do Projeto

Realização de atividades formativas, iniciando no 
dia 8 de abril, com um Seminário com 
participação de André Bonifácio e Eugênio Vilaça,
para discutir as práticas de planejamento. - 
Realização de oficinas da Pactuação 
Interfederativa, nas regiões de saúde pela SES e 
COSEMS. -Reuniões extraordinárias nas CIRs 
para apresentação do Projeto nas regiões de saúde 
e adesão dos municípios ao projeto.

Reunião Coordenação GE e
Rede Colaborativa

Discutir sobre a integração da Rede de Apoio 
com a comunicação dos COSEMS. Pergunta 
reflexiva: como a comunicação e a coordenação
do apoio se articulam para desenvolver ações 
síncronas nos territórios?

GE, coordenadores de apoio e 
assessores de comunicação dos 
COSEMS

disponibilização de peças para as prefeituras para 
divulgação de medidas preventivas Covid-19. 
Compartilhar material com equipe de 
comunicação dos COSEMS. Preparar lives para os
municípios

Reunião do GT do Projeto 
de aprimoramento do 
planejamento gestão e 
regionalização

repasses da semana, discussão sobre o material 
do Plano Estadual, organização do seminário na
abertura do módulo

SES, COSEMS, SEMS e 
coordenação Rede Colaborativa

Inserir na pauta da Assembleia COSEMS, o 
projeto e intensificar no E Agora Gestor?

Reunião Rede Colaborativa 
Paraíba

Discutir sobre o processo de trabalho, 
pontuando alguns assuntos em pauta entre os 
gestores: Covid-19, Acompanhamento registro 
Doses; Projeto Conectividade, Pesquisa Tic 
Saude Participação da coordenação nas 
Reuniões CIRs; Formulário Kit intubação, 
Formulário consumo de oxigênio e 
disponibilidade de insumo, Relatório HAOC e 
demais assuntos inerentes ao apoio

Coordenação e Apoiadores

Acionar gestores sobre projeto conectividade; - 
Contactar municípios conforme planilha TIC 
Saúde; - Reforçar junto aos municípios o 
preenchimento dos formulários KIT e Intubação e 
consumo de Oxigênio; - Encaminhar o Relatório 
mensal até o dia 25/03 e acompanhar o percentual 
de alimentação de doses no SI-PNI pelos 
municípios, acionando e orientando aqueles que 
apresentarem alimentação abaixo de 50%.

Reunião Equipe COSEMS 
Fechamento do Plano anual de atividades do 
COSEMS 2021

Equipe Cosems e coordenação Rede
Colaborativa

Secretaria executiva apresentará planejamento ao 
comité de ética e planejamento

Reunião Extraordinária CIR
Cariri Oriental 15ª região de
saúde

Apresentação do Projeto Planejamento 
aprimoramento, planejamento e regionalização 
da Paraíba, e contou com a presença de todos os
representantes do Projeto na 2ª Macro. Após 

Representantes da região de saúde, 
apoio e coordenação Rede 
Colaborativa, orientadores do 
Projeto e SES

Pactuado até o dia 26/03/2021 o envio dos ofícios 
apresentando os representantes dos municípios 
para participação do projeto. Agendado para o dia 
14/04/2021, às 13h30min a primeira oficina
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apresentação municípios puderam discutir sobre
as representações dos municípios, que após 
alinhado, cada município irá enviar 2 
representantes, sendo um desses para fazer 
parte também da Câmara Técnica da CIR, e os 
gestores terão livre acesso pra acompanhar o 
Projeto

Reunião Coordenação Rede
Colaborativa e GE

Discutir sobre a seguinte pauta: Levantamentos 
Conasems (InfoSUS, Qualifar, Necessidades de
oxigênio e insumos), Cards Publicações e 
Pesquisa, Apresentação Relatórios de 
Atividades e demais informes

Grupo Executivo e Coordenadores 
da Rede Colaborativa

Criar subgrupo de análise e construção de 
propostas para relatório do triênio 2021/23. Pautar 
no GE essa estratégia e seus primeiros passos

Bate Papo COSEMS
Promover um espaço de interação e escuta 
qualificada aos gestores de saúde, no qual eles 
possam se sentir acolhidos e cuidados

Equipe COSEMS, Rede 
Colaborativa e gestores

Repassadas orientações quanto à campanha 
nacional de imunização contra a covid-19, APS e 
Projeto de fortalecimento

3ª Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores 
Tripartite - CIT

Panorama da  Pandemia Covid-19 e  Ações  de
Enfrentamento;  Consolidação  das  Resoluções
da  Comissão  Intergestores  Tripartite;  Guia
orientador  para  o  enfrentamento  da  pandemia
Covid-19  na  Rede  de  Atenção  à  Saúde  –
inclusão dos 7 passos para a APS; Revisão da
composição das equipes constantes na PNAISP;
Critérios  para  credenciamento  de  equipes,
serviços  e  adesão  aos  programas  da  APS;
Responsabilidade  do  financiamento  de
medicamentos  incorporados  para  HIV  e
Hepatites  no  SUS;  Incorporação  da  vacina
meningocócica  ACWY  para  pacientes  com
HPN e ampliação para adolescentes com 11 e
12 anos; Procedimentos de controle e vigilância
da qualidade da água para consumo humano e
seu  padrão  
de  potabilidade;  Nota  técnica  que

Ministro de Estado da Saúde, 
OPAS/OMS, Conasems e Conass.

Pontos de pauta apresentados, discutidos e 
aprovados
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operacionaliza  a  mudança  dos  medicamentos
para  hepatites  virais  do  Componente
Especializado  da  Assistência  Farmacêutica
(CEAF)  para  o  Componente  Estratégico  da
Assistência  Farmacêutica  (CESAF);
Treinamento  dos  Agentes  Comunitários  de
Saúde (ACS) sobre calendário vacinal – Conass
e Conasems; Certificado de reconhecimento de
desempenho dos municípios no âmbito da APS

Atividades 
Complementares

- Comunicação constante com apoiadores (através de telefonemas e whatsapp) para alinhamentos semanais para discussão do processo de
trabalho, atualização das informações, compartilhamento de experiências;

- Organização do fluxo de informações, portarias publicadas recentemente, emisão de alerta para os apoiadores, com intuito de fortalecer o
fluxo que já seguimos;
- Coordenação dos apoiadores no sentido de oferecer subsídios para o desenvolvimento de competências técnicas dos mesmos;
-  Contribuição  e  acompanhando  na  elaboração  do  cronograma  de  atividades  de  campo,  bem como supervisionando  e  dando  suporte
necessário a estas atividades; 
- Comunicação constante com o Grupo Executivo do Projeto para atualização de fluxos e tomadas de decisões administrativas;
- Participação nas reuniões entre coordenação de apoio e Grupo Executivo;
- Comunicação constante com assessores do Projeto no Conasems para esclarecimento de dúvidas, atualizações e encaminhamentos; 
- Participação em todas as agendas e eventos do COSEMS, a exemplo do Projeto E Agora, Gestor?, Bate Papo do COSEMS, Assembleias
Ordinárias, Reunião de Diretoria;
- Realização de momentos para discussão e alinhamento de normativas publicadas e Notas Técnicas;
- Realização de agenda constante (reuniões) com apoiadores  para escuta das problemáticas das regiões e planejamento das ações do apoio;
- Articulação com a SES para a realização de oficinas para os municípios sobre a Pactuação Interfederativa 2021;
- Envio aos apoiadores do informe da CIB acerca da solicitação de pautas para CT-CIB aos municípios;
- Repasse aos apoiadores de informações para ampla divulgação do Projeto ImunizaSUS; 
- Repasse e orientações para o registro da vacina contra COVID-19, como também, registro das queixas técnicas no Sistema para divulgação
pelos apoiadores;
- Divulgação dos materiais produzidos pelos Conasems;
- Divulgação dos eventos do COSEMS – PB;
- Envio Legislações Diárias com portarias que contemplam municípios da PB aos apoiadores;
- Apoio técnico e orientações das demandas dos apoiadores;
- Envio aos apoiadores do monitoramento DIGISUS para análise, repasse e orientações aos gestores;
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- Orientação aos gestores sobre Centros Covid;
- Orientação aos apoiadores para monitoramento quanto à adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE);
- Orientações aos apoiadores sobre SI PNI e E SUS notifica;
- Orientação aos apoiadores e gestores quanto a mudança no formulário para validação da bolsa do Programa Mais Médicos;
- Orientação aos apoiadores e gestores quanto a renovação da adesão ao Projeto Mais Médicos pelo Brasil;
- Orientação aos apoiadores quanto à adequação das equipes que ainda não estavam cadastradas conforme a Portaria 60/20;
- Participação nas reuniões com Grupo Executivo do Projeto Rede;
- Mobilização junto aos apoiadores para preenchimento pelos gestores, do formulário da necessidade de oxigênio e insumos - Conasems;
- Comunicação com Assessores Técnicos do Conasems para esclarecimentos de dúvidas sobre Previne Brasil, curso ImunizaSUS, DIGISUS;
- Outras atividades complementares.

ABRIL

Reunião de Equipe 
COSEMS

Revisão de demandas e encaminhamentos 
Equipe COSEMS e coordenação 
Rede Colaborativa

Demandas revisadas e atribuídas responsáveis com
prazo para finaliza-las

Reunião Planejamento Rede
Colaborativa PB

Apresentar estudo sobre Relatórios de 
atividades do grupo PB

Coordenação e apoiadores Rede PB
Fazer reuniões individuais para escuta, 
considerações e sugestões de apromoramento dos 
relatórios de atividades

Reunião Extraordinária da 
Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB

Deliberar para aprovação, a vacinação do 
Grupos prioritários (comorbidades)

SES, COSEMS, Rede Colaborativa,
gestores e técnicos

Ponto de pauta aprovado. Para comprovação da 
comorbidade será necessário a apresentação de 
laudo ou receita. Vacinar comorbidade por faixa 
etária descrescente, após vencer idosos de 65 a 69 
anos

Reunião de avaliação e 
revisão FortaleCIR

Dar seguimento à avaliação e revisão do Projeto
FortaleCIR

Equipe COSEMS e coordenação 
Rede Colaborativa

Agendar reunião com apoiadores para avaliação 
do projeto para diagnóstico das problemáticas das 
regiões

Reunião Coordenação Rede
Colaborativa

Apresentar a Rosana Bonanho: nova analista do
HAOC e apresentação proposta novo triênio 
2021-2023

Coordenadores estaduais e GE

Apresentada por Andreza, a proposta do projeto 
para o novo triênio 2021-2023 e a riação do GT 
Facilitador com alguns coordenadores 
participantes

Webinário de 
Fortalecimento do 
Planejmento Regional da 
Paraíba 

Discutir sobre a temática: Planejamneto e Rede 
de Saúde - Desafios e Perspectivas em tempos 
de Pandemia por Covid-19 

Prof. André Bonifário, Prof. 
Eugênio Vilaça, COSEMS, SES, 
SEMS, Rede Colaborativva, 
gestores e demais interessados

Fortalecer as regiões de saúde destacando o 
processo de governança das Redes de Atenção à 
Saúde nas Regiões de saúde, o planejamento 
regional integrado, construção dos novos arranjos 
da gestão do SUS especialmente nesse momento 
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de pandemia, dentre outros pontos de suma 
relevância para Saúde Pública através das Oficinas
do Projeto.

Reunião de Diretoria 
COSEMS-PB

Apresentar o Relatório Anual de Gestão 2020 3;
apresentaçar o Relatório da MRP Auditoria 
Externa 20202; apresentar o Plano Anual de 
Atividades 2021; apresentar os 
encaminhamentos do Conasems e CIT; 
Apresentar os encaminhamentos Grupos e 
Comissões Estaduais; discutir a Pauta da 
Assembleia - 12/04; Pauta da CT/CIB – 13/04; 
Escuta da Diretoria e Informes: - Atualização 
sobre covid, vacinação, - Atualização sobre 
Previne Brasil - Apoio e Divulgação ao Projeto 
de Aprimoramento, Gestão e Regionalização – 
SES, SEMS e COSEMS-PB

COSEMS, Diretoria COSEMS e 
Rede Colaborativa

Pontos de Pauta discutidos direcionados para 
apresentação e discussão na Assembleia Ordinária 
do COSEMS.

3ª Assembleia Geral 
Ordinária do COSEMS

Acolhimento; Aprovação da Ata da 2ª 
Assembleia Geral Ordinária COSEMS de 2021;
Discussão da Pauta e Encaminhamentos das 
Reuniões do Conasems e CIT; Discussão da 
Pauta e Encaminhamentos das Reuniões dos 
Grupo e Comissões Estaduais; Apresentação da
Pauta da CIB-PB; e informes: Atualização 
sobre Covid- 19, vacinação; Desdobramentos 
da Atenção Primária à Saúde; Apoio e 
Divulgação ao Projeto de primoramento, 
Gestão e Regionalização; Aprovação pela 
Diretoria - Relatório Anual de Gestão 2020, 
Relatório da MRP; Auditoria Externa 20202 e 
Plano Anual de Atividades 2021 e Link de 
cadastro para "TODOS" os gestores no 
COSEMS

COSEMS, Rede Colaborativa e 
gestores de saúde

Pontos de pauta apresentadas e discutidas

Reunião com coordenação Momento entre coordenação e apoiadores, de Coordenação e apoiadores de forma Aprimorar os relatórios com base no detalhamento
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do apoio e apoiadores 
individualmente

forma individual, para conversar pontualmente 
sobre o relatório de atividades da Rede 
Colaborativa, com base em análise feita entre 
janeiro a março, para aprimoramento do 
documento e demais assuntos

individual

das dúvidas dos gestores no período e as 
orientações dada pelos apoiadores; colcoar os 
encaminhamentos das discussões; detalhar as 
tividades de EP realizadas e que os apoiadores 
patiicparam e destacar as ações estruturanes 
fazendo uma reflexão sobre o papel do apoio junto
às regiões

4ª Reunião Ordinária da 
comissão Intergestores 
Bipartite - CIB

Deliberar para aprovação a atualização dos 
leitos de contingenciamento COVID 19 da 
Paraíba; a atualização dos leitos de 
contingenciamento COVID 19; a aprovação a 
atualização dos leitos de contingenciamento 
COVID 19; a aprovação do Guia Orientador 
para execução do Projeto Fortalecimento do 
Planejamento Regional; redefinição da 
composição do Grupo Condutor – GC da 
Atualização da Programação da Assistência de 
Média e Alta Complexidade; remanejamento de
recursos MAC, ampliação de SAMU e CEO e 
informes das áreas técnicas da SES

SES, COSEMS, Rede Colaborativa,
gestores e técnicos

1.CIB enviar resoluções, de acordo com as 
deliberações para COSEMS incluir certificação 
digital de Dra. Soraya; 2.CIB/SES/COSEMS 
elaborar documento sobre doses das vacinas a 
menos para Conasems/CIT; 
3. CIB/SES enviar link sobre check list das salas 
de vacina - SES agendar reunião com COSEMS; 
4. CIB enviar todas as atas pendentes para análise 
4.1. envio de todas as atas pendentes da CIB de 
dezembro/2020 até fevereiro/2021 que já foram 
aprovadas mesmo sem o COSEMS ter tido acesso 
para conhecimento e análise para não interferir no 
processo;
4.2. envio da ata da última CIB ordinária de 
março/2021; 
4.3. envio da ata da CIB extraordinária de 
abril/2021
5. CIB/SES reativar GT Permanente da Vigilância 
para demandas vacinação, conforme Ofício nº 
063/2021 enviado nessa data e, 
6. SES enviar e debater com COSEMS 
previamente minuta do informe técnico das pautas 
de vacinas antes de publicar. 

Reunião da Comissão 
Intergestores Regional - 1ª 
região de saúde

Apresentar o Projeto de Fortalecimento do 
Planejamento Regional e indicação da 
Secretária Executiva da CIR

SES, COSEMS, apoiadora, 
coordenadora da Rede 
Colaborativa, gestores e técnicos e 

Visita in-loco aos gestores que estão ausentes da 
CIR
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orientadores do Projeto de 
fortalecimento

Reunião com SES sobre a 
Pactuação interfederativa 
dos indicadores 2021

Discutir sobre o Termo de Referência para a 
oficina de pactuação interfederativa

SES e COSEMS

Oficina se realizará de forma virtual, em 20/04, 
com trabalhos em grupos por regiões de saúde e 
técnicos da SES nas salas para tirar dúvidas dos 
técnicos e gestores

Reunião Equipe - 
Monitoramento COSEMS

Acompanhamento das demandas do COSEMS 
para resposta em tempo hábil

Equipe COSEMS e coordenação 
Rede Colaborativa

Cada referência temática deve dar andamento às 
demandas 

Diálogo Público 
TCU+Cidades Saúde - O 
papel do gestor local no 
combate à pandemia do 
Covid 19

Fornecer informações e orientações técnicas 
sobre a execução de políticas de saúde no 
contexto atual da pandemia, além de 
compartilhar boas práticas de gestão. A 
iniciativa alinha-se também às ações 
desenvolvidas no âmbito do Coopera – 
Programa de Atuação no Enfrentamento da 
Crise da Covid-19, instituído em 2020 pelo 
TCU no intuito de apurar irregularidades, 
orientar os gestores e promover o diálogo.

TCU, COSEMS, Rede Colaborativa
e demais interessados

Reunião Equipe COSEMS 
e Rede Colaborativa

Discutir o Projeto do COSEMS FortaleCIR 
para avaliação e revisão para fase II

Equipe do COSEMS (Secretaria 
Executiva, Assessoria Técnica e 
jurídica) e apoiadores do Projeto da 
Rede Colaborativa.

Finalizar avaliação e revisão do projeto próxima 
reunião 20/04 das 15 às 17h; agendar reunião 
quinzenal entre equipe e rede colaborativa; 
repassar contato de e-mail dos gestores adjuntos 
para COSEMS enviar e-mail solicitando link para 
cadastro.

Oficina Pactuação 
Interfederativa dos 
indicadores 2021

Debater sobre a pactuação interfederativa dos 
indicadores 2021 e sua inserção no Digisus

SES, COSEMS, Rede Colaborativa,
técnicos e gestores municipais

Técnicos e gestores com maior esclarecimento e 
orientações para construirem a pactuação e 
alimentação no Digisus

Reunião Equipe COSEMS 
e Apoiadores - Projeto 
Fortalecir

Discutir sobre assuntos administrativos e 
avaliar os próximos passos do Projeto Fortalecir

COSEMS e Rede Colaborativa
Agendar um momento com Presidentes de CIR 
para retomar a discussão do Fortalecir e agendar a 
reunião com os apaoiadores institucionais da SES

Reunião da Curadoria 
IdeiaSUS/Fiocruz

Discutir sobre a publicação do livro com as 
experiências acompanhadas pela curadoria em 
saúde e Mostra Paraíba Aqui tem SUS

COSEMS, coordenação Rede 
Colaborativa, Fiocruz/IdeiaSUS, 
UFPB

Verificar a possibildade de publicação do livro 
pela Rede Unida. Cronograma COSEMS-PB 
(PROPOSTA)
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18/05 - Oficina de Escrita
15 e 16/06 - Mostra Paraíba Aqui tem SUS
27 e 29/07 - Congresso COSEMS-PB
06/08 - Eleição COSEMS
Nov/Dez - Seminário Gilson Carvalho

Reunião da Comissão 
Intergestores Regional - 3ª 
regiao de saúde

Ocorreu de forma remota, e dos 12 municípios 
que compõem a reunião, 09 estiveram 
presentes, registrando mais de 75,00 %. A 
reunião teve como principais pontos de pauta: 
- Câmara Técnica 3° Região;
- Conferências de Saúde 2021;
-Vacinação contra Influenza e COVID; 
-Orientações sobre a distribuição de insumos 
aos municípios pela 3° GRS;
- Previne Brasil 
- Regulação 
- Informes ( Registro de queixas técnicas – 
Notivisa; Portaria 670/2021 – Qualifar; Portaria
650/2021 – Recursos Centro de Atendimento a 
COVID-19; Guia Orientador – 4ª Edição, 
Questionário TCE e outros assuntos de 
interesse geral da Região)

Gestores, Técnicos Municipais, 
Coordenaçao e Apoio COSEMS, 
Gerente e Apoiadores da 3ª GRS e 
Apoio Institucional.

Dar retorno ao município de Esperança, quanto a 
portaria de nº 3.350/2021.
- Reunião para membros da CT dia 05/05;

Bate Papo COSEMS

Promover um espaço de interação e escuta 
qualificada aos gestores de saúde, no qual eles 
possam se sentir acolhidos e cuidados, como 
também, esclarecer principais dúvidas dos 
mesmos

Equipe COSEMS, Rede 
Colaborativa e gestores

Repassadas orientações quanto à operacionaliação 
da campanha, infromações Centro COVID, 
Previne Brasil e Oficina de pactuação 
interfederativa e projeto de regionalização

Reunião Conasems 
COSEMS - Pactuação 
Interfederativa dos 
Indicadores 2021

Diálogo com assessor do Nilo, Conasems sobre 
a pacutação na CIT da Portaria de 
Concolidação, envolvendo a não 
obrigaatoriedade dos municípios em alimentar o
DigiSUS com a Pactuação interdeferativa 2021 
e outros assuntos

Assessoria Ténica COSEMS, 
Coordenação Rede Colaborativa e 
assessor técnico Conasems

Construir um portfólio de informações sobre a 
imunização, compilar numa pasta e enviar aos 
gestores
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Reunião Equipe - 
Monitoramento COSEMS

Discutir fluxos de e-mails e processo de 
trabalho do COSEMS

COSEMS, Presidente e 
coordenação Rede Colaborativa

Definido fluxo de envio dos e-mails aos gestores e
coordenação rede colaborativa; revisar o e agora 
gestor?, a referência da área deve acompanhar as 
demandas de sua temática. Compartilhar os 
resumos das reuniões para todos da equipe; 
detalhar os e-mails para os apoiadores

Oficina do Projeto "E 
agora, Gestor?"

Abordar para os gestores, informações gerais da
Gestão em Saúde, perpassando pelas principais 
temáticas da gestão, a exemplo: Planejamento 
em Saúde, Atenção Primária em Saúde 
Judicialização da Saúde, Financiamento em 
Saúde e por fim a Vacinação contra a COVID-
19

Equipe COSEMS, Rede 
Colaborativa e gestores de saúde

Esclarecimento de dúvidas dos gestores, 
qualificando-os para exercer com mais segurança 
suas atribuições gestores

Reunião da Comissão 
Intergestores Regionais - 5ª 
região

Reunião para encaminhamento de pauta: 1-
ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO; 2- Proposta da 
sms de Monteiro para atendimento regional dos 
exames de TOMOGRAFIA; 3- 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA POR 
PARTE DA UEPB, VIABILIDDES DE 
AÇÕES NA REDE RAPS-CAPS NA REGIÃO
DO CARIRI OCIDENTAL; 4- INFORMES 
TÉCNICOS: 5ª GRS; COSEMS-PB 5- 
Apresentação do Projeto Aprimoramento das 
Ações de Gestão, Planejamento e 
Regionalização da Saúde na Paraíba

Secretários de saúde da região, 
GRS, Apoiadores institucionais e 
do COSEMS, representantes da 
UEPB, Orientadores 
macrorregional e regional do 
Projeto Aprimoramento das Ações 
de Gestão, Planejamento e 
Regionalização da Saúde na Paraíba

Gestores deverão encaminhar para a 5ª GRS o 
ofício com a indicação de dois técnicos para 
participar do projeto, sendo que um deles irá 
compor a CT da CIR até 31/03; Encaminhar até 
dia 05/04 o dia e horário da Oficina Regional do 
Projeto; Municípios realizarem o levantamento de 
sua necessidade de exames de Tomografia, ver 
com o gestor e o jurídico a questão do repasse do 
pagamento; Reforçar com resolução da CIR a 
solicitação de implantação da UTI na região.

4ª Reunião Ordinária da 
Comissão Intergetores 
Tripartite - CIT

Lançar o “Glossário Lourdes Almeida” da 
Consolidação das Normas do SUS; Lançar a 
Campanha “Proteja, Invista, Juntos – 2021: 
Ano nternacional dos Trabalhadores da Saúde e
Cuidadores”; Assinatura do Termo de 
Compromisso celebrado entre a OPAS e 
Conasems, referente ao Curso: Análise de 
situação de saúde, aplicado a COVID-19 e 

Ministro de Estado da Saúde, 
OPAS/OMS, Conasems e Conass.

Pontos de pauta apresentados, discutidos e 
aprovados
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outras emergências; Panorama da Pandemia 
Covid-19 e Ações de Enfrentamento; Estratégia
Tripartite para o Aprimoramento da Gestão e da
Governança no SUS; Plataforma InvestSUS 
Gestão; Prorrogação de prazos do Programa 
Previne Brasil; Portaria que Institui, em caráter 
excepcional, incentivos financeiros federais de 
custeio no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde a serem 
transferidos, em parcela única, aos municípios e
Distrito Federal para enfrentamento da 
Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) decorrente da covid-
19;.Distribuição dos cartões de saúde dos 
caminhoneiros e caminhoneiras

Atividades 
Complementares

- Suporte aos apoiadores para dúvidas técnicas e orientações quanto ao processo de trabalho;

- Participação nas reuniões semanais do Grupo Executivo do Projeto Rede Colaborativa

- Contato constante com Apoiadores, por meio de whatsapp, e-mails, reuniões virtuais;

- Acompanhamento do número de casos confirmados e de óbitos pela COVID-19;
- Acompanhamento da construção do Boletim Epidemiológico das Regiões de Saúde;
-  Comunicação  constante  (através  de  telefonemas  e  whatsapp)  para  alinhamentos  semanais  para  discussão  do  processo  de  trabalho,
atualização das informações, compartilhamento de experiências;
- Organização do fluxo de informações, portarias publicadas recentemente, emissão de alerta para os apoiadores, com intuito de fortalecer o
fluxo que já seguimos;
- Coordenação dos apoiadores no sentido de oferecer subsídios para o desenvolvimento de competências técnicas dos mesmos;
-  Contribuição  e  acompanhando  na  elaboração  do  cronograma  de  atividades  de  campo,  bem como supervisionando  e  dando  suporte
necessário a estas atividades; 
-  Comunicação  constante  com o Grupo Executivo  do Projeto  para  atualização  de fluxos e  tomadas  de  decisões  administrativas  e  ou
pedagógicas relacionadas ao processo de formação;
- Participação nas reuniões entre coordenação de apoio e Grupo Executivo;
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- Comunicação constante com assessores do Projeto no Conasems para esclarecimento de dúvidas, atualizações e encaminhamentos; 
- Participação em todas as agendas e eventos do COSEMS, a exemplo, Projeto E Agora, Gestor?, Bate Papo do COSEMS, Assembleias
Ordinárias, Reunião de Diretoria;
- Realização de momentos para discussão e alinhamento de normativas publicadas e Notas Técnicas;
- Realização de agenda constante (reuniões) com apoiadores  para escuta das problemáticas das regiões e planejamento das ações do apoio;

- Esclarecimentos aos apoiadores sobre os grupos prioritários para vacinação COVID-19;
- Orientação e divulgação aos apoiadores de materiais informativos a respeito das remessas das vacinas contra à Covid-19 enviadas aos 223 
municípios do Estado da Paraíba;
- Divulgação e orientação sobre o sistema E’SUS Notifica que traz as informações relacionadas a lista de vacinados pela campanha nacional 
contra a COVID19;

- Orientação quanto os registros da Vacina COVID-19 no Si-PNI e monitoramento no E’SUS VE;

- Orientação quanto o preenchimento no Sistema NOTIVISA referente as queixas técnicas da vacinação contra a COVID-19;

- Alerta sobre o prazo para envio da competência março/2021 do CNES;

- Questionário do número de guardas municipais;

-Levantamento dos municípios com mais doses aplicadas do que recebidas apresentadas no vacinômetro
- Divulgação e monitoramento dos municípios que responderam o Formulário de Instrumento de apoio à auditoria CGU e estratégia de 
planejamento da coordenação de imunização sobre a operacionalização do plano de vacinação contra a COVID-19;

- Relatório de Validação dos Centros de referência COVID-19;

- Orientações aos municípios contemplados com equipamentos para refrigeração de vacinas;

- Divulgação da Prorrogação de recurso do Programa Previne Brasil - captação ponderada;
- Articulação junto aos apoiadores para cadastramento dos gestores antigos e novatos no COSEMS que ainda não fizeram o cadastro no 
COSEMS;

- Acompanhamento junto aos apoiadores do levantamento de serviços municipais que realizam intubamento;

- Divulgação e monitoramento dos municípios que responderam o formulário kit de intubação;
- Levantamento dos municípios que não conseguiram terminar a vacinação no público prioritário de 70 a 74 anos para avaliação do 
COSEMS;

- Divulgação e orientação para a adesão de cadernetas de saúde da pessoa idosa;
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- Divulgação da Prorrogação do pagamento dos Centros de Atendimento COVID-19;
- Divulgação e monitoramento dos municípios que responderam ao questionário COSEMS - Necessidades municipais de insumos para 
combate à Pandemia de COVID- 19;
- Divulgação e monitoramento dos municípios que responderam o Formulário para identificação das principais dificuldade e estratégias na 
operacionalização da campanha de vacinação contra a COVID-19;

- Coleta junto aos apoiadores, dos contatos atuais dos estabelecimentos de saúde, de modo a apoiar a realização da pesquisa TIC Saúde;

- Envio diário de e-mail’s com orientações aos apoiadores;

3.6. Atividades da Assessoria de Comunicação

O COSEMS-PB tem desenvolvido um papel  de  suma importância  no que  diz  respeito  ao  fortalecimento  do SUS  como um todo  e  das
Secretarias Municipais de Saúde dentro de suas particularidades. São incontáveis os avanços que a saúde da Paraíba teve ao longo destes últimos
anos através da atuação do COSEMS-PB, sejam eles através de demandas federais como estaduais.

Desde  2015,  a  Top  Mídia  Comunicação  é  a  empresa  responsável  pelo  gerenciamento  de  mídias  sociais  do  COSEMS-PB,  uma  relação
profissional que, aliado à competência do Conselho, tem colocado a instituição em posição de destaque no cenário digital, levando em  consideração,
principalmente, o gerenciamento feito em outros conselhos. 

Durante o 1º quadrimestre de 2021, as principais ações da Assessoria de Comunicação, sempre com a cobertura ou com o acompanhamento
e gerenciamento da Top Mídia, no COSEMS-PB pode-se destacar abaixo:

Para  o primeiro quadrimestre de 2021,  correspondente aos  meses  de Janeiro a  Abril,  a  Top Mídia Comunicação foi  a  responsável  por
desenvolver os serviços de gerenciamento de redes sociais, produção de vídeos, produção de peças publicitárias, coberturas de atividades e ações
presenciais  e  remota  realizadas  pelo  COSEMS-PB,  gerenciamento  do  web  site  (www.cosemspb.org),  SUS  nos  municípios,  o  boletim  semanal
(destacando as principais matérias e notícias da semana), boletim regional, produção de matérias jornalísticas e assessoria de comunicação.

160



Durante  o  mês  de  janeiro  foram  realizadas  39  postagens  nas  redes  sociais  e  no  site  do  Cosems,  incluindo  fotos,  matérias,  datas
comemorativas, vídeo, divulgação do acolhimento aos novos Gestores Municipais de Saúde da Paraíba, Assembleia ordinária, Reunião da CIB, Bate-
Papo Cosems, boletim semanal e divulgação das atividades realizadas pelo Cosems com a chegada da vacina contra a Covid-19 na Paraíba.

No mês de fevereiro foram realizadas 56 publicações nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, datas comemorativas,
resultado da avaliação da gestão COSEMS-PB 2020 por parte dos Gestores Municipais de Saúde do Estado da Paraíba, reunião da Diretoria do
COSEMS-PB, boletim semanal.

No mês de março foram realizadas 64 publicações nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, material informativo sobre
o coronavírus, datas comemorativas, boletim semanal, acompanhamento e registro da segunda assembleia geral ordinária do COSEMS-PB, peças de
recomendação para a aplicação da vacina contra a Covid-19.

No mês de abril foram realizadas 61 publicações nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, material informativo sobre o
coronavírus,  datas  comemorativas,  boletim semanal,  peças  informativas  para  a  vacinação contra a  Influenza e assessoria  em reuniões  virtuais
realizadas pela Diretoria do COSEMS-PB.

Ao todo, no quadrimestre de janeiro a abril, foram realizadas 220 publicações no site e nas redes sociais oficiais do COSEMS-PB, o público
predominante continua sendo o sexo feminino com 65,7%, com idade entre 35 e 44 anos. As redes sociais do COSEMS-PB possuem mais acesso das
cidades de João Pessoa, Campina Grande, Brasília, São Paulo e Itabaiana.

3.7. Atividades do Suporte de Tecnologia de Informação (TI)

O Suporte técnico de informática do COSEMS-PB é um serviço que presta assistência intelectual (conhecimentos), tecnológica (manutenção:
revisões, regulagens, calibrações, reparos/consertos, atualizações de software etc.) e orientações para manutenção de material (peças de reposição),
com o fim de solucionar problemas técnicos, portanto relacionados a produtos tecnológicos tais como computadores e software e ainda, atualização,
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manutenção e layout do site institucional. De maneira geral, o foco do serviço é ajudar o Cosems e sua equipe a desenvolver links, formulários e
resolver problemas específicos, conforme as demandas da equipe, Presidente ou Diretoria do conselho, além de corrigir problemas de infraestrutura,
como a configuração de servidores e estações de trabalho, definição de um plano de backup e recuperação de dados, configuração de rede e outros
e, atender aos chamados dos usuários.

Assim, durante o 1º quadrimestre de 2021, as principais ações desenvolvidas pelo suporte de TI foram: 

 Serviço de instalação e configuração de rede realizado em caráter emergencial; 
 Consultoria para construção de um novo site institucional;
 Suporte para eventos do COSEMS-PB-PB como:
 Criação de formulários para captação de inscritos 
 Criação de formulários para lista de presença
 Emissão de certificados
 atualização de mala direta com os novos Gestores
 Suporte técnico as reuniões do COSEMS-PB em período de home-office

 Atualização de informações do site do COSEMS-PB:
 Diretoria do COSEMS-PB-PB-PB
 Presidente de CIR 
 feito inserções de notas técnicas
 Nota informativa
 apresentações realizadas pela equipe de COSEMS-PB-PB 
 Migração do servidor do COSEMS-PB;
 Instalação e configuração do serviço de Rede local do COSEMS-PB; 
 Consultoria para escolha de empresa de internet.
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É este o Relatório de Atividades do 1º quadrimestre de 2021 do COSEMS-PB, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021.
Para acessar todos esses materiais informativos, segue link do nosso site (https://cosemspb.org).

João Pessoa, 11 de junho de 2021.
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Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
TOTAL DO 

QUADRIMESTRE

Receitas Correntes 93.460,00 93.460,00 96.880,00 95.761,33 379.561,33

1. Receitas de Contribuições/Portaria 220 93.460,00 93.460,00 96.880,00 94.600,00 378.400,00

2. Receitas de Contribuições/Boletos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Receitas Financeiras  (Rendimentos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Resgates a Compensar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Devoluções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Receitas de Repasses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Receitas Eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Rendimento de Aplicações 658,13 666,72 891,40 1.161,33 3.377,58

Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversas (Especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total das Receitas 94.118,13 94.126,72 97.771,40 95.761,33 381.777,58

Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
TOTAL DO 

QUADRIMESTRE

Despesas Correntes: 74.091,54 76.697,16 66.518,48 69.536,59 286.843,77

Salários 25.721,72 33.141,32 30.737,99 34.035,84 123.636,87

Serviços Prestados por Terceiros 2.503,16 3.780,00 67,00 0,00 6.350,16

Encargos com INSS 7.009,14 9.639,46 9.492,66 9.867,56 36.008,82

Encargos com FGTS 9.284,72 3.126,66 3.080,60 3.198,22 18.690,20

Férias 4.541,77 3.270,18 3.270,18 3.270,18 14.352,31

Rescisão 2.333,33 0,00 0,00 0,00 2.333,33

13º Salário 2.671,91 2.671,91 2.671,91 2.671,91 10.687,64

Pis s/ Folha 280,55 331,41 325,66 340,36 1.277,98

Vale Transporte 99,03 0,00 0,00 0,00 99,03

Exame Admissional/Demissional 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

Alimentação/Refeições/Lanches 343,51 124,06 0,00 0,00 467,57

Assessoria Contábil 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4.400,00

Despesas com Auditoria 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00

Despesas com Segurança 575,53 575,53 575,53 575,53 2.302,12

Material de Higiene e Limpeza 282,62 494,00 0,00 0,00 776,62

Material de Expediente 24,50 45,00 0,00 22,99 92,49

Material de Uso e Consumo 219,69 220,00 30,00 202,55 672,24

Combustiveis e Lubrificantes 300,00 463,30 25,50 0,00 788,80

Energia Elétrica 679,03 0,00 1.094,37 0,00 1.773,40

Água e Esgoto 137,77 188,01 266,31 221,56 813,65

Manutenção de site/Informática 2.800,00 1.500,00 1.993,36 1.976,50 8.269,86

Telefone e Internet 988,20 1.009,92 1.400,70 1.513,99 4.912,81

Cofins s/ Receita Financeira 26,33 26,67 0,00 0,00 53,00

Taxas Bancárias 515,34 598,79 788,83 104,23 2.007,19

Depreciações 1.117,24 1.117,24 1.117,24 1.117,24 4.468,96

Amortizações 20,16 20,16 20,16 20,16 80,64

Fardamento 0,00 239,00 0,00 80,00 319,00

Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14.000,00

Despesas com Auxilio Deslocamento 700,00 1.450,00 0,00 0,00 2.150,00

Estacionamento 6,00 10,00 0,00 0,00 16,00

Alugueis/Condominio 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 16.800,00

Locação de Mobiliario e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Locação de Veículos 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

Multa e Juros 205,12 7,47 47,20 126,43 386,22

Transportes/Taxi-Uber 108,66 45,36 15,33 31,39 200,74

Passagens Aereas e Hospedagem 1.000,00 0,00 0,00 504,95 1.504,95

Despesas com Graficas/Cópias/Impressos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Diarias/Ajuda de Custos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Despesas com Correios 0,00 161,00 73,50 0,00 234,50

Material Eletrico/Hidraulico 56,51 0,00 0,00 0,00 56,51

Despesas Cartorais 0,00 0,00 77,46 0,00 77,46

Cursos e Palestras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softwares, Sistemas e Aplicativos 0,00 6,99 6,99 0,00 13,98

Certificação Digital 0,00 0,00 0,00 355,00 355,00

Material de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Brindes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos e Taxas 0,00 2.133,72 0,00 0,00 2.133,72

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Móveis e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros (especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Despesas 74.091,54 76.697,16 66.518,48 69.536,59 286.843,77

Saldo do Mês 20.026,59                  17.429,56                 31.252,92                 26.224,74                94.933,81

Saldo do Período Anterior -                                20.026,59                 37.456,15                 68.709,07                126.191,81

Saldo Final 20.026,59                  37.456,15                 68.709,07                 94.933,81                221.125,62

Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2021



PARECER DO CONSELHO FISCAL - COSEMS-PB

Período: 1º Quadrimestre de 2021 (de 01.01.2021 a 30.04.2021)

 À Assembleia Geral do COSEMS-PB,

De posse do Balancete de Verificação, do Relatório de Atividades, da Prestação de Contas e de
todos os  documentos  contábeis  referentes  ao  1º quadrimestre  do ano de 2021,  os  membros do
Conselho Fiscal analisaram os referidos períodos e diante de toda análise feita,  os Conselheiros
RESOLVEM dar PARECER FAVORÁVEL as demonstrações contábeis e relatório de atividades
referentes  ao  1º  Quadrimestre  de  2021,  iniciado  em  01.01.2021  e  findo  em  30.04.2021,  pois
representa adequadamente, sob todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA – COSEMS-PB.
Além disso, o resultado de suas operações, mutações,  de seu patrimônio líquido e as origens e
aplicações de seus recursos estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Sugerimos  à  Assembleia  a  aprovação  das  contas  do  CONSELHO  DE  SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE SAÚDE – COSEMS-PB.

A lista de presença anexada ao parecer substitui a assinatura física dos membros participantes, a
mesma contém o nome, cargo, endereço de e-mail dos membros.

João Pessoa-PB, 16 de junho de 2021.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA 
Titular do 1º Membro do Conselho Fiscal

ADRIANA SELIS DE SOUSA 
Suplente do 1º Membro do Conselho Fiscal

JANAÍNA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA
Titular do 2º Membro do Conselho Fiscal

SABRINA DE MOURA ROLIM 
Suplente do 2º Membro do Conselho Fiscal



RAFAEL AIRES TENORIO 
 Titular do 3º Membro do Conselho Fiscal 



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO -
RAG

Exercício 2020

João Pessoa-PB
                                 Março 2021
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1. FUNDAMENTO LEGAL 

A Constituição Federal  de 1988, em seu art.  196, dispõe que (verbis)  “...a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação...”

A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19/09/1990, conhecida como a Lei do
Sistema Único de Saúde (SUS), regula em seu art. 1º “...em todo o território nacional,
as  ações  e  serviços  de  saúde,  executados  isolada  ou  conjuntamente,  em  caráter
permanente  ou  eventual,  por  pessoas  naturais  ou  jurídicas  de  direito  público  ou
privado...”

A Lei nº 12.466, de 24 de Agosto de 2011, acrescenta arts. 14-A e 14-B à Lei
nº  8.080,  de  19  de  setembro  de  1990,  que  “dispõe  sobre  as  condições  para  a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências”, para dispor sobre as comissões
intergestores do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários
de  Saúde  (Conass),  o  Conselho  Nacional  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde
(Conasems) e suas respectivas composições, e dar outras providências. Em seu art.
14-B dispõe (verbis): 

“...  O  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde  (Conass)  e  o  Conselho
Nacional  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  (Conasems)  são reconhecidos  como
entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias
referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na
forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

§  1º -  O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da
União  por  meio  do  Fundo  Nacional  de  Saúde,  para  auxiliar  no  custeio  de  suas
despesas  institucionais,  podendo ainda celebrar  convênios  com a União.  (Incluído
pela Lei nº 12.466/11). 

§  2º  -  Os  Conselhos  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  (Cosems)  são
reconhecidos  como  entidades  que  representam  os  entes  municipais,  no  âmbito
estadual,  para  tratar  de  matérias  referentes  à  saúde,  desde  que  vinculados
institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos. 

Corroborando com o § 2º anterior  da Lei  nº 12.466/2011,  com o mesmo
texto, encontra-se citado no Estatuto do Conasems, no Título I – Do Conasems e de
sua finalidade e objetivos, no Capítulo I - Da natureza, finalidade, sede e duração, no
Parágrafo Único que “Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) são
reconhecidos  como  entidades  que  representam  os  entes  municipais,  no  âmbito
estadual,  para  tratar  de  matérias  referentes  à  saúde,  desde  que  vinculados
institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos.”

No art. 15. do Estatuto do Conasems, o Conselho Nacional de Representantes
Estaduais – CONARES, órgão de direção subordinada e de administração superior é
constituído por três representantes de cada Estado da Federação e pela Diretoria
Executiva Nacional e no Art. 16. Destaca que dentre os que representam cada Estado,
faz parte o Presidente do COSEMS de cada Estado, o Secretário Municipal de Saúde
da  Capital  e  um  representante  dos  demais  municípios  do  Estado,  indicado  pelo
COSEMS.

Ainda referente ao Estatuto do Conasems, em seu Capitulo II - da receita, no
§ 4º do Art. 52. Constituem receitas do Conasems: “Parte da receita prevista no inciso
I deste artigo será repassada aos Conselhos de Secretários Municipais de Saúde –
COSEMS, conforme percentual e periodicidade a ser fixado pelo CONARES”.  E assim,
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constituem-se  a  receita  que  o  COSEMS  utiliza  para  desenvolver  sua  missão,
competências e atividades. 
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2. O COSEMS-PB

O Conselho de Secretarias  Municipais  de  Saúde da Paraíba –  COSEMS-PB
fundado em 03 de junho de 1988 se  constitui  em importante  espaço político no
processo  de  construção  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  na  medida  em  que
representa e defende interesses loco-regionais de saúde onde ocorrem pactuações e
projetos em disputa e, ganha legitimidade como força política capaz de agregação e
representação  do  conjunto  de  todas  as  secretarias  municipais  de  saúde  nos  223
municípios da Paraíba.

O COSEMS-PB é uma entidade sem fim lucrativo, com objetivo de representar
os  Secretários  Municipais  de  Saúde  do  Estado  do  Paraíba,  junto  às  instâncias
institucionais do SUS. É através do COSEMS que o Gestor Municipal garante espaço e
poder  de  decisão  perante  o  Conselho  Estadual  de  Saúde  (CES)  e  Comissão
Intergestores Bipartite (CIB). 

Ao lado das ações políticas institucionais, o COSEMS-PB oferece uma série de
atividades e serviços dentre os quais o mais importante é atualização constante do
Gestor Municipal de Saúde sobre todos os assuntos deliberados pelas instâncias do
SUS,  bem  como,  o  acompanhamento  de  projetos  que  representem  recursos
financeiros para os Municípios.

Desse modo, o art. 1º do Estatuto do COSEMS-PB, diz que “O Conselho de
Secretarias  Municipais  de  Saúde  –  COSEMS-PB  é  uma  entidade  civil  de  direito
privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa financeira e patrimonial
de  duração  indeterminada,  com  sede  e  foro  em  João  Pessoa  -  PB,  regido  pelo
presente  estatuto  e  normas  complementares”.  Completando  o  art.  2º  que  “O
COSEMS-PB tem a finalidade de: lutar pela autonomia dos municípios; congregar os
dirigentes dos serviços municipais de saúde, funcionando como órgão permanente de
intercâmbio de experiências e informações dos seus membros; participar na discussão
da política de saúde a nível  nacional,  estadual  e  municipal,  e,  atuar  de todas  as
formas  para  que  a  saúde  da  população  dos  municípios  paraibanos  amplie  sua
qualidade de forma universal, integral e equânime”. 

Ainda, no parágrafo único do art. 2º do referido Estatuto, 
“Para a consecução de suas finalidades o COSEMS-PB
se propõe a:
I  -  Promover  encontros,  seminários,  congressos  e
outros eventos que possibilitem discussões e troca de
experiências;
II  -  Lutar  pelo  fortalecimento  dos  municípios  no
Sistema  de  Saúde,  defendendo  com  firmeza  os
interesses municipais;
III  - Lutar pela saúde dos municípios através de um
processo que garanta a transmissão de informações,
que possibilite a obtenção de recursos financeiros e
técnicos,  buscando  a  ampliação  de  repasse  de
recursos para o setor saúde de forma efetiva, onde os
municípios possam executar ações que beneficiem a
população buscando qualidade de vida;
IV - Participar da construção das políticas de saúde,
com  representação  em  instâncias  decisórias  e
acompanhar sua concretização nos planos,
programas e projetos;
V  -  Promover  a  participação  da  sociedade  civil
organizada  junto  ao  sistema  de  saúde,  garantindo
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espaço para troca de experiências acerca do controle
social;
VI  -  Buscar  apoio,  cooperação  técnica  e  parcerias,
através de convênios e/ou contratos com entidades e
instituições  municipais,  estaduais,  nacionais  e
internacionais,  objetivando  o  aperfeiçoamento  do
sistema da gestão municipal  de saúde por meio de
intercâmbio de informações.

De acordo com o  art.  10  do  Capítulo  I  do  Estatuto  do  COSEMS-PB,  “são
instâncias deliberativas e colegiadas do COSEMS-PB”:

I - A Assembleia Geral; 
II - A Diretoria Executiva; 
III - A Representação Macrorregional;
IV - O Conselho Fiscal.

Assim,  vale destacar o  papel da Diretoria  Executiva quando no art.  18  “A
Diretoria Executiva é órgão de direção e de administração superior a quem compete
à supervisão e a administração do COSEMS-PB, sendo constituída pelos seguintes
membros:

I - Presidente; 
II - Vice-presidente; 
III - Diretoria de Finanças; 
IV - Diretoria de Gestão e Planejamento; 
V - Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde;
VI - Diretoria de Regionalização em Saúde; 
VII - Diretoria de Atenção à Saúde;
VIII - Diretoria de Vigilância em Saúde.

Dessa forma, a Diretoria Executiva do COSEMS-PB no o artigo 27 compete a
Diretoria Executiva: 

I - Executar as deliberações da Assembleia Geral;
II  -  Acompanhar  os  eventos  de  interesse  do  setor
saúde, mobilizando os membros do COSEMS-PB; 
III - Estimular e auxiliar a formação, organização e a
consolidação  de  entidades  de  saúde,  junto  às
associações de municípios; 
IV - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias
do COSEMS/PB; 
V  -  Apresentar  relatórios  semestrais  das  ações  da
Diretoria Executiva à Assembleia Geral;
VI - Apresentar relatórios anuais das movimentações
financeiras e patrimoniais ao Conselho Fiscal.
VII  -  Exercer  o  controle  interno  das  atividades  do
Cosems-PB,  nos  termos  do  Estatuto  e  segundo  as
diretrizes e os critérios fixados pela Assembleia Geral.

Considerando a Resolução Conasems 004/2018 que homologa e submete à
aprovação do CONARES o regulamento para prestação de contas dos COSEMS ao
Conasems  referente  aos  recursos  oriundos  da  contribuição  de  representação
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institucional,  e  conforme  a  Deliberação  CONARES  002/2018  que  aprova  esse
regulamento, revogando a Deliberação Conasems 001/2016 e dá outras providências.

Dessa forma, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e a equipe do COSEMS-
PB  vem se  ajustando para  cumprir  com as  orientações  da  Deliberação  CONARES
002/2018 com apresentação, análise e aprovação de documentos de prestação de
contas e relatórios de atividades quadrimestrais e anual, assim como programa anual
de atividades e está em processo de atualização do Estatuto e Regimento Interno do
COSEMS-PB, assim como ajustes no processo de trabalho para seguir o item 2.2:

Compete aos COSEMS:

2.2.1 Elaborar Programa Anual de Atividades, até o dia 30
de junho do ano anterior, e Relatório Anual de Gestão, até
o dia 31 de março do ano seguinte, relativos a todos os
recursos  oriundos  do  FNS,  sem  prejuízo  da  previsão  de
eventuais outras fontes de receitas;
2.2.2 Prestar contas ao Conasems dos recursos recebidos à
título  de  Contribuição  de  Representação  Institucional,
observando os termos deste Regulamento Interno;
2.2.3  Zelar  pelo  correto  uso  dos  recursos  obedecendo  à
legislação  vigente,  às  normas  estabelecidas  em  seus
respectivos Estatutos, Regimentos e Regulamentos, assim
como aos regramentos de aplicação contábeis, observando
os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência;
2.2.4 Manter arquivados todos os documentos e registros
referentes ao objeto deste  Regulamento Interno,  por  um
período de 05 (cinco) anos após o cumprimento das etapas
de apresentação e aprovação da prestação de contas pelo
Conasems; e
2.2.5 Dar publicidade, no sítio de internet dos conselhos, a
todas as informações relativas às ações realizadas com os
recursos  da  Contribuição  de  Representação  Institucional
dos municípios, em obediência à Lei nº 12.527/ 2011 e ao
Decreto nº 7.724/2012, que a regulamenta.

Cada  Relatório  de  Atividades  Quadrimestral,  junto  aos  documentos  e
planilhas da movimentação financeira de  Prestação de Contas Quadrimestral são
apresentados, analisados, discutidos e aprovados pelo Conselho Fiscal do COSEMS-PB
em reunião quadrimestral com a presença dos Membros desse conselho, contador,
assessoria jurídica e secretária executiva do COSEMS-PB, por meio de registro de ata
da  reunião  e  parecer  do  referido  Conselho  Fiscal.  Estes  são  encaminhados  ao
conhecimento  do  Conselho  Fiscal  do  Conasems  que  enviam  Parecer  e  assim,  o
COSEMS-PB divulga esses documentos em seu site institucional http://cosemspb.org/
transparencia/ para garantir a transparência à instituição.  

Assim, ressaltamos o  art. 38 do nosso Estatuto que aduz que ao  Conselho
Fiscal: 

I - Examinar o livro de escrituração contábil  da entidade,
acompanhando a execução orçamentária e financeira;
II - Apreciar e dar parecer sobre o Relatório de Atividades e
Prestação  de  Contas  anuais  da  Diretoria  Executiva,
encaminhando-os à Assembleia Geral para Aprovação;
III  -  Opinar  sobre  a  aquisição  e  alienação  de  bens  da
entidade; 
IV -  Aprovar  balanço anual  antes  de encaminhamento à
Assembleia Geral;

7



V - Aprovar a transposição de recursos de uma atividade,
programa  ou  elemento  de  despesa  para  outra  rubrica,
realizada pelo Diretor de Finanças de forma justificada;
VI - Aprovar a realização de despesa e operação financeira
não prevista no orçamento, nos casos emergenciais.

A equipe de trabalho do COSEMS-PB conta com:
 01 (uma) Secretária Executiva; 
 01 (uma) Secretária Administrativa; 
 01 (um) Assistente Administrativo; 
 01 (uma) Secretária Executiva; 
 02 (duas) Assessoras Técnicas; 
 02 (duas) Assessoras Jurídicas;
 01 (um) Assessor de Comunicação; 
 01 (um) Assessor Contábil;
 01 (um) Suporte de TIC, 
 02 (duas) Auxiliares de Serviços Gerais.

E mantém o apoio ao Projeto da Rede Colaborativa – HAOC/Conasems, que
conta com 01 (uma) Coordenadora de Apoio e de 06 (seis) Apoiadores Regionais. 

Assim, considerando o Regimento Interno do COSEMS-PB, destacamos que
no art. 11 compete a Secretaria Executiva: 

I - Coordenar os processos técnicos e administrativos; 
II - Elaborar o Plano Anual do COSEMS-PB de acordo com
as diretrizes emanadas da Diretoria Executiva;
III  -  Subsidiar  o  Presidente  nas  questões  operacionais  e
administrativas do COSEMS-PB;
IV  -  Acompanhar  a  Diretoria  Executiva  em  reuniões
técnicas,  políticas,  administrativas  e,  em  particular,  a
Assembleia Geral do COSEMS-PB;
V - Apoiar a subsidiar, com documentações pertinentes, as
reuniões da Diretoria Executiva e a Assembleia Geral; 
VI  -  Definir  estratégias  e  apoiar  a  implementação  das
competências dos membros da Diretoria do Colegiado; 
VII  -  Coordenar  a  distribuição  de  responsabilidade  aos
funcionários do COSEMS-PB;
VIII - Acompanhar o Balanço Financeiro da entidade; 
IX - Cumprir e fazer cumprir as deliberações da Diretoria
Executiva e da Assembleia Geral do COSEMS-PB.

Segundo o art. 12 do Regimento Interno, compete a Assessoria Técnica: 

I - Propor diretrizes e prioridades que deverão orientar a
atuação política/operacional do COSEMS-PB;
II - Elaborar o Plano Anual do COSEMS-PB de acordo com
as diretrizes emanadas da Diretoria Executiva;
III  -  Analisar  a  viabilidade  e  factibilidade  de  projetos,
atividades  e  convênios  deliberados  pela  Diretoria  do
Colegiado;
IV  -  Acompanhar  e  avaliar  os  projetos,  atividades  e
convênios em andamentos;
V - Subsidiar a entidade nas questões de saúde;
VI  -  Proporcionar  informações  e  assessoria  técnica  aos
gestores municipais de saúde;
VII - Apoiar a secretaria executiva;
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VIII  -  Subsidiar  a  diretoria  executiva  nas  questões
operacionais, administrativas e financeiras da entidade.

E ainda, compete a Assessoria Jurídica, conforme o art. 13:
I  -  Assessorar  juridicamente  o  Conselho  de  Secretarias
Municipais  de  Saúde  da  Paraíba  –  COSEMS-PB,  nas
ocasiões que se fizer necessário.

Do  mesmo  modo,  compete  a  Assessoria  Contábil segundo  o  art.  14  do
Regimento:

I  -  Organizar  e  controlar  os  trabalhos  inerentes  à
contabilidade do COSEMS-PB; 
II - Planejar os sistemas de registros e operações contábeis
atendendo as necessidades administrativas e as exigências
legais; 
III - Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das
receitas e despesas; 
IV - Acompanhar a formalização de contratos no aspecto
contábil. 
V  -  Emitir  pareceres  e  informações  sobre  sua  área  da
atuação, quando necessário; 
VI -  Elaborar e assinar relatórios,  balancetes, balanços e
demonstrativos, econômico, patrimoniais e financeiros; 
VII - Participar, conforme a política interna da Instituição,
de  projetos  convênios  e  programas  em  sua  fase  de
Planejamento;
VIII  -  Executar  outras  tarefas  compatíveis  com  as
exigências para o exercício da função. 

A Assessoria de Comunicação e Informação, conforme o art. 15 compete:
I - Estabelecer relações sólidas e confiáveis com os meios
de  comunicação  e  seus  agentes,  com  o  objetivo  de  se
tornar fonte de informação respeitada e requisitada;
II - Criar situações para a cobertura sobre as atividades do
assessorado, para alcançar e manter – e, em alguns casos,
recuperar – uma boa imagem junto à opinião pública;
III - Capacitar o assessorado e outras fontes de informação
institucionais a entender e lidar com a imprensa;
IV  -  Realizar  um  levantamento  das  atividades,  projetos,
ações e serviços do seu cliente fazendo o possível para que
isso se torne notícia; 
V  -  Agendar  e  acompanhar  as  entrevistas  coletivas,
facilitando o trabalho do entrevistado e do entrevistador;
VI - Manter contato permanente com a mídia, sugerindo
pautas  e  fazendo  esclarecimentos  necessários  para  a
eficiência da matéria jornalística ser publicada;
VII  -  Elaborar  textos  (releases)  para  serem enviados  aos
veículos de comunicação, divulgando os eventos e outros
assuntos de interesse do assessorado;
VIII - Editar jornais, que podem ser distribuídos interna ou
externamente; 
IX  -  Montar  clippings  (cópias  de  notícias  a  respeito  do
assessorado, publicadas nos meios de comunicação. 
X - Sugerir assuntos para a mídia, a partir de indicação de
pautas. 
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Por  fim,  no  art.  16  do  Regimento  Interno  do  COSEMS-PB,  constam  as
competências dos Apoiadores Regionais, quais sejam: 

I  -  Atuar  como  elemento  de  conexão,  qualificação  da
atenção  e  aproximação  da  gestão  ao  cotidiano  dos
gestores municipais de saúde; 
II  -  Apoiar, em articulação com a Diretoria Executiva e a
área técnica do Cosems-PB a reorganização do processo de
trabalho  nas  regiões  de  saúde  no  sentido  do  olhar
ampliado; 
III  -  Participar  ativamente  de  forma  bipartite  da
operacionalização  dos  contratos,  planos,  projetos,
programações e pactuações; 
IV - Participar das reuniões das CIR’s; 
V  -  Atuar  como  interlocutor  entre  os  municípios  e  o
Cosems-PB; 
VI  -  Manter  o  banco  de  dados  regional  atualizado,  de
forma que as informações sejam alimentadas; 
VII - Auxiliar e acompanhar de forma regional a adesão e a
operacionalização dos municípios quanto aos processos de
pactuação; 
VIII - Participar de reuniões técnicas e/ou eventos; 
IX  -  Elaborar  relatórios  para  apreciação  da  Diretoria
Executiva e Assembleia Geral do COSEMS-PB; 
X  -  Disseminar  informações  em  saúde  para  todos  os
gestores dos municípios.

O COSEMS-PB revisou alguns itens e elaborou, em fevereiro de 2019, o seu
Mapa  Estratégico,  considerando  a  missão,  visão,  valores,  prioridades,  resultados
esperados e projetos estratégicos. Assim, como o seu Organograma Institucional. 

MISSÃO
Representar e contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas de
saúde,  apoiando e  qualificando os  223 gestores  municipais  de  saúde da Paraíba,
empoderando-os na condução das tomadas de decisão, promovendo proativamente,
a articulação e a pactuação técnica e política em torno dos interesses municipais,
com vistas à defesa dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

VISÃO DE FUTURO
Ser reconhecido pela excelência no apoio e qualificação dos gestores municipais de
saúde.

VALORES
 Ética
 Transparência
 Equidade
 Imparcialidade
 Gestão Solidária
 Eficácia
 Eficiência

PRIORIDADES
• Qualificação dos gestores municipais de saúde
• Fortalecimento  dos  gestores  para  representação  nos  fóruns  estaduais  e

nacionais
• Fortalecimento do SUS nas regiões de saúde da Paraíba
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RESULTADOS ESPERADOS
• Gestores  da  Paraíba  empoderados,  com  maior  autonomia  e  capacidade

técnica para realizar o planejamento e tomada de decisão na organização de
sua rede de saúde; 

• Colegiados Intergestores Regionais com capacidade de realizar a gestão do
SUS regional, com câmaras Técnicas implantadas; funcionando em espaços
adequados,  onde  os  gestores  se  sintam  aptos  a  negociar  e  pactuar  as
prioridades municipais e regionais de forma respeitosa e solidária;

• Representantes  do  COSEMS/PB  empoderados  para  ocupar  os  espaços  de
representação  dos  gestores  municipais  (CIR,  CIB,  CONASEMS,  Grupos
condutores, CES, grupos de trabalho estaduais e nacionais);

• As três Macrorregiões do Estado com sua Rede de Assistência à Saúde mais
resolutivas por meio de um pacto de apoio técnico e financeiro firmado entre
Cosems,  SES  e  MS  para  o  fortalecimento  da  atenção  básica  integrada  à
vigilância em saúde e assistência farmacêutica;

• Municípios mais fortalecidos para dimensionar, debater e propor estratégias
junto  aos  órgãos  de  controle,  com  vistas  a  diminuir  o  impacto  da
Judicialização na saúde.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PARCERIAS INSTITUCIONAIS

11



ORGANOGRAMA 
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3. RESULTADOS OBTIDOS

O  presente  relatório  apresenta  os  resultados  obtidos  das  atividades
desenvolvidas pelo COSEMS-PB no ano de 2020, considerando objetivos, estratégias,
ações, atores envolvidos, resultados e encaminhamentos. As despesas associadas a
essas atividades são apresentadas no Relatório de Execução Financeira constante no
item 4 desse relatório. 

Esses  resultados  foram  relatados  relacionados  aos  processos  de  trabalho
transversais e área das atividades administrativo-financeiras da Secretaria Executiva,
Diretoria, Assessoria Técnica, Assessoria Jurídica e Consultoria do COSEMS-PB com
suas ações desenvolvidas em conformidade com as atividades da Assessoria Técnica
do COSEMS-PB, de acordo com os grupos temáticos: Atenção Básica; Gestão de Rede
de  Atenção;  Vigilância  em  Saúde;  Assistência  Farmacêutica  e  Novas  Tecnologias;
Governança da Informação; Controle Social; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
e Gestão e Planejamento em Saúde. 

3.1. Atividades da Presidente, Diretoria e Secretaria Executiva 

Podemos  dividir  as  atividades  desenvolvidas  pela  Presidente,  Diretoria  e
Secretaria Executiva, de acordo com as seguintes ações:

3.1.1. Representação Institucional 

A Presidente do COSEMS-PB cumpre uma agenda semanal e/ou quinzenal no
escritório-sede do Conselho, ora em reuniões técnicas ou eventos, ora em reuniões
da  CIB,  CIR,  Projeto  da  Rede  Colaborativa  com a  Coordenadora  e/ou  Apoiadores
Regionais  e  nas  Assembleias  do COSEMS-PB,  ora  com reuniões  periódicas  com a
equipe e despacho de demandas técnicas e administrativo-financeiras, ora  como o
cumprimento de agendas externas em reuniões com  SES-PB, AGEVISA, e órgãos de
controle como MPF, MPE, TCE, ou ainda, conselhos de classes como CRM, COREN,
CRO, dentre outras instituições. 

Devido a pandemia Covid-19, a Presidente do COSEMS-PB que cumpria uma
agenda semanal na sede do Conselho, passou a participar de reuniões e/ou eventos
por meio de ferramentas virtuais  como Google Meets,  Zoom, outras,  assim como
pelo Whatsapp, mantendo reuniões periódicas com a equipe técnica e administrativa
do COSEMS para  despachar  de  demandas  técnicas,  administrativas  e  financeiras,
assim como em reuniões técnicas ou eventos.

Dentre  as  atribuições  exercidas  pela  Presidente  do  COSEMS-PB  são:
representar o Conselho judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente, perante
outras organizações e instituições de saúde e congêneres; delegar especificamente a
outro  membro  a  representação  oficial  do  COSEMS-PB,  descentralizando  e  dando
oportunidades  a  outros  membros  da  Diretoria  para  participar  e  acompanhar  as
reuniões  e  seus  encaminhamentos  aos  demais  membros  da  Diretoria  e  equipe
técnica  do  COSEMS-PB;  convocar  as  reuniões  da  Diretoria  Executiva;  presidir  e
coordenar as reuniões da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral;  coordenar e
movimentar as atividades financeiras com poderes para assinaturas de cheques e/ou
pagamentos ou transferências eletrônicas, em conjunto com a Diretora de Finanças;
articular com instituições, conselhos e autarquias, juntamente com a Vice-Presidente
e demais membros da Diretoria do COSEMS-PB. 

Além  disso,  a  Presidente  Soraya  Galdino  está  como  Diretora  Titular  de
Descentralização  e  Regionalização  do  Conasems  e  participou  das  reuniões  de
Diretoria do Conasems, assim como das reuniões do Conares, como representante do
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Grupo  de  Trabalho  (GT)  de  Regionalização  do  Conasems,  além  da  Comissão
Intergestores Tripartite (CIT) e CIB-PB nas pactuações de normativas e estratégias
para ações e operacionalização de recursos orçamentários para o enfrentamento a
Covid-19, além de recursos para o Previne Brasil, dentre outras pautas de saúde de
impacto à gestão municipal da Paraíba. 

Os  membros  da  Diretoria  do  COSEMS-PB  participam  e  representam
institucionalmente a entidade em eventos e reuniões técnicas como no CES-PB, nos
grupos  de  trabalho  (GT),  nas  comissões  técnicas,  junto  a  Assessoria  Técnica  que
orienta e acompanha os gestores, bem como e os encaminhamentos dessas reuniões
para  pactuações  com  a  Presidente,  com  a  própria  Diretoria  e/ou  Assembleia,
dependendo da necessidade que o caso requer. A representação do COSEMS-PB são: 

 Conselho Nacional de Representantes Estaduais - CONARES
 Conselho Estadual de Saúde – CES
 Grupo Condutor da Rede de Atenção à Saúde (RAS-PB)
 Grupo Condutor da Rede da programação da Assistência de Média e Alta

Complexidade
 Comissões e Grupos de Trabalho (GT) Permanentes da Câmara Técnica da

CIB-PB: 
o GT de Atenção e Vigilância em Saúde
o GT de Gestão do Sistema de Saúde
o GT de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
o GT de Atenção Básica em Saúde
o GT da Assistência Farmacêutica

O  início  do  ano  de  2020  foi  marcado  pelo  surgimento  do  Coronavírus  –
COVID-19  e  o  COSEMS-PB  acompanhou  todas  as  normativas,  orientações  e
demandas nacionais, estadual e municipais sobre o COVID-19, junto aos Planos de
Contingência do Estado e dos Municípios da Paraíba. 

A pandemia do novo coronavírus alterou as rotinas de saúde de todos os
municípios  no  país  e  antes  mesmo do primeiro  caso ser  confirmado na  Brasil,  o
COSEMS-PB  criou  uma  pasta  com  conteúdo  específico  para  COVID  no  site
institucional  (https://cosemspb.org/coronavirus/),  oferecendo  informações
atualizadas sobre coronavírus à disposição dos gestores paraibanos, tendo acesso a
todas as legislações, notas técnicas, vídeos, protocolos e dados. No site também são
disponibilizadas notas oficiais do Ministério da Saúde, Palácio do Planalto, Conasems
e  SES-PB.  Todas  as  informações  do  site  do  COSEMS-PB  são  atualizadas
constantemente com o objetivo de ser uma ferramenta útil aos gestores e as equipes.

Devido a pandemia Covid-19, a Presidente do COSEMS-PB que cumpria uma
agenda semanal na sede do Conselho, passou a participar de reuniões e/ou eventos
por meio de ferramentas virtuais  como Google Meets,  Zoom, outras,  assim como
pelo Whatsapp, mantendo reuniões periódicas com a equipe técnica e administrativa
do COSEMS para  despachar  de  demandas  técnicas,  administrativas  e  financeiras,
assim  como  em  reuniões  técnicas  ou  eventos,  reuniões  da  CIB,  da  Comissão
Intergestora  Regional  (CIR),  do Projeto da Rede Colabortaiva,  nas Assembleias do
COSEMS-PB,  com  a  SES-PB,  Conasems,  Agência  Estadual  de  Vigilância  Sanitária
(AGEVISA), e órgãos de controle como Ministério Público Federal (MPF), Ministério
Público do Estado da Paraíba (MPPB), Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-
PB), ou ainda, conselhos de classes como Conselho Regional de Medicina do Estado
da  Paraíba  (CRM-PB),  Conselho  Regional  de  Enfermagem da  Paraíba  (COREN-PB),
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO-PB). 

O COSEMS-PB realizou e/ou participou em 2020 das seguintes reuniões e/ou
eventos: 
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 mensalmente a Assembleia Ordinária com a presença de pelo menos
80 (oitenta) gestores e realiza Assembleia Extraordinária,  quando necessárias.  Em
2020,  realizou 07 Assembleias  Ordinárias,  sendo 02 presenciais  e  05 virtuais  por
meio das Plataformas Google Meet e Zoom;

 Participação  da  Diretoria  do  COSEMS-PB  em 08 (oito)  Reuniões
Ordinárias e em 02 (duas) Reuniões Extraordinárias da CIB-PB; 

 Participação  da  Diretoria  do  COSEMS-PB  em  07  (sete)  Reuniões
Ordinárias do CES-PB;

 07 Reuniões de Diretoria realizadas em 2020, sendo 02  presenciais e
05 virtuais por meio das Plataformas Google Meet e Zoom;

 03 Reuniões do Conselho Fiscal virtuais;
 16  Oficinas  do  Projeto  FortaleCIR,  sendo  uma  em  cada  CIR,  09

realizadas de forma presencial e 07 de forma virtual;
 12 Bate Papo COSEMS, sendo 09 semanais e 03 mensais; 
 01 Reunião de Avaliação e Planejamento;
 01 Oficina do IdeiaSUS;
 07 Oficinas do Projeto E agora, Gestor?, sendo 01 (uma) presenciail

no formato normal da programação, 04 (quatro) oficinas virtuais específicas para a
Covid-19 e 02 (duas) virtuais no formato normal da programação

 02 Cursos de Especialização, sendo o de Informática em Saúde pela
Assessora Técnica Michele Targino e o de Vigilância em Saúde pela Diretora e Gestora
de Esperança Eliete Almeida. 

 01 Análise da MRP Auditoria Externa Independente S/A.

Detalhamos abaixo, os principais eventos com a  representação institucional
da Presidente, Diretoria e/ou equipe técnica do COSEMS: 

 Participação  de  reunião  exclusiva  com  a  equipe  técnica  do  Conasems para
dirimir  dúvidas  sobre orientações técnicas e jurídicas  quanto às  normativas e
estratégias  para  ações  e  operacionalização  de  recursos  orçamentários  para  o
enfrentamento a Covid-19 e para Previne Brasil,  pontuando as necessidades e
demandas dos municípios da Paraíba, além de pactuar apoio à participação de
Assessoria do Conasems em Assembleias Temáticas do COSEMS-PB;

 Participação do Encontro do Conasems com os Presidentes dos COSEMS sobre
pauta: Portarias de alocação dos recursos para enfrentamento ao Coronavírus e
saldos  em  contas;  Método  de  Financiamento  Federal  para  Atenção  Básica  -
Previne  Brasil;  Implantação  de  leitos  COVID-19;   Monitoramento  do  Kit
intubação;  Status  da  imunização  para  COVID-19  e  aspectos  relacionados  a
Vigilância em Saúde; Saúde Digital e Escuta aos COSEMS;

 Participação no Encontro Remoto 2020 do projeto Rede Colaborativa que tratou
do percurso da coordenação e apoio COSEMS e da Oficina de Sustentabilidade
da Rede Colaborativa 2020 debatendo sobre apresentação das contribuições dos
COSEMS,  apresentação  do  Projeto  Rede  Colaborativa  Triênio  2021/2023,
alinhamentos, proposições e encaminhamentos;

 Participação em reuniões com o TCE-PB, a diretoria de Auditoria e Fiscalização –
DIAFI,  a diretoria  e  equipe técnica  do Conselho  de Secretarias  Municipais  de
Saúde  do  Estado  da  Paraíba  (COSEMS-PB),  além  dos  presidentes  e  vice-
presidentes  das  CIRs,  discutiu  “Contratações  no  Âmbito  das  Ações  de
Enfrentamento ao COVID-19 com Indícios de Sobrepreço em conformidade com a
Lei 13.979/20; 

 Participação  em  reuniões  com  SES-PB  para  validação  do  Projeto  para
aprimoramento das ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde,
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visando  a  organização  e  à  governança  da  RAS  no  SUS  da  Paraíba,  conforme
preconizado na  Portaria  Nº  1812/2020;  reuniões  sobre  covid,  junto  a  equipe
técnica da SES e COSEMS; 

 Participação  em  reuniões  com  o MPF,  MPPB,  TCU,  TCE-PB  para  tratar  de
encaminhamentos sobre o enfrentamento à covid na Paraíba;

 Participação de coletiva de imprensa para apresentação da pesquisa “Continuar
Cuidando: Observatório da Covid-19;

 Posse  dos  membros  do  Conselho  de  Administração  (CONSAD)  da  Fundação
Paraibana de Gestão em Saúde;

 Participação em  reunião  com  Consórcio  Desenvolvimento  Sustentável  do
Consórcio Nordeste sobre Experiências de uso iPeS e App Monitora COVID-19 –
integração de informações em saúde e rastreamento do COVID-19 nos Estados
do Nordeste COVID-19; 

 Realização  do I  Webinário  sobre  Recursos  COVID  e  sua  correta  utilização,
realizado por viodeoconferência, com participação remota dos representantes do
Ministério  da Saúde, Ministério Público Federal,  Tribunal  de Contas da União,
Tribunal  de  Contas  do  Estado,  Federação  das  Associações  de  Municípios  da
Paraíba,  Conselho Nacional  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde (Conasems)  e
Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba (SES-PB), junto aos gestores municipais
de saúde e contadores dos municípios, que puderam ter orientações abalizadas
sobre o uso desses recursos;

 Realização do V Seminário Gilson Carvalho – Virtual: O Encerramento da Gestão
Municipal  de  Saúde  na  Paraíba.  O  evento  realizado  tradicionalmente  pelo
COSEMS-PB nos meses de dezembro,  esse ano aconteceu em formato virtual
através da plataforma de videoconferência Zoom com foco no encerramento da
gestão  municipal  de  saúde  na  Paraíba  e  com  a  entrega  da  Medalha  Gilson
Carvalho ao secretário de Saúde de João Pessoa e diretor de Atenção à Saúde do
COSEMS, Adalberto Fulgêncio, escolhido através de votação dos gestores;

 Apoio  e  divulgou  o  desenvolvimento  da  Pesquisa  do  Perfil  dos  Gestores
Municipais  2017-2020,  da  pesquisa  “Análise  do  Processo  de  Trabalho  da
Estratégia Saúde da Família na Pandemia Covid-19”, assim como outras, visando
a melhoria da atenção e gestão em saúde; 

 Apoio e divulgou a ação do Conasems, divulgando ações dos municípios no
enfrentamento a Covid-19 para elaboração de vídeo curto, a fim de reconhecer,
valorizar  e  disseminar  iniciativas  das  secretarias  municipais  de  saúde  no
enfrentamento do novo Coronavírus; 

 Apoio e divulgou junto à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e o MS o
chamado para ouvir as experiências em resposta à pandemia; 

 Aplicação de diversos levantamentos por meio de formulários eletrônicos,  em
parceria com instituições e órgãos de controle, além de buscar informações mais
fidedignas da realidade e das necessidades e demandas dos municípios;

 Participação em GT Permanentes da Câmara Técnica da CIB (CT-CIB); Reuniões
da CIB; GT, Grupos Condutores (GC) e da RAS;

 Participação da Diretoria do COSEMS-PB em reuniões e eventos técnicos com os
Presidentes de CIR, SES-PB e órgãos de controle e de fiscalização como MPF,
MPPB e TCE, a fim de debater demandas, necessidades e encaminhamentos dos
municípios e/ou regiões de saúde para articular com a SES-PB, MS, Conasems
e/ou órgãos de controle e de fiscalização como MPF, MPPB e TCE; 

 Realização  de  Assembleia  Geral  Ordinária  do  COSEMS-PB  temática sobre  a
retomada dos serviços de saúde nos municípios paraibanos com participação da
representante  do  MS,  Érika  Almeida  e  do  Secretário-Executivo  de  Saúde  do
Estado,  Daniel  Beltrammi,  tendo a  Presidente do COSEMS-PB,  Soraya Galdino
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como moderadora. Na mesa foi destaque a retomada dos serviços de saúde nos
municípios paraibanos com as recomendações para a retomada dos serviços na
Atenção  Primária  à  Saúde  (APS)  diante  da  pandemia,  a  partir  das  novas
estratégias do MS com foco no Centro de Atendimento, Telemedicina e do Plano
Novo Normal do Governo do Estado da Paraíba;

 Realização  de  Assembleia  Geral  Ordinária  do  COSEMS-PB  temática  sobre
revisão e elaboração dos instrumentos de planejamento e gestão e o DIGISUS,
com a participação de técnicos Mauricio  Barros Ottoni  e Dorian Smarzaro do
Ministério  da  Saúde/CGFIP/DAI/SE;  Francisco  Pereira  de  Lacerda  Filho,
Superintendente  Estadual  do  Ministério  da  Saúde  na  Paraíba  (SEMS);  Luciani
Martins Ricardi da Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa; Blenda
Pereira, Assessora Técnica do Conasems e Eliane Almeida, da Gerência de Gestão
e Planejamento da SES-PB, direcionada aos Gestores Municipais de Saúde e 01
(um)  técnico  responsável  pela  operacionalização  do  DigiSUS  –  Módulo
Planejamento de cada município;

 Estímulo  e  participação  da  Presidente,  Diretoria,  Secretários  Municipais  de
Saúde, equipe técnica, assim como a Coordenadora e os Apoiadores Regionais
em todas as atividades do 1º Congresso e nas Lives da Mostra de Trabalhos
Brasil Aqui tem SUS com a temática “As ações da gestão municipal e serviços de
saúde no enfrentamento a COVID-19”. Assim, o COSEMS convidou e montou
uma  Banca  Avaliadora,  composta  pela  nossa  Consultora  Mércia  Carvalho,
Gerente Operacional da Atenção Básica da SES-PB, Rayanna Coelho e Professor
da UFPB, Doutor André Luís Bonifácio para participar da seleção dos trabalhos
pela Mostra Paraíba Aqui tem SUS para participar da seleção dos trabalhos pela
Mostra Paraíba Aqui tem SUS que ocorreu de forma simplificada apenas com o
recebimento,  avaliação  e  seleção  das  experiências  da  Paraíba.  Sendo  assim,
dentre os 13 (treze) trabalhos selecionados pelo COSEMS-PB e enviados a análise
da Banca Avaliadora do Conasems, tivemos a experiência da SMS de Alhandra
que fora selecionada na etapa 2 da Mostra e apresentada na 6ª Live da Mostra
do Conasems no dia 27/10/2020, representando os trabalhos da Paraíba; 

 Articulação junto aos Órgãos de Controle e de Fiscalização (MPF, MPPB e ao
TCE-PB) em defesa dos Secretários Municipais de Saúde sobre as contratações
públicas durante a pandemia do Covid-19, lamentando as notificações realizadas
de forma discricionária, uma vez que foi nitidamente noticiado pelos meios de
comunicação sobre a escassez dos EPIs, bem como a prática dos preços abusivos
pelas  empresas  e  fornecedores  de  tais  materiais  durante  a  pandemia  do
coronavírus;

 Acolhimento e  03 (três)  visita  de alunos do internato referente a 11º e 12º
períodos do Curso de Medicina  do UNIPÊ, da Unidade Curricular  ECS Saúde
Coletiva acompanhados pela professora/supervisora para conhecer a missão,
ações e  projetos  estratégios,  além da estrutura  e  o  processo de trabalho  do
COSEMS;

 Participação em 02 (dois) Cursos de Especialização, sendo o de Informática em
Saúde pela Assessora Técnica Michele Targino e o de Vigilância em Saúde pela
Diretora e Gestora de Esperança Eliete Almeida;

3.1.2. Processos de Desenvolvimento Institucional 

As  ações  desenvolvidas  pelo  COSEMS-PB,  buscando  o  desenvolvimento
institucional em 2020, referem-se a:

 Manutenção  do  Contrato  de  Consultoria para prestação  de  serviços  de
consultoria referentes à área de gestão do SUS, em todos os seus aspectos, assim
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discriminados: consultoria on line que consiste em respostas breves à demanda
do contratante em curto prazo, podendo ser prestada por telefone, e-mail, skype
e outras formas de comunicação on line e consultoria presencial que consiste no
atendimento em 02 (dois) turnos por semana com dias e horário combinados
com a Presidente e/ou Equipe do COSEMS-PB, na sede do Contratante, por meio
da  Contratada,  devidamente  habilitado  e  com  conhecimento  reconhecido  na
área  de  gestão  do  SUS.  Eventualmente,  de  acordo  com  a  necessidade  do
Contratante,  a  Contratada  poderá  prestar  consultoria  em  locais  a  serem
determinados pelo Contratante, inclusive em outras cidades e Estados, sendo as
despesas decorrentes desses deslocamentos cobertas pelo Contratante; 

 Realização de reuniões  semanais  com Consultoria e equipe do COSEMS, a fim
de manter  a integração entre a equipe,  desenvolvendo um trabalho conjunto
com  a  equipe  Administrativa,  Técnica,  Presidente  e  Diretoria  deste  Conselho,
buscando  contribuir  no  fortalecimento  da  gestão  estratégica  do  COSEMS-PB,
especialmente no processo de planejamento e no apoio direto à gestão deste
Conselho;

 Organização do processo, fluxo e rotinas de trabalho -  durante as reuniões de
planejamento veio à tona a necessidade de se rever o processo, fluxo e rotinas de
trabalho.  Cada  área  técnica  teve  a  condição  de  revisitar  suas  competências  e
atribuições, havendo a necessidade de deslocamento de cada um do seu espaço de
atuação para repensar o todo e assim pensar possíveis adequações individuais e
coletivas para melhorar o processo de trabalho da instituição como um todo;

 Revisão e atualização do layout e material disponibilizado no site do COSEMS-PB ,
assim como criação do novo perfil para o Instagram institucional , visando sempre
aprimorar os processos de trabalho, de acesso e de divulgação das informações em
saúde para os Gestores Municipais de Saúde da Paraíba;

 Trabalho remoto da  equipe do COSEMS de março  a  agosto  sob o  regime de
teletrabalho,  conforme a Nota Interna de funcionamento do trabalho diante do
Coronavírus  e  a  Nota  Informativa  sobre  prorrogação  do  prazo  referente  ao
funcionamento  do  COSEMS-PB  e  labor  dos  funcionários  perante  o  Covid-19,
disponível  para  atendimento  on  line  no  mesmo  horário  de  funcionamento  do
conselho;

 Realização  de  reuniões  semanais  ou  quinzenais  da  equipe  do  COSEMS,
consultoria, coordenação do apoio e/ou apoiadores da Rede Colaborativa com
a Presidente e/ou Diretoria, a fim de manter o diálogo, dar encaminhamentos às
questões  técnicas,  jurídicas  e  administrativo-financeiras,  além  de  debater  e
buscar  melhorias  para  o  processo  de  trabalho,  atividades  e  projetos
desenvolvidos pelo COSEMS-PB; 

 Divulgação de eventos, informações em saúde e Boletins do COSEMS-PB  com
informações resumidas destacando as ações da semana, além de que a nossa
equipe técnica,  de  comunicação e  de TI  mantiveram de forma atualizadas  os
grupos de whtasapp, site e redes sociais do COSEMS; 

 Apoio, qualificação e atualização dos Gestores Municipais, a assessoria técnica
da instituição e os apoiadores da Rede Colaborativa continuaram dando todo
suporte necessário, mesmo que apenas de forma virtual, durante a pandemia,
aos gestores municipais de saúde; 

 Divulgação de Boletins do COSEMS-PB semanais  com informações resumidas
destacando  as  ações  da  semana,  além  de  que  a  nossa  equipe  técnica,  de
comunicação e de TI mantiveram com atualização dos grupos de whtasapp, site
e redes sociais do COSEMS;

 Divulgação  de  Boletins  das  Regiões  de  Saúde  em  Tempos  de  Pandemia,
semanalmente  pelo  COSEMS,  em  parceria  com  a  Rede  Colaborativa,
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demonstrando gráficos, a fim de divulgar a evolução e a atualização dos casos
confirmados de Covid-19 e óbitos, que foram registrados nas regionais de todo o
Estado da Paraíba, baseado nas informações do Boletim Estadual da Paraíba da
SES-PB; 

 Parceria firmada entre o Conasems e a Zoom Video Communications Inc., e a
estratégia de disseminação de licenças na RAS, visando a ampliação do acesso às
estratégias  de  Teleatendimento,  por  meio  da  ferramenta  Zoom,  garantindo a
segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde, além da oportunidade dos
COSEMS utilizarem o Zoom para realizar as reuniões técnicas também.

 Participação  na  Oficina  de  Boas  Práticas  –  Prestação  de  Contas  COSEMS
desenvolvida  pelo  Conasems  sobre  o  processo  de  prestação  de  contas  com
pontos  de  melhorias  e  ajustes  de  prestação  de  contas  e  dos  relatórios  de
atividades dos COSEMS, em conformidade a Deliberação 001/2016 do Conasems,
com a apresentação da Auditoria da MRP Conasems e COSEMS dos resultados
dos  processos  de  auditoria  nos  COSEMS  2019,  destacando  a  importância  do
processo  de  auditoria  para  controle  interno  e  tomada  de  decisões  e
recomendações  da  auditoria.  A  oficina  foi  de  suma  importância  com  a
apresentação do cronograma da auditoria para 2021, envio da documentação
dos COSEMS, Assessoria Jurídica e Banco; avanços do Acórdão TCU 1296/2018,
sob  a  perspectiva  dos  processos  de  prestação  de  contas  quadrimestrais  e
processo  de  melhorias  dentro  dos  COSEMS  como  auditoria  independente,
publicidade de documentação de prestação de contas,  melhorias  de  controle
interno, falta normativo para contratação de despesas em alguns COSEMS; Lei de
Proteção de Dados –  LGPD,  segurança da informação e tratamento de dados
pessoais  –  pesquisas  com  aplicação  de  formulários,  publicidade  aos  contatos
e/ou imagens dos gestores e/ou das ações no site e nas redes sociais, sanções
administrativa;  apresentação  do  Programa  de  Integridade  do  Conasems  para
posterior  treinamento  aos  COSEMS  e  Termo  Aditivo  do  contrato  da  MRP
Auditoria com desconto dos R$ 500,00 a partir da competência outubro/2020;

 Contratação da terceira Auditoria Externa, sendo de forma “guarda-chuva” com
contrato  único  entre  Conasems  e  todos  os  COSEMS  para  padronização,
referente a análise dos documentos da competência 2019 com a Empresa MRP
Audtores Independentes de Brasília-DF  para realização do Serviço de Auditoria
Externa das demonstrações contábeis de 2019 com objetivo de buscar melhorar
a execução e os controles internos, e bem assim o aumento da transparência, um
avanço na direção da governança corporativa, na qual teve Parecer com ressalvas
simples para ajustes no registro contábil, assim como nos processos de trabalho
internos;

 Atualização da pasta com conteúdo específico para COVID no site institucional
(https://cosemspb.org/coronavirus/),  elaborando  diversas  Notas  Técnicas,
Informativas, Orientativas, de Repúdio, assim como Comunicados, orientando os
municípios, baseado na legislação, normas, protocolos, boletins epidemiológicos,
informes, manuais, guias, painel, tutoriais, vídeos e recomendações;

 Implementação do Projeto E agora Gestor?  como um espaço de acolhimento
com  a  finalidade  de  contribuir  para  ampliação  da  compreensão  dos  novos
gestores  municipais  de  saúde  do  estado da  Paraíba  sobre  a  organização  e  o
funcionamento do SUS, com foco no papel da gestão municipal. Implantado em
fevereiro em 2019, além de discutir os desafios e dificuldades encontrados no
cotidiano da  prática  gestora,  aborda  sobre  as  principais  temáticas as  quais  o
gestor precisa estar atento e atualizado. As oficinas acontecem mensalmente e
são  abordados  os  principais  conceitos  e  diretrizes  do  SUS,  bem  como
apresentada  e  discutida  uma  série  de  estratégias  e  ações  que  podem  ser
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realizadas localmente. Pretendemos com isso estabelecer uma conexão entre a
normativa de diversos temas do SUS com o dia-a-dia da gestão municipal,  de
uma maneira objetiva utilizando uma linguagem acessível, tornando simples o
entendimento e possibilitando espaço de trocas. Durante a oficina são abordadas
as principais informações que um gestor deve ter conhecimento, tendo por base
a  Constituição  Federal,  as  Leis  Orgânicas  da  Saúde,  a  Lei  Complementar  nº
141/2012, o Decreto nº 7508/2011 e as Portarias de Consolidação do Ministério
da Saúde. Diante disso, faz-se necessário que os gestores de saúde conheçam a
realidade do seu município, os problemas a serem enfrentados, sejam ágeis e
flexíveis, saibam planejar, estruturar, organizar e avaliar as ações realizadas nesse
processo e tenham acesso a informações de natureza técnico-científica e político-
institucional  para  que  possam contribuir  para  agregação de conhecimentos  e
tecnologias  de  formulação,  implantação  e  avaliação  de  políticas,  planos,
programas e projetos que sejam capazes de intervir sobre o estado de saúde da
população a ser atendida. Na execução inicial do Projeto foi produzido o caderno
de textos referentes aos conteúdos que serão abordados na Oficina. Este caderno
foi elaborado com base no Manual do Gestor Municipal do SUS - Diálogos no
Cotidiano do Conasems (2019). O caderno do projeto é mensalmente revisado e
atualizado. 

 Implantação do Projeto para o Fortalecimento das CIRs no estado – FortaleCIR e
pactuação  em  reuniões  de  CIB  e  em  Assembleia,  com  apoio  técnico  e/ou
financeiro  com  a  SES-PB  para  desenvolver  as  atividades  a  ser  iniciado  em
fevereiro de 2020.  Para o COSEMS-PB, a Comissão Intergestorees Regionais (CIR)
é  o  espaço potente para  a  articulação,  formação e  qualificação dos gestores,
como também é um espaço estratégico para consolidar as Redes de Atenção à
Saúde. Neste sentido, o fortalecimento das regiões de saúde tem sido uma das
prioridades deste conselho e o caminho para consolidação do SUS no estado da
Paraíba. Portanto, considerando a relevância das CIR e do desafio para fortalecer
a gestão municipal de saúde, o COSEMS-PB implantará o Projeto FortaleCIR, no
intuito  de  ampliar  a  capacidade  gestora  regional  e  o  enfrentamento  dos
principais  problemas de saúde do estado e assim, fortalecer as 16 (dezesseis)
CIRs da Paraíba para o desenvolvimento das atribuições previstas no Decreto nº
7.508/2011, com vistas a qualificar a regionalização no Estado. Assim, em 2020  o
FortaleCIR foi implantado em todas as 16 (dezesseis) regiões de saúde, realizando
oficinas presenciais e virtuais, debatendo e traçando estratégias para melhorar a
gestão  municipal  e  regional,  envolvendo  temáticas  como  a  Regionalização,
Regulação,  o  Financiamento  da  Atenção  Primária  e  dando  suporte  para  o
funcionamento e fortalecimento da CIR;

 Implantação  do  Bate  Papo  semanal  e  mensal  com  os  gestores,  dentro  da
estratégia  instituída  pelo  COSEMS-PB  para  repassar  informações  e  esclarecer
dúvidas sobre as principais  pautas publicadas pelo Ministério da Saúde sobre
Covid-19. O encontro remoto ocorreu como um momento entre a Presidente e
equipe técnica do COSEMS com os gestores de saúde e aconteceu de junho a
agosto de forma semanal, toda sexta-feira das 11 às  12:30h através do Google
Meets  e  durante  uma hora  e  meia,  os  gestores  apresentaram demandas  das
secretarias  municipais  de saúde numa produtiva troca de experiências e para
atualização das informações em saúde, sobre os eventos do COSEMS e também
uma oportunidade para dirimir dúvidas e proporcionar uma troca de experiências
entre os gestores. Alguns foram realizados de forma temática com  enfoque na
cobertura vacinal na Paraíba, cuidando do emocional em Tempos de Pandemia 
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 Monitoramento das 09 (nove) práticas em saúde com a Curadoria em Saúde, e
planejamento do roteiro do livro a ser publicado como produto das práticas, por
meio da parceria entre IdeiaSUS/Fiocruz-RJ e UFPB;

 Apoio descentralizado às Secretarias Municipais de Saùde e às CIRs  da equipe
técnica  do  COSEMS-PB  e/ou  dos  Apoiadores  da  Rede  Colaborativa,  dando
suporte técnico aos gestores de saúde e sua equipe, abordando temas como os
instrmentos  de  planejamento  em  saúde,  novo  modelo  de  financiamento  da
Atenção Primária da Saúde; 

 Realização da Reunião de Avaliação e Planejamento do COSEMS, no final do 3º
quadrimestre,  com  a  presidente  do  COSEMS-PB,  a  equipe  técnica,  jurídica  e
administrativa, além da Coordenação e Apoiadores da Rede Colaborativa para
avaliar  as  ações  executadas  em  2020,  considerando  os  desafios  ao
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.  Na ocasião também foram
debatidas e elaboradas estratégias para o planejamento das ações do COSEMS
em 2021.

O  COSEMS-PB  realizou  Oficinas  de  Avaliação  da  Gestão  2020  e
Planejamento e elaboração do Plano Anual de Atividades 2021-20222 em dezembro
de  2020,  facilitada  pela  consultora  técnica, com  o  objetivo  de  avaliar  as  ações
desenvolvidas em 2020, revisitar sua missão, valores, visão de futuro e sistematizar
as  prioridades  da  entidade  para  o  Biênio  2020-2021,  com  a  participação  da
Presidente  Soraya  Galdino,  equipe  técnica,  consultoria,  coordenação  de  apoio  e
apoiadores da Rede Colaborativa – Conasems/HAOC. 

Como produtos dessas oficinas foram trabalhados: Relatório de Atividades
dos 03 (três) quadrimestres, o Relatório Anual de Gestão 2020 e o Plano Anual de
Atividades  para  o  Biênio  2021-2022,  além  de  Estratégias  para  Monitoramento  e
Avaliação dessas atividades. Assim, o COSEMS passou a contar com instrumentos de
planejamento, dentro dos moldes dos instrumentos do SUS e consolidou o produto
destes dois dias em um Plano de Ação, semelhante aos planos municipais de saúde,
que  subsidiou  a  Programação  Anual  de  Atividades  da  entidade.  Esses  resultados
foram apresentados, debatidos, aprovados e pactuados em Reunião de Diretoria e
apresentados aos gestores municipais na Assembleia Ordinária deste Conselho nos
meses de março e abril de 2021. 

Presente durante as oficinas, a presidente destacou que “O COSEMS-PB vem
avançando  ano  a  ano  desde  2014  e  no  último  ano  de  2020,  apensar  de  tantos
problemas e demandas de enfrentamento da pandemia covid, o Conselho se adaptou
em suas atividades, projetos e ações, pôde consolidar esses avanços e dessa forma
chegou o momento que tanto almejei desde que assumi a presidência do COSEMS
fazer essa oficina de planejamento e implantar a lógica dos instrumentos de gestão
dentro da nossa instituição mostra a capacidade técnica de nossa equipe e a nossa
missão  apoiar  e  qualificar  nossos  gestores  com  muito  mais  empoderamento.  O
COSEMS sempre fez  com seriedade a  representação dos gestores  e apoio à  suas
necessidades,  precisava  agora,  de  uma  forma  mais  sistematizada,  avançar  na
qualificação destes gestores, a partir desta oficina teremos mais força para seguir
neste sentido”. 

O  planejamento  do  COSEMS-PB  foi  estruturado e  revisado em  05  (cinco)
eixos prioritários, incluindo os eventos e produtos, estabelecendo objetivos, ações,
metas,  responsáveis,  recursos,  prazo,  indicadores  e  setores  que  precisam  ser
articulados.  

 Prioridade  1:  FORTALECIMENTO  DA  ATENÇÃO  PRIMÁRIA
(APS) E INTEGRAÇÃO COM A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
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 Prioridade  2:  FORTALECIMENTO  DA  ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

 Prioridade 3: REDUÇÃO DA  JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NOS
MUNICÍPIOS 

 Prioridade 4: FORTALECIMENTO DOS GESTORES NAS REGIÕES
DE SAÚDE DO ESTADO 

 Prioridade 5: FORTALECIMENTO DA DIRETORIA DO COSEMS-
PB

Dessa  forma,  a  equipe  técnica,  junto  com  a  Presidente,  a  consultoria,  a
coordenação  e  apoiadores  regionais  do  Projeto  da  Rede  Colaborativa  realizam  o
monitoramento  quadrimestral  do  Programa  Anual  de  Atividades que  subsidia  a
elaboração de cada Relatório de Atividades Quadrimestral, com o objetivo de avaliar
as ações desenvolvidas e reprogramar essas ações e/ou até alterá-las de acordo com
as demandas e necessidades técnicas e administrativas do COSEMS, das CIRs e das
SMS, buscando o cumprimento da missão, valores, visão de futuro e sistematizar as
prioridades da entidade para o COSEMS-PB. 

Ainda em dezembro de 2020, aplicamos um link de pesquisa sobre Avaliação
da Gestão do COSEMS 2020 direcionado aos gestores municipais com objetivo de
avaliar  a  gestão  do  COSEMS-PB  em  2020  por  meio  de  informações,  opiniões  e
sugestões dos gestores municipais  de saúde do estado da Paraíba, no sentido de
buscar  qualificar  as  ações,  atividades  e  projetos  deste  Conselho  para  subsidiar  o
planejamento de 2021.

Dos 223 gestores municipais da Paraíba, 213 responderam as questões do
Formulário do Google Forms. Os resultados apresentados correspondem a soma dos
percentuais de excelente e bom o que consideramos uma avaliação muito positiva.

Os  itens  e  resultados  da  avaliação  estão  disponíveis  em
https://drive.google.com/file/d/18rUuFOGqjyExGanYdK-jFcKvVqXw0WRu/view e
foram: 

    I- Da Gestão: 
1.  Atuação da Presidente do COSEMS-PB = 97, 2% dos gestores avaliaram

positivamente 
2.  Atuação  da  Diretoria  do  COSEMS-PB  =  94,8%  dos  gestores  avaliaram

positivamente 
3.  Atuação  Geral  do  COSEMS-PB  =  95,3%  dos  gestores  avaliaram

positivamente 
4.  Atuação da Secretaria  Executiva/Administrativa do COSEMS-PB =  93,8%

dos gestores avaliaram positivamente
5.  Atuação  da  Assessoria  Técnica  do  COSEMS-PB  =  95,8%  dos  gestores

avaliaram positivamente 
6.  Atuação  da  Assessoria  Jurídica  do  COSEMS-PB  =  84,9%  dos  gestores

avaliaram positivamente 
7.  Atuação  da  Assessoria  de  Comunicação  do  COSEMS-PB  =  94,9%  dos

gestores avaliaram positivamente 
8. Atuação do Apoiador Regional/Coordenação do Projeto Rede Colaborativa

= 96,7% dos gestores avaliaram positivamente 

II – Eventos e Projetos do COSEMS-PB: 
1. Geral sobre os Eventos/Projetos (Organização das Assembleias do COSEMS,

das  Reuniões  de  Diretoria,  dos  Webinários,  Oficinas  e  reuniões  realizados  pelo
COSEMS…) = 

2. sobre a Oficina  “E Agora, Gestor?” - Geral e Em tempos de Covid-19,
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3. sobre o Projeto e Oficinas do  FortaleCIR;
4. sobre o Bate Papo COSEMS e. sobre o V Seminário Gilson Carvalho – O

Encerramento da Gestão Municipal de Saúde na Paraíba.

III – Itens Gerais sobre: 
1. Qual(is) dos projetos do COSEMS mais impactou na sua gestão? = E Agora

Gestor?:  69%; FortaleCIR: 46,5%, Bate-Papo COSEMS/PB: 24,4% e V Seminário Gilson
Carvalho:  27,2%

2. Considerando que a missão do COSEMS-PB, você concorda que o COSEMS-
PB está cumprindo e alcançando os resultados esperados com essa missão? = 99,1%
dos gestores municipais de saúde consideraram que este Conselho cumpriu a sua
missão

3. Qual sua sugestão para o formato de reuniões em 2021 = Assembleia: 38%
presencial;  Reunião  de  Diretoria:  38,9%  virtual;  Reunião  de  CIB:  35,1%  virtual;
Reunião  da  Câmara  Técnica  da  CIB:  37,1%  virtual,  Oficina  E  agora,  Gestor:  45%
presencial e  Oficina do FortaleCIR: 41,8% presencial.

4. Considerações e sugestões gerais para a Gestão do COSEMS-PB – 2021. 

3.1.3. Atividades de Manutenção da Instituição

Para  a  manutenção  do  COSEMS-PB  em  2020  foram  realizadas  as  seguintes
despesas correntes necessárias à execução das atividades meio e fins da entidade:

 Pagamento  da  folha  de  pessoal  conforme  CLT  e  respectivos  encargos  e
benefícios; 

 Pagamento de consultoria;
 Pagamento de suporte de tecnologia da informação; 
 Pagamento de comunicação e publicidade; 
 Pagamento de contabilidade;
 Pagamento de  auditoria independente;
 Pagamento  de  despesas  como:  equipamentos  de  informática  e  para

webconferência;  despesas  de  copa  e  material  de  limpeza  e  consumo;
telefonia;  correios;  cartório;  gasolina;  segurança;  tributos;  taxas;  despesas
bancárias; passagens; deslocamentos; hospedagem; alimentação; locação de
carros, dentre outras. 

Ressalta-se  que  todas  essas  despesas  estão  descritas  detalhadamente  na
movimentação financeira no item 4 desse relatório. 

3.2. Atividades da Assessoria Técnica 

As atividades realizadas pela Assessoria Técnica (Asstec) do COSEMS-PB tem
por objetivo, oferecer suporte  técnico aos gestores municipais de saúde, por meio da
construção  e  implementação  de  estratégias  que  favoreçam  a  ampliação  da
compreensão das atribuições gestoras, objetivando a melhor execução das políticas
públicas nos territórios. O suporte é oferecido por meio da construção de materiais
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orientativos (notas técnicas),  apresentações das principais temáticas do momento,
seminários temáticos, assembleias ordinárias, reuniões de diretoria do COSEMS, e
apoio matricial à toda a equipe e diretoria do COSEMS-PB na apropriação acerca das
normas diretivas e operacionais do SUS e suas diversas políticas.

A Asstec é membro da Câmara Técnica da CIB-PB, de grupos condutores das
Redes  de  Atenção  à  Saúde  e  grupos  bipartites,  que  se  fizerem  necessários  para
subsidiar a tomada de decisão dos gestores. Outro papel é de consulta e articulação
com  Conasems  e  Ministério  da  Saúde  para  esclarecimento  de  normativas  ou
pactuação de eventos a serem realizados no Estado da Paraíba.

No  ano  de  2020,  a  Asstec  avançou  na  perspectiva  de  aprimorar  suas
atividades,  refletindo  seu  processo  de  trabalho,  laborando  de  forma  integrada  à
Assessoria Jurídica e Secretaria Executiva, intensificando a articulação com o Projeto
Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS e qualificando
ainda mais a representação do COSEMS-PB nos espaços de discussão. A participação
da  Asstec  nos  grupos  de  discussão  nacional  CONASEMS/COSEMS  proporcionou
melhoramento  das  atividades  no  Estado,  troca  de  experiências  e  integração  com
demais COSEMS do País.

No entanto, as ações desenvolvidas pela Asstec são divididas de acordo com
os  seguintes  grupos  temáticos:  Atenção  Básica;  Gestão  de  Rede  de  Atenção;
Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias; Governança da
Informação; Controle Social; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e Gestão e
Planejamento em Saúde.

a) Atenção Básica 

Considerando a relevância de fortalecer a compreensão dos gestores municipais
de  saúde  sobre  a  importância  da  Atenção  Básica  (AB)  como  coordenadora  do
cuidado e ordenadora da rede de assistência à saúde, o COSEMS-PB discutiu durante
o ano,  a  Portaria  n.  2.979 em 12 de novembro de 2019 que institui  o Programa
Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção
Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da
Portaria  de  Consolidação  nº  6/GM/MS,  de  28  de  setembro  de  2017.  Pauta  de
destaque  nas  reuniões  de  Diretoria,  nas  Assembleias  Ordinárias,  nas  Oficinas  do
Projeto “E Agora Gestor?” e no Bate-Papo do COSEMS. 

No intuito de ampliar a discussão sobre AB, a asstec realizou nos municípios,
oficinas abordando o Previne Brasil para gestores e profissionais de saúde. Momento
extremamente importante, uma vez que gestores e profissionais de saúde refletiram
sobre  o  processo  de  trabalho  da  AB  e  construíram  estratégias  para  superar  as
fragilidades existentes.

Outra pauta importante é a pauta do Projeto Mais Médicos pelo Brasil. Em 2020,
houve mudanças significativas pelo Ministério da Saúde comprometendo a atuação
da  Comissão  de  Coordenação  Estadual  (CCE).  Discussão  com  o  Estado  sobre  o
fortalecimento  da  CCE,  o  retorno  dos  supervisores  aos  territórios,  vagas  que
encontravam-se  abertas  nos  municípios  foram  pautadas  e  CONASEMS  seguiu
dialogando com MS para prioridade para o projeto. 

Com a pandemia, a asstec continuou oferecendo suporte qualificado e seguro
aos gestores, no sentido de fortalecer a APS, sensibilizando-os para a implantação de
serviços que objetivassem a ampliação  da capacidade da APS no enfrentamento à
COVID-19,  favorecendo o  acesso  presencial  e  remoto,  resolutividade casos  leves,
rastreamento precoce e suporte aos profissionais. 

Estratégias  como:  Previne  Brasil,  Saúde  na  Hora  emergencial,  TeleSUS:
Ferramenta  de  Atendimento  à  distância  para  aos  pacientes  com  COVID-19,
Consultório  Virtual  da  Saúde  da  Família,  Programa  Mais  Médicos  Emergencial,
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Residência  na  APS,  Rastreamento  sorológico  -  Testes  rápido,  Teleconsultoria  -
Médico para Médico, Centros de Atendimento Covid-19, Centro de referência nas
comunidades e favelas, Inquérito Sorológico Nacional e Estudo de Coorte e produção
de materiais orientadores. 

Outra agenda estruturante foram as agendas de implantação do Guia Orientador
para o Enfrentamento da pandemia de Covid-19 nas Redes de Atenção à Saúde. A
partir da preocupação da Atenção Primária à Saúde em relação a várias situações de
saúde,  sobretudo as  condições crônicas,  frente  ao enfoque dado à  pandemia de
Coronavírus, o instrumento vem na perspectiva de  reforçar as ações de saúde para
as outras condições que não o Covid-19. O desafio é garantir o cuidado a partir da
dinâmica imposta pela realidade pandêmica, respondendo às situações de saúde já
existentes e aquelas que se apresentam a cada dia.

A agenda oportunizou discussões relevantes e reflexões acerca do processo de
trabalho da Rede de Atenção no Estado e favoreceu uma maior aproximação do
CONASS, CONASEMS, SES, SEMS,  COSEMS e profissionais de saúde, corroborando
nas  regiões  de  saúde,  para  o  aprimoramento  das  ações  que  já  vêm  sendo
desenvolvidas para garantir o cuidado aos usuários no período pandêmico.

Outras atividades referentes à APS foram realizadas nas regiões de saúde com
contribuição da Rede Colaborativa, tendo os apoiadores como “braços do COSEMS-
PB”  nas  16  (dezesseis)  regiões  de  saúde  do  estado  da  Paraíba  e  apoiando
tecnicamente os gestores e técnicos dos municípios.

b) Gestão de Rede de Atenção

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) tem sido amplamente discutida no estado da
Paraíba,  pois  o  COSEMS  participa  ativamente  das  discussões  que  envolvem  esta
pauta.  No  ano  de  2020  foi  desenvolvido  pelo  COSEMS  o  Projeto  FortaleCIR,
objetivando  fortalecer  as  regiões  de  saúde  através  das  Comissões  Intergestores
Regionais (CIR). A execução trabalha na perspectiva de potencializar as regiões de
saúde a fim de que se tornem mais resolutivas. Paralelamente a isso,  mesmo em
meio  a  pandemia  de  COVID-19,  demos  continuidade  a  diversas  discussões  na
atenção  especializada,  a  exemplo:  glaucoma,  programação  da  assistência,  rede
materna-infantil,  rede  de  urgência  e  emergência.  A  participação  do  COSEMS nas
reuniões de Câmara Técnica da CIB foi ativa, tendo contribuído no fortalecimento
das discussões, bem como nas solicitações feitas naquele espaço de construção de
pauta para a CIB. 

As RAS permeiam por diversas áreas, tendo havido reuniões para habilitação de
novos  serviços  e  qualificação  dos  já  existentes,  construção  de  planos  estaduais,
discussão  sobre  a  reprogramação  da  assistência  de  média  e  alta  complexidade,
construção de documentos orientadores, entre outras ações relevantes para a saúde
do estado da Paraíba.

Dentre os principais trabalhos desenvolvidos junto a SES-PB, estes tiveram maior
destaque: Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com
Deficiência, regulação estadual sobre as cirurgias Eletivas, Câmara Técnica da CIB,
onde envolveu diversas  discussões em relação a  todas as áreas,  Grupo Condutor
Estadual  da  Rede  de  Atenção à  Saúde  Psicossocial,  Grupo Condutor  da  Rede  de
Urgência e Emergência, Coordenação Estadual de Saúde da Mulher, Grupo Condutor
da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde, Grupo Condutor de Doenças
Crônicas, bem como inúmeras discussões sobre o enfrentamento a pandemia COVID-
19 no estado da Paraíba.
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c) Vigilância em Saúde

Na  área  da  vigilância,  cabe  destacar  as  atividades  desenvolvidas,  juntos  aos
grupos bipartites que orientam as ações da vigilância epidemiológica, a vigilância e o
controle  das  doenças  transmissíveis;  a  vigilância  das  doenças  e  agravos  não
transmissíveis;  a  vigilância  da  situação  de  saúde,  vigilância  ambiental  em  saúde,
vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou a
COVID-19 como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o
mais alto nível de alerta desta organização –, e, em 11 de março de 2020, como uma
pandemia.  No  Brasil,  medidas  foram  adotadas  antes  de  o  primeiro  caso  ser
confirmado. Em 22 de janeiro,  iniciaram-se as ações do Centro de Operações de
Emergência  do  Ministério  da  Saúde  (COE-MS),  coordenado  pela  Secretaria  de
Vigilância em Saúde (SVS/MS). Logo em seguida foi instituído o COE no estado da
Paraíba.  Nesse primeiro  momento,  as  ações buscaram promover  a  informação e
comunicação para a população, além de capacitação para os profissionais de saúde e
a  expansão  da  cobertura  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  especialmente  na
atenção terciária, com o aumento de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs),
respiradores, equipamentos de proteção individual, entre outras medidas. Em 20 de
março de 2020,  o MS declarou a transmissão comunitária  da COVID-19 e,  assim,
iniciou  a  adoção  de  medidas  não  farmacológicas  para  a  diminuição  de  sua
transmissão,  como  isolamento  e  distanciamento  social,  a  fim  de  se  evitarem
aglomerações.

As orientações foram construídas em parceria, cada documento novo estudado e
divulgado, os municípios, através de seus gestores e sua equipe técnica, recebem
todo o suporte do COSEMS-PB para adoção de medidas e tomada de decisões que
qualificam o processo de trabalho das vigilâncias neste momento tão difícil.

Além das vigilâncias citadas acima, este conselho está representado no grupo
que  monitora  e  acompanha  as  coberturas  vacinais  no  Estado,  orientando  os
municípios a ampliarem sua cobertura de maneira a atender as metas estabelecidas
para cada imunobiológico, embora no ano de 2020 tivemos uma queda expressiva
nas metas de vacinação.

Ao longo do ano, foram feitos momentos com o gestor via webconferência para
orientar  as  ações  nos  municípios.  Assembleias  temáticas,  E  Agora  Gestor?  Em
tempos  de  COVID-19,  Bate-Papo  COSEMS,  todos  objetivando  manter  o  gestor
atualizado quanto a dinâmica do momento.

Na  vigilância  ambiental,  o  COSEMS-PB  participa  das  discussões  mensais  que
objetivam acompanhar as ações desenvolvidas nos municípios no enfrentamento às
arboviroses,  sempre  orientando  e  fomentando  a  identificação  dos  fatores
determinantes  e  condicionantes  do  meio  ambiente  que  interferem  na  saúde
humana.

d) Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias

Considerando a Assistência Farmacêutica como estratégia de grande relevância
para a assistência à saúde, o Conasems implantou em 2018 o Grupo de Trabalho
Técnico  da  Assistência  Farmacêutica  –  GTTAF.  O  mesmo  tem  trabalhado  na
perspectiva de fortalecer esta política através de cursos promovidos pelo Hospital
Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) em parceria com o PROADI-SUS, levantamento sobre a
Relação  Nacional  de  Medicamentos  -  RENAME  relacionado  a  aquisição  pelos
municípios, necessidade de ampliação do elenco de medicamentos, construção de
uma revista sobre assistência farmacêutica com contribuição do Cosems-PB.
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As discussões sobre a assistência farmacêutica acontecem no âmbito bipartite e
a  partir  daí  são  encaminhadas  orientações  aos  municípios  no  que  concerne  a
temática.  Temos como principais  objetivos fortalecer a articulação interfederativa
para  estruturação  da  assistência  farmacêutica  e  a  compreensão  dos  gestores
municipais sobre a Assistência Farmacêutica.

A pandemia de COVID-19 evidenciou a necessidade que se tem em discutir
temáticas inerentes à assistência farmacêutica. Foi nesse momento de crise sanitária
que o GTTAF se reuniu semanalmente durante alguns meses do ano de 2020, para
discutir  estratégias  de  enfrentamento  ao  desabastecimento  de  medicamentos
utilizados na intubação orotraqueal que se aproximava.

Foi feito monitoramento semanal sobre o estoque de medicamentos para
intubação orotraqueal nos estabelecimentos dos planos de contingência estaduais,
para que o MS pudesse se organizar e enviar tais medicamentos de acordo com a
necessidade mais urgente de cada Estado.

Mesmo em meio a uma pandemia, também foram trabalhadas outras temáticas
sobre publicação de portarias direcionadas para a assistência farmacêutica, insulinas
análogas, medicamentos para oftalmologia, entre outros.

e) Governança da Informação

Considerando a Gestão da Informação em Saúde como um elemento norteador
para  as  ações  e  tomada  de  decisões  dos  gestores,  o  COSEMS  participa  a  nível
nacional,  do grupo de governança da informação,  implantado pelo Conasems em
2018, com o propósito de fortalecer e promover maior integração entre a assessoria
técnica do Conasems e as referências de cada COSEMS do País, no que tange a gestão
e governança dos dados em saúde.

Como parte das atividades dos membros da Governança da Informação, está a
participação efetiva nas agendas mensais do grupo, discutindo assuntos importantes
acerca  das  informações  em  saúde,  dos  Sistemas  de  Informação,  qualificando  o
suporte ofertado aos gestores, de maneira segura e em tempo hábil.

Enquanto COSEMS, promovemos e instigamos os gestores sobre a importância
de  focarem  o  olhar  para  os  dados  locais,   priorizarem  a  correta  utilização  dos
sistemas de informação,  para  o  registro correto dos dados,  para a  qualidade dos
dados, favorecendo a construção de estratégias que atendam de fato às necessidades
de  saúde  da  população,  considerando  que  a  informação  tem  um  papel
extremamente relevante e fundamental no contexto da gestão municipal, sobretudo
diante do cenário de pandemia, na qual, a discussão sobre a qualidade do dado foi
intensificada e vital para a tomada de decisão da gestão. 

A  Asstec  participou das  webconferências  mensais,  como parte  das  atividades
propostas pelo Termo de Cooperação celebrado entre o Conasems e a Rede Nacional
de  Ensino  e  Pesquisa  (RNP),  a  fim  de  aprimorar  as  atividades  do  programa  da
Governança da Informação, vislumbrando a formação constante dos membros. 

Ainda no contexto formativo, a Asstec foi selecionada para a Especialização em
Informática em Saúde, realizada em parceria com Hospital Sirio Libanês, tendo um
membro  da  Asstec  compondo  a  primeira  turma  do  CONASEMS  nesse  curso.  A
formação foi extremamente importante e fundamental no contexto da governança
em saúde, corroborando para o aprimoramento  das atividades relacionadas ao tema
nos COSEMS, como também, sendo a referência para tratativas com os municípios e
CONASEMS. 

Outras  pautas  também  foram  discutidas  e  fortalecidas  juntos  aos  gestores  e
equipe  técnica,  a  exemplo da Saúde Digital,  que tem como objetivo aumentar  a
qualidade e ampliar o acesso à atenção que, por meio de um resgate histórico de
conceitos e experiências estruturados nacional  e  internacionalmente,  intencionam
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agilizar o atendimento e melhorar o fluxo de informações para apoio à decisão em
Saúde. 

f) Controle Social

O COSEMS-PB, por meio da assessoria técnica e diretoria, é membro do Conselho
Estadual de Saúde da Paraíba (CES), mantendo uma participação efetiva nas reuniões
ordinárias  do CES, na qual tem se tornado um mecanismo estratégico para garantia
da democratização do poder decisório no SUS.

Agendas importantes foram realizadas em parceria com este conselho estadual,
Seinsf,  SES,  gestores  e  conselhos  municipais,  a  exemplo  das  agendas  realizadas
virtualmente nas 16 regiões de saúde, com objetivo de avançar nos instrumentos de
gestão em saúde e sua alimentação no DigiSUS - módulo planejamento. As agendas
foram muito positivas,  na qual,  na prática, os conselheiros municipais,  gestores e
técnicos  puderam compreender a importância  do planejamento em saúde,  como
também, avançar na construção efetiva dos instrumentos.

Outras  pautas  também foram discutidas  no  âmbito  deste  Conselho  estadual,
como: apreciação do Ajuste do Plano Estadual de Saúde 2020 – 2023 frente ao plano
de contingência à COVID-19, Programação Anual de Saúde 2020 frente ao plano de
contingência  à COVID-19, 2º Relatório  Detalhado do Quadrimestre  Anterior  2020,
Relatório Anual de Gestão 2019, Proposta de Lei Modelo Único para CMS, Proposta
Modelo Único de Regimento Interno para  CMS,  temática envolvendo a  oncologia
entre outros assuntos.

Importante  destacar  que  o  diálogo  entre  o  COSEMS e  o  controle  social  vem
avançando no Estado, por entender ser uma pauta também prioritária no COSEMS,
compreendendo também que a ampliação dessa discussão precisa ser intensificada a
nível  de  município,  considerando  ainda  ser  um  desafio  para  alguns  conselhos
municipais de saúde, o funcionamento efetivo conforme diretrizes estabelecidas. 

g) Gestão e Planejamento em Saúde 

Ao lado das ações políticas institucionais,  o COSEMS-PB oferece uma série de
atividades e serviços dentre os quais o mais importante é atualização constante do
Gestor Municipal de Saúde sobre todos os assuntos deliberados pelas instâncias do
SUS,  bem  como,  o  acompanhamento  de  projetos  que  representem  recursos
financeiros para os Municípios.

Durante  o  período,  a  equipe  técnica  e  os  Apoiadores  da  Rede  Colaborativa
desenvolveram  ações  abrangendo  os  223  municípios  paraibanos  com  foco  na
qualificação das práticas de gestão dos secretários municipais de saúde, buscando
reformular  o  modo tradicional  de  fazer  coordenação,  planejamento,  supervisão e
monitoramento e avaliação em saúde, fortalecendo a produção de conhecimento na
diferença e entre os diferentes gestores, com base na troca de saberes e experiências
de gestão. Isso é oportunizado através das participações nas reuniões de CIR, CIB,
Grupo Condutor  de  Redes,  Assembleia  Geral  do  COSEMS,  Reuniões  de  Diretoria,
Grupos de Trabalhos Bipartite. Tais atividades promovem a qualificação dos gestores
municipais de saúde, o fortalecimento dos gestores para representação nos fóruns
estaduais e nacionais e o fortalecimento do SUS nas regiões de saúde da Paraíba.

O Projeto E Agora Gestor?, projeto prioritário do COSEMS-PB, que tem como um
dos  principais  objetivos,  ampliar  a  capacidade  técnica  dos  gestores,  possui  uma
abordagem técnica e destaca entre a programação assuntos de interesse prático da
gestão em saúde, como por exemplo: O que é ser Gestor, Planejamento em Saúde,
Financiamento em Saúde, Governança e Gestão do Trabalho e Educação em Saúde e
Judicialização da Saúde. 
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Tivemos  movimentos  estruturantes  neste  ano  dedicado  também,  ao
enfrentamento  da  pandemia  causada  pelo  novo  coronavírus.  Nesse  período,  os
gestores municipais  enfrentaram uma série de dificuldades para buscar garantir o
cuidado  ao  usuário.  Um  dos  maiores  desafios  dos  gestores  foi  a  falta  de
Equipamentos de Proteção Individual  para os profissionais  da linha de frente nos
estabelecimentos de saúde e a criação de movimentos do COSEMS junto com os
apoiadores nas região resultou em uma pesquisa para levantar informações sobre
fornecedores e valores de materiais a fim de favorecer a aquisição por um preço mais
acessível  e  boa qualidade.  Outros movimentos foram criando força a exemplo da
elaboração de instrumentos norteadores frente ao cenário de crise, com orientações
sobre  Decreto,  comitê  de  Enfrentamento,  Plano  de  Contingência,  protocolo  para
fluxo de atendimento entre outros. Também merecem destaque a participação dos
gestores e técnicos nas lives promovidas pelo CONASEMS com esclarecimentos para
utilização  de  recursos  emergenciais,  organização  das  equipes  para  adesão  no
Programa Saúde na Hora, informações sobre o Programa Previne Brasil e demais lives
relativas ao aprimoramento das atribuições gestoras. 

Uma ação em paralelo realizada, foi o monitoramento do sistema DIGISUS com
orientações continuadas sobre o RAG 2019. Orientações aos municípios quanto aos
instrumentos  de  gestão  2019  no  sistema  DIGISUS.  realizando  movimentos  nos
municípios resultando em uma maioria de instrumentos enviados para apreciação do
conselho  em  tempo  oportuno.  Acompanhamento  dos  municípios  que  não
conseguiram  enviar  o  RAG  2019,  apoiando-os  para  que  avançassem  no
preenchimento do Sistema.

O alinhamento de ações e partilha de informações, bem como a continuidade do
monitoramento  do  sistema  DIGISUS  com  orientações  para  a  elaboração  de
instrumentos de gestão que venham a oferecer subsídios para a prestação de contas
dos municípios, vem sendo uma atividade prioritária.

O  planejamento  em  saúde   é  uma  pauta  sempre  priorizada  pelo  COSEMS,
observando  os  princípios  do  SUS  e  sua  relevância  para  a  qualificação  da  gestão
municipal. Nas oficinas promovidas, pautamos a importância para a construção dos
instrumentos  de  gestão,  favorecendo  a  organização  do  processo  de  trabalho,  a
ampliação  da  capacidade  governativa,  a  tomada  de  decisão  de  maneira  mais
assertiva e a execução racional dos recursos financeiros da saúde. 

Ressaltamos constantemente aos gestores que, para a consolidação do SUS é
fundamental que  o planejamento seja concebido de acordo com as necessidades de
saúde  do  território,  de  forma  participativa,  integrada  e  ascendente,  a  partir  da
Análise  da  Situação  de  Saúde,  conforme  estabelece  o  Artigo  96  da  Portaria  de
Consolidação nº 1/2017. 

Atividades  desenvolvidas  em  parceria  com  a  SEMS/Seinfs,  no  sentido  de
acompanhar,  monitorar   e  orientar  regularmente  os  gestores  quanto  aos
instrumentos de gestão no DigiSUS, a partir do Boletim Informativo sobre a Situação
dos Instrumentos de Planejamento da Paraíba no Sistema DigiSUS Gestor / Módulo
Planejamento (DGMP). 

Como forma de avançar nos instrumentos de gestão, observando o panorama
regional do DigiSUS- módulo planejamento, foram realizadas oficinas nas regiões de
saúde para orientação e aprimoramento dos instrumentos no DigiSUS para gestores,
conselheiros  municipais  de  saúde e  técnicos,  abordando o panorama regional  do
DGMP,  as  propostas  para  ampliar  a  alimentação  do  DGMP,  discussão  sobre  as
dificuldades e dúvidas apresentadas pelos gestores aos apoiadores. 

Com a publicação da Portaria 1.812/2020, que institui para o exercício de 2020,
incentivo  financeiro  de  custeio,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal,  para  o
aprimoramento das ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde, no
âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde,  foi  oportunizada  a  construção  de  agendas
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tripartes para elaboração do Projeto, visando à organização e à governança da RAS. O
projeto  foi  aprovado pelo  Ministério  da  Saúde,  para  execução no  período de  18
meses (dez/2020 – jun/2022), 2 meses de preparação e 16 meses de atuação dos
sujeitos do projeto. Como resultados esperados estão os seguintes produtos: revisão
e atualização dos  16 Planos Regionais  Integrados  -  PRI,  elaboração  de 03 Planos
Regionais  Integrados Macrorregionais  e Elaboração do Plano Estadual  da Rede de
Atenção à Saúde. 

h) Gestão do Trabalho e Educação na Saúde

Entendendo  a  Gestão  do  trabalho  e  Educação  em  Saúde,  como  um  grande
desafio  para  a  saúde,  o  COSEMS-PB  incluiu  o  tema  em  uma  de  suas  agendas
prioritárias,  no Projeto E  agora Gestor?,  em prol de apoiar, qualificar e fortalecer a
gestão municipal e regional em saúde na Paraíba,

Considerando que a formação dos trabalhadores  e  a gestão dos mesmos,  de
forma adequada ao sistema contribui  para a melhoria da assistência e qualifica a
atenção dispensada aos usuários.

Nas oficinas  são destacadas um conjunto de políticas  que foram criadas com
vistas  a  trabalhar  a  mudança no perfil  de  formação dos trabalhadores  da  saúde,
realizar  provimento  de  trabalhadores  e  integrar  o  mundo  do  trabalho  com  as
universidades.  Entre  estas  políticas  e  programas  podem-se  enumerar:  a  Política
Nacional  de Educação Permanente  em Saúde (EPS);  o Programa Pró-residência;  o
Programa  Telessaúde  Brasil;  A  Universidade  Aberta  do  SUS  e  o  Programa  Mais
Médicos.

O  Projeto  E  agora,  Gestor?  realizado  pelo  COSEMS  é  acompanhado  pela
Curadoria em Saúde, em parceria com IdeiaSUS/Fiocruz-RJ e UFPB e recebe feedback
com orientações pedagógicas e quanto à aplicação na gestão em saúde, junto a mais
08 (oito) práticas de saúde. 

Sendo assim, a cada oficina realizada pelo COSEMS de seus projetos estratégicos,
como no E agora, Gestor?, FortaleCIR, Bate Papo, pois toda a equipe trabalha a EPS,
buscando atualizações constantes sobre o conhecimento e análise da legislação pata
elaboração de documentos e apresentações para os gestores sobre essas pautas do
SUS. 

A política também promove a criação de espaços de pactuação entre a gestão
municipal,  a  gestão  estadual  e  as  universidades,  sendo  elas:  Comissão  de
Coordenação  Estadual  do  Programa  Mais  Médicos-CCE,  onde  é  acompanhado  o
funcionamento do programa no estado, tendo o Cosems como parte da comissão, e a
Comissão  de  Integração  Ensino  Serviço  (CIES),  onde  são  pactuadas  as  políticas
envolvendo  programas  de  graduação  e  residências  (médicas  e  multiprofissionais)
tendo os municípios e a rede estadual como campo de prática.

De acordo com o Plano Ampliado de Desenvolvimento da Epidemiologia Aplicada
aos Serviços do SUS – PADEpiSUS que tem por objetivo promover a qualificação dos
profissionais que atuam nas ações de Vigilância em Saúde, fortalecendo a capacidade
de enfrentamento aos problemas de saúde e de resposta do Sistema Único de Saúde
às emergências em Saúde Pública.  O COSEMS-PB participou de reunião  e apoio ao
CEFOR na divulgação e realização do Curso de Especialização em Vigilância em Saúde
– EVS  pelo  Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo –
IEP/HSLA Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês (HSL). 

Ainda  participou  da Comissão  Gestora  Local  (CGL)  do PADEpiSUS,  articulando
com os Gestores Municipais de Saúde para inscrição no Curso de Especialização em
Vigilância em Saúde – EVS e no Curso Introdutório de Epidemiologia – CIEPI.

Em relação aos Planos Municipais de Educação Permanente em Saúde - PMEPS, o
COSEMS-PB participou de reuniões com CEFOR e as 07 (sete) Secretarias Municipais
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de Saúde a respeito do recurso descentralizado da Educação Permanente em Saúde
que receberam da SES-PB para análise sobre a situação da operacionalização total ou
parcial do PMEPS para execução 2013-214, conforme Resolução CIB.

Como  encaminhamento,  tivemos  uma  reunião  com  CEFOR,  GEFIN,  Controle
Interno e municípios que tiveram recursos descentralizados mas que não executaram
o  Plano  Macrorregional  de  Educação  Permanente  para  que  casa  SMS  ofício
solicitando resposta do Gestor Municipal de Saúde sobre a situação e execução do
referido recurso, além do envio da prestação de contas. 

Sendo assim, fora pactuado na CIB sobre esses recursos PMPS para devolução de
quem não executou ou repactuação para quem quer executar  e/ou prestação de
contas.

3.3. Atividades da Consultoria 

A consultoria constitui-se como um dispositivo estratégico do COSEMS-PB
para apoiar tecnicamente a gestão, equipe técnica e administrativa por meio de
metodologias  e  ferramentas  para  discussão,  ampliação  do  acesso  a  temas  e
conteúdos inerentes aos processos e práticas de gestão relativas às agendas desta
entidade. Em 2020 com o objetivo de  fortalecer o desenvolvimento de agendas
estratégicas da gestão seguem abaixo as principais atividades realizadas: 

    •  Participação  em  reuniões  semanais  com  equipe  Técnica  do  Cosems  de
alinhamento das agendas com a Secretaria Execultiva, Assessoria técnica e Jurídica;
    • Participação na organização da oficina de planejamento para implantação do
Projeto IdeiaSUS na PB;
    •  Participação  em todas as  agendas virtuais  –  reuniões,  oficinas  do  Projeto
IdeiaSUS e curadoria em saúde;
    • Revisão do texto do Projeto FortaleCIR;
    • Elaboração  e revisão do Termo de Adesão do Projeto FortaleCIR;
    •  Participação  em  reuniões  para  monitoramento  e  avaliação  dos  status  do
processo das atividades do COSEMS por meio do uso planilha contendo: objetivo,
ações/atividades,  metas, responsáveis, recursos,  prazo, indicadores e setores que
precisam ser articulados.
    •  Elaboração  e  revisão  do  Plano Anual  de  Trabalho  COSEMS-PB  2020-2021
conjuntamente com a Secretaria Executiva;
    • Elaboração e revisão do Relatório Anual de Gestão (RAG) do ano de 2019
conjuntamente com a Secretaria Executiva;
    •  Participação  nas  oficinas  do  E  Agora  Gestor  expondo  o  tema:  Gestão  do
Trabalho e Educação em Saúde com adaptação aos tempos de covid-19;
    • Elaboração e revisão do formulário da Pesquisa sobre o bem estar dos gestores
municipais de saúde da Paraíba,  em tempos de Covid19;
    • Presença em eventos,  assembleias do COSEMS/PB e em reuniões da CIB e
outras temáticas com a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba;
    • Elaboração da ficha de avaliação dos trabalhos da Mostra Paraíba Aqui tem SUS;
    • Participação na elaboração do edital da Mostra Paraíba Aqui tem SUS com a
equipe da SES/PB;
    • Participação na seleção dos trabalhos da Mostra Paraíba Aqui tem SUS;
    • Participação na organização e execução com a equipe do COSEMS-PB nos  Bate-
papos com os gestores  municipais;
    • Elaboração de dinâmicas facilitadas nos Bate-papos Cosems/PB;
    • Revisão dos 1 e 2ª relatórios quadrimestrais conjuntamente com a Secretaria
Executiva;
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    •  Análise  e  revisão  dos  resultados  do  IAG conjuntamente  com a  Secretaria
Executiva;
    • Participação na elaboração de formulário sobre as Comissões Intergestores
Regionais da Paraíba – CIRs para o Projeto FortaleCIR;
    • Elaboração da formulário de “Avaliação da Gestão do COSEMS/PB por parte dos
gestores”;
    •   Participação no planejamento e organização do Webnário Gilson Carvalho 
    • Participação na sistematização do capítulo do livro que relata a prática do
Projeto E Agora Gestor no Projeto IdeiaSUS.

Cabe ressaltar, que o trabalho de construção das agendas de consultoria ocorreu de
forma  coletiva  conjuntamente  com  a  Secretaria  Executiva,  Assessoria  Técnica  e
Jurídica  do  COSEMS-PB.  A  partir  da  confirmação  da  situação  de  pandemia  as
agendas foram realizadas de forma virtual, por meio de reuniões sistemáticas que
aconteceram semanalmente e por oficinas de trabalho. 

Com base nas principais atividades listadas anteriormente, a consultoria
técnica em 2020 em articulação com a gestão e toda a equipe técnica do COSEMS-
PB desempenhou suas atividades cumprindo o que estava estabelecido em contrato
formalmente instituído.

3.4. Atividades da Assessoria Jurídica/Direito Sanitário 

A  Assessoria  Jurídica  tem  como  atividades  primordiais  participar  e
representar institucionalmente o COSEMS-PB,  sempre que solicitado,  em eventos,
reuniões e em grupos técnicos de trabalho, que tenham por objetivo a discussão de
assuntos jurídicos de interesse da entidade e de seus associados; defender judicial ou
extrajudicialmente  os  interesses  do  COSEMS-PB,  podendo  ainda  promover  ações
judiciais  coletivas  para  a  defesa  de  interesses  de  seus  associados,
independentemente  de  autorização  específica  em  Assembleia  Geral,  bastando  a
autorização  do  COSEMS-PB;  aferir,  sempre  que  solicitado,  a  conformidade  dos
pareceres técnicos em relação ao enquadramento legal e infralegal dos atos jurídicos
praticados pelo COSEMS-PB, tais como contratos, convênios e demais instrumentos
congêneres, por meio de despachos ou, quando for o caso, da emissão de pareceres
jurídicos;  prestar  assessoramento,  sempre  que  demandado,  às  demais  áreas  do
COSEMS-PB sobre assuntos de natureza jurídica; promover, no que lhe compete, a
formulação, o intercâmbio e a divulgação de conhecimentos capazes de contribuir
com  o  fortalecimento  da  gestão  municipal  de  saúde;  e  elaborar  informativo  de
legislação aplicável ao SUS. 

A Assessoria Jurídica esteve mobilizada para prestar assessoramento jurídico
aos gestores  por  meio de estudos,  orientações e notas  jurídicas.  Elaborou outros
documentos de cunho jurídico, porventura, necessários, sempre que solicitados pela
Assembleia Geral e Órgãos Superiores de Direção e Administração e demais áreas do
COSEMS-PB.

A fim de fortalecer e apoiar os gestores municipais de saúde em relação a
judicialização da saúde, a assessoria jurídica participou da 2ª Oficina do Grupo de
Trabalho de Direito Sanitário,  com objetivo de discutir propostas para atuação na
judicialização da saúde nos municípios.

Representou  institucionalmente  o  COSEMS-PB,  em  reuniões,
videoconferências,  eventos  e  em  grupos  técnicos  de  trabalho,  que  tinham  por
objetivo  a  discussão  de  assuntos  jurídicos  de  interesse  da  entidade  e  de  seus
associados. Bem como participou das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias
do COSEMS-PB, das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Comissão Intergestora
Bipartite – CIB, das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Diretoria do COSEMS-PB
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e das Reuniões do Conselho Fiscal do COSEMS-PB, elaborando documentos de cunho
jurídico quando necessário.

Colaborou na elaboração de termos de referências e contratos, de material
para a oficina do Projeto “E agora, Gestor? em tempos de COVID-19”, na elaboração
da  Nota  Orientativa  COSEMS-PB  sobre o roteiro  para  o  encerramento da  gestão,
como também na elaboração de parecer orientativo por parte da auditoria externa.
Assim como capacitou e, vem capacitando, os gestores municipais de saúde através
da Oficina do “E agora, Gestor?” - Judicialização da Saúde, para a execução de suas
atribuições gestoras de forma segura e assertiva.

E,  no  período  de  referência,  a  Assessoria  Jurídica  participou  da  Oficina
ideiaSUS - Dialogando e Construindo para a Sistematização de Práticas em Saúde,
momento em que se apresentou e discutiu sobre o “Processo de Sistematização:
Apresentações Práticas Municipais” com experiência de oficinas nos municípios de
Santa Luzia, Tenório, Barra de Santa, Queimadas, Esperança, Rio Tinto, João Pessoa e
Campina Grande.

Participou e organizou as Oficinas de Apresentação do Projeto Fortalecir, que
teve como objetivo a sensibilização e adesão ao Fortalecir nas regiões de saúde pelos
gestores  municipais.  Da  mesma forma que,  organizou  e  participou  do  Bate-papo
COSEMS, que estabeleceu uma conversa informal entre os gestores com a equipe e
Presidente  do  COSEMS-PB,  como  também  repassou  informações  e  esclareceu
dúvidas sobre as principais pautas publicadas pelo Ministério da Saúde, apoiando os
gestores principalmente durante a pandemia da COVID-19.

Assessorou e organizou o I Webinário sobre Recursos COVID e sua correta
utilização,  atendendo  aos  interesses  da  entidade  e  de  seus  associados,  sendo
esclarecidas as principais dúvidas sobre a utilização dos recursos federais e o correto
registro dos atos relativos a essas despesas pelos orgaos de fiscalização e controle,
Ministério  da  Saúde  e  CONASEMS.  Como  também  assessorou  e  organizou  o  V
Seminário  Gilson  Carvalho  -  Encerramento  da  Gestão,  que  abordou  sobre  o
Encerramento da Gestão Municipal de Saúde na Paraíba, abordando ainda, o ponto
de  vista  contábil  e  jurídico;  Instrumentos  de  Planejamento  no  Encerramento  da
Gestão Municipal de Saúde sob a ótica regional e Apresentação da Nota Orientativa
COSEMS-PB - Roteiro para o Encerramento da Gestão.

Contribuiu na organização da Visita técnica de alunos de Medicina do Unipê e
em sua apresentação falou  sobre a  judicialização  da  saúde,  assim como citou as
atribuições  da  assessoria  jurídica  no  âmbito  institucional  do  COSEMS-PB.  Cabe
ressaltar que, na visita também foi apresentado a estrutura do SUS, considerando às
funções e fluxo de trabalho das instâncias de pactuações envolvendo o Ministério da
Saúde, Conasems e Conas como Grupo Tripartite, assim como SES e COSEMS em
âmbito estadual com a CIB e, ainda a CIR com os Gestores Municipais de Saúde e
representantes da SES nas Regiões de Saúde do Estado pela equipe do COSEMS-PB.

Por  fim,  a  Assessoria  Jurídica  defendeu  judicial  e  extrajudicialmente  os
interesses do COSEMS-PB, promovendo ações judiciais para a defesa de interesses de
entidade,  assim como analisou  e  discutiu o planejamento do COSEMS-PB,  com a
equipe da entidade, aprimorando o processo de trabalho da instituição, através da
construção  do  mapa  estratégico,  apresentado  no  Seminário  Administrativo  do
COSEMS-PB.

3.5. Atividades do Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão 
Municipal do SUS

Ao lado das ações políticas institucionais, o COSEMS-PB oferece uma série de
atividades e serviços dentre os quais o mais importante é atualização constante do
Gestor Municipal de Saúde sobre todos os assuntos deliberados pelas instâncias do
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SUS,  bem  como,  o  acompanhamento  de  projetos  que  representem  recursos
financeiros para os Municípios.

Durante o período, a equipe técnica e os Apoiadores da Rede Colaborativa
desenvolveram  ações  abrangendo  os  223  municípios  paraibanos  com  foco  na
qualificação das práticas de gestão dos secretários municipais de saúde, buscando
reformular  o  modo tradicional  de  fazer  coordenação,  planejamento,  supervisão e
monitoramento e avaliação em saúde, fortalecendo a produção de conhecimento na
diferença e entre os diferentes gestores, com base na troca de saberes e experiências
de gestão. Isso é oportunizado através das participações nas reuniões de CIR, CIB,
Grupo Condutor  de  Redes,  Assembleia  Geral  do  COSEMS,  Reuniões  de  Diretoria,
Grupos de Trabalhos Bipartite. Tais atividades promovem a qualificação dos gestores
municipais de saúde, o fortalecimento dos gestores para representação nos fóruns
estaduais e nacionais e o fortalecimento do SUS nas regiões de saúde da Paraíba.

O Projeto E Agora Gestor?, projeto prioritário do COSEMS-PB, que tem como
um dos principais objetivos, ampliar a capacidade técnica dos gestores, possui uma
abordagem técnica e destaca entre a programação assuntos de interesse prático da
gestão em saúde, como por exemplo: O que é ser Gestor, Planejamento em Saúde,
Financiamento em Saúde, Governança e Gestão do Trabalho e Educação em Saúde e
Judicialização da Saúde. 

Tivemos  movimentos  estruturantes  neste  ano  dedicado  também,  ao
enfrentamento  da  pandemia  causada  pelo  novo  coronavírus.  Nesse  período,  os
gestores municipais  enfrentaram uma série de dificuldades para buscar garantir o
cuidado  ao  usuário.  Um  dos  maiores  desafios  dos  gestores  foi  a  falta  de
Equipamentos de Proteção Individual  para os profissionais  da linha de frente nos
estabelecimentos de saúde e a criação de movimentos do COSEMS junto com os
apoiadores nas região resultou em uma pesquisa para levantar informações sobre
fornecedores e valores de materiais a fim de favorecer a aquisição por um preço mais
acessível  e  boa qualidade.  Outros movimentos foram criando força a exemplo da
elaboração de instrumentos norteadores frente ao cenário de crise, com orientações
sobre  Decreto,  comitê  de  Enfrentamento,  Plano  de  Contingência,  protocolo  para
fluxo de atendimento entre outros. Também merecem destaque a participação dos
gestores e técnicos nas lives promovidas pelo CONASEMS com esclarecimentos para
utilização  de  recursos  emergenciais,  organização  das  equipes  para  adesão  no
Programa Saúde na Hora, informações sobre o Programa Previne Brasil e demais lives
relativas ao aprimoramento das atribuições gestoras. 

Uma ação em paralelo realizada, foi o monitoramento do sistema DIGISUS
com orientações continuadas sobre o RAG 2019. Orientações aos municípios quanto
aos instrumentos de gestão 2019 no sistema DIGISUS. realizando movimentos nos
municípios resultando em uma maioria de instrumentos enviados para apreciação do
conselho  em  tempo  oportuno.  Acompanhamento  dos  municípios  que  não
conseguiram  enviar  o  RAG  2019,  apoiando-os  para  que  avançassem  no
preenchimento do Sistema.

O alinhamento de ações e partilha de informações, bem como a continuidade
do  monitoramento  do  sistema  DIGISUS  com  orientações  para  a  elaboração  de
instrumentos de gestão que venham a oferecer subsídios para a prestação de contas
dos municípios, vem sendo uma atividade prioritária.

O planejamento em saúde  é uma pauta sempre priorizada pelo COSEMS,
observando  os  princípios  do  SUS  e  sua  relevância  para  a  qualificação  da  gestão
municipal. Nas oficinas promovidas, pautamos a importância para a construção dos
instrumentos  de  gestão,  favorecendo  a  organização  do  processo  de  trabalho,  a
ampliação  da  capacidade  governativa,  a  tomada  de  decisão  de  maneira  mais
assertiva e a execução racional dos recursos financeiros da saúde. 
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Ressaltamos constantemente aos gestores que, para a consolidação do SUS é
fundamental que  o planejamento seja concebido de acordo com as necessidades de
saúde  do  território,  de  forma  participativa,  integrada  e  ascendente,  a  partir  da
Análise  da  Situação  de  Saúde,  conforme  estabelece  o  Artigo  96  da  Portaria  de
Consolidação nº 1/2017. 

Atividades  desenvolvidas  em  parceria  com  a  SEMS/Seinfs,  no  sentido  de
acompanhar,  monitorar   e  orientar  regularmente  os  gestores  quanto  aos
instrumentos de gestão no DigiSUS, a partir do Boletim Informativo sobre a Situação
dos Instrumentos de Planejamento da Paraíba no Sistema DigiSUS Gestor / Módulo
Planejamento (DGMP). 

Como forma de avançar nos instrumentos de gestão, observando o panorama
regional do DigiSUS- módulo planejamento, foram realizadas oficinas nas regiões de
saúde para orientação e aprimoramento dos instrumentos no DigiSUS para gestores,
conselheiros  municipais  de  saúde e  técnicos,  abordando o panorama regional  do
DGMP,  as  propostas  para  ampliar  a  alimentação  do  DGMP,  discussão  sobre  as
dificuldades e dúvidas apresentadas pelos gestores aos apoiadores. 

Com a publicação da Portaria 1.812/2020, que institui para o exercício de
2020,  incentivo  financeiro  de  custeio,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal,  para  o
aprimoramento das ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde, no
âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde,  foi  oportunizada  a  construção  de  agendas
tripartes para elaboração do Projeto, visando à organização e à governança da RAS. O
projeto  foi  aprovado pelo  Ministério  da  Saúde,  para  execução no  período de  18
meses (dez/2020 – jun/2022), 2 meses de preparação e 16 meses de atuação dos
sujeitos do projeto. Como resultados esperados estão os seguintes produtos: revisão
e atualização dos  16 Planos Regionais  Integrados  -  PRI,  elaboração  de 03 Planos
Regionais  Integrados Macrorregionais  e Elaboração do Plano Estadual  da Rede de
Atenção à Saúde. 

Coordenadora: Michelle Targino Fernandes Ribeiro
Macrorregião I Macro II Macro III Macro

   Regiõ                 Apoiadores Ana Maria
Fernandes

Harlane
Herculanno

Lúcia Leal Pollyana
Damasceno

João Paulo
Resende

Christianne
Urtiga 

Regiões de 
Saúde

1ª e 14ª 2ª e 12ª 4ª e 5ª 3ª, 15ª e 16ª 6ª, 7ª e 11ª 8ª, 9ª, 10ª e 13ª

Qd 
Municípios

25 39 29 41 49 40

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (COSEMS-PB) se
constitui em importante espaço político no processo de construção do Sistema Único
de Saúde (SUS), na medida em que representa e defende interesses locorregionais de
saúde onde ocorrem pactuações e projetos em disputa e, ganha legitimidade como
força política capaz de agregação e representação do conjunto de todas as secretarias
municipais de saúde nos 223 municípios da Paraíba. 
Desde sua fundação, em 03 de junho de 1988, sua missão é representar e contribuir
para  a  formulação  e  implementação  de  políticas  públicas  de  saúde,  apoiando  e
qualificando os 223 gestores municipais de saúde da Paraíba, empoderando-os na
condução das  tomadas de decisão,  promovendo proativamente,  a  articulação e  a
pactuação técnica e política em torno dos interesses municipais, com vistas à defesa
dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Como potência nesse processo de qualificação e aprimoramento da gestão, a
Rede  Colaborativa  tem  um  papel  fundamental  no  fortalecimento  das  regiões  de
saúde e das secretarias municipais, sendo as atividades desenvolvidas intensificadas,
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a  partir  do  apoio  aos  gestores,  suporte  técnico,  suporte  para  a  organização  e
consolidação das Comissões Intergestores Regionais (CIRs), construindo em conjunto,
um processo de trabalho participativo, qualificado e descentralizado, fortalecendo as
regiões  de  saúde  e  fazendo  com  que,  a  capacidade  gestora  dos  Secretários
Municipais de Saúde da Paraíba seja ampliada para sua atuação no espaço municipal,
regional, estadual e nacional do SUS.

O  trabalho  da  Rede  tem  objetivo  de  ampliar  a  capacidade  técnica  dos
gestores  municipais  de  saúde,  tornando-os  protagonistas  do  processo  de
fortalecimento das regiões de saúde, mediante a utilização da Educação Permanente
como principal ferramenta de transformação de práticas, organizando processos de
trabalhos e viabilizando a troca de experiências e compartilhamento de informações
de qualidade e em tempo oportuno. 

O  início  de  2020  foi  marcado  pela  continuidade  das  discussões  à  luz  da
Portaria N. 2.979 de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil,
estabelecendo novo  modelo  de  financiamento  de  custeio  da  Atenção  Primária  à
Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. A Rede Colaborativa ofereceu in loco,
todo suporte  necessário  aos  gestores  municipais  de  saúde na  implantação desse
novo modelo de financiamento. O Programa Previne Brasil e seus desdobramentos
foram inseridos também nas pautas das reuniões de CIRs. 

Nas oficinas do Previne Brasil in loco, a metodologia utilizada foi baseada na
ferramenta de Educação Permanente em Saúde, na qual instigou-se os profissionais e
gestores  a  despertarem  sobre  o  seu  papel  nesse  processo  de  melhoria,  e  após
explanação  e  entendimento  do  novo Programa,  os  participantes  trabalharam em
grupos, refletindo e construindo coletivamente, estratégias para o alcance das metas
de cada indicador estabelecido na Portaria N. 3.222 de 10 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa
Previne Brasil.  Os  questionamentos levantados e  suas  discussões enriqueceram o
espaço.

Avaliando esse ciclo de oficinas realizadas,  percebeu-se que esse apoio in
loco fez toda a diferença. Os profissionais sentiram-se provocados a refletir sobre seu
processo  de  trabalho,  identificar  as  fragilidades  e  construir  estratégias  para
melhorarem o atendimento realizado. Foi abordado também, o registro correto dos
dados  no  sistema  de  informação  e  no  cadastramento  de  toda  a  população  sob
responsabilidade de cada território. Esse conjunto beneficia os usuários, que terão o
cuidado à sua saúde garantido e uma saúde mais resolutiva e qualificada. Foram mais
de  50  municípios  contemplados em 2 meses.  Isso  é  mais  uma demonstração  da
credibilidade e reconhecimento da instituição COSEMS e  Rede Colaborativa pelos
gestores  municipais,  por  todo  trabalho  que  vem  desenvolvendo  com  foco  no
fortalecimento da saúde nos municípios paraibanos.

Um  projeto  que  merece  destaque  e  que  tem  ligação  direta  com  a  Rede
Colaborativa é o Projeto FortaleCIR, projeto de intervenção do COSEMS em parceria
com a SES, com vigência de 12 meses, com objetivo de fortalecer as 16 Comissões
Intergestores Regionais (CIR) do Estado da Paraíba, sua capacidade de fazer a gestão
regional  e  enfrentamento  aos  principais  problemas  de  saúde  do  estado  para  o
desenvolvimento das atribuições previstas no Decreto nº 7.508/2011, com vistas a
qualificar  a  regionalização  no  Estado, desenvolvendo  e  aprimorando  as  ações  e
serviços de saúde das regiões. 

A primeira fase do projeto, fase de apresentação e sensibilização nas regiões
de  saúde  foi  finalizada.  O  objetivo  desse  primeiro  momento  foi  sensibilizar  os
gestores municipais e demais atores das CIRs quanto a importância do processo de
governança e regionalização na saúde e adesão do Projeto FortaleCIR. Participaram
das  oficinas,  os  membros  das  CIRs  (Presidentes,  demais  gestores,  secretários
executivos  e  integrantes  das  Câmaras  Técnicas  -  CT),  equipe  COSEMS,  Rede
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Colaborativa e equipe técnica da SES/PB. Momentos extremamente ricos, com troca
de experiências, debates importantes com a participação dos prefeitos. As 16 regiões,
aderiram ao Projeto.  

Como resultados esperados, destaca-se: 
- Sensibilização dos gestores municipais de saúde e demais atores da CIR sobre a
importância do processo de governança e regionalização;
-  Identificação  e  categorização  das  demandas  advindas  dos  gestores  municipais,
instituídas  por  meio  de  resoluções,  notas  técnicas,  ofícios,  ou  outro  meio  de
formalização do processo;
- Ampliação da participação dos gestores municipais nas agendas das CIRs;
-  Implementação  de  100%  Câmaras  Técnicas  nas  regiões  de  saúde  e  com
funcionamento efetivo;
- Planejamento Regional Integrado (PRI) ajustado e qualificado;
-  Experiências  municipais,  regionais  divulgadas  em  âmbito  regional,  estadual  e
nacional; 
- Elaboração e divulgação de boletins informativos regionais.

As  atividades  da  Rede  Colaborativa  passaram  por  algumas  modificações
desde a declaração pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de
2020  da  pandemia  de  COVID-19  e,  em  14  de  março,  quando  da  declaração  da
situação de Emergência no Estado da Paraíba, por meio do Decreto nº 40.122 da
Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB). Desse modo, em virtude da grave
crise  sanitária  decorrente  do  Coronavírus,  toda  a  equipe  COSEMS  e  apoiadores
estiveram  de  março  a  setembro,  desenvolvendo  suas  atribuições  na  forma  de
teletrabalho. As agendas presenciais nas regiões de saúde foram suspensas, assim
como as agendas presenciais do COSEMS, como reuniões de Diretoria, Assembleia
Ordinária, Projeto “E Agora Gestor?”, Projeto ForlaleCIR, sendo realizadas de modo
remoto, mantendo o distanciamento social, como forma de minimizar o impacto da
COVID no estado. 

Nesse período crítico vivenciado ficou evidente o quanto o trabalho da Rede
Colaborativa é  forte  e relevante.  A insegurança dos gestores  na  reordenação dos
serviços de saúde locais, aproximou e fortaleceu ainda mais o vínculo entre gestores
e Rede. A Rede esteve diuturnamente empenhada em contribuir com os gestores, na
busca  de,  em  conjunto,  construir  estratégias  para  que  pudessem  contornar  essa
catástrofe  nos municípios.  É  certo que essa  situação não surpreendeu apenas os
gestores,  mas  também,  a  nós,  enquanto  apoio,  uma  vez  que  tivemos  que  nos
adaptarmos à situação, adequar e ampliar nosso modo de apoiar, não esquecendo
nossa missão que é qualificar o gestor municipal para o fortalecimento das regiões de
saúde. 

Um  movimento  estruturante  da  Rede  Colaborativa  foi  a  identificação  da
necessidade  de  construirmos  um  modelo  de  plano  de  contingência  para
disponibilizar aos gestores, com o objetivo de ajudá-los a sistematizar as ações e a
orientar a execução racional dos recursos financeiros destinados ao enfrentamento
da  COVID.  Tal  identificação se  deu  a  partir  de  um levantamento disparado pelos
apoiadores.  Ao  final,  constatamos  que  60%  dos  municípios  não  possuíam  plano
municipal de contingência. Diante disso, foi elaborado um modelo do instrumento. 

Após a sensibilização e orientação da Rede de Apoio aos gestores, obtivemos
um  aumento  no  número  de  municípios  com  seus  planos  construídos.  Pelo
monitoramento, constatamos que, dos 179 municípios que responderam ao segundo
levantamento, 178 possuem planos de contingência municipal ou está em fase de
conclusão  e  44  não  responderam.  Portanto,  foi  observado  como  estruturante  e
positiva tal ação, uma vez que, através da disponibilização do modelo de plano, foi
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possível ampliar o número de municípios e oferecer o suporte adequado aos gestores
para enfrentamento da COVID nos territórios, no tocante ao planejamento em saúde.

Outro  movimento  estruturante  e  pauta  trabalhada  ativamente  pela  Rede
Colaborativa  foi  a  implantação  do  Guia  Orientador  para  o  Enfrentamento  da
Pandemia  nas  Redes  de  Atenção à  Saúde.  O  lançamento  do  Guia  aconteceu  em
junho,  com participação de CONASS,  CONASEMS,  Secretaria  de Estado da Saúde,
COSEMS,  Diretoria  COSEMS,  Rede  Colaborativa  e  Presidentes  de  CIR.  Após  o
lançamento,  iniciaram  as  oficinas  nas  macrorregiões,  abordando  uma  temática
relevante:  A 1ª  oficina discutiu sobre o alinhamento no Manejo da COVID-19 na
Atenção Primária à Saúde, Atenção às ILPIs e Teleconsulta, a 2ª oficina tratou sobre
atenção às condições crônicas na APS e AAE, a 3ª abordou a organização Rede de
Urgência  e  Emergência  e  a  4ª  oficina  discutiu  a  Rede  Materno  Infantil.  Espaços
importantes  de  discussão  visando  sistematizar  ações  para  apoio  aos  gestores
estadual  e  municipais  e  profissionais  de  saúde  do  SUS,  onde  foram  pontuadas
fragilidades  e  potencialidades  dos  municípios,  sua  organização  para  garantir  a
continuidade da atenção ao usuário no período pandêmico. 

Como parte do processo de qualificação do Projeto, esse ano aconteceu a
visita  virtual  de  Acompanhamento  do  Projeto  Rede  Colaborativa,  que  teve  como
objetivo oferecer suporte e contribuir para o fortalecimento da estratégia Apoiador
COSEMS,  por  meio  da  escuta  da  coordenação  do  apoio,  orientações  do  Grupo
Executivo  e  reflexões  acerca  do  processo  de  trabalho  dos  apoiadores,  visando
construir  estratégias  e  proposição  que  possam  atender  às  necessidades  dos
participantes do projeto. 

Durante todo o ano, ano esse quase exclusivamente focado nas demandas
referentes à pandemia, por ser considerada uma das maiores catástrofes mundiais, a
coordenação do apoio teve papel importante na condução das atividades, buscando
junto aos apoiadores,  minimizar a angústia dos gestores e o impacto negativo da
pandemia nos municípios. 

Seguem  abaixo,  algumas  atividades  desenvolvidas  pela  coordenação  do
apoio: 
-  Coordenação  dos  apoiadores  no  sentido  de  oferecer  subsídios  para  o
desenvolvimento de competências técnicas dos mesmos;
-  Contribuição  e  acompanhando  na  elaboração  do  cronograma  de  atividades  de
campo, bem como supervisionando e dando suporte necessário a estas atividades;
-  Comunicação constante  com o Grupo Executivo do  Projeto  para  atualização  de
fluxos  e  tomadas  de  decisões  administrativas  e  ou  pedagógicas  relacionadas  ao
processo de formação;
-  Participação  nas  reuniões  entre  as  coordenações  estaduais  de  apoio  e  Grupo
Executivo do projeto;
-  Comunicação  constante  com  assessores  do  Projeto  no  CONASEMS  para
esclarecimento de dúvidas, atualizações e encaminhamentos;
-  Conclusão  do  II  Curso  de  Aprimoramento  em  Práticas  de  Apoio  para  o
fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, momentos de aprendizagem do Projeto
para potencializar as práticas de trabalho;
- Participação em todas as agendas e eventos do COSEMS, a exemplo do Projeto
FortaleCIR,  Projeto  “E  Agora,  Gestor?”,  Bate  Papo  do  COSEMS,  Seminário  Gilson
Carvalho, Assembleias Ordinárias, reunião de Diretoria COSEMS e reuniões ordinárias
da CIB; 
-  Participação  no  Seminário  Nacional  sobre  o  novo modelo  de  financiamento  da
Atenção Primária em saúde, que reuniu autoridades e estudiosos em torna da pauta
do Programa Previne Brasil;
-  Participação no Congresso Virtual  do CONASEMS, com o tema "Diálogos para o
encerramento da gestão";
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- Orientação e apoio às Secretarias Municipais de Saúde e trabalhadores do SUS em
formato inovador, com atividades on-line e conteúdos exclusivos em quatro meses de
evento;
-  Orientação e  acompanhamento junto aos apoiadores para  o fortalecimento das
ações junto aos gestores para o cumprimento das agendas da gestão municipal e
interfederativa (Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório de Gestão,
Pactuação Interfederativa);
- Realização de vários momentos com os apoiadores para discussão e alinhamento de
normativas  publicadas  e  Notas  Técnicas,  escuta  das  problemáticas  das  regiões  e
planejamento das ações do apoio;
- Apoio e participação nas oficinas regionais sobre DigiSUS – Módulo Planejamento,
realizadas em parceria com COSEMS, SES, SEMS e CES, com vistas a qualificação dos
instrumentos de gestão e operacionalização do DigiSUS;
- Divulgação da ação de reconhecimento, valorização e disseminação de iniciativas
das  SMS  no  enfrentamento  do  novo  Coronavírus  (COVID-19),  promovido  pelo
CONASEMS, em parceria com os COSEMS de todos os Estados do país;
-  Participação  em  lives  promovidas  pelo  Conasems  que  objetivaram  discutir  e
esclarecer dúvidas dos gestores e da Rede Colaborativa quanto às inúmeras portarias
publicadas pelo Ministério da Saúde;
- Aproximação da Rede Colaborativa com equipe técnica e jurídica do COSEMS para
alinhamento  de  orientações  acerca  das  portarias  que  destinavam  créditos
extraordinários aos municípios como também, para discussão sobre as portarias da
Atenção Especializada em decorrência do novo Coronavirus;
- Construção de materiais orientativos para esclarecimentos aos gestores acerca da
pandemia e demais demandas levantadas pelos gestores;
- Construção do formulário on-line para levantar os municípios que possuíam ou não
Plano de Contingência Municipal para o enfrentamento do COVID;
- Realização de levantamento do quantitativo de casos suspeitos ou diagnosticados
de  Covid-19  nos  municípios  –  em isolamento,  em acompanhamento  domiciliar  e
hospitalizados;
-  Acompanhamento  junto  aos  apoiadores  da  distribuição  dos  Equipamentos  de
Proteção Individual (EPIs) disponibilizados pelo MS e SES aos municípios;
-  Comunicação  constante  entre  o  grupo  Rede  (através  de  videoconferências,
telefonemas,  whatsapp  e  e-mails)  para  alinhamentos  semanais  e  discussão  do
processo  de  trabalho,  atualização  das  informações,  compartilhamento  de
experiências;
- Mobilização para preenchimento do levantamento do CONASEMS sobre o volume
de gastos com pagamento de trabalhadores do SUS.  As informações balizaram as
discussões do CONASEMS com o MS no que tange aos novos repasses de recursos
financeiros para enfrentamento da COVID;
-  Organização  do fluxo  de informações,  facilitando o entendimento  das  inúmeras
normativas publicadas;
- Orientação aos apoiadores quanto ao fortalecimento e qualificação dos registros
nos Sistemas de Informação em Saúde, com base nas recomendações do CONASEMS;
- Apoio às experiências exitosas municipais, contempladas pela Curadoria em Saúde,
desenvolvida em parceria entre COSEMS e Fiocrus/IdeiaSUS;
- Avaliação e monitoramento sobre as pendências dos Relatórios de Gestão de anos
anteriores a 2018 no SARGUS;
- Monitoramento dos Boletins Regionais COVID-19, construídos e monitorados pelos
apoiadores e publicizados semanalmente nas redes sociais do COSEMS;
-  Aproximação  da  Rede  Colaborativa,  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  e
Superintendência  do  Ministério  da  Saúde  na  Paraiba  (SEMS),  construindo  e
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participando  de  agendas  conjuntas,  alinhando  discussões  importantes  para  os
gestores municipais;
- Demais atividades inerentes à coordenação do apoio.

Abaixo, seguem as principais atividades desenvolvidas pelos apoiadores.

- Participação nas reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB);
- Apoio e participação nas reuniões das 16 Comissões Intergestores Regionais (CIRs) e
Câmaras Técnicas; 
- Escuta ampliada para as questões da gestão;
-  Apoio  aos  gestores  na  busca  de  solução  conjunta  na  Região  de  Saúde  para  os
problemas do cotidiano;
- Reconhecimento na região, de experiências de gestão e cooperação com as mesmas
no sentido de potencializá-las, embasados pelas ferramentas aprendidas durante o
processo de formação;
-  Repasse de orientações com objetivo de apropriar os gestores acerca das Portarias,
normas, projetos e financiamentos possíveis; 
-  Conclusão  do  II  Curso  de  Aprimoramento  em  Práticas  de  Apoio  para  o
Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, aprimorando o processo de trabalho,
finalizando com a construção do produto Final;
- Divulgação da ação de reconhecimento, valorização e disseminação de iniciativas
das  SMS  no  enfrentamento  do  novo  Coronavírus  (COVID-19),  promovido  pelo
CONASEMS, em parceria com os COSEMS de todos os Estados do país;
- Construção do cronograma de atividades nas regiões de saúde;
- Comunicação constante com a coordenação do apoio para organização do processo
de  trabalho,  atualização  de  fluxos  e  tomadas  de  decisões  administrativas  e  ou
pedagógicas relacionadas ao processo de formação;
- Participação efetiva nas reuniões entre coordenação de apoio e apoiadores para
escuta  das  problemáticas  das  regiões,  troca  de  experiências  e  planejamento  das
ações do apoio;
-  Momentos  com  as  equipes  técnica  e  jurídica  do  COSEMS  para  discussão  de
portarias, alinhamento de normativas publicadas, Notas Técnicas, esclarecimento de
dúvidas técnicas, atualizações e encaminhamentos;
-  Participação em todas as agendas e eventos do COSEMS, a exemplo do Projeto
FortaleCIR,  Projeto  “E  Agora,  Gestor?”,  Bate  Papo  do  COSEMS,  Seminário  Gilson
Carvalho, Assembleias Ordinárias do COSEMS;
- Participação no Congresso Virtual  do CONASEMS, com o tema "Diálogos para o
encerramento da gestão" - Orientação e apoio às Secretarias Municipais de Saúde e
trabalhadores  do  SUS  em formato  inovador,  com  atividades  online  e  conteúdos
exclusivos em quatro meses de evento;
- Mobilização, monitoramento e orientação aos gestores para o cumprimento das
agendas da gestão municipal e interfederativa (Plano de Saúde, Programação Anual
de Saúde, Relatório de Gestão, Pactuação Interfederativa);
- Orientações aos gestores quanto ao fortalecimento e qualificação dos registros nos
Sistemas de Informação em Saúde, com base nas recomendações do CONASEMS;
- Apoio às experiências exitosas municipais, contempladas pela Curadoria em Saúde,
desenvolvida em parceria COSEMS e Fiocrus/IdeiaSUS;
- Aproximação dos apoiadores institucionais e regionais da SES;
- Participação em várias agendas disparadas pela SES;
- Participação e apoio nas oficinas regionais sobre DigiSUS – Módulo Planejamento,
realizadas em parceria com COSEMS, SES, SEMS e CES, com vistas a qualificação dos
instrumentos de gestão e operacionalização do DigiSUS;

40



-  Construção  dos  Boletins  Semanais  Regionais  COSEMS,  monitorando  os  casos
confirmados e óbitos por Covid nas regiões de saúde; 
- Demais atividades inerentes ao apoio.

Como forma de potencializar o trabalho do apoio, foi utilizada a Educação
Permanente,  sendo  a  ferramenta  essencial  na  rotina  de  trabalho,  agindo  como
transformadora e qualificando o papel do apoio, uma vez em que a mesma, desde a
sua  base  conceitual,  está  na  premissa  de  promover  mudanças  institucionais,
fortalecendo as ações de equipes, buscando transformar práticas técnicas e sociais,
pressupondo sempre maior resolutividade.

Os incentivos aos movimentos de EP são observados nas articulações para
que  as  reuniões  remotas  de  Câmara  Técnica  e  CIR,  nas  Regiões  de  Saúde  sejam
realizadas mensalmente e que tragam discussões pertinentes à gestão e região, além
do  repasse  de  informações  qualificada  através  de  whatsapp  e  e-mails  com  mais
frequência no intuito de manter os gestores sempre informados, na realização de
oficinas  com  temáticas  específicas,  considerando  as  necessidades  locais  para  a
qualificação das ações a serem desenvolvidas nos municípios.

O ano também foi marcado pela importância e maior visibilidade das ações
desenvolvidas pela Vigilância em Saúde. Foram realizadas orientações voltadas para
movimentos de integração entre a Vigilância Epidemiológica e a Atenção Primária em
Saúde.   Esses  movimentos  conseguem  manter  os  gestores  atentos  nas  ações
desenvolvidas pelo apoio nos levando a partilhar e interagir ativamente dos desafios
e avanços no enfrentamento dessa pandemia, tanto orientando-os como planejar,
integrar  os  diversos  setores,  definir  estratégias,  logística  de  fluxos,  e  demais
seguimentos, quanto na troca de saberes apoiando e direcionando os conhecimentos
adquiridos  no apoio aos  gestores  no que diz  respeito às  ações e  articulações de
acordo com as necessidades da gestão.

Dessa  forma,  visualizando  a  participação  da  Rede  Colaborativa  Paraíba,
deslumbra-se no papel desempenhado no ano, uma oportunidade ímpar de partilhar
momentos  tão  importantes  junto  aos  gestores  no  suporte  à  gestão  municipal,
apoiando e sendo apoiados, trocando saberes e conhecimentos novos, repassando
informações  significativas  para  que  as  decisões  a  serem  tomadas  sejam  mais
assertivas para uma melhor assistência ao cidadão.

Em meio a grandes desafios, percebem-se potencialidades que corroboram
para o alcance dos objetivos desejados do projeto, a exemplo: 
- O apoio da Presidente do COSEMS no desenvolvimento das atividades da Rede;
-  A  coordenação  do  apoio  exercendo  a  função  de  assessoria  técnica  também,
constituindo  o  elo  direto  entre  apoiadores  e  escritório  e  articulando  essa
aproximação;
-  Participação  dos  apoiadores  em  todas  as  agendas  do  COSEMS,  fortalecendo  o
vínculo com os gestores;
- Vínculo fortalecido entre coordenação e apoiadores;
- Uso da tecnologia facilitando a comunicação entre coordenação e apoiadores;
- O Curso de formação da Rede que potencializou as ações do apoio;
- Participação da coordenação de apoio na reunião de Diretoria do COSEMS;

O  trabalho  da  Rede  foi  de  instigar  os  gestores  para  a  realização  de  um
planejamento local com estratégias viáveis no Enfrentamento da pandemia e demais
fragilidades  na  região  de  saúde,  desde  a  organização  do  processo  de  trabalho,
priorizando a Atenção Primária em Saúde, sua integração com a vigilância em saúde,
uma melhor estruturação da Assistência Farmacêutica para evitar desabastecimento
de  medicamentos  básicos,  instrumentos  de  gestão,  sistemas  de  informação  em
saúde, levando aos gestores a importância do registro correto e a utilização para a
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tomada de decisão assertiva, entre outras estratégias no intuito de impulsionar a
qualificação  de  ações  desenvolvidas  pela  gestão  municipal  no  fortalecimento  das
Regiões de Saúde. 

O  ano foi  desafiador,  mas vislumbramos  avanços nas  regiões,  a  exemplo:
reuniões  de  Câmaras  Técnicas  e  CIRs,  que  mesmo  remota,  obtiveram  resultados
positivos e muitas resolutividades para as Regiões de Saúde, discussão entre os pares
sobre  as  problemáticas  dos  territórios  e  construções  de  estratégias  para  o
enfrentamento da pandemia, o fortalecimento dos vínculos entre apoiador e gestor,
aproximação  dos  apoiadores  da  SES  e  Seinfs,  avanços  na  alimentação  dos
instrumentos de gestão no DigiSUS, dentre outros avanços.

A  aproximação,  o  vínculo  entre  a  Rede  Colaborativa  e  os  gestores  são
essenciais, pois possibilitam a oferta de respostas claras, objetivas, de acordo com o
perfil de cada gestor e, frente às demandas que cada dia ficam mais ativas, esse forte
vínculo  favoreceu  o  alinhamento  para  o  suporte  adequado,  oportunizando  a
ampliação  da  autonomia  dos  gestores,  uma  vez  que  eles  são  protagonistas  do
processo de fortalecimento regional, e a tomada de decisão assertiva pelo gestor é
condição sinequanon para um SUS efetivo para a população e para que tudo ocorra
em perfeita harmonia na assistência à saúde no território.

Como destaque, enfatiza-se a importância do II Curso de Aprimoramento em
práticas  de  Apoio  para  o  Fortalecimento  de  Gestão  Municipal  do  SUS,  que
surpreendeu  trazendo  temáticas  atuais,  voltadas  a  realidade  e  os  ensinamentos
consistentes para seguir confiantes e apropriados, qualificando o apoio ofertado aos
gestores. 

A perspectiva para o ano seguinte é continuar corroborando com a mudança
positiva  na  gestão  municipal  de  saúde,  desenvolvendo  um  trabalho  coletivo,
participativo, com apoio dos atores envolvidos no processo, atuando fervorosamente
nas  regiões  de saúde,  preparando os  gestores  para  o  bom desempenho de suas
atribuições,  além  de  contribuir  para  sua  participação  efetiva  nos  âmbitos  de
discussão e formulação das políticas públicas de saúde na Paraíba.   

O sentimento é de dever cumprido, apesar do cenário crítico apresentado,
continuamos juntos apoiando e sendo apoiados, renovando as forças para continuar
em meio aos desafios, mas com a certeza que estamos no caminho certo.

3.6. Atividades da Assessoria de Comunicação, Publicidade e Propaganda

Em 2020,  a  Top Mídia  Comunicação foi  a  responsável  por  desenvolver os
serviços de gerenciamento de redes sociais, produção de vídeos, produção de peças
publicitárias, coberturas de atividades e ações remotas realizadas pelo COSEMS-PB,
além do gerenciamento do web site  (www.cosemspb.org),  SUS nos municípios,  o
boletim semanal (destacando as principais matérias e notícias da semana), boletim
regional  relacionado  ao  novo  coronavírus,  produção  de  matérias  jornalísticas  e
assessoria de comunicação.

Passamos por um período bastante diferente dos anos anteriores. Pois com o
surgimento da pandemia, foi preciso nos adaptar de uma forma ainda mais digital, e
todas as ações e atividades que eram realizadas presencialmente, passaram a ser
através de web conferências, e a Top Mídia monitorou e deu suporte em todos os
serviços,  como  de  assessoramento.  No  âmbito  digital,  criamos  uma  série  de
publicações e informativos acerca do avanço do novo coronavírus. Pela situação em
si,  ficamos  impossibilitados  de  cobrir  eventos  presenciais,  coletar  imagens
fotográficas e produzir entrevistas. 

Durante o ano de 2020, foram realizadas 503 postagens nas redes sociais do
COSEMS-PB incluindo fotos, vídeos e links. Dessas, 493 postagens foram de fotos,
peças  publicitárias,  datas  comemorativas,  informativos,  boletins,  10  postagens  de
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vídeos. Ao todo, foi somada 55 novas curtidas na página do Cosems no Facebook.
Dentre todas as publicações, as cidades que mais acompanharam as nossas redes
sociais, foram: João Pessoa, Campina Grande, Brasília, São Paulo e Patos.

O instagram da instituição foi transferida para um novo perfil (@cosems.pb),
obtendo hoje 515 seguidores, e atualizado diariamente de acordo com a demanda do
conselho. 

Quando nos referimos ao público, o COSEMS-PB obtêm maior acesso com
pessoas do sexo feminino, com idade entre 25 a 34 anos, conforme mostra o gráfico
abaixo:

Produzimos  conteúdos  para  o  site  www.cosemspb.  org,  onde  podemos
destacar  a  realização  de  271  matérias,  que  inclui  SUS  nos  municípios,  boletim
semanais e regionais, e matérias jornalísticas.
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3.7. Atividades do Suporte de Tecnologia da Informação (TI) 

O Suporte Técnico de Informática (TI) do COSEMS-PB é um serviço que presta
assistência  intelectual  (conhecimentos),  tecnológica  (manutenção:  revisões,
regulagens,  calibrações,  reparos/consertos,  atualizações  de  software etc.)  e
orientações  para  manutenção  de  material  (peças  de  reposição),  com  o  fim  de
solucionar problemas técnicos,  portanto relacionados a produtos tecnológicos tais
como computadores e  software e ainda, atualização, manutenção e  layout do site
institucional. De maneira geral, o foco do serviço é ajudar o COSEMS e sua equipe a
desenvolver  links,  formulários  e  resolver  problemas  específicos,  conforme  as
demandas  da  equipe,  da  Presidente  ou  Diretoria  do  conselho,  além  de  corrigir
problemas  de  infraestrutura,  como  a  configuração  de  servidores  e  estações  de
trabalho, definição de um plano de backup e recuperação de dados, configuração de
rede e outros e, atender aos chamados dos usuários.

No ano de 2020, o TI desenvolveu as seguintes atividades para o COSEMS-PB:
 Suporte tecnológico à equipe administrativa; 
 Manutenção do site da instituição na Internet; 
 Suporte técnico em equipamentos próprios; 
 Elaboração de formulário e processo de inscrição das Oficinas E Agora

Gestor?.  Evento  este  ocorrido  mensalmente  onde  foi  disponibilizado
formulário  eletrônico  para  cada  uma  das  oficinas,  possibilitando  um
processo ágil de inscrição, emissão de lista de presença bem como após o
evento a emissão automatizada de declarações de comparecimento que
são enviadas por e-mail aos presentes;

 Levantamento das necessidades de melhoramento dos equipamentos de
TI, onde além da especificação de novos equipamentos realizamos uma
pesquisa  de  preços  no  mercado,  indicando  para  a  instituição  as
necessidades mais emergenciais e propondo um cenário de atualização
dos recursos de TI;

 Elaboração de formulário para votação para indicação de personalidade
de destaque na área de saúde com fins da premiação com a medalha
Gilson Carvalho; 

 Elaboração  da  estrutura  de  inscrição  e  gestão  do  IV Congresso  de
Secretários  Municipais  de  Saúde  da  Paraíba  e  do  V  Seminário  Gilson
Carvalho.  Contamos  com  a  utilização  de  recursos  de  inscrição  online
mediante uso de plataforma eletrônica onde foi criado um site específico
para o evento, que além de divulgar informações relevantes do evento,
viabilizou todo o processo de inscrição, emissão de certificados e crachás
para os participantes. Ainda para o evento foi desenvolvido formulário
eletrônico  com  o  termo  de  compromisso  de  utilização  do  pacote  de
hospedagem  fornecido  pelo  COSEMS-PB  para  os  gestores  que
participaram do evento. Esse formulário consistiu no preenchimento dos
dados pessoais do gestor e ao final do preenchimento ocorria o envio
para  o  e-mail  indicado  do  termo  de  compromisso  completamente
preenchido,  bastando  tão  somente  ao  gestor  apor  sua  assinatura  e
remeter para o controle do evento; 

 Auxílio no apoio administrativo no levantamento patrimonial dos bens de
TI,  identificando devidamente as  marcas,  modelos,  números de séries
dos  bens  de  TI,  tendo como resultado a  elaboração  de  planilha  para
captação dos dados necessários ao registro patrimonial;

 Adequação e publicação do formulário eletrônico de avaliação da gestão
2020 do COSEMS-PB. Ao final da coleta os dados foram organizados em
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formato de apresentação com gráficos ilustrativos com o resultado da
avaliação da gestão.

O ano de 2020 ficou marcado pelos  desafios impostos  pela  pandemia do
COVID-19,  especialmente  na  área  de  tecnologia  da  informação,  considerando  à
necessidade de adequação de processos e procedimentos necessários para prover
soluções na área de reuniões e eventos remotos,  mediante uso da tecnologia de
vídeo e audioconferência.

Foram experimentadas várias ferramentas de videoconferência a exemlo do
Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. A ferramenta adotada pelo COSEMS-PB foi o
Zoom,  tendo  em  vista  convênio  firmado  entre  o  Conasems  e  a  Zoom,  o  que
proporcionou  acesso  à  contas  corporativas  do  Zoom,  dando  acesso  aos  recursos
avançados e reuniões sem limite de tempo.

O site  da  instituição  na  internet  passou  por  reformulação,  adequando às
necessidades atuais  de divulgação de informações na área de saúde.  Também foi
realizado a migração da hospedagem do site para um serviço mais robusto, provido
pela empresa GoDaddy, onde o site se encontra hospedado neste sua criação.

A manutenção dos serviços de colaboração de arquivos Google for Apps se
mantém  adequada,  provendo  espaço  e  acesso  à  ferramentas  de  produtividade
necessárias e úteis para as atividades administrativas do COSEMS-PB. O uso intensivo
dos formulários, planilhas e agenda do pacote se mostram eficazes nas atividades
corriqueiras do escritório.

No decorrer de 2020,  o COSEMS-PB renovou seu parque de equipamentos
de  informática,  decisão  que  se  mostrou  acertada,  tendo  em  vista  que  os
equipamentos  anteriores  já  estavam  ociosos  e  apresentando  problemas  que
impediam o seu adequado funcionamento.  Foram adquiridos  notebook de última
geração, com telas de 15,6” que proporcionam melhor conforto visual para que os
utiliza, bem como a mobilidade necessária quando da realização de eventos externos.
Foram adquiridos  equipamentos da  marca  Acer,  com SSD que proporciona maior
velocidade na inicialização e disponibilidade do sistema.

Com a aquisição dos novos equipamentos e em busca de reduzir custos com
a TI,  optou-se  pela  utilização  do  pacote  de  escritório  Libre  Office,  substituto  do
Microsoft Office, sem custo para instituição.  Houve resistência da equipe (natural
quando se impõe um processo de mudança dessa natureza). Precisamos avançar na
padronização de documentos nesse novo formato, passando assim a adotar o padrão
aberto  de  documentos  (ODF)  para  produção  de  novos  conteúdos  e  migração  de
conteúdo  legado  (padrão  MS  Office).  Essa  medida  visa  facilitar  a  montagem  de
relatórios de gestão com maior facilidade. Um dos grandes problemas na confecção
desses  documentos  reside  na  diversidade  de  modelos  utilizados  pela  área
administrativa  do  COSEMS-PB  (secretaria  executiva,  assessores,  apoiadores)  que
utilzam modelo oriundos do padrão MS-Office que muita atrapalham no processo de
formatação quando se utiliza para montagem de relatórios com fontes de origem
diversas.

No  primeiro  semestre  foi  avaliada  a  possibilidade  de  digitalização  de
documentos  físicos.  O  custo  inicial  da  operação  não  permitiu  o  seguimento.
Acreditamos ser um caminho natural dispor de um processo interno de digitalização
de documentos, como forma de se manter um arquivo digital acessível para todas as
áreas. Trata-se de atividade especializada, que quando bem definida proporcionará
os resultados adequados e esperados. Entendemos que ter uma pessoa dedicada a
essa atividade contribuirá com o sucesso da operação.
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4. EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira referente ao ano de 2020 foram realizadas de forma
quadrimestral.  Nesse  relatório,  consta  a  execução  financeira  anual,  por  meio  de
planilhas  resumidas  e  complementares  de  prestação  de  contas  dos  recursos
financeiros da contribuição de representação institucional do COSEMS-PB, conforme
a Seção XV da Portaria de Consolidação nº 6/2017 que reproduz o conteúdo das
Portarias nº 220, de 30 de janeiro de 2007 e nº 2.945/GM de 21 de dezembro de
2012  e  considerando  os  recursos  financeiros  da  assistência  de  Média  e  Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar da Secretaria de Saúde do Município ou do
Estado  que  por  meio  do  Estatuto  do  CONASEMS  se  refere  às  contribuições  de
representação institucional dos municípios junto ao Conasems. 

Essas  planilhas  são  analisadas  e  assinadas  pelas  Presidente  e  Diretora
Financeira/Tesoureira  do  COSEMS-PB,  apresentadas,  analisadas  e  aprovadas,
juntamente com os documentos da prestação de contas de 2019 pelo Conselho Fiscal
e, assim relatado o Parecer Favorável do Conselho Fiscal do COSEMS-PB aprovado
na reunião realizada em  24 de fevereiro de 2021,  na qual consta em Ata, com a
presença dos membros do Conselho Fiscal, o Contador, a Secretária Executiva e a
Assessora Jurídica do COSEMS-PB (acesso em https://cosemspb.org/transparencia/).

Segue anexo a planilha com demonstrativo da execução financeira do ano de
2020.

Ainda, ressaltamos a Auditoria Externa realizada pela empresa MRP Auditoria
Externa Auditores Independentes S/S referente às demonstrações contábeis, balanço
patrimonial  e  controles  internos,  conforme  a  Resolução  CFC  N.  1.409/2012,
referentes ao ano de 2020 do COSEMS-PB, passaram por relevante aprimoramento.
Houve  um  aprimoramento  relevante  em  relação  ao  último  ano  mostrando  o
empenho de todos em seguir o padrão recomendado e já estabelecido dentro da
entidade, o que caminha para um parecer da auditoria apenas de recomendações em
continuar seguindo as práticas em busca de cada vez mais melhorar e aperfeiçoar a
gestão  e  processos  de  e  assim  não  sendo  necessário  apresentação  de  ressalvas
dentro do relatório. 

Essa avaliação comprova o compromisso da gestão do Conselho em fazer
cumprir  a  missão,  visão  e  valores  do  conselho  dentro  da  ética,  transparência  e
compromisso com os recursos públicos. Mais uma vez tivemos este resultado positivo
com parecer favorável a aprovação das contas, demonstrando que trabalhamos de
forma correta e transparente.

ANEXO 
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5. CONCLUSÃO 

Com esse Relatório Anual de Gestão de 2020 do COSEMS-PB verifica-se a
plena  execução  dos  recursos  da  receita  pelo  Conasems,  fruto  das  contribuições
institucionais,  em  cumprimento  a  execução  das  ações  políticas  institucionais,
atividades e serviços em prol de representar e defender os interesses loco-regionais
de saúde das Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba, apoiando e qualificando os
gestores municipais de saúde da Paraíba, empoderando-os na condução das tomadas
de decisão, promovendo proativamente, a articulação e a pactuação técnica e política
em torno dos interesses municipais, com vistas à defesa dos princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde, e assim. Fazendo jus a missão desse Conselho.

João Pessoa, 18 de março de 2021.

Elaboração: 

Ana Carolline Carvalho – Secretária Executiva
Ana Maria Fernandes da Silva - Assessoria Técnica
Anna Katarina L. P. Galiza - Assessoria Técnica
Michelle  Targino Fernandes Ribeiro -  Assessoria  Técnica  e Coordenadora da Rede
Colaborativa
Clarissa Dantas Oliveira - Assessoria Jurídica
Ana Carolina da Gama Sobral - Assessoria Jurídica
Mércia Gomes – Consultoria
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João Pessoa - PB, 15 de fevereiro de 2021.                                          MRP - 085/2021 

Sra. 
Ana Carolline Carvalho  
Secretária Executiva 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA – COSEMS/PB 
João Pessoa - PB 
 

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 DA PARAÍBA (“COSEMS/PB”) 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/PB. 
 
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/PB 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/PB durante a execução dos nossos trabalhos. 
 
Colocando-nos ao dispor de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
Atenciosamente, 
 

MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S 
CRC DF-001326/O-4 
CNAIPJ – 000041 
CVM – 11.720 

 

 

 Marcos de Oliveira Pereira 
Contador CRC DF-027109/O-0 
 

Ricardo da Silva Farias Passos 
Contador CRC DF-015504/O-2 
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Qual foi o trabalho realizado? 
 

Serviços técnicos especializados em auditoria dos procedimentos de controles 

internos quanto à arrecadação da receita e a execução da despesa, bem como 

o exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020, conforme características e especificações contidas no 

contrato de prestação de serviços. 

 
Por que o trabalho foi realizado? 
 
O trabalho foi realizado para avaliação do balanço patrimonial do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins - COSEMS/PB 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/PB 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 

exercício iniciado em 01 de janeiro de 2021. 
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1.  SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Sumário  Descrição  Referência no 
Relatório  Página 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 
COSEMS/PB em 31 de dezembro de 2020, 
e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data. 

 2  5 

Demonstrações 
Contábeis  Balanço Patrimonial e a Demonstração do 

Resultado do Exercício.  3  6 

Análise Patrimonial  
Análise das contas patrimoniais e das 
contas de resultado demonstrando suas 
variações. 

 4  8 

Nossos Comentários  

Comentários acerca de deficiência ou 
melhoria que entendemos que ajudará no 
aprimoramento do ambiente de controles 
internos. 

 5  11 

Conciliações 
bancárias 
tempestivas 

 
Constatamos que o COSEMS/PB não 
elabora conciliações bancárias em forma 
de relatório auxiliar. 

 5.1  11 

Princípio da Entidade  
Recomendamos ao COSEMS/PB envidar 
esforços no sentido de regularizar a situação 
descrita. 

 5.2  12 

Código FPAS  
Verificamos que o COSEMS/PB está 
utilizando o código FPAS 566 com a alíquota 
de 4,5%, 

 5.3  13 

Pendências de longa 
data  Identificamos pendências de longa data  5.4  14 

Relatório Provisão de 
Férias  

Identificamos divergências entre o relatório 
de férias e os saldos registrados na 
contabilidade em 31 de dezembro de 2020 

 5.5  14 

Registro das 
despesas  O COSEMS/PB não registrou as despesas 

com auditoria no exercício de 2020.  5.6  15 
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Sumário  Descrição  Referência no 
Relatório  Página 

Ativo intangível  
O COSEMS/PB não registrou na 
contabilidade a licença do sistema ZOOM 
doado pelo CONASEMS 

 5.7  15 

Retenção de 
impostos  

O COSEMS/PB não realiza na sua plenitude 
as retenções dos impostos das despesas 
pagas para autônomos. 

 5.8  16 

Despesas com 
aluguel  

O COSEMS/PB não efetuou as retenções do 
imposto de renda sobre as despesas com 
aluguel 

 5.9  17 

Notas explicativas  
Constatamos a necessidade de 
aprimoramento na elaboração das notas 
explicativas 

 5.10  18 

LGPD  
Recomendamos a análise de 
implementação da Lei Geral de Proteção 
de Dados. 

 5.11  20 

Programa de 
Integridade  Recomendamos a implementação do 

Programa de Integridade  5.12  22 

Segurança da 
informação   Recomendamos a criação de uma politica 

de segurança da informação   5.13  23 

Orçamento  
Recomendamos a implementação de 
orçamentos anuais, com 
acompanhamentos mensais 

 5.14  24 

Riscos trabalhistas  Recomendamos ao COSEMS/PB analisar os 
atuais riscos trabalhistas.  5.15  25 

Juros e multas  
Identificamos pagamento de multas e juros 
por deficiência no ambiente de controles 
internos. 

 5.16  26 

Eventos 
subsequentes  

Não foram identificados riscos relevantes 
diante do cenário de pandemia do COVID-
19. 

 5.17  26 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  6  27 
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2. Introdução 

 
Revisamos o balanço patrimonial do Conselho de Secretarias Municipais da 

Paraíba – COSEMS/PB, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 

incluindo o resumo das políticas contábeis significativas e outras notas explicativas, 

bem como o ambiente de controles internos. A administração é responsável pela 

elaboração e apresentação adequada dessas informações apresentadas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Neste relatório expressamos 

nossas recomendações acerca dos controles internos e registros contábeis. 
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3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

3.1. Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Valores expressos em Reais)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ativo

2020 2019

Ativo
Circulante

Caixa e equivalente de caixa 280.500                12.982                  
Outros créditos 49                         49                         

280.549                13.031                  
Não circulante

Realizável a longo prazo

Imobilizado 87.033                  72.201                  

87.033                  72.201                  

Total do Ativo 367.582                85.232                  

Passivo

2020 2019

Passivo
Circulante

Obrigações sociais, trabalhistas e sociais 63.695                  73.030                  

63.695                  73.030                  

Patrimônio Líquido

Déficit e superávit acumulado 303.888                12.202                  

303.888                12.202                  

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 367.582                85.232                  
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3.2. Demonstração do superávit  

 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Valores expressos em Reais)   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019

Receitas

Receitas sem restrição 1.115.938             1.177.582             

Contribuições e doações voluntárias 1.115.938             1.176.640             
Outras receitas -                        942                       

Despesas operacionais

(822.486)               (1.182.721)            

Pessoal e encargos sociais e assistenciais (540.649)               (619.295)               
Despesas gerais e administrativas (281.837)               (563.426)               

Superávit antes da receitas e despesas financeiras 293.452                (5.139)                   

Despesas e receitas financeiras, líquido (2.671)                   (15.371)                 

Déficit e superávit líquido do exercício 290.781                (20.510)                 
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4. ANÁLISE PATRIMONIAL 

 

4.1. Ativo 

 

Ativo é um recurso controlado pelo COSEMS/PB como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para o 

COSEMS/PB. É composto por dois grupos: circulante e não circulante.  

 

Os recursos que poderão ser movimentados em até 12 meses após o 

encerramento do exercício devem ser classificados no ativo circulante, enquanto 

o ativo não circulante irá tratar de registrar os recursos movimentados após 12 

meses do encerramento do balanço.  

 

O ativo do COSEMS/PB apresentou um aumento relevante de 331% no exercício 

de 2020, quando comparado com o saldo contábil registrado em 31 de dezembro 

de 2019. Segue gráfico comparativo: 
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Ativo Circulante 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Ativo Circulante, quando 

comparado ao exercício de 31 de dezembro de 2019, apresentou um acréscimo 

relevante de 2.053%, tendo a seguinte composição em 31 de dezembro de 2020: 

 

• Caixa e equivalente de caixa: R$ 280.500 (99,98%); 

• Outros créditos: R$ 49 (0,02%); 

 

Ativo não circulante 

 

O Ativo não circulante apresentou um acréscimo de 21% em 2020 quando 

comparado com 2019, o qual é composto por 100% de ativo imobilizado.  
 

4.2. Passivo 

 

Passivo é uma obrigação presente do COSEMS/PB, derivada de eventos passados, 

cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da Entidade capazes 

de gerar benefícios econômicos. A classificação entre circulante e não circulante 

obedece aos mesmos critérios do ativo. Patrimônio líquido é o interesse residual nos 

ativos da Entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Segue a 

composição do passivo na data-base de 31 de dezembro de 2020: 

 

63.695 

303.888 

Passivo Circulante Patrimônio Líquido
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4.3. Análise das contas de resultado  

 
RECEITAS  

 

São aumentos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da entrada 

de recursos ou do aumento de 

ativos ou diminuição de passivos, 

que resultam em aumentos do 

patrimônio líquido. 

 DESPESAS  

 

São decréscimos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da saída de 

recursos ou da redução de ativos ou 

assunção de passivos, que resultam 

em decréscimo do patrimônio 

líquido. 

 

 

A análise a seguir tem por objetivo apresentar o desempenho das contas de 

resultado do COSEMS/PB no exercício de 2020. O superávit apresentado no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi no montante de R$ 290.781 (déficit 

de R$ 20.510 em 31 de dezembro de 2019).  
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5. NOSSOS COMENTÁRIOS 

 

5.1. Ausência de conciliações bancárias tempestivas 
 
 

Constatamos que o COSEMS/PB não elabora conciliações bancárias 

em forma de relatório auxiliar. Nunca será por demais ressaltar a 

importância de que se reveste a elaboração das conciliações 

bancárias. Praticamente, todas as operações da entidade transitam 

pelas contas mantidas com bancos, por isso, estas conciliações 

representam um controle primordial que possibilita a imediata 

detecção de lançamentos não usuais ou não autorizados. Nesse 

sentido, as conciliações devem ser preparadas de maneira criteriosa 

onde os seguintes aspectos devem ser observados: 

 
• devem ser preparadas por funcionário alheio às 

funções de movimentação das contas bancárias e 

registro das operações; 

• utilização de formulário adequado, no qual deve 

constar as assinaturas de quem preparou e de quem 

revisou; 

• as pendências devem ser prontamente investigadas 

e tomadas as providências para eliminá-las e; 

• deve ser mantido estreito contato com os bancos 

para o recebimento rápido dá documentação 

bancária (extratos, avisos, etc.). 

 

As informações bancárias podem ser exigidas em dois diferentes 

níveis. No primeiro nível, é exigida uma relação das contas 

bancárias do Conselho, com identificação da instituição 

financeira, número da conta, tipo da conta indicando se os 
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depósitos são em conta corrente, conta de aplicação, poupança, 

etc. e agência. No segundo nível, são exigidas cópias de extratos 

bancários ou de documentos equivalentes emitidos pelas 

instituições financeiras, que comprovem os saldos das contas 

bancárias (conta corrente e aplicação), na data do encerramento 

do exercício, acompanhada de conciliação. 

 

Se houver pendência demonstrada na conciliação, o representante 

da entidade deve providenciar os esclarecimentos relativos a cada 

valor pendente e os esforços alocados para solucionar a pendência 

demonstrada. Em qualquer situação deve haver conciliação da 

conta mesmo que o saldo do extrato seja igual ao saldo do razão 

contábil.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita. 
 
 

 

5.2. Princípio da Entidade 
 

O Princípio Contábil da Entidade determina o Patrimônio como objeto da 

Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, bem como a necessidade 

da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios 

existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de 

pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, 

com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio 

não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de 

sociedade ou instituição.  
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Constatamos que o Princípio Contábil da Entidade não foi atendido no 

pagamento de despesas pagas pelo COSEMS/PB, uma vez que identificamos 

pagamentos realizados na conta da pessoa física do sócio da empresa 

contratada pelo COSEMS/PB. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 
 

Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita. 

 

5.3. Código FPAS 
 

Verificamos que o COSEMS/PB está utilizando o código FPAS 566 com a 

alíquota de 4,5%, quando, segundo solução de consulta COSIT da Receita 

Federal do Brasil 02/2019 as Entidades com o CNAE 94.30-8-00 Atividades de 

associações de defesa de direitos sociais deveria estar enquadrada no 

código FPAS 515B e recolher as contribuições sociais destinadas a terceiros 

com a alíquota 5,8%. 

 

Não obstante, identificamos divergência entre o FAP informado na GFIP, 

quando comparado com FABWeb, conforme demonstrativo abaixo: 

 
Descrição GFIP FatorWeb Divergência 
    
FAP 1,0 0,5 0,5 

  
Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PB analisar o referido assunto, bem como 

apurar e ajustar eventuais efeitos que podem ser ocasionados em virtude da 

regularização do código FPAS. 

 

Comentários da administração: 
“Já enviamos as justificativas sobre FPAS.” 
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5.4. Pendências de longa data 
 

Identificamos pendências de longa data, conforme demonstrativo a seguir 

relacionado: 

  
Descrição 31/12/2019 31/12/2020 

   

1.01.03.01.0001 – Diferenças de salários a receber 49,50 49,50 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita.  

 

Comentários da administração: 
“Valor regularizado em 2021.” 
 

 
 
 

5.5. Diferenças no relatório de provisão de férias  
 

Identificamos divergências entre o relatório de férias e os saldos registrados 

na contabilidade em 31 de dezembro de 2020, conforme demonstrativo a 

seguir relacionado: 
  

Descrição Saldo contábil Controle 

operacional 

Divergência 

Provisão de férias e encargos 

sociais 

35.162,18 40.533,60 (5.371,542) 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita.  
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Comentários da administração: 
“Para o cálculo apresentado, consideramos o valor Bruto de Salários no referido mês da 

Provisão.” 
 

5.6. Registro contábil das despesas com auditoria 
 

Durante a realização dos nossos trabalhos constatamos que o COSEMS/PB 

não registrou as despesas com auditoria. Cabe destacar, que a contratação 

da auditoria independente foi realizada em conjunto com o CONASEMS, 

sendo que metade da despesa é custeada pelo COSEMS/PB e a outra 

metade pelo CONASEMS.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita.  

 

Comentários da administração: 
“Este lançamento diferenciando do valor dos Honorários da Auditoria, será efetuado a partir 

de  2021, após recebermos as planilhas identificando quais as deduções (Despesas) efetuadas 

no repasse do CONASEMS.” 

 

5.7. Contabilização da Licença do ZOOM 
 

O COSEMS/PB recebeu do CONASEMS o direito de uma licença do ZOOM 

para realização de reuniões virtuais, porém a referida licença não foi 

registrada na contabilidade do COSEMS/PB. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos o registro contábil da licença doada pelo CONASEMS. 

Sugerimos os seguintes lançamentos: 
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Reconhecimento da cessão da licença pelo valor de mercado: 

 

D – Ativo Intangível – X (ANC) 

C – Obrigação com o uso da licença – X (PC) 

 

Reconhecimento da amortização conforme o início do uso e o tempo da 

licença: 

 

D – Despesa com Amortização – X/12 AVOS (Resultado) 

C – Amortização acumulada – X/12 AVOS (ANC) 

 

Concomitantemente: 

 

D – Obrigação com o uso da licença – X/12 AVOS (PC) 

C – Receita de doação de Licença ZOOM – X/12 AVOS (Resultado) 

 

Comentários da administração: 
“As despesas do aplicativo ZOOM também serão registradas em 2021, conforme orientações 

da Auditoria.” 

 

5.8. Retenção dos impostos nos pagamentos realizados para autônomos  
 

Não é prática do COSEMS/PB efetuar todas as retenções dos pagamentos 

realizados para os autônomos.  

 

Lembramos que nas hipóteses cabíveis de retenção de ISS, o pagamento 

deverá ser realizado à fazenda municipal. Cabe salientar que o não 

recolhimento do imposto retido na fonte, acarretará multa para o 

COSEMS/PB. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita.  

 

Comentários da administração: 
“Sobre as retenções serão efetuadas no setor financeiro com orientação da contabilidade.” 

 

5.9. Retenção dos impostos – Despesas com aluguel  
 

No pagamento de aluguel entre pessoas físicas, não haverá retenção na 

fonte pelo pagamento realizado. A pessoa física locadora que se beneficia 

do recebimento deverá aplicar o rendimento mensal na tributação 

mediante carnê-leão. 

 

A tributação será mediante aplicação do rendimento na tabela progressiva 

de pessoa física e a pessoa física beneficiária do rendimento responsável 

pelo cálculo e recolhimento do imposto devido mensalmente. 

 

Constatamos a ausência da retenção do imposto de renda no pagamento 

de aluguel para pessoa física. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita.  

 

Comentários da administração: 
“As retenções sobre aluguel estão sendo solucionadas, com setor jurídico e Diretoria.” 
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5.10. Aprimorar as notas explicativas  
 

A elaboração das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis está 

prevista na Resolução CFC n° 1.409/2012, a qual estabelece que as 

demonstrações contábeis sejam complementadas por notas explicativas e 

outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para 

esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.  

 

A elaboração das Notas Explicativas também está prevista em outros 

Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e/ou Orientações emitidos pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e ratificados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC). 

 

Conforme estabelece o Item 9 do CPC 26 - Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, o objetivo das demonstrações contábeis é o de 

proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do 

desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande 

número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. 

 

As demonstrações objetivam também apresentar os resultados da atuação 

da administração em face de seus deveres e responsabilidades na gestão 

diligente dos recursos que lhe foram confiados.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos o aprimoramento das notas explicativas às demonstrações 

contábeis. Cabe salientar que as notas explicativas devem apresentar, pelo 

menos, as seguintes informações: 

 

• contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e 

econômica e os objetivos sociais; 
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• os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com 

gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de 

recursos; 

• relação dos tributos objeto de renúncia fiscal; (Alterada pela ITG 2002 

(R1)); 

• as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e 

as responsabilidades decorrentes dessas subvenções; 

• os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes 

de tais recursos; 

• os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador; 

• 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; 

• as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das 

obrigações em longo prazo; 

• informações sobre os seguros contratados; 

• a entidade educacional de ensino superior deve evidenciar a 

adequação da receita com a despesa de pessoal, segundo 

parâmetros estabelecidos pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

e sua regulamentação; 

• os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, 

amortização e exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observado 

a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de 

sua vida útil; 

• segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais 

atendimentos realizados pela entidade; 

• 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 



 

 
 MRP20 
 

atendidos, número de atendimentos, número de bolsistas com valores 

e percentuais representativos; 

• a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor 

reconhecido quando este valor não cobrir os custos dos serviços 

prestados. 

 

Comentários da administração: 
“Após orientações, apresentaremos Notas Explicativas com mais informações.” 

 

5.11. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 13.709/2018 
 

Chamamos a atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 

LGPD, lei sancionada em agosto de 2018 que entrou em vigor em setembro 

de 2020, estipula uma série de obrigações para empresas e organizações 

sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados 

pessoais. 

 

Com a LGPD, o Brasil entra para o rol de centenas de países que possuem lei 

específica para a proteção de dados pessoais. A lei prevê multas e 

penalidades consideráveis no caso de não cumprimento dos requisitos 

impostos na lei. A entidade do Terceiro Setor precisa se atentar para atender 

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.); 

• 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). 
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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; 

• proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a  

tratamento de dados. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomenda-se a implementação de normativos internos para atender a 

LGPD. A implementação 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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5.12. Programa de Integridade 
 

O COSEMS/PB 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/PB 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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5.13. Implementar uma Política de Segurança da Informação 
 

A segurança da informação é adquirida pela implantação de controles que 

incluem procedimentos de rotina, verificações de antivírus, infraestrutura de 

hardware e software, além da criação de uma política devidamente 

documentada com as seguintes premissas:  

 

Itens Descrição 
Confidencialidade • garantia de que determinada informação, fonte ou 

sistema é acessível apenas às pessoas previamente 
autorizadas a terem acesso; 

• a ruptura do sigilo, a depender do teor das informações, 
pode ocasionar danos inestimáveis para a entidade.  

Integridade • manter a integridade dos dados, de forma a preservar 
a sua originalidade e confiabilidade. Caso contrário, 
erros podem ocorrer na interpretação dessas 
informações, gerando rupturas de conformidade. 

Disponibilidade  • garantia de acesso aos dados sempre que necessário 
de maneira fluida, segura e eficiente. 

Definição de ferramentas 
necessárias 

• definição de cronogramas de backup; 
• estabelecimento de regras para o uso de senhas e 

credenciais de acesso; 
• controle de acesso aos espaços físicos; 
• definição de diretrizes para o acesso à informação de 

diferentes profissionais e times, estabelecendo graus de 
acessibilidade; 

• criação de planos de contingência e de 
gerenciamento de riscos; 

• definição das políticas de atualização de softwares 
Classificação das informações 
da empresa 

• classificação dos dados entre públicos, internos, 
confidenciais e secretos; 

• os níveis de acesso de cada colaborador serão 
estabelecidos com base na classificação dos dados, 
mantendo-se o rigor no manuseio dos dados. 

Normas e proibições • criação das normas relativas ao uso de programas, 
internet, dispositivos móveis, acesso à rede da 
entidade, bloqueio de sites, uso do e-mail corporativo, 
de aplicativos de mensagens de texto e voz. 

Aprovação pelo Recursos 
Humanos 

• o documento deve ser aprovado pelo RH, de acordo 
com as leis trabalhistas e com as normas internas da 
entidade. 

Treinamento dos colaboradores • comunicação a todos os colaboradores, que devem 
receber uma cópia do documento, além de um 
treinamento prático. 

Avaliação periódica • manter uma rotina de avaliação, comparando os 
recursos de proteção internos da entidade à 
sofisticação das ameaças e, caso necessário, 
compatibilizando-os para que sejam suficientes e 
eficiente no combate às vulnerabilidades. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços para implementar sua 

Política de Segurança da Informação para mitigar possíveis riscos de 

ameaças, mantendo sempre a informação segura. O principal objetivo dessa 

recomendação é minimizar riscos e diminuir a vulnerabilidade dos sistemas de 

dados do Conselho.  

 

5.14. Orçamento 
 

Verificamos que o COSEMS/PB não possui orçamento formalizado. Cabe 

salientar que o orçamento consiste em estimar as entradas e as saídas no 

caixa, resultantes das suas operações. Para a elaboração do orçamento, 

não se pode esquecer de que devem ser levados em conta os regimes de 

competência e de caixa.  

 

O resultado final do orçamento deve ser apresentado em relatório gerencial, 

para que os gestores da entidade tenham em mão, informações importantes 

pata tomada de decisão. Portanto, não é recomendado apresentar 

orçamento com resultados deficitários, uma vez que a gestão da entidade 

deve buscar o equilíbrio orçamentário, ou seja, não é viável apresentar um 

orçamento com despesas superiores as receitas, essa situação compromete 

inclusive a continuidade operacional da entidade 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita.  
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5.15. Análise dos riscos trabalhistas 
 

Recomendamos ao departamento jurídico avaliar os riscos trabalhistas nas 

contratações de pessoas físicas realizadas pelo COSEMS/PB. O artigo 4°-A, § 

2°, da Lei n° 6.019/74, incluído pela Lei n° 13.429/2017, afirma que não se 

configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das 

empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a 

empresa contratante. Contudo, cabe observar as características 

determinantes para formação do vínculo empregatício, nos moldes do artigo 

3° da CLT: 

 

a) a pessoalidade, ou seja, um dos sujeitos (o empregado) tem o dever 

jurídico de prestar os serviços em favor de outrem pessoalmente; 

b) a natureza não eventual do serviço, isto é, ele deverá ser necessário à 

atividade normal do empregador; 

c) a remuneração do trabalho a ser executado pelo empregado; 

d) a subordinação jurídica da prestação de serviço do empregador. 

 

A entidade contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações 

trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e 

o recolhimento das contribuições previdenciárias ocorrerá com retenção 

conforme o artigo 31 da Lei n° 8.212/91 e o artigo 5°-A, § 5°, da Lei n° 

6.019/74, incluído pela Lei n° 13.429/2017. 

 

O inciso IV da Súmula TST n° 331 determina que o não cumprimento das 

obrigações trabalhistas por parte do empregador gerará responsabilidade 

subsidiária com o tomador relativo a estas obrigações, inclusive se estivermos 

diante de um órgão da administração direta, das autarquias, fundações 

públicas e das sociedades de economia mista. 
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Quando há o vínculo empregatício, o empregador deve se responsabilizar 

por uma série de direitos e seguir à risca as leis trabalhistas, como o 

pagamento de horas extras, as férias anuais remuneradas e o depósito do 

FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos constatamos pagamento de 

despesas de forma regular para prestador de serviços, aumentando o risco 

trabalhista para o Conselho. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PB envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita.  

 

5.16. Pagamento de multas e juros 
 

Constatamos pagamentos de multas e juros, referentes a obrigações 

tributárias pagos em atraso. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho revisar seus controles internos para mitigar os 

riscos de pagamentos de multas e juros de suas obrigações com encargos 

sociais e previdenciários. 

 

5.17. Eventos subsequentes 
 

O COSEMS/PB não tem conhecimento, até o presente momento, de fatos 

importantes ocorridos após a data-base de 31 de dezembro de 2020, que 

possam alterar resultados futuros, exceto quanto à pandemia do COVID-19 

que, eventualmente, poderá comprometer a apuração dos resultados do 

Conselho no ano de 2021. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

O COSEMS/PB é responsável pelo ambiente de controles internos que ele 

determinou como necessários para permitir a elaboração de relatórios 

gerenciais e suas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente, se causada por fraude ou por erro. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados 

nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 

julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 

nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 

ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 

relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

contábeis, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 

nas circunstâncias. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação 

das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 

feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 

demonstrações tomadas em conjunto. 

 

Com base nos nossos trabalhos realizados no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020, exceto quantos aos possíveis ajustes e efeitos que 

poderiam advir dos assuntos mencionados no item 5, não chegou ao nosso 

conhecimento qualquer outro assunto, além daqueles mencionados no 

presente relatório. 

 

 

 

 

 

 

 





ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2021

Aos dias  01 do mês de março de dois  mil  e  vinte  e um, às  14:00 horas,  via  Webconferência
(plataforma Zoom),  Link  para  acesso  à  sala  virtual:
https://conasems-br.zoom.us/j/92467111196pwd=MjlpanVmM2xxZTBTdFpZeVhqK1lyQT09  ID da
reunião:  92467111196 Senha  de  acesso:  447763 no  Estado  da  Paraíba.  Foi  realizada  a  2ª
Assembleia  Geral  Ordinária  do  Conselho  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  da  Paraíba  –
COSEMS/PB para o ano de 2021. A referida assembleia foi realizada através de videoconferência,
por  motivo  da  pandemia  de  Covid-19,  pelo  qual  vem  passando  todo  o  país,  respeitando  o
distanciamento  social  tão  necessário  para  esse  período.  A  referida  assembleia  contou  com  a
presença de gestores municipais de saúde da Paraíba, técnicos municipais de saúde, e demais
participantes  que  constam  na  lista  de  presença,  gerada  durante  a  reunião  com  o  nome  dos
participantes  substituindo  a  assinatura  física,  sendo  parte  integrante  da  presente  Ata.  A
convocação teve como ponto de pauta: Item 1. Letra a) Aprovação da Ata da 1ª Assembleia Geral
Ordinária COSEMS-PB de 2021  – Sra. Dáfia Vicente Izidoro - Secretária do COSEMS-PB. Item 1.
Letra b)  Apresentação da Composição da Diretoria  do COSEMS-PB 2021  -   Sra.  Ana Carolline
Carvalho –  Secretária  Executiva do COSEMS-PB. Item 1.  Letra c)  Apresentação do Parecer  do
Conselho Fiscal de aprovação da prestação de contas e relatório de atividades do 3º quadrimestre
de 2020 e prestação de contas do ano de 2020 – Ana Carolline Carvalho – Secretária Executiva do
COSEMS-PB. Item 1. Letra d)  Apresentação da Mesa Temática: Vigilância em Saúde: a força da
vacinação  no  enfrentamento  a  pandemia  de  Covid-19  sob  a  ótica  nacional  e  na  Paraíba.
Palestrantes:  Sr.  Arnaldo  Correia  de  Medeiros -  Secretário  de  Vigilância  em  Saúde  -
SVS/Ministério  da  Saúde.  Sr.  Daniel  Beltrammi  -  Secretário  Executivo  de  Gestão  da  Rede  de
Unidades  de  Saúde  do  Estado  da  Paraíba/SES-PB. INFORMES: a) Sobre  o  SIOPS  –  Sra.  Anna
Katarina Galisa - Assessora Técnica do COSEMS-PB;  c) Informação sobre cadastro  dos gestores de
saúde no banco da dados do COSEMS-PB; - Sra. Dáfia Vicente Izidoro - Secretária do COSEMS-PB.
d) Discussão da Pauta da Reunião do Conares do CONASEMS - Sra. Soraya Galdino - Presidente do
COSEMS-PB e Sra. Ceciliana Medeiros Vanderlei de Chumacero, gestora de saúde do município de
Santa Luzia e 3º Membro do CONARES. A Sra. Soraya Galdino de Araújo Lucena presidente do
COSEMS/PB, abriu oficialmente a assembleia, cumprimentando e agradecendo a presença dos Srs.
(as)  gestores,  técnicos  municipais  de  saúde  e  convidados,  confirmou  que  todos  os  gestores
receberam  via  e-mail,  grupo  de  whatsapp a  convocação  e  o  link para  participarem  da  2ª
Assembleia  Geral  Ordinária  do  COSEMS/PB  em  tempo  hábil.  A  Sra.  Soraya  Galdino  iniciou  a
reunião passando a palavra para Sra. Dáfia Vicente Izidoro, secretária do COSEMS/PB, que tratou
do  Item 1. Letra a) Aprovação da Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária COSEMS de 2021 – Sra.
Dáfia  Vicente  Izidoro  - Secretária  do  COSEMS-PB.  A  Sra.  Dáfia  Izidoro  cumprimentou  aos
presentes, confirmou que os gestores receberam via e-mail  e também através dos apoiadores
regionais o referido documento em tempo hábil e o analisaram. Foi  colocada para aprovação a
Ata da 1ª Assembleia do COSEMS/PB 2021, que foi prontamente aprovada por unanimidade sem
ressalvas. Após aprovação da Ata a  Sra. Dáfia Izidoro passou a palavra para Sra. Ana Carolline
Carvalho, Secretária Executiva do COSEMS-PB que tratou do  Item 1. Letra b)  Apresentação da
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Composição da Diretoria do COSEMS-PB 2021 -  Sra. Ana Carolline Carvalho – Secretária Executiva
do COSEMS-PB. A Sra. Ana Carolline apresentou a nova composição da Diretoria do COSEMS-PB,
que se encontra publicada no site do COSEMS-PB no endereço, cosemspb.org na aba Institucional,
onde  consta  além  da  diretoria,  Regimento  e  Estatuto,  toda  equipe  do  COSEMS-B,  grupos  e
comissões, composição da CIB, composição das CIRs, lista atualizada de todos os secretários de
saúde  da  Paraíba,  transparência,  etc.  A  nova  composição  da  Diretoria  do  COSEMS  está
apresentada da seguinte forma:  PRESIDÊNCIA  Sra.  Soraya Galdino de Araújo Lucena, gestora de
saúde de Itabaiana - 12a Região,  VICE-PRESIDÊNCIA VACÂNCIA. DIRETORIA DE FINANÇAS Titular:
Sra.  Harlanne Herculano Marinho,  gestora de saúde de Guarabira -  2a Região – Suplente: Sra.
Vanuza Maria de Oliveira Carvalho, gestora de saúde de  Assunção - 16ª Região.  DIRETORIA DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO Titular: Sra.  Ceciliana Medeiros Vanderlei de Chumacero, gestora de
saúde de Santa Luzia 6a Região – Suplente: Sr.  Davi Nunes da Paz, gestor de saúde de Quixaba - 6a

Região. DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE Titular: Francisca Eudezia
Damaceno Nunes, gestora de saúde de  Barra de Santana  - 15a Região - Suplente: Mychelle Dantas
de Almeida Noleto, gestora de saúde de  Cajazeiras – 9ª Região. DIRETORIA DE REGIONALIZAÇÃO
EM SAÚDE Titular: Márcia Lúcia de Souza Lima, gestora de saúde de Várzea - 6a Região Suplente:
Eliana Lopes Leite, gestora de saúde de Aguiar - 7a Região.  DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
Titular: Murilo Wagner Suassuna de Oliveira, gestor de saúde de Cabedelo –1ª Região Suplente:
Maria da Fátima de Almeida A. Nóbrega, gestora de saúde de São Bento - 8ª Região.  DIRETORIA
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Titular: Eliete Silva Nunes Almeida, gestora de saúde de Esperança  - 3 a

Região,  Suplente:  Francisca  de  Lucena  Henriques,  gestora  de  saúde  de   Princesa  Isabel  -  11a

Região.  REPRESENTANTES DE MACROREGIONAL - 1ª MACRO – JOÃO PESSOA.  Titular: Amanda
Pereira Freire de Albuquerque, gestora de saúde de Caaporã - 1a Região, Suplente: Shênia da Silva
Soares Bronzeado, gestora de saúde de Alagoinha - 2a Região.  2ª MACRO – CAMPINA GRANDE
Titular: Ana Paula Barbosa Oliveira Morato, gestora de saúde de  Monteiro - 5ª Região, Suplente:
Fernanda Isabel Leal Moraes Duarte, gestora de saúde de  Umbuzeiro - 15ª Região. 3ª MACRO –
PATOS e SOUSA - Seção Patos  Titular: Umberto Joubert de Morais Lima, gestor de saúde de São
Mamede - 6ª Região, Suplente: Antônio Leite Neto, gestor de saúde de Piancó - 7a Região. Seção
Sousa  Titular:  Amanda Oliveira da Silveira Marques Dantas,  gestora de saúde de  Sousa -  10 a

Região,  Suplente:  Edney  de  Almeida  Pires,  gestor  de  saúde  de   Cajazeirinhas  -  13 a Região.
CONSELHO  FISCAL  -  1º  MEMBRO  Titular:  Ronaldo  Mascena  de  Oliveira,  gestor  de  saúde  de
Itapororoca - 14a Região , Suplente: Adriana Selis de Sousa, gestora de saúde de Cuité -  4a Região.
2º MEMBRO Titular: Janaína de Medeiros Lima Almeida, gestora de saúde de Picuí - 4a Região ,
Suplente: Sabrina de Moura Rolim, gestora de saúde de Caldas Brandão - 12 a Região, 3º MEMBRO
Titular: Rafael Aires Tenório, gestor de saúde de  Mamanguape – 14ª Região, Suplente: Geveralda
Farias de Lima, gestora de  Duas Estradas - 2a Região. Após apresentação da Diretoria e site do
COSEMS  a  Sra.  Ana  Carolline  deu  prosseguimento  a  pauta  tratando  do  Item  1.  Letra  c)
Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal de aprovação da prestação de contas e relatório de
atividades do 3º quadrimestre de 2020 e prestação de contas do ano de 2020 – Ana Carolline
Carvalho – Secretária Executiva do COSEMS-PB. A Sra. Ana Carolline, projetou para conhecimento
de todos, o parecer favorável,  que foi aprovado pelo Conselho Fiscal do COSEMS-PB. Ela explicou
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que as demonstrações contábeis e o relatório de atividade referente ao 3º quadrimestre 2020 dos
meses de Setembro a Dezembro 2020, assim como também a prestação de contas do ano de 2020
que foram passadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal do COSEMS-PB, Contador do COSEMS-PB,
Assessoria  Jurídica  do  COSEMS-PB  e  da  pessoa  da  Secretária  Executiva.  A  Sra.  Ana  Carolline
informou aos presentes que o COSEMS-PB na primeira semana de fevereiro, de 08 à 12/02/2021,
recebeu a visita da empresa MRP auditoria interna e independente, contratada pelo Conselho
Nacional de Secretaria Municipais de Saúde – CONASEMS, junto a todos os COSEMS do Brasil. A
MRP Auditoria Interna, fez a auditoria de todas as contas referentes ao ano  de 2020 e ao final da
auditoria  foi  dado um parecer  favorável  sem nenhuma ressalva,  apenas  orientações  como de
praxe, no que concerne uma auditoria. Esse parecer foi apresentado  pelo auditor em reunião a
toda equipe do COSEMS-PB, com a presença da presidente Sra. Soraya Galdino, e do responsável
pela  contabilidade  do  Conselho,  para  fossem  tomadas  as  providências  devidas  quanto  as
orientações também para o ano 2021. Após a explanação o parecer foi colocado para aprovação, a
Sra. Soraya Galdino perguntou se os gestores tinham alguma dúvida ou questionamentos, como
não houve nenhum questionamento o referido documento foi aprovado sem ressalvas por todos
os presentes. Após a aprovação a Sra. Ana Caroline informou que os referidos documentos sobre a
prestação  de  contas  está  disponível  no  site  do  COSEMS-PB,  na  aba  de  Transparência.  Dando
continuidade  a  reunião,  a  Sra.  Soraya  Galdino  propôs  antecipar  alguns  informes,  para  dar
celeridade a Assembleia tendo em vista um pequeno atraso de um dos convidados, de forma que
foi passada a palavra para Sra. Ana Maria Fernandes, assessora técnica do COSEMS-PB. A Sra. Ana
Maria Fernandes, cumprimentou a todos e repassou  algumas informações em relação a Atenção
Especializada em relação as últimas pactuações realizadas no Estado da Paraíba sobre as Portarias
ministeriais  de  nº  3.896/2020  que  trata  do  rateio  de  recurso  (R$  25.018.031,86)  para  os
municípios  objetivando  o  enfrentamento  das  demandas  assistenciais  geradas  pela  pandemia
(Resolução CIB nº 06 de 02 de fevereiro de 2021); Portaria nº 3.712/2020 que trata da proposta de
rateio(R$  3.760.565,97)  será  deliberada  na  próxima  CIB  dia  03/03/2021
referente ao pagamento das demandas assistenciais geradas pela pandemia do Covid-19 e já tem
uma resolução CIB em relação a isso e estamos aguardando uma definição do Estado em relação
ao prazo para encaminhamento para os municípios desses recursos, a outra Portaria que vai ser
discutida na CIB de amanhã com a proposta do rateio é a Portaria nº 3712 de 2020 também, ela
tinha uma previsão para ser pactuada até o final de fevereiro, mas foi prorrogado até o final de
março deste ano, são recursos para o custeio e fortalecimento do acesso as ações Integradas para
rastreamento detecção precoce e controle de câncer no Sistema Único de Saúde SUS. A proposta
da Portaria nº 3712, será entrará amanhã na reunião da CIB para deliberação. Concluindo sua fala,
a Sra. Ana Maria passou a palavra para Sra. Anna Katarina Galisa, assessora do COSEMSPB que
tratou do informe  a) Sobre o SIOPS – Sra. Anna Katarina Galisa - Assessora Técnica do COSEMS-
PB,  informou  aos  presentes  que  amanhã  dia  02/03/2021  será  o  último   prazo  para  que  os
municípios encaminhem as informações sobre o SIOPS,  referente ao o sexto bimestre de 2019.  A
Sra. Anna Katarina ressaltou que é de suma  importância que os gestores entrem em contato com
seus contadores tanto para informação como para homologação, e reforçou que o prazo final será
amanhã,  e  que  os  gestores  que  não  cumprirem  com  esse  prazo  terão  os  recursos  dos  seus
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Municípios bloqueados, na Paraíba ainda temos 07 municípios que ainda não informaram o SIOPS
disse ela, e a Sra. Soraya Galdino fez um apelo aos municípios faltosos que informem para que
possamos alcançar os 100%. Dando continuidade aos informes, foi passada a palavra para Sra.
Dáfia Izidoro, que tratou do item c) Informação sobre cadastro  dos gestores de saúde no banco da
dados do COSEMS-PB; - Sra. Dáfia Vicente Izidoro - Secretária do COSEMS-PB. A Sra. Dáfia Izidoro
solicitou aos gestores que ainda não fizeram o seu cadastramento no link enviado pelo COSEMS-
PB para tal finalidade, que por gentileza façam, tendo em vista ser de suma importância que o
banco de dados do COSEMS-PB esteja atualizado, pois  é através dessa ferramenta que podemos
encaminhar para todos os gestores informações pertinentes à gestão de saúde, como também
convidar os gestores para participarem dos eventos promovidos ou apoiado por esse Conselho, ela
informou que até o dado momento temos 187 municípios cadastrados, faltando ainda 36 gestores
preencherem o formulário de cadastro. Após a sua explanação a Sra. Dáfia Izidoro passo a palavra
para Sra. Soraya Galdino que repassou a mesma para Sra. Ceciliana Chumacero tratar do próximo
informe.  d) Discussão da Pauta da Reunião do CONARES do CONASEMS – Sra. Ceciliana Medeiros
Vanderlei  de  Chumacero,  gestora  de  saúde  do  município  de  Santa  Luzia  e  3º  Membro  do
CONARES/ Sra. Soraya Galdino – Presidente do COSEMS-PB.A Sra. Ceciliana cumprimentou a todos
e disse que a reunião do CONARES foi muito positiva,ela relatou que foi uma pauta bem extensa,
onde foram discutidos  vários  assuntos  entre  eles  alguns relevantes,e  que com a  presença do
secretário Sr. Arnaldo Correia, que foi convidado pelo COSEMS-PB para apresentar uma palesta
em nossa Assembleia daqui a alguns instantes, acredito que ele vai reforçar a questão de como
está a campanha de vacinação contra o Covid-19 e a testagem. Ela relatou que lhe chamou a
atenção a questão do sistema de vigilância,  ficando um pouco preocupada com a questão de
registro ocorrido no Estado da Paraíba, houve alguns problemas com relação aos registros, e os
técnicos estavam tentando fazer a correção o e-SUS-Notifica com SIPNI (Sistema de Informações
do Programa Nacional de Imunizações),estavam precisando fazer alguns ajustes, e isso já estava
em andamento. A Sra. Soraya Galdino complementou dizendo que em relação a Paraíba, esse será
um questionamento que ela fará durante a  mesa temática onde estará presente o Sr. Arnaldo
Correia, para poder a partir das orientações apresentadas pelo nosso convidado, poder fazer uma
nota informativa que sirva para ajudar os gestores. Eu identifiquei no município de Itabaiana o
qual sou gestora, que no dia 09/02/21 nós registramos no sistema de vacinas, as vacinas que
foram realizadas nesse dia, e eles não aceitaram categorizar o tipo de vacina e nem o público-alvo,
se era de idoso se era profissionais, de maneira que deixaram passar assim mesmo e registrado.
De forma que o quantitativo dessas pessoas exatamente nesse dia não subiu para o sistema e não
ficou no nosso quantitativo, por conta dessa inconsistência eu fiquei  acompanhando diariamente
esse número, e  observei que havia algo errado e difícil de identificar onde estava ocorrendo a
inconsistência, de maneira que isso só conseguimos  identificar porque   foi solicitada a base de
dados do Estado e feito um comparativo, pois na medida que  colocávamos o nome da pessoa, já
íamos conferindo, pela minha nossa lista constava todos os usuários, de forma que conseguimos
achar o equívoco porque as pessoas estavam na lista, mas na soma final o quantitativo de idosos
não batia,  e isso se deu por que era aceito o nome, mas por não ter o público-alvo eles não
chamaram  no  quantitativo,  nós  registramos  esse  episódio  e  avisamos  aos  responsáveis,  essa
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inconsistência ocorreu no período de 09, 10 e 22 de fevereiro, não apena na Paraíba, mas em todo
o País. A Sra. Ceciliana, concluiu sua fala dizendo que ficou muito feliz por vê que a discussão feitas
na reunião do CONARES, dentre os pontos elencados (Mais Médicos, saldo financeiro, cursos, etc.)
a assessoria do COSEMS-PB já tinha tratado anteriormente dos temas com os gestores de saúde
com propriedade. Dando continuidade a pauta da Assembleia a Sra. Soraya Galdino, apresentou o
convidado dizendo que era uma honra ter a sua presença do Sr. Arnado Correia na Assembleia do
COSEMS-PB que no momento estava com mais de 100 secretário municipais de saúde da Paraíba
participando do evento,  inclusive o secretário da capital Sr. Fábio Rocha.  A Sra. Soraya disse que
todos estavam ansiosos para ouvir a fala e apresentação do Secretário d SVS-MS. Disse que ele era
muito  bem-vindo,  mesmo  de  forma  virtual  a  Paraíba  e  que  ficasse  à  vontade  para  iniciar  a
palestra.  Nesse momento passou a palavra para o Sr. Arnaldo Correia de Medeiros, para iniciar a
palestra da mesa temática. Item 1. Letra d) Apresentação da Mesa Temática: Vigilância em Saúde:
a força da vacinação no enfrentamento a pandemia de Covid-19 sob a ótica nacional e na Paraíba.
Palestrantes: Sr. Arnaldo Correia de Medeiros -Secretário de Vigilância em Saúde - SVS/Ministério
da Saúde. O Sr. Arnaldo Correia, agradeceu o convite do COSEMS-PB e disse estar honrado em
participar deste evento tão importante, estendeu sua gratidão ao presidente do CONASEMS Sr.
Wilames Freire e ao Sr. Mauro Junqueira, Secretário Executivo do CONASEMS em nome da Sra.
Soraya Galdino e iniciou sua apresentação mostrando um panorama geral sobre a pandemia do
Covid-19 no mundo, no Brasil e na Paraíba. (a referida apresentação está publicada na íntegra com
gráficos e demais informações no site do COSEM-PB, (endereço: https://cosemspb.org/educacao-
em-saude/#tab-id-4). O Sr. Arnaldo apresentou slides que explicitaram a situação da pandemia. Os
casos de Covid-19 no Brasil é de 10.139.148 de pessoas infectadas. Os óbitos foram até o dado
momento 245.977, e o Brasil ocupa o 2º lugar em relação aos 20 países com maior número de
casos, em 1ª lugar está os Estados Unidos da América com 497.648 mortos. Quanto a questão do
combate ao Cocid-19 o Brasil ocupa no ranking de vacinação o 17º lugar. Foram distribuídas aos
Estados brasileiros  15.205.096 doses da vacina contra o Covid-19, o quantitativo de seringas foi de
12.457.100  e  agulhas  11.462.200.  As  doses  aplicadas  no  Brasil  foram  feitas  através  de  uma
distribuição igualitária  para  todas  as  unidades  federadas.  Foram vacinadas  no País,  100% das
pessoas idosas com 60 anos ou mais que se encontram institucionalizadas no total de 156.878 mil
habitantes; 100% das pessoas com deficiência e que estão institucionalizadas no total de 6.472 mil
habitantes;100% das pessoas com 90 anos ou mais 901.729 mil habitantes;  100% das pessoas
entre 85 e 89 anos 1.299.948 mil habitantes; 81%  dos trabalhadores de saúde 5.385.938 milhões
de habitantes. As doses aplicadas foram num total de 6.917,64; pessoas vacinadas com a 1ª dose,
5.488.585;  pessoas  vacinadas  com  a  2ª  dose,  1.429.060;  população-alvo  8.857.675.  Foi
apresentado o panorama na  Paraíba. Doses da vacina distribuídas no Estado da Paraíba, 286.980.
O status da campanha de vacinação se apresenta da seguinte forma: População alvo considerando
todo  o  grupo  prioritário  da  campanha  1.332.554.  Total  de  pessoas  a  vacinar  para  concluir  a
vacinação de todo o grupo prioritário 1.159.85. Doses recebidas pelo estado 286.980. Total da
população coberta com quantitativo já enviado 172.701 pessoas. Os insumos seringas a agulhas
enviadas para Paraíba foram: 03 pedidos, 459.500 seringas e 459.500 agulhas. Status da vacinação
na Paraíba; 100% das pessoas com mais de 60 ou mais que estão institucionalizadas 1.212; 100%
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das pessoas com deficiência que estão institucionalizadas 120; 100% dos povos indígenas vivendo
em terras indígenas 10.850; 100% das pessoas com 90 anos ou mais 18.751; 100% das pessoas
com 85-89 ano 27.032; 81% dos trabalhadores da saúde 102.331; 24% das pessoas de 80-84 anos
9.223. Sobre os exames para detectar o vírus do Covid-19, foram feitos no Brasil durante todo o
ano de 2020 e com continuação no ano de 2021, com destaques para os meses de dezembro de
2020 com o quantitativo de 1.852,408 exames e do mês de janeiro de 2021 com o quantitativo de
1.775.154. Ao término da apresentação do Sr. Arnaldo Correia a Sra. Soraya Galdino explicou que
a intervenção  do  Sr.  Arnaldo  foi  rápida  tendo em vista  os  compromissos  do convidado,  mas
informou  que  todos  os  questionamentos  que  por  ventura  os  gestores  tenham  ter  acerca  da
palestra dele, podem encaminhar esses questionamentos ao COSEMS-PB que estará enviando ao
secretário para que ele possa responder prontamente. Dando continuidade a pauta da  assembleia
a Sra.  Soraya passou a palavra ao Sr. Daniel Beltrammi para palestrar.  Item 1. Letra d)   Mesa
Temática:  Vigilância em Saúde: a força da vacinação no enfrentamento a pandemia de Covid-19
sob a ótica nacional  e na Paraíba.  Palestrante Sr.  Daniel  Beltrammi  -  Secretário  Executivo de
Gestão da Rede de Unidades de Saúde do Estado da Paraíba/SES-PB. O Sr. Daniel agradeceu o
convite e disse se sentir honrado em fazer parte da mesa temática na Assembleia do COSEMS-PB
juntamente  com  o  Sr.  Arnaldo  Correia,  e  todos  os  gestores  presentes.  Informou  que  efitou
estruturar uma apresentação via slides, tendo em vista o Sr. Arnaldo já ter feito esse trabalho,
como também não iria repetir os dados, tendo em vista plataforma ser comum a todos, mas que
iria  apresentar  diretamente  do  site  através  dos  links:
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus:  que  apresenta  todas  as  informações
atualizadas  e detalhadas  por municípios sobre a pandemia do Covid-19 no Estado da Paraíba.
Neste outro link, ele apresentou todas as informações em nível de Brasil, todas as informações de
todos os Estados da Federação https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-
19_html.html:  E neste link https://coronavirus.jhu.edu/map.html  onde temos as informações em
nível  mundial  sobre  tudo  que  está  acontecendo praticamente  em tempo  real  no  mundo  em
relação ao combate da Pandemia do Covid-19. Porém o Sr. Daniel se deteve mais nas informações
referentes ao combate da pandemia no Estado da Paraíba. O Sr. Daniel disse que iria focar em
algumas informações que são importantes, para que todos possam tomar boas decisões frente ao
cenário que vivenciamos atualmente. De acordo com o Sr. Daniel, nós voltamos a atravessa um
momento extremamente difícil dentro do nosso Estado, usando o boletim do dia 28/02/21, 77%
da ocupação dos leitos de UTIs adulto no Estado, com 87% de ocupação na Região Metropolitana
e no Sertão chegou a ficar com 80% e agora está com 69% de ocupação. Pra essa semana que se
incia estamos aguardando como será o efeito do período do carnaval, o que tem nos preocupado.
Ele compartilhou a página que continha os dados epidemiológicos da Paraíba que são atualizado
diariamente,  e  informou  que  na  página  do  Estado  na  parte  do  Coronavírus  estão  todas  as
informações relacionados ao Covid-19.  Têm o Plano do Novo Normal,  Dados Epidemiológicos,
Vacinação Covid-19, Gestão de Leitos, etc. Na aba de Dados Epidemiológicos temos a síntese de
todo o acompanhamento do pacote de dados do Estado. Passamos de mais de 221mil casos de
Covid-19 no Estado da Paraíba, com 158.304 pacientes recuperados, 245.686 casos descartados, e
infelizmente  quase  05  mil  pessoas  mortas  pela  Covid-19,  com  78  óbitos  que  ainda  está  sob
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investigação, com a letalidade de 2.0%. Todos os óbitos estão sendo acompanhados através da
data do ocorrido. Estamos com uma média entre 14 e 20 óbitos por dia. Os casos estão mais
concentrados  em  pessoas  entre  20  e  59  anos.  Temos  na  região  metropolitana  uma  grande
concentração de casos. Porém na fase mais grave temos uma concentração maior nos pacientes
com mais de 60 anos de idade do sexo masculino e também com maior incidência de óbitos.  A
comorbidades quem vem liderando esse agravamento temos a diabetes e a hipertensão, seguidos
por problemas de cardiopatias e neurológicos. Foi apresentado a página do painel LACEN, que é
um painel que é abastecido pelo, Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, via Minsitério da
Saúde. São mais de 111.899 mil exames, tivemos uma curva ascendente de positivação de casos
que saltou de 20,  40 para  50% nas  últimas semanas,  e  as  detecções estão acontecendo com
pessoas  mais  jovens  e  isso  tem sido  o  fator  que  vem  levando  mais  pessoas  jovens  a  serem
internadas  nos  hospitais  com  uma  síndrome  aguda  respiratória.  Essas  informações  estão
disponíveis nessa página e pode ser filtrada por municípios. Ao abrir a página o gestor também
verá o Plano do Novo Normal, que nada mais é do que uma matriz que utiliza um conjunto de
indicadores  que  produz  as  bandeiras,  que  podem ser,  vermelhas  que  sinaliza  situação  grave,
bandeiras amarelas e verdes sinaliza que a situação está melhorando, porém de acordo com a
vigésima avaliação mostra uma predominância de bandeiras na cor laranja que representa um
nível de mobilidade restrita. As bandeiras são compostas por um conjunto de indicadores. O Sr.
Daniel  fez  apresentação  de  todas  as  informações  sobre  os  indicadores  que  preconizam  a
classificação das bandeiras, de forma que o Plano Novo Normal não é baseado em opiniões, nós
utilizamos para isso o avanço dos indicadores epidemiológicos para  poder fazer a construção e
classificação  das  bandeiras.  Todas  essas  informações  estão  disponível  no  site  do  Governo da
Paraíba para consulta de todos, inclusive informações importantes sobre a Regulação dos leitos
dos hospitais do Estado, como também o painel que trata sobre Campanha de Vacinação, como
todos os dados referentes as vacinas e das variantes. O Sr. Daniel ressaltou que não são medidas
farmacológicas e sim as medidas de prevenção através do uso de máscaras, não frequentar bares
nem restaurantes, não se aglomerar, se possível só conviver com os familiares que moram na
mesma residência ou no trabalho e nesse ambiente de forma segura, pois só essas medidas  vão
permitir que nós não deterioremos mais a situação de pandemia. Ele fez um apelo para que os
gestores não se desesperem e não divulguem o uso de medicamentos que não são cientificamente
eficazes  para  o  tratamento  do  Covid-19,  para  que  os  gestores  não  sejam  responsabilizados
judicialmente. Ele informou o telefone (83) 99146-4790 que é o TeleCorona do Estado para os que
queiram maiores informações. Ele concluiu a palestra ressaltando que a possibilidade de reverter
essa pandemia está na  Atenção Básica e dessa forma precisamos fortalecer essa estratégia. A Sra.
Soraya Galdino facultou a palavra para que os gestores fazerem perguntas.  O Sr. Fábio Rocha,
gestor de Saúde de João Pessoa, questionou qual a perspectiva  do  Estado abrir mais leitos em
João Pessoa, tendo em vista da demanda ser crescente. O Sr. Daniel respondeu que o Estado está
trabalhando nesse sentido e nos últimos 10dias abriu 05 leitos de UTI no hospital  Clementino
Fraga, 10 leitos de UTI no hospital Senador Humberto Lucena, 10 leitos de UTI no hospital Don
José Maria Pires, a possibilidade de abri mais 07 leitos de UTI na Frei Damião, como também a
abertura de 25 leitos de enfermaria. A Sra. Soraya Galdino preocupada com a situação atual de
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pandemia, perguntou ao Sr. Daniel se existia perigo do sistema de saúde aqui na Paraíba vir a
colapsar por causa dos aumentos de casos que são frutos das aglomerações ocorridas durante o
período  verão  e  de  carnaval.  Ele  respondeu que  o  Estado  está  preparado  para  intervir,  mas
depende da demanda dessa semana, e esse trabalho não está sendo feito com facilidade, pois
hoje nós temos mais disponibilidade de espaço, de cama, de ventilador, de monitor. Porém temos
uma  situação  muito  crítica  com  o  pessoal  que  trabalha  nas  unidades  de  terapia  intensiva  e
também  temos  a  questão  dos  medicamentos,  que  são  de  extrema  importância  como  os
bloqueadores neuromusculares, medicamentos para sedação e analgesia, nós temos porém em
uma situação de limite. Quanto a questão do Gás Oxigênio o Sr. Daniel informou que já foi feito
uma análise muito cautelosa sobre a capacidade de Oxigênio medicinal no município como no
Estado e estamos com a nossa capacidade de abastecimento garantida, pois temos 03 plantas
industriais num raio de 900 quilômetros que têm a capacidade de produzir 04 vezes a quantidade
de Oxigênio medicinal, para se ter uma ideia o que consumimos em um mês elas produzem em
um dia. Temos no Estado da Paraíba, usinas que produzem o gás de forma eficiente, de maneira
que quanto a questão do Oxigênio. A Sra. Ceciliane Chumacero gestora de saúde de Santa Luzia
postou  no  chat  uma  pergunta  em  relação  ao  acesso  a  plataforma  do  LACEN?  O  Sr.  Daniel
respondeu, todos os dados que aparecem no painel de gestão vão para o boletim epidemiológico
uma vez na semana, ele extrai todos os dados que  viram texto, nós só organizamos o gráfico para
ficar mais adequado em papel com a letra maior para melhor entendimento. A Sra. Paulina Maria
Alves de Assis Maia , gestora de saúde de Catolé do Rocha apresentou o seguinte questionamento
no chat. Fiquei preocupada com os protocolos adotados desde 2020 pra Covid- 19 depois do que o
Sr. Daniel falou, sempre usamos azitromicina  nos usuários sintomáticos, devemos parar então?  O
Sr. Daniel respondeu que existe um estudo que se chama “Recuperação” se trata de um estudo
internacional que têm braços todos os lugares, inclusive no Brasil. Nos foi explicado com se usa
corticoide e  anti-inflamatórios  Dexametasona,  que só  beneficia  pacientes  em UTIs  entubados,
para os paciente que apresentam sintomas leves esse estudo mostrou não mostrou benefícios, de
forma que não estamos autorizados a usar essa medicação, o gestor deve ser muito cauteloso
quanto a prescrição desses medicamentos. A Sra. Soraya fez a última pergunta ao Sr. Daniel. Sobre
as variantes que estamos tendo em nosso Estado, se  já está havendo transmissão Comunitária ou
ainda de forma isolada? O Sr. Daniel disse que foi identificado pelo menos 05 casos de transmissão
comunitária entre 13 identificado com análise genética, e esse caso está bem antes dos pacientes
oriundo de Manaus chegar aqui em João Pessoa, o primeiro caso foi identificado no dia 06 de
janeiro 2021 e o primeiro paciente vindo de Manaus chegou no dia 18 de janeiro de 2021. Estamos
investigando  40  casos,  porém  essa  notícia  não  é  tão  ruim,  seria  ruim  se  não  tivéssemos
identificando, essas informações têm nos ajudado no planejamento. Tem transmissão comunitária
da variante de interesse ou variante de atenção amazônica, que chamamos de P de pato nº 01, e a
nossa proteção será  o fortalecimento das equipes de saúde da família. É a única saída. A Sra.
Soraya agradeceu a presença do Sr. Daniel Beltrammi para grande excelente explanação em nossa
Assembleia e pela gentileza por ter  respondido prontamente os questionamentos  feitos  pelos
gestores.  O  Sr.  Daniel  Beltrammi  agradeceu  a  oportunidade  e  se  despediu  dos  presentes.  b)
Desdobramentos da Atenção Primária à Saúde – Sra. Michelle  Targino -  Assessora Técnica do
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COSEMS-PB . A Sra. Michelle Targino, apresentou o Modelo misto de financiamento instituído pela
Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019. Composto por: Capitação ponderada;
Pagamento por  desempenho;  Incentivo às  ações estratégicas.  Em 2020 foi  o primeiro ano de
implementação  e  teve  adaptações  em  virtude  da  pandemia  de  Covid-19,  para  2021Portaria
GM/MS nº 166, de 27 de janeiro de 2021 capitação ponderada - o equivalente a 100% (cem por
cento)  do  potencial  de  cadastro  referente  ao  incentivo financeiro da capitação ponderada do
município ou Distrito Federal, nas 4 (quatro) primeiras competências financeiras do ano de 2021.
A Portaria 166/2021 - Art. 2º pagamento por desempenho - o equivalente ao resultado potencial
de 100% do alcance do Indicador Sintético Final  do município ou Distrito Federal,  nas 8 (oito)
primeiras competências financeiras do ano de 2021. Portaria nº 2.713, de 6 de outubro de 2020. O
valor por tipo de equipe do incentivo financeiro federal  de custeio mensal  do pagamento por
desempenho, referente a 100% do Indicador Sintético Final, será o equivalente a: I - R$ 3.225,00
(três mil duzentos e vinte e cinco reais) para equipe de Saúde da Família; II - R$ 2.418,75 (dois mil
quatrocentos  e  dezoito  reais  e  setenta  e  cinco  centavos)  para  equipe  de  Atenção  Primária
Modalidade II 30h; e III - R$ 1.612,50 (um mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) para
equipe de Atenção Primária Modalidade I 20h. Outros incentivos que foram apresentados foram:
Incentivo com base na população municipal  ou  do Distrito  Federal  transferido  nas  4  (quatro)
primeiras competências financeiras do ano de 2021: valor per capita anual de R$ 5,95 (cinco reais
e noventa e cinco centavos) multiplicado pela estimativa da população dos municípios e Distrito
Federal. Portaria GM/MS nº 238, 08/02/2021. A Sra. Michelle levantou alguns questionamentos
feito pelo gestor de saúde.  O gestor municipal poderá instituir pagamento por desempenho aos
profissionais?  Como  ficará  o  pagamento  por  desempenho  aos  profissionais  com  recursos  do
PMAQ  a  partir  do  novo  modelo?   Resposta:  Municípios  têm  autonomia  para  estabelecer
pagamento  por  desempenho  aos  profissionais  -   Cautela  nessa  execução  -  Consultar  o  setor
jurídico do município - O município que tiver normativa própria para pagamento por desempenho
aos profissionais vinculados aos recursos do PMAQ precisará avaliar o interesse em manter tal
pagamento e a necessidade administrativa e jurídica de alteração de suas normativas locais - Caso
o gestor decida repassar aos profissionais o pagamento/incentivo por desempenho, o município
precisa  estabelecer  em lei  ou  decreto  municipal  quais  profissionais  serão  beneficiados,  assim
como o valor a ser pago e sua periodicidade, respeitando as normas. Apresentar no Conselho
Municipal de Saúde- CMS. O Art. 12-H da Portaria nº 2979/2019 trata sobre o incentivo para ações
estratégicas que contemplará o custeio das seguintes ações, programas e estratégias: Programa
Saúde na Hora;  Equipe de Saúde Bucal  (eSB),  Unidade Odontológica Móvel  (UOM),  Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO),  Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), Equipe de
Consultório na Rua (eCR), Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF), Equipe de Saúde da Família
Ribeirinha (eSFR), Microscopista, Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP), Custeio para o ente
federativo responsável pela gestão das ações de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em
Situação  de  Privação  de  Liberdade,  Programa  Saúde  na  Escola  (PSE),  Programa  Academia  da
Saúde,  Programas  de apoio à  informatização da APS,  Incentivo aos municípios com residência
médica e multiprofissional,  Estratégia  de Agentes  Comunitários  de Saúde (ACS),  e  outros  que
venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico. Ao término da apresentação da
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Sra.  Michelle,  foi  passada  a  palavra  para Sra.  Soraya  Galdino  que  agradeceu  a  presença  e
participação de todos, ela  solicitou a presença de todos os gestores na reunião da CIB/SES-PB, que
acontecerá  amanhã  dia  02/03/2021  as  14:00  horas,   enfatizando  que  é  muito  importante  a
presença dos secretários de saúde nessa mesa de discussão/negociação, pois mostra união, força
e determinação de todos os  gestores.  Foi  facultada a palavra aos  presentes e,  como nenhum
convidado se manifestou, ela agradeceu e informou que todos os questionamentos que foram
formulados  através  do Chat foram respondidos  prontamente  e  as  apresentações  feitas  nessa
Assembleia encontra-se disponivel  no site  do COSEMS-PB (cosemspb.org  -  na aba Educação e
Saúde - Cosems-pb). Esta Ata é um resumo executivo da gravação original que encontra-se em sua
totalidade nos arquivos do COSEMS/PB. Sem mais, foram feitos os agradecimentos. E nada mais
havendo a tratar, determinou o Sra. Soraya Galdino, Presidente da Assembleia, o encerramento da
mesma às 17h30min. Eu, Dáfia Vicente Izidoro, lavrei a presente ata. João Pessoa/PB, 01 de março
de 2021

Dáfia Vicente Izidoro - Secretária do COSEMS-PB

_______________________________________________________________________________

Soraya Galdino de Araújo Lucena - presidente do COSEMS-PB
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Brasília, 01/09/2021. 

Ofício nº 0388/2021 – CONASEMS 

A Senhora 

Soraya Galdino de Araújo Lucena 

Presidente do COSEMS/PB 

Avenida Nego, 571 - Tambaú. João Pessoa/PB 

CEP: 58039-101 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0040/2021. 

Prezada Senhora, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0040/2021 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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