
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 
 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 8 

1 - REUNIÃO DE DIRETORIA .............................................................................................. 8 

1.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 ..................................................... 8 

1.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021.................................................. 9 

1.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 ...................................................... 9 

1.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 ........................................................ 9 

2 - ASSEMBLEIA DE SECRETÁRIOS – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA ............ 10 

2.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 ................................................... 10 

2.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 ............................................... 11 

2.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 .................................................... 13 

2.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 ...................................................... 14 

3 - ASSESSORIA TÉCNICA ................................................................................................ 16 

3.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 ................................................... 16 

3.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021................................................ 17 

3.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 .................................................... 17 

3.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 ...................................................... 19 

4 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA .................................................. 20 

5 - APOIADORES REGIONAIS ........................................................................................... 21 

5.1 - Reuniões Realizadas ...................................................................................................... 24 

5.2 - Relatório Mensal de atividades (GoogleForms) ......................................................... 24 

6 - ASSESSORIA JURÍDICA ............................................................................................... 25 

7 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ............................................................................. 25 



 

7.1 – Atividades Desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 .................................................. 25 

7.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 ............................................... 26 

7.3 – Atividades Desenvolvidas no mês de Março/2021.................................................... 26 

7.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 ...................................................... 27 

8 - PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM EVENTOS DE IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE 

PÚBLICA........................................................................................................................................... 28 

8.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 ................................................... 28 

8.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021................................................ 28 

8.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 .................................................... 29 

8.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 ...................................................... 29 

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 30 

ANEXO I................................................................................................................................ 31 

ANEXO 2 ............................................................................................................................... 33 



 

 

DIRETORIA E EQUIPE TÉCNICA 

DIRETORIA  

Presidente: Rodrigo Alves Torres Oliveira – Niterói 

1º Vice-Presidente: Maria Augusta Monteiro Ferreira – Rio Claro 

2º Vice-Presidente: Simone da Costa Silva - Maricá 

Secretário Geral: Emerson Trindade Costa - Mesquita 

Diretora Financeira: Izabel Aparecida Mendonça Ferreira – Três Rios 

Diretor de Comunicação: Higino Reis Lira - Porciúncula 

Diretor de Relações Institucionais e Parlamentares: Valdeci Pereira da Silva Junior – 

Iguaba Grande 

Diretor de Regionalização e Descentralização: Antônio Henrique Vasconcelos da Rosa - 

Teresópolis 

Diretor de Direito Sanitário: Sávio Saboia da Fonseca – São João da Barra 

Representação CONARES: Maria da Conceição de Souza Rocha – Volta Redonda 

                                                Daniel Soranz – Rio de Janeiro 

 

Vice Presidentes Regionais 

Baía da Ilha Grande 

Glauco Fonseca de Oliveira (T) – Angra dos Reis 

Carla Lacerda da Silva (S) - Paraty 

Baixada Litorânea  

Felipe Fernandez da Silva (T) – Cabo Frio 

Marcelo Amaral Carneiro (S) – Armação dos Búzios 

Centro-Sul 

Adriano Seixas Vasconcelos (T) – Comendador Levy Gasparian 



5 

 

Gilmara Garcia Rocha (S) - Areal 

Metropolitana 1 

Luiz Carlos Nobre Cavalcanti (T) – Nova Iguaçu 

Carlos Eduardo Carneiro Zoia (S) - Itaguaí 

Metropolitana 2 

Sandro Ronqueti (T) – Itaboraí 

Daiana Alves Albino (S) – Rio Bonito 

Médio-Paraíba 

Giane Aparecida Gioia (T) – Piraí 

Cláudia de Sá Xavier Monteiro (S) - Quatis 

Norte 

Aldesir Barreto Soares (T) – Campos dos Goytacazes 

Liciane Furtado Cardoso (S) - Macaé 

Noroeste 

Marcelo Ferreira da Silva (T) – Itaperuna 

Marília Machado do Nascimento Serrano (S) - Natividade 

Serrana 

Wueliton Pires (T) – Bom Jardim 

José Luiz Pereira de Souza Júnior (S) – Macuco 



6 

 

Conselho Fiscal 

Ana Paula Bragança Corrêa (T) – Araruama 

Márcio Barbas (T) – Cantagalo 

Sandra Castelo Branco (T) – Mangaratiba 

Rodrigo Pereira (T) – Tanguá 

Luis Gustavo Manhães Silva (T) – Santa Maria Madalena 

Jane Blanco Teixeira (S) – Rio das Ostras 

Érica Guimarães Oliveira da Fonseca (S) – Silva Jardim 

Fernando Augusto Soares Reis (S) – Mendes 

Renata Carla Ferreira Ribeiro (S) – Carmo 

Frederico de Castro Alves (S) – Duas Barras 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

Secretária Executiva 

Marcela de Souza Caldas 

Assessoria Jurídica 

Antônio Júlio Dias Júnior 

Mauro Lúcio da Silva 

Assessoria Financeira 

Lilian Carla Rocha de Farias 

Assessoria Administrativa 

Cristiano Pedroza Martins 

Assessoria Técnica 

Alice Medeiros de Lima 



7 

 

Dilian Duarte Jorge Hill 

José Luiz “Luli” de Paiva 

Manoel Roberto da Cruz Santos 

Rodrigo Lages Dias 

Solange Isabel das Graças Cirico Costa 

 

Apoiadores Regionais 

Coordenação - Marta Gama de Magalhães e Marcela de Souza Caldas 

 

Apoiadores por Região de Saúde 

Dilian Duarte Jorge Hill – Baía da Ilha Grande e Centro-Sul 

D’Stefano Marcondes de Lima e Silva – Norte e Noroeste 

Lucas Manoel da Silva Cabral - Serrana 

Maria de Fátima Brito de Rezende – Metropolitana 1 

Marcela Caldas de Souza Caldas – Médio-Paraíba 

Suely Gomes Osório – Baixada Litorânea e Metropolitana 2 

 

Assessoria de Comunicação 

Renata Fontoura  

Viviane Queiroga Soares 

Wagner Nagib 

 

 

 

 



8 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS RJ), 

em consonância com o Regulamento Interno que dispõe sobre os procedimentos e competências 

inerentes ao processo de apresentação ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS) da prestação de contas dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos 

Estados (COSEMS) referentes aos recursos oriundos da Contribuição de Representação 

Institucional das Secretarias Municipais de Saúde, apresenta, neste relatório, as atividades 

desenvolvidas durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. 

Objetivando melhor visualização das atividades, optamos por categorizá-las da seguinte 

forma: Reunião de Diretoria, Assembleia de Secretários – Ordinária e Extraordinária, Assessoria 

Técnica, Assessoria Administrativa e Financeira, Apoiadores Regionais, Assessoria Jurídica, 

Assessoria de Comunicação, Participação da Equipe em Eventos de Importância para a Saúde 

Pública. 

 

1 - REUNIÃO DE DIRETORIA  

 

A diretoria do COSEMS RJ é composta pelo Presidente, Primeiro Vice-presidente, Segundo 

Vice-Presidente, Secretário Geral, Diretor Financeiro, Diretor de Comunicação, Diretor de Relações 

Institucionais e Parlamentares, Diretor de Direito Sanitário, Diretor de Regionalização e 

Descentralização e nove vice-presidentes regionais e seus suplentes, sendo um titular e um suplente 

para cada uma das nove regiões de saúde fluminenses.  

As reuniões ordinárias de diretoria possuem calendário pré-definido e acontecem, mensalmente, 

sempre no dia anterior às reuniões da CIB e da Assembleia de Gestores. É neste espaço que os 

diretores, juntamente com a equipe técnica, discutem temas de relevância política e técnica que 

necessitam de articulação para atendimento aos interesses dos municípios, além de fazerem 

encaminhamentos e alinhamento prévio para a reunião entre diretoria do COSEMS-RJ e Secretário 

de Estado da Saúde e para a CIB.  

Durante o primeiro quadrimestre de 2021, as reuniões de diretoria aconteceram nos dias 13 de 

janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março e 14 de abril, tendo, respectivamente, as seguintes pautas:  

 

1.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 
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Aprovação da Ata da Reunião de Dezembro/2020; Situação da vacina no país e no estado; 

Situação dos pacientes pós Covid-19; Proposta de Encontros regionais com os novos secretários de 

saúde; Processo de Eleição para a próxima diretoria do COSEMS RJ; Pauta da Reunião de 

Acolhimento aos Novos Gestores Municipais, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.  

 

1.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

  

Pauta CIB; apreciação e aprovação da ata de janeiro/2021; Informações sobre o Previne 

Brasil; Informações sobre a vacinação Covid-19: lançamentos da vacina, funcionamento sistema, 

perdas e divulgação das pessoas vacinadas; Esclarecimentos sobre o Cofinanciamento da Secretaria 

Estadual de Saúde; Processo eleitoral COSEMS RJ.  

 

1.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021  

 

Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária (fevereiro/2021); Nomeação da Nova Secretária 

Executiva; Recomposição do GT VISA (CONASEMS); Programa de Proteção de Testemunhas e 

Vítimas Ameaçadas – Documento Defensoria Pública; Devolutiva Reunião CNJ; Recomposição 

dos representantes do COSEMS RJ no CES RJ; Recomposição do COSEMS RJ na CIB RJ; Criação 

de Comissão para Avaliação do Patrimônio do COSEMS RJ; Posicionamento do COSEMS RJ 

sobre a Aquisição de Vacinas – FNP e Unidos pela Vacina; Pauta da CIB de março e informes.  

 

1.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 

 

Apresentação da Assessoria de Comunicação COSEMS RJ; Alteração na Equipe Técnica 

COSEMS RJ (entrada da Alice Lima e Lucas Cabral e mudança de função da Solange Cirico); 

Aprovação da Ata da 3ª reunião ordinária (Março/2021); Situação do Kit Intubação; Situação das 

Cirurgias Eletivas; Falta de referência para leitos UTI na Baixada Litorânea; Planilha de Leitos 

COVID (SES – Rodrigo Lages); PREFAPS (SES – Thaís Severino); DCNT (SES – Thaís 

Severino); Cofinanciamentos Estaduais da CIB de Março/2021; Pauta da CIB de Abril e informes. 

 

Ainda no âmbito das atividades desenvolvidas pela Diretoria no primeiro quadrimestre de 

2021, destacamos: reuniões mensais com o Secretário Estadual de Saúde e sua equipe; participação 

em agendas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ; participação em 

demais fóruns, oficinas e seminários nas diversas áreas da Saúde Pública.  
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2 - ASSEMBLEIA DE SECRETÁRIOS – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

2.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 

 

A primeira assembleia de 2021, contou com presença maciça de gestores e técnicos. Foi 

realizada a recepção dos novos secretários municipais de saúde; foi feito o anúncio do processo 

eleitoral da diretoria da entidade para o biênio 2021/2023 e foram abordadas questões relacionadas 

ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, incluindo taxas de ocupação nos hospitais e a situação 

das vacinas para enfrentamento da doença. No turno da tarde, houve a realização de um evento de 

acolhimento organizado em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES 

RJ). 

Foi divulgado, por uma integrante da equipe da Assessoria de Informação em Saúde da 

Secretaria de Estado, o calendário de realização de oficinas no formato online para capacitação dos 

municípios na análise exploratória de dados da saúde através do TABNET – sistemas de 

informações do Ministério da Saúde – e das bases existentes na página da SES RJ. O primeiro 

encontro teve ênfase na análise dados dos TABNET, no dia 19 de janeiro. O segundo abordou o uso 

do TABNET com foco na Atenção Primária, nos dias 26 e 27 de janeiro. 

No contexto do enfrentamento da pandemia do Covid-19, houve debate sobre a minuta de 

repactuação do preenchimento das taxas de ocupação. Uma representante da Secretaria de 

Vigilância em Saúde da SES RJ fez um panorama das ações desenvolvidas na área e reforçou a 

necessidade de preenchimento e envio do formulário sobre a taxa de ocupação de leitos de 

enfermaria e UTI diariamente pelos municípios. Foram apresentadas informações sobre a situação 

das vacinas, incluindo temas como o plano de vacinação da SES RJ, calendários de capacitação, 

aquisição e gerenciamento de insumos e monitoramento pós-vacinação. 

Em relação ao acolhimento aos novos gestores, o COSEMS RJ convidou os secretários 

municipais para encontros regionais, com datas a serem definidas, com o evento “Conversando com 

os gestores – Preparando o novo período de gestão”. O objetivo é gerar integração e apresentar as 

principais atividades da entidade, como órgão representativo da gestão municipal do SUS. 

Foram exibidas as orientações jurídicas e institucionais sobre o processo de eleição para a 

próxima diretoria da entidade, referente ao biênio 2021/2023, prevista para acontecer em assembleia 

extraordinária no dia 11 de fevereiro. O cronograma, edital, regulamento para composição das 



11 

 

chapas e a comissão eleitoral foram apresentados. As informações sobre o processo ficaram 

disponibilizadas na página do COSEMS RJ (www.cosemsrj.org.br) 

 

 

 

Fonte: COSEMS-RJ 

 

2.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

 

Assembleia Extraordinária 

Eleição COSEMS: No dia 11 de fevereiro, uma assembleia extraordinária do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS RJ) elegeu sua diretoria 

para o biênio 2021-2023. Rodrigo Oliveira, secretário municipal de saúde de Niterói, foi eleito novo 

presidente da entidade, em chapa eleita por mais de 65 gestores participantes. O novo presidente 

reforçou a importância da construção de um ambiente que fortaleça a resolução dos problemas e 

que tenha uma interlocução respeitosa dos municípios com a Secretaria Estadual de Saúde. Também 

ressaltou a legitimidade do COSEMS a partir das duas últimas gestões, agradecendo à presidente 

anterior, Maria da Conceição de Souza Rocha por colocar a entidade na linha de frente de defesa 

dos princípios do SUS e por atuar decisivamente no enfrentamento das crises. Após seis anos no 

cargo de presidente, Maria da Conceição de Souza Rocha deu boas-vindas à nova diretoria, 

desejando sucesso e reforçando a importância do trabalho conjunto. Em seguida, recebeu 

agradecimentos e reconhecimentos por sua atuação. 

 

http://www.cosemsrj.org.br/
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Assembleia Ordinária 

Quando a assembleia extraordinária foi finalizada, os gestores e técnicos municipais de 

saúde se reuniram em outro espaço virtual para realizar a assembleia mensal do COSEMS RJ, com 

encontro conduzido pelo novo presidente da entidade, Rodrigo Oliveira. Entre os principais itens 

discutidos estiveram aspectos relacionados ao financiamento da Atenção Básica (Previne Brasil) e 

ao panorama de ações para o enfrentamento da epidemia de Covid-19 no Estado. 

Foi apresentado aos gestores o trabalho do grupo técnico que estuda e traz as perspectivas 

sobre o impacto das mudanças no financiamento da Atenção Básica, no contexto do Programa 

Previne Brasil. Uma linha do tempo foi exposta, exibindo uma comparação entre os amos 2019 e 

2020 e regras de transição e as regras de pagamentos de recursos para 2021. 

Em seguida, a reunião contou com a participação do secretário do Tribunal de Contas da 

União (TCU). O convidado ressaltou que TCU vem trabalhando no monitoramento dos planos de 

vacinação contra a Covid-19 e solicitou que os gestores respondam um questionário que será 

enviado pelo órgão com o objetivo de levantar desafios e buscar aperfeiçoar os processos 

relacionados à vacinação contra a doença. Foi apresentado também aos secretários municipais a 

rede de controle de ações de aperfeiçoamento da gestão formado pelo órgão e demais instituições de 

regulação e controle. 

A pauta da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na parte da tarde com a 

participação da Secretaria de Estado e Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ), foi debatida na 

assembleia.  

 

Fonte: COSEMS-RJ 
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2.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 

 

No dia 10 de março, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de 

janeiro (COSEMS RJ), realizou mais uma assembleia mensal. Em uma sala online, estiveram 

reunidos gestores municipais de saúde fluminenses para debater temas como o enfrentamento do 

Covid-19 nas regiões, incluindo a vacinação contra a doença e a distribuição de leitos entre os 

municípios. 

O encontro foi iniciado com a fala do presidente do COSEMS RJ, destacando iniciativas 

para o fortalecimento e crescimento das ações para a vacinação contra o coronavírus. O gestor citou 

a nota divulgada pela entidade em apoio a iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos. O presidente 

do COSEMS também apresentou o Movimento Unidos pela Vacina, liderado pela empresária Luiza 

Trajano e que integra as ações do Movimento Mulheres pelo Brasil. 

Foram debatidos os principais pontos de pauta a serem pactuadas na reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), realizada na parte da tarde. O primeiro item apresentado foi o 

financiamento estadual da Rede Cegonha, baseado nos componentes sustentabilidade, expansão, 

incentivo e qualidade. Também foi apresentada a portaria 3712 de 2020, que prevê o incentivo 

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

detecção precoce e controle do Câncer no SUS. Os recursos devem ampliar em até 30% a produção 

de exames e biópsias em relação à 2019. Ainda nesse contexto, o cofinanciamento estadual na área 

de oncologia visa garantir aos municípios um incremento de valores para cirurgias sequenciais e 

reparadoras.  

Os recursos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 ganharam destaque na 

assembleia. As propostas de distribuição de recursos federais chegarão à R$44 milhões no mês de 

março. Já em esfera estadual, foi anunciado o cofinanciamento para a complementação de recursos 

para custeio de Unidades de Terapia Intensiva. O Programa de Apoio aos Hospitais do 

Interior (PAHI) será ampliado e vai aportar não só os hospitais de pequeno porte, mas também 

hospitais regionais. O objetivo é manter o escopo de 2020 no primeiro trimestre, com os mesmos 

valores para municípios de até 20 mil habitantes. Após o período, uma nova proposta será discutida 

em conjunto com o COSEMS RJ. 

Os assessores jurídicos do COSEMS RJ destacaram três leis de interesse publicadas no 

período e reforçaram a importância da atenção dos secretários municipais para a homologação de 

dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Treze municípios 

ainda não homologaram as informações referentes ao sexto bimestre de 2020, o que pode acarretar 
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na suspensão de recursos. No encaminhamento da questão, ficou definido um esforço em conjunto 

para sanar a situação até a terceira semana do mês de março. 

Como informe, o edital do Programa Mais Médicos, lançado no dia 08, que disponibilizará 2 

mil vagas para todo o Brasil, sendo 150 para os municípios fluminenses, que precisam formalizar a 

sua adesão até o dia 15 de março. 

A assembleia foi finalizada com um debate sobre a situação da pandemia do Covid-19 no 

Estado. Nesse momento, o presidente do COSEMS RJ pontuou a importância de pautar as ações da 

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ) em relação à necessidade de ampliação 

de leitos, à um processo de coordenação regional das medidas de restrição e o debate regional sobre 

o tema.  

 

 

 

Fonte: COSEMS-RJ 

 

2.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 

 

No dia 15 de abril, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro (COSEMS RJ) realizou sua assembleia mensal que contou com a presença maciça de 

gestores e técnicos fluminenses. A reunião debateu temas relacionados ao impacto da pandemia de 

Covid-19 para os municípios, incluindo a distribuição de leitos, dos medicamentos do kit intubação 

e da campanha de vacinação. Pactuações foram realizadas na parte da tarde, durante a reunião da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 
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Iniciou-se a apresentação do movimento “Unidos pela Vacina”. A ação reúne esforços de 

empresas, instituições e sociedade civil na busca de auxílio aos municípios na realização da 

campanha de vacinação contra a Covid-19.  

Na sequência, a equipe da Assessoria de Comunicação do COSEMS RJ fez uma 

apresentação dos projetos para 2021 e anunciou mais um serviço incluído no trabalho, além de mais 

uma integrante da equipe. 

Seguindo os debates, a representante da Superintendência de Assistência Farmacêutica e 

Insumos Estratégicos da Secretaria de Estado e Saúde (SES RJ), apresentou a nova proposta de 

financiamento e distribuição dos medicamentos do “kit intubação”. “A SES RJ instituiu três tipos 

de processos de compra emergências no mês de abril, que já comtemplou 55 municípios e 132 

unidades hospitalares. É importante que todas as unidades relacionadas no Plano Estadual de 

Contingência informem, semanalmente, o consumo médio desses medicamentos e a situação do 

estoque com uma nova forma de apurar essas informações por meio da ferramenta “ColetaKit”. O 

COSEMS RJ também faz esse levantamento em paralelo e levanta dados de municípios que estão 

fora do plano. A proposta foi pactuada na reunião da CIB, realizada na parte da tarde.  

O próximo ponto de discussão foi a realização das cirurgias eletivas em tempos de 

pandemia. O COSEMS RJ sugeriu a publicação de uma recomendação SES/ COSEMS RJ para a 

suspensão das cirurgias eletivas durante esse período de escassez de leitos e kit de intubação. 

Ainda sobre os impactos da pandemia no Estado, uma atualização do Plano de Contingência 

Estadual para Covid-19, que traz o quantitativo de leitos. O fluxo de solicitação foi reforçado para 

que os gestores possam acompanhar a distribuição desses leitos. O número de solicitações, segundo 

a SES RJ vem sofrendo queda de 11% nas últimas semanas. A planilha atualizada foi pactuada na 

reunião da CIB, realizada na parte da tarde. 

O assessor jurídico do COSEMS RJ, Mauro Silva, fez esclarecimentos sobre a Nova Lei de 

Licitações, trazendo aspectos gerais da nova legislação, que versam sobre compra direta e as novas 

normas de realização de licitações e anunciou a realização próxima de um evento online para 

aprofundar com os gestores os principais pontos dessa nova lei.  Também foi alertado pela 

assessoria jurídica sobre o prazo de homologação das informações no Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

No último informe, o COSEMS RJ tornou pública a iniciativa de recorrer ao apoio 

parlamentar para buscar recursos financeiros para ações de enfrentamento à pandemia nos 

Municípios. Foi feito um pedido oficial à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 

levando em consideração o grau de necessidade dos municípios diante da crise sanitária, e podendo 

variar de acordo com o porte populacional do município, com a sugestão de, no mínimo, um milhão 

de reais por município. 
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Fonte: COSEMS-RJ 

3 - ASSESSORIA TÉCNICA 

No âmbito dessa assessoria ocorre acompanhamento dos grupos de trabalho, grupos 

condutores e comissões das diversas áreas que compõem as Redes de Atenção à Saúde (RAS), tais 

como: Atenção Básica; Vigilância em Saúde; Média e Alta Complexidade; Regionalização e 

Governança; Gestão do Trabalho e Educação em Saúde; Informação em Saúde; Assistência 

Farmacêutica; Câmara Técnica - CIB; Comissão da Coordenação Estadual do Programa Mais 

Médicos para o Brasil; Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual (CIES-RJ); 

GT PPI; GT Regulação; GT ESUS; Escritório Operacional para Ampliação da Testagem RT PCR 

para COVID- 19 e Conselho Estadual de Saúde. Participação nos grupos condutores das redes 

prioritárias: rede cegonha; rede de cuidado às pessoas com deficiência, rede de atenção psicossocial 

e rede de urgência e emergência. 

 

3.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 

 Reunião GT REGULAÇÃO (SES/COSEMS); 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

 Reunião interna de preparação dos Encontros Regionais de Acolhida aos Novos Gestores; 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Atenção Básica: estudo das portarias publicadas no período, para produção de material 

técnico para a equipe técnica do COSEMS e secretários municipais de saúde, em especial da 

Portaria 166/21, que traz as regras do financiamento do Programa Previne Brasil para o ano 

de 2021. Apoio aos municípios em questões relativas ao Programa Previne Brasil; 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); 
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3.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

 

 Plenária CIEVS. CIEVS/CGLAB, com a presença dos COSEMS, CONASEMS CONASS, 

SES e CIEVS estaduais. Discussão de novas variantes para o SARs-CoV-2, ações em 

Vigilância; 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

 Reunião Ordinária GT de Vigilância em Saúde (GT/VS)/CONASEMS/COSEMS; 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES); 

 Reunião PNI/SVS/MS com CONASS/CONASEMS/COSEMS/SES: Problemas da 

campanha de vacinação: quantitativo, comunicação, sistematização de informação, D1 e D2; 

 Reunião Ordinária Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual (CIES-RJ); 

 Atenção Básica: Apresentação das mudanças do financiamento para 2021 e análise geral do 

Programa Previne Brasil para a equipe interna e na Assembleia Geral Ordinária do 

COSEMS; Participação em reunião do Ponto de Controle do Programa Previne Brasil junto 

ao CONASEMS e demais COSEMS, em 18/02; Elaboração de material técnico sobre o 

Programa Previne Brasil para subsidiar a equipe técnica do COSEMS; Apoio aos 

municípios em questões relativas ao Programa Previne Brasil; 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Reunião Ordinária da CIES RJ; 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); 

3.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 

 

 Reunião com Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAFIE/SGAIS/SES RJ); 

 Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ; 

 Reunião Ordinária do GT Governança da Informação: Programa de Governança da 

Informação (CONASEMS/COSEMS). Qualidade de dados em registros de Atenção 

Primária à Saúde; 

 Reunião COSEMS RJ/SAFIE: Oficialização dos polos de dispensação de Medicamentos do 

CEAF; 

 Reunião GT VS/COSEMS E CONASEMS; 
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 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião de Equipe do COSEMS preparatória para Reunião de Diretoria; 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião Mensal de Equipe do COSEMS; 

 Reunião Grupo de Trabalho da Assistência Farmacêutica (GTTAF): Medicamentos IOT: 

Desabastecimento de Medicamentos IOT; ARP; consumo de oxigênio; 

 Reunião com Programa HIV/SVS/SES RJ: Dispensação de medicamentos para hepatites no 

ERJ. Mudança de componente. Do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF) para o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF); 

 Reunião HUB COVID 19. CONASEMS e COSEMS. Preparação de novos encontros; 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ; 

 Reunião GTTAF/ CONASEMS e COSEMS: Expansão do KIT IOT para todas as unidades. 

Não só do Plano de contingência estadual. Crise de desabastecimento acentuada. 

Preenchimento de Google Forms. Link repassado para os municípios. Responsabilidade dos 

gestores (CMM e estoque); 

 Reunião sobre cenários da COVID 19. SES RJ/COSEMS RJ; 

 Instrumentos de planejamento do COSEMS: Participação em reunião do grupo de análise 

dos instrumentos de planejamento do COSEMS; Produção de matriz de análise da 

Programação Anual do COSEMS e do Planejamento do COSEMS; 

 Atenção Básica: Participação em reunião do Ponto de Controle do Programa Previne Brasil 

junto ao CONASEMS e demais COSEMS, em 30/03; Elaboração de material técnico sobre 

o Programa Previne Brasil para subsidiar a equipe técnica do COSEMS; Apoio aos 

municípios em questões relativas ao Programa Previne Brasil; 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (GTIE PNAISP); 

 Reunião Ordinária da CIES RJ; 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial. 
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3.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 

 Reunião GTVS/CONASEMS; 

 Reunião GT Tuberculose (TB). SVS/COSEMS RJ; 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

 Reunião COSEMS RJ/ SAFIE/Ass. Planejamento da SES; 

 Reunião SES/COSEMS. Distribuição de medicamentos de IOT; 

 Reunião GTTAF: discussão com a diretoria e com o apoio sobre os encaminhamentos da 

reunião do dia 06 com a SES; 

 Reunião GTVS/CONASEMS; 

 Reunião do COE (SES/COSEMS); 

 CTVS ampliada com CONASS e COSEMS; 

 Reunião de Equipe do COSEMS preparatória para Reunião de Diretoria; 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião Mensal de Equipe do COSEMS; 

 Reunião GTTAF (CONASEMS e COSEMSs); 

 Adequação de preenchimento do link IOT/COSEMS e orientação aos SMS; 

 Instrumentos de planejamento do COSEMS: Participação em reunião do grupo de análise 

dos instrumentos de planejamento do COSEMS, que teve por foco a análise das ações 

previstas na Programação Anual do COSEMS RJ para o ano de 2022; 

 Atenção Básica: Participação em reunião do Ponto de Controle do Programa Previne Brasil 

junto ao CONASEMS e demais COSEMS, em 23/03; Reativação do GT de Atenção Básica 

junto com técnicos da SAPS/SES/RJ, com a realização de reunião de preparação em 14/04 e 

reunião de retomada do GT em 21/04; Elaboração de material técnico sobre o Programa 

Previne Brasil para subsidiar a equipe técnica do COSEMS; Apoio aos municípios em 

questões relativas ao Programa Previne Brasil; 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Comissão de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE RJ – PMM) 
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4 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Estas assessorias são responsáveis por assessorar na execução de tarefas decorrentes da 

atuação da Secretaria Executiva, previstas nos artigos 53 e 54 do Estatuto do COSEMS RJ, 

conforme descrito abaixo: 

Art. 53 - À Secretaria Executiva, compete principalmente: 

I. Executar o gerenciamento técnico, administrativo, financeiro e de pessoal do 

COSEMS-RJ, em conformidade com o plano de atividades e as decisões da 

Diretoria; 

II. Apoiar e secretariar os trabalhos da Assembleia Geral, da Diretoria, e o individual do 

Presidente e de cada um dos seus membros; 

III. Executar as atividades necessárias à realização dos programas e projetos do 

COSEMS-RJ; 

IV. Manter em dia a escrituração contábil.  

Art, 54 – A Secretaria Executiva é exercida por um Secretário Executivo, indicado 

pelo Presidente e aprovado pela Diretoria, a quem cabe, especificamente: 

I. Responder pelos serviços de que trata o artigo anterior; 

II. Cumprir as decisões da Diretoria quanto à gestão do patrimônio do COSEMS-RJ; 

III. Executar outras tarefas determinadas pela Diretoria ou por qualquer dos seus 

membros; 

IV. Supervisionar e coordenar as atividades administrativas, técnicas e científicas do 

COSEMS-RJ; 

V. Elaborar as prestações de contas anuais e as de cada projeto e programas, juntamente 

com o Diretor Financeiro; 

VI. Preparar documentos, contratos, convênios, acordos e outros instrumentos 

congêneres. 

Durante os meses de janeiro a abril de 2021, a equipe desenvolveu todas as atividades 

descritas. 
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Atividades de Manutenção: Essas atividades correspondem ao pagamento de folha de 

pessoal (CLT), incluindo encargos e benefícios; pagamento de Consultores, Colaboradores, dos 

Apoiadores Extras e complementação de bolsa; pagamento de diárias, hospedagem, auxílio viagem 

e passagens aéreas; pagamento de despesas de manutenção; serviços de telefonia móvel e internet; 

suporte tecnológico para a manutenção do site e provedor; serviços de auditoria; contabilidade; 

tributos, taxas e despesas bancárias. 

 

5 - APOIADORES REGIONAIS  

A entidade disponibiliza apoio institucional/ técnico local a cada uma das regiões de saúde 

do Estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo promover o apoio regionalizado aos gestores 

municipais de saúde em suas relações com o governo estadual, demais municípios e nas relações 

interfederativas da região.  

A Estratégia do Apoio Regional do COSEMS RJ é coordenada por Marcela de Souza Caldas 

e Marta Gama de Magalhães, contando com a parceria do CEPESC/IMS/UERJ (Centro de Estudos, 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva/Instituto de Medicina 

Social/Universidade do Estado do Rio de Janeiro) para ações de qualificação das suas atividades e 

participando, desde 2017, do Projeto Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal 

do SUS em parceria com o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) 

e HAOC (Hospital Alemão Oswaldo Cruz), através do  PROADI-SUS (Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde). 

Conta atualmente com 06 (seis) apoiadores regionais, profissionais com formação em 

políticas públicas de saúde, que atuam nas 09 (nove) regiões de saúde fluminenses que estão assim 

distribuídas entre eles: 

Norte e Noroeste – D’Stefano Marcondes de Lima e Silva 

Baixada Litorânea e Metropolitana II – Suely Gomes Osório 

Metropolitana I – Maria de Fátima Brito de Rezende 

Baía da Ilha Grande e Centro Sul – Dilian Duarte Jorge Hill 

Serrana – Solange Isabel das Graças Cirico Costa (até março/2021) e Lucas Manoel da Silva 

Cabral (a partir de abril/2021) 

Médio Paraíba – Marcela de Souza Caldas 
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Toda a equipe, coordenação e apoiadores, atua nos espaços de governança do SUS, 

acompanhando reuniões da CIR, Câmaras Técnicas da CIR, CIB, Câmara Técnica da CIB, 

Assembleia Ordinária de Secretários, Reuniões de Diretoria do COSEMS RJ, Reuniões da equipe 

do COSEMS RJ, GTS Regionais e Estadual e outras reuniões estratégicas, disponibilizando 

informações e  subsídios técnicos aos gestores municipais de saúde e suas equipes. Com essa 

estratégia, o COSEMS RJ tem possibilitado o fortalecimento e a capacidade técnica e política 

municipal, assim como das relações interfederativas nas regiões de saúde. 

No mês de abril realizamos a substituição da apoiadora Solange Cirico da região Serrana, 

que assumiu uma nova função junto a assessoria técnica do COSEMS RJ. Para isso, foi aberto um 

processo simplificado de seleção, tendo sido incorporado à equipe o apoiador Lucas Cabral. 

Também no mês de abril iniciamos o processo de transição da apoiadora Maria de Fátima Brito de 

Rezende da região Metropolitana I para a região Médio Paraíba, em substituição à apoiadora 

Marcela Caldas, que assumiu a função de Secretária Executiva do COSEMS RJ. 

No período de janeiro a abril de 2021, algumas pautas merecem destaque no 

desenvolvimento das atividades do apoio do COSEMS RJ. 

A primeira delas foi a mobilização para a realização do processo de eleição da nova 

Diretoria do COSEMS RJ que ocorreu em fevereiro de 2021. Os apoiadores tiveram importante 

papel na mobilização dos gestores de saúde para participação da Assembleia Extraordinária de 

Eleição, contribuindo também com análises e subsídios para os candidatos à Diretores e Vice 

Regionais, visando a construção de uma chapa de consenso, que é tradição no COSEMS RJ. A 

riqueza do processo levou a aclamação da chapa, tendo como novo Presidente Rodrigo Oliveira, 

Secretário Municipal de Saúde de Niterói, com a grande responsabilidade de dar continuidade à 

legitimidade e fortalecimento do COSEMS RJ na defesa do SUS no estado do Rio de Janeiro. 

Com a eleição, a dinâmica de funcionamento do COSEMS RJ foi readequada,  ampliando a 

participação da equipe do apoio nos espaços de discussão técnica da instituição. 

Outra importante pauta foi a discussão e organização da melhor estratégia para realizar o 

acolhimento aos novos gestores, na tentativa inicial de ser uma pauta mobilizadora para a eleição da 

nova Diretoria da instituição. Em função disso, foi produzida, após ampla discussão com todo o 

quadro técnico do COSEMS, a programação descrita abaixo, que não foi viabilizada em função da 

entrada da pauta emergencial da organização da  gestão municipal para vacinação da Covid 19. 
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“COSEMS RJ - CONVERSANDO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: preparando o novo período de gestão” 

PROGRAMAÇÃO 

18/01 e 19/01 - Moderador da Web: Manoel Roberto da Cruz Santos 

14h:00 – ABERTURA: 

Presidente Maria da Conceição Souza Rocha 

2ª Vice Presidente Simone da Costa Silva. 

Diretora Financeira Maria Augusta Monteiro Ferreira 

- Breve saudação dos Secretários Municipais de Saúde 

Apresentação: 

COSEMS RJ – CONSOLIDAÇÃO DO SUS, SOLIDARIEDADE E DEFESA DA 

VIDA: UMA AGENDA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Assessores Técnicos: Manoel Santos e Marcela Caldas 

Assessores de Comunicação: Renata Fontoura e Wagner Nagib. 

Apresentação: 

INICIANDO A GESTÃO MUNICIPAL DO SUS - PRINCIPAIS DESAFIOS 

Apoiador Regional D`Stefano Marcondes e Marcela Caldas 

Assessor Jurídico Mauro Lúcio da Silva 

 Importante destacar também a pauta de discussão do novo triênio 2021-2023 do 

Projeto Rede Colaborativa, que propõe a inclusão de novos hospitais de excelência no Projeto, 

à saber Hospital Sírio Libanês e Beneficência Portuguesa, para além do HAOC e 

CONASEMS. Trata-se de uma nova proposta que busca a institucionalização do apoio em 

todos os COSEMS do país. 
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5.1 - Reuniões Realizadas 

 

ATIVIDADES DATAS 

REUNIÕES DA 

COORDENAÇÃO DO 

APOIO E PARCEIRO -      

CEPESC/IMS/UERJ 

21/01, 

26/02,   

26/03,    

01/04 

REUNIÕES DA 

COORDENAÇÃO DO 

APOIO COM HAOC E 

CONASEMS 

28/01,  18/02, 04/03,11/03, 

18/03, 25/03, 08/04, 22/04, 

29/04. 

REUNIÕES DO APOIO 

OBS: A PARTIR DO MÊS DE 

ABRIL, AS REUNIÕES 

VOLTARAM A SER 

REALIZADAS EM 2 

PERÍODOS DE 2 HORAS, 

MANHÃ E TARDE. 

25/01,   

08/02,   

08/03, 

12/04, 

 

Na primeira reunião do ano foi apresentado o Pacto de Convivência das reuniões a ser  

utilizado por todos nas nossas atividades em 2021 e o resultado da autoavaliação preenchida 

pelos apoiadores em dezembro de 2020. 

Disponibilizamos uma ficha construída pela coordenação com questões para reflexão, 

com o objetivo de avaliar as atividades desenvolvidas em 2020. O questionário de autoavaliação 

foi organizado em 03 blocos, e encontra-se no ANEXO I deste documento. 

 

 

5.2 - Relatório Mensal de atividades (GoogleForms) 

 

Iniciamos um processo de discussão com os apoiadores para a revisão do instrumento de 

relatório mensal de atividades dos mesmos no GoogleForms, usado para sistematização das suas 

atividades. Disponibilizamos para os apoiadores uma proposta de novo modelo de relatório 

produzido pela coordenação, para análise, contribuições e posterior validação pelo coletivo, o que 

ocorreu para sua implantação a partir de abril de 2021. O referido relatório encontra-se no 

ANEXO II desse documento.  
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6 - ASSESSORIA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica é responsável por assessorar a execução das tarefas decorrentes da 

Secretaria Executiva, estando também em seu escopo de atuação, a elaboração de pareceres, notas 

técnicas, deliberações do COSEMS RJ e outros documentos jurídicos, além de suporte aos 

municípios quando necessário, tendo sido todas essas ações realizadas no primeiro quadrimestre de 

2021.  

Nos meses de janeiro e fevereiro, esta assessoria esteve diretamente envolvida no processo 

eleitoral do COSEMS RJ, trabalhando na elaboração dos editais de convocação e organização da 

Assembleia Extraordinária para eleição da nova diretoria (Gestão 2021/2023), realizada em 

fevereiro.  

Vale ressaltar que a Assessoria Jurídica tem pauta fixa nas Assembleias Ordinárias do 

COSEMS RJ para falar aos gestores sobre a situação do SIOPS e as principais legislações do 

período. Além disso, participaram de agendas específicas demandadas pela Diretoria e Secretaria 

Executiva, como por exemplo: reuniões do Conselho Nacional de Justiça, live “Destaques da Nova 

Lei de Licitações” promovida pelo COSEMS RJ, live “A Nova Lei de Licitações e sua aplicação do 

SUS”, promovida pelo Instituto de Direito Sanitário Aplicado- IDISA.  

 

7 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Responsável pela divulgação das atividades da entidade, através do site oficial e mídias 

sociais. 

7.1 – Atividades Desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 

Comunicação Externa 

Atualização e gerenciamento periódico das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização diária do Portal do COSEMS; Cobertura e publicação da Assembleia Mensal do 

COSEMS RJ; Cobertura da eleição e da posse da nova diretoria do COSEMS RJ, com publicação 

no site e redes sociais. Implantação da assessoria de imprensa. 

Produção de peças gráficas 

Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do COSEMS RJ e redes 

sociais. 
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Comunicação Institucional 

Reunião de apresentação dos resultados das estratégias de comunicação em 2020 e 

reorganização de fluxos. 

 

Eventos Virtuais 

Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do COSEMS RJ 

e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

7.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

Comunicação Externa 

Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização diária do Portal do COSEMS; Cobertura e publicação da Assembleia Mensal do 

COSEMS RJ; Implantação da assessoria de imprensa. 

 

Produção de peças gráficas 

Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do COSEMS RJ e redes 

sociais. 

 

Eventos Virtuais 

Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do COSEMS RJ 

e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

Atualização diária do portal COSEMS RJ 

 

7.3 – Atividades Desenvolvidas no mês de Março/2021 

Comunicação Externa 

Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização diária do Portal do COSEMS; Cobertura e publicação da Assembleia Mensal do 

COSEMS RJ; Desenvolvimento de vídeo com presidente e vice-presidente do COSEMS RJ para as 

redes sociais. Implantação da assessoria de imprensa. 
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Produção de peças gráficas 

Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do COSEMS RJ e redes 

sociais. 

Comunicação Institucional 

Planejamento das ações de comunicação para 2021. 

 

Eventos Virtuais 

Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do COSEMS RJ 

e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

Atualização diária do portal COSEMS RJ 

7.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021  

Comunicação Externa 

Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização diária do Portal do COSEMS; Cobertura e publicação da assembleia mensal do 

COSEMS RJ; Produção e publicação de vídeo “Palavra do Presidente”, com o resumo de temas 

discutidos na assembleia; elaboração de artigos de opinião e pautas sugeridas para a mídia. 

Conquista de importantes espaços de mídia espontânea em veículos como CNN e Jornal O Globo 

 

Produção de peças gráficas 

Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do COSEMS RJ e redes 

sociais. 

 

Comunicação Institucional 

Reunião para definição de pautas e apuração de informações. Implantação do novo banco de 

dados do portal do COSEMS RJ. 

 

Eventos Virtuais 

Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do COSEMS RJ 

e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 
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8 - PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM EVENTOS DE IMPORTÂNCIA PARA A 

SAÚDE PÚBLICA 

 

Neste item reunimos as informações sobre todos os eventos que nossa equipe, técnica ou 

diretoria, participou durante o período analisado.  

 

8.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 

 

 Live: Ágora Abrasco. Conter ou propagar a doença? A Estratégia do governo federal diante 

da pandemia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IrPISDJITVc 

 

8.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

 

 Live: Ágora Abrasco. 2º Ciclo de Webnários da REDE COVIDA sobre vacinas contra 

Covid 19. Evento organizado pela Rede CoVida, em parceria com a Abrasco, UFBA e 

Cidacs/Fiocruz: Perspectivas do uso da vacina Sputnik V no Brasil. Acompanhamento e 

debate: https://www.youtube.com/watch?v=GY6b6sLaKyU . Coordenação: Gulnar 

Azevedo e Silva, presidente da Abrasco e professora do Instituto de Medicina Social da 

UERJ. Érika Aragão, presidente da ABrES e professora do Instituto de Saúde Coletiva da 

UFBA. Convidados: Carlos Gabas, Secretário-executivo do Consórcio Nordeste e Gustavo 

Santos, Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos na Anvisa 

 Acompanhamento e debate no Webnário: “Vacina, Aspectos Epidemiológicos, Jurídicos e 

Sociais”: O Plano Nacional de Imunização enfrenta dificuldades na compra, definição de 

prioridades, logística, insumos, publicidade, responsabilidades, estando a depender de tudo e 

de todos para a imunização da sociedade. Para debater este tema o IDISA convidou 

especialistas no assunto. https://www.youtube.com/watch?v=cVL86JtTH6U 

 Participação e debate no Webnário. “Vacinas e Cacinação contra Covid 19: Produção Local, 

Patentes, Equidade e Cobertura”: CEBES conversa com Temporão e Paulo Buss. 

Moderação: José Noronha. Participantes: Lucia Souto - Presidenta do Cebes José Temporão 

- Ex-Ministro da Saúde Paulo Buss - Ex-Presidente da Fiocruz José Noronha - Diretor do 

Cebes 

https://www.youtube.com/watch?v=IrPISDJITVc
https://www.youtube.com/watch?v=GY6b6sLaKyU
https://www.youtube.com/watch?v=cVL86JtTH6U
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 Webinar - Políticas Públicas e Regulação da Saúde: O evento discute a eficiência e a 

eficácia das políticas públicas de Saúde no Brasil, considerando a repartição de 

competências federativas relacionadas ao SUS, e o papel da ANVISA e da ANS. 

 XXXIII FÓRUM ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: Acolhimento às 

Novas Gestões Municipais na Atenção Primária à Saúde e Áreas Técnicas. Promoção 

Regional da SAPS/SGAIS/SES RJ; 

 Videoconferência - GT Consultas Públicas CRF-RJ: Pauta: O uso das estratégias das 

consultas públicas na organização e compromisso com a transparência e com a classe 

farmacêutica. 

8.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 

 

 Live: “O Complexo Econômico-Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19”: relação 

entre desenvolvimento, economia e saúde. A retomada de uma abordagem de economia 

política da saúde, para além da restrita visão da economia da saúde tradicional, de alocação 

de recursos escassos. A necessidade, mais do que nunca, precisa ser efetuada. 

https://www.eco.unicamp.br/noticias/o-complexo-economico-industrial-da-saude-40-no-

contexto-da-covid-19  ; 

 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde; 

 Live: “Educação permanente como ferramenta estratégica de gestão de pessoas”. Youtube 

FIOCRUZ; 

 Live CONASEMS: “Desafios para Intubação em tempos de Pandemia”; 

 Live: Série “O valor do SUS”. Discutiu-se a importância desse sistema no combate aos 

efeitos da COVID-19; 

8.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 

 

 Live: “A qualidade do cuidado e o lado oculto da Pandemia”, com Eugênio Vilaça Mendes: 

Região e Redes: terceiro encontro da série "O valor do SUS", com Eugênio Vilaça Mendes. 

Nesta sessão discutiu-se a qualidade do cuidado, tema do último livro de Eugênio Vilaça, 

publicado pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass). 

 Série “O VALOR DO SUS: Cuidar de quem cuida no SUS: Plataforma Região e Redes, 

caminhos para a Universalização”. 4º Encontro. Maria Helena Machado (FIOCRUZ), Victor 

Grabois (Proqualis), Coordenação Guilherme Mello (UNIFESP); 

https://www.eco.unicamp.br/noticias/o-complexo-economico-industrial-da-saude-40-no-contexto-da-covid-19
https://www.eco.unicamp.br/noticias/o-complexo-economico-industrial-da-saude-40-no-contexto-da-covid-19
https://www.youtube.com/channel/UCQvL6jIE1qYmFyHNZhBxhMQ
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 “O valor do SUS. Plataforma Região e Redes. Caminhos para a universalização da saúde no 

Brasil: A APS na rede SUS de enfrentamento à COVID 19”. Aylene Bosquat (USP) e Lígia 

Giovanella (FIOCRUZ). Coordenação: Ana Luiza D’Ávila. 

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o disposto na Programação Anual de Atividades do COSEMS RJ, este 

relatório elencou as principais ações desenvolvidas pela equipe técnica e diretoria, durante os meses 

de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Sistematizamos as ações através de categorias para que 

a visualização das informações ficasse mais clara e traduzisse, da melhor forma, o importante papel 

do COSEMS RJ na gestão do SUS no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

Cabe dizer que no mês de fevereiro/2021, o COSEMS RJ elegeu sua nova diretoria para o 

biênio 2021/2023 e, para além de mudanças na diretoria, foram realizadas alterações na equipe 

técnica e, também, na Secretaria Executiva da entidade. 

Finalizando, destacamos ainda que o primeiro quadrimestre de 2021 foi marcado pelo 

recrudescimento da pandemia de Covid-19, em especial no estado do Rio de Janeiro e que o 

COSEMS RJ envidou esforços para garantir sua missão que é de contribuir para a formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas de saúde, além de apoiar tecnicamente as 

Secretarias Municipais de Saúde na condução das mesmas, promovendo de maneira proativa 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.  
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ANEXO I 

Questionário de Autoavaliação 

1-QUANTO AO PROCESSO DE TRABALHO 

 

Relate situações profissionais em que: 

 

a) Me senti sozinho. 

b) Me senti trabalhando em equipe. 

 

 Como eu avalio minhas condições de trabalho durante este ano? (recursos físicos, 

relacionais, dentre outros) 

 

 

 NO APOIO NO COSEMS 

NA SES 

Região Nível Central 

O que deve ser 

mantido? 

    

O que deve ser 

superado? 

    

O que deve ser 

incorporado? 

(propostas) 
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QUANTO A EDUCAÇÃO PERMANENTE 

O que a EP ativou em mim? 

O que a EP modificou no meu processo de trabalho? 

Sugestões para a EP.? 

 

OUTRAS QUESTÕES 

Como eu avalio minhas relações interpessoais no âmbito do trabalho? 

O que mudou em mim nesse ano? 

O que eu gostaria de acrescentar sobre o último ano que não está descrito nos itens  

anteriores. 
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ANEXO 2 

 

Relatório Mensal de atividades (GoogleForms) 

 

O APOIO COMO ESTRATÉGIA DO COSEMS-RJ - Relatório Mensal das atividades 

 

BLOCO 1 

 

Endereço de e-mail 

Mês de Referência: [último dia de cada mês] 

Apoiador: [Assinalar  o nome] 

 

Participação na CIR:  

(Caso não tenha participado da CIR nesse mês, esclarecer na opção outros) 

Baía da Ilha Grande Baixada litorânea Centro-Sul 

Médio Paraíba Metropolitana I Metropolitana II Noroeste 

Norte Serrana Outro: 

 

Participação na Câmara Técnica da CIR: * 

(Caso não tenha participado da Câmara Técnica da CIR nesse mês, esclarecer na opção 

outros) 

Baía da Ilha Grande Baixada litorânea Centro-Sul 

Médio Paraíba Metropolitana I Metropolitana II Noroeste 

Norte Serrana Outro: 

 

Participação em outros espaços prioritários * 
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(Caso tenha participado de alguma atividade extra, especificar na opção outros) 

Assembleia de Secretários CIB 

Câmara técnica da CIB 

Reunião da Diretoria do COSEMS-RJ Reunião da equipe de apoio 

Reunião de Educação Permanente da Equipe de Apoio Outro: 

 

 

BLOCO 2 

Orientações técnicas 

(Descrever as atividades técnicas desenvolvidas nos municípios, especificando os 

atendimentos individualizados e os atendimentos coletivos) 

 

Quantidade de municípios atendidos individualmente: * 

(Contato feito individualmente com cada município) 

 

Orientações técnicas individualizadas [meios de contato]: * 

 

E-mail Telefone 

Aplicativo de mensagem Reunião presencial Outro: 

 

Quantidade de envio de documentos técnicos individuais: * Quantidade de orientações 

coletivas enviadas: * Orientações técnicas coletivas [meios de contato]: * 

E-mail 

Aplicativo de mensagem Reuniões presenciais Outro: 

Quantidade de envio de documentos técnicos coletivos: 
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BLOCO 3 

Pesquisas 

(Participação em alguma pesquisa realizada na sua região no mês vigente) 

Encaminhamento e/ou preenchimento de pesquisa ou outro instrumento de coleta de 

informações * 

 

Nenhuma 

 01 

02 

03 

04 

05 ou mais 

 

Origem (pode assinalar mais de uma): 

 

// (Caso na questão anterior tenha marcado a opção "nenhuma" deixar essa questão em 

branco) // (Entenda-se como origem a instituição/órgão que foi responsável pela pesquisa que você 

participou) // MS, SES, COSEMS, CONASEMS, OUTROS. 
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BLOCO 4 

Participação em eventos fora da região de atuação 

Sim Não 

 

BLOCO 5 

Participação em eventos fora da região de atuação 

Nome do evento Modalidade: 

Palestrante Ouvinte Outro: 

 

BLOCO 6 

Síntese das atividades 

 

Liste as principais atividades desenvolvidas no mês: 

(Espaço livre) 

 

Cite 03 principais temas trabalhados na região no último mês: * Cite o tema em destaque na 

sua região: * 

BLOCO 7 

 

Arquivos 

(Enviar todos os arquivos que você considere importar) 

Fotos, videos, atas de reuniões e demais arquivos que acham importante. 
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CARD CONVITE 

 

Reunião 25/01/21 
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CARD CONVITE 

 

Reunião do Apoio – 08/02/21 
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CARD CONVITE 

 

Reunião do Apoio – 08/03/21 

 

 Nessa reunião foram tratados os temas abaixo e realizada uma homenagem pelo Dia 

Internacional da Mulher, atividade organizada pelo apoiador D”Stefano e pelo Lucas IMS/UERJ.  
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CARD CONVITE 

 

Reunião do Apoio  – 12/04/21 

 

 





 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CONSELHO DE 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 

COSEMS RJ REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021.  
 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas, foi realizada, 

via plataforma virtual, a reunião ordinária do Conselho Fiscal do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, conforme disposto no parágrafo único do 

artigo quarenta e nove do estatuto da entidade. Registramos a presença dos seguintes 

membros titulares do referido conselho: Ana Paula Bragança, Secretária Municipal de 

Saúde de Araruama; Rodrigo Pereira, Secretário Municipal de Saúde de Tanguá; Sandra 

Castelo Branco, Secretária Municipal de Saúde de Mangaratiba; Márcio Barbas, Secretário 

Municipal de Saúde de Cantagalo. Além dos conselheiros fiscais descritos anteriormente, a 

reunião contou também com a participação da primeira vice-presidente do Cosems RJ, 

Maria Augusta Monteiro Ferreira, Secretária Municipal de Saúde de Rio Claro; do assessor 

jurídico, Mauro Lúcio da Silva; da secretária executiva, Marcela de Souza Caldas e da 

assessora financeira, Lilian Carla Rocha de Farias, a qual realizou a explanação dos dados. 

Com a palavra, a secretária executiva agradeceu a participação de todos e informou que se 

tratava de uma reunião para apreciação e aprovação da prestação de contas referente ao 

primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e um, período que compreende os meses de 

janeiro, fevereiro, março e abril do corrente. Acrescentou ainda que todos os balancetes 

foram enviados para apreciação com antecedência, juntamente com a convocação da 

reunião e que hoje a assessora financeira, Lilian Farias, faria uma apresentação 

sistematizada de todas as informações disponibilizadas previamente. Com a palavra, Lilian 

iniciou a apresentação destacando que o saldo inicial de disponibilidades em trinta e um de 

dezembro de dois mil e vinte era de trezentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta reais e 

quarenta e um centavos. As entradas de recursos somaram quatrocentos e cinquenta e três 

mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos; sendo este valor composto por 

contribuições associativas das Secretarias Municipais de Saúde e receita de aplicação 

financeira. Com a saída de quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e dezenove reais e 

cinquenta centavos referentes aos pagamentos estabelecidos no período, o saldo disponível 

em caixa no dia trinta de abril de dois mil e vinte era de trezentos e noventa e sete mil, cento 

e três reais e trinta centavos. Em seguida, Lilian detalhou o demonstrativo de saída de 

recursos, incluindo os valores pagos em todas as despesas institucionais. Ao final da 

apresentação, Mauro Silva esclareceu que além de terem sido enviadas previamente, todas 

as documentações encontram-se disponíveis no escritório do Cosems RJ. Com a palavra, 

cada conselheiro presente informou que os documentos analisados refletem adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira do Cosems RJ e reúnem 

condições de serem homologadas pela Assembleia Geral. Sendo assim, apresentam parecer 

favorável à aprovação da prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de dois mil 

e vinte e um. Não havendo mais nada a tratar, eu, Marcela de Souza Caldas, Secretária 

Executiva deste Conselho, encerrei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada por 

mim.  

 
      Marcela de Souza Caldas 

Secretária Executiva – COSEMS RJ
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1 – Fundamento legal 

O SUS foi introduzido no nosso ordenamento jurídico a partir da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, sendo regulamentado pelas chamadas Leis 

Orgânicas da Saúde – Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei n° 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, a primeira dispondo sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e a segunda sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde, dentre outras providências. 

As leis reguladoras da saúde não fazem qualquer menção sobre a existência dos 

COSEMS, tão somente a Lei n° 8.142/90, no § 3º, do Art. 1º, faz referência ao CONASS 

– Conselho Nacional de Secretários de Saúde e ao CONASEMS – Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde, para dispor sobre a representação dessas entidades 

no Conselho Nacional de Saúde. 

A Portaria n° 234, de 07 de fevereiro de 1992, do Secretário Nacional de Assistência à 

Saúde e do Presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social–INAMPS, que instituiu a Norma Operacional Básica – NOB/1992, no capítulo que 

trata do financiamento das atividades hospitalares (2.1), assim dispõe: 

 

“(...) as AIH estaduais ou sob gestão da SES, poderão ser distribuídas entre 

a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais de Saúde, de duas 

maneiras pelo planejamento integrado, Estado e município, consolidado no 

Plano Estadual de Saúde e aprovado pelo COSEMS e Conselho Estadual de 

Saúde”; 

 
A Norma Operacional Básica de 1996, instituída por meio da Portaria MS/GM n° 2.203, 

de 03 de novembro de 1996, expressamente mencionou os COSEMS como 

representantes dos Secretários Municipais de Saúde nas respectivas Comissões 

Intergestores   Bipartite, dispondo que: 
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“A CIB, composta igualmente de forma paritária, é integrada por 

representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho 

Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) ou órgão 

equivalente”. 

 

A Norma Operacional da Assistência à Saúde introduzida pela Portaria MS/GM n° 373, 

de 27 de fevereiro de 2002, confirmou a importância dos COSEMS, ao exigir a 

assinatura do Presidente do colegiado no Termo de Compromisso do Pacto de 

Indicadores da Atenção Básica, juntamente com o Secretário de Estado de Saúde. 

A Portaria MS/GM n° 399 de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 

2006, no item VI, do Anexo II, que trata das diretrizes operacionais do pacto pela saúde 

em 2006 e dispõe sobre a direção e articulação do SUS, reforçando o papel das 

Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite, como colegiados de negociação e 

pactuação sobre a organização, direção e gestão da saúde, também caracteriza o papel 

dos COSEMS na representação dos Secretários Municipais de Saúde, assim dispondo: 

 

“A CIB, composta igualmente de forma paritária, é integrada por 

representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho Estadual 

de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) ou órgão equivalente é a 

instância privilegiada de negociação e decisão quanto aos aspectos 

operacionais do SUS”. 

 

Com a edição da Lei n° 12.466, de 24 de agosto de 2011, que alterou a Lei n° 8.080/90, 

foram legalmente institucionalizados os COSEMS, conforme disposto no § 2º, do Art. 

14-B, in verbis: 

“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”. 
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2 - O COSEMS-RJ 

A origem dos Conselhos Municipais de Secretarias de Saúde integra a própria história 

do Sistema Único de Saúde (SUS): essas entidades nascem, justamente, da necessidade 

de criar mecanismos de pactuação entre os órgãos gestores do SUS, nos diversos 

fóruns de negociação e considerando as três esferas de governo. 

Os primeiros passos dessa história foram dados em 1986, ano da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde - marco do Movimento da Reforma Sanitária e da saúde pública 

brasileira. Durante o encontro, formou-se, pela primeira vez, a Comissão de 

Articulação de Municípios - que depois se transformaria no Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). Na mesma ocasião, começou a ser 

gestado o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, à 

época denominado Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Leniel   Bairral Dias, 

então secretário municipal de Saúde de Volta Redonda, se destacou como articulador 

da Comissão Pró-Cosems RJ e Marcos Rodrigues Leão, que era secretário municipal de 

Saúde de Petrópolis, despontou como liderança da visão municipalista. 

Entre 1986 e 1988, foram realizados encontros regionais em diferentes municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, como Mangaratiba, Teresópolis, Volta Redonda, Bom Jesus 

do Itabapoana, Cachoeiras de Macacu e Niterói. Estas reuniões reforçaram a 

necessidade de articulação dos municípios em uma organização que os representasse. 

Assim, em 1988, em Itaipava, no município de Petrópolis, foi realizado um encontro 

para oficializar a criação do Cosems RJ. Se formava, então, a primeira diretoria do 

Conselho, composta por Carlos Alberto Trindade na presidência, Lenial  Bairral Dias na 

vice-presidência, Marcos Rodrigues Leão como secretário geral e Antônio de Pádua 

como tesoureiro. Dois anos depois, em encontro realizado em Araruama, foi eleita a 

nova diretoria, presidida por Sérgio da Serra Martins Oeste.1 

 
Estatutariamente o COSEMS/RJ, é uma associação civil, sem fins lucrativos, com 

personalidade jurídica de direito privado, de duração indeterminada, representativo 

das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que tem por 

                                                           
1
Este texto contém informações gentilmente cedidas por Carlos Alberto Trindade, Gilson Cantarino 

O’Dwyer e Mirian Freitas Minnemann. 
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finalidade congregar as Secretarias Municipais de Saúde e seus respectivos gestores 

para atuação em prol do desenvolvimento da Saúde Pública, observando os princípios 

e diretrizes do SUS, promovendo ações conjuntas que fortaleçam a descentralização 

política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde. 

O COSEMS/RJ é órgão vinculado institucionalmente ao CONASEMS - Conselho Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde, de acordo com o disposto no § 2º, do Art. 14-B, da 

Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, com redação dada pela Lei n° 12.466, de 24 

de agosto de 2011. 

De acordo com o disposto no Art. 6º do seu Estatuto, o COSEMS/RJ tem por finalidades 

e objetivos: 

I. Atuar junto às esferas municipal, estadual e federal do SUS, 

representando as secretarias municipais de saúde na realização de 

atividades de interesse da saúde pública, podendo receber em 

permissão ou concessão de uso, bens móveis e imóveis; 

II. Representar as secretarias municipais de saúde ou órgãos 

equivalentes do estado do Rio de Janeiro nos fóruns de negociação 

e deliberação sobre o Sistema Único de Saúde, em especial nas 

comissões deliberativas e consultivas; 

III. Articular junto aos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro para uma atuação harmoniosa no tocante à política de 

saúde; 

IV. Promover o intercâmbio de informações, divulgando conhecimentos 

e capacitando pessoal; 

V. Defender judicial ou extrajudicialmente os interesses do 

COSEMS/RJ, podendo promover ações judiciais coletivas para a 

defesa de interesses de seus associados; 

VI. Promover estudos e pesquisas sobre temas pertinentes a Saúde 

Pública e divulgar experiências municipais que visem a melhoria da 

saúde pública; 

VII. Manter intercâmbio com associações e sociedades congêneres, 

nacionais e internacionais; 



 
 

9 
 

VIII. Promover ou patrocinar reuniões técnicas, seminários, congressos e 

conferências, bem como editar boletins, jornais, revistas, livros e 

demais publicações de interesse para a saúde pública; 

IX. Celebrar acordos, contratos e convênios com órgãos ou entidades 

públicas ou privadas; 

X. Apoiar o processo de implementação do Sistema Único de Saúde 

nos Municípios e regiões do Estado do Rio de Janeiro; 

XI. Indicar representantes na Comissão Intergestores Bipartite e outras 

instâncias a que o Conselho venha ser convidado a participar. 

 

Para implementação de suas finalidades e objetivos o COSEMS-RJ conta com um corpo 

técnico e jurídico ao longo de sua existência, capaz de dar resposta aos anseios dos 

gestores do Sistema único de Saúde. No seu papel de orientar as gestões municipais, 

além de inúmeros artigos, revistas, informativos e notas técnicas editadas e 

publicadas, o COSEMS-RJ publicou ainda, 03 (três) edições do Manual do Gestor, sendo 

a primeira em 1997, a segunda em 1999 e a terceira em 2001, contendo informações e 

orientações, inclusive para captação de recursos junto aos demais órgãos gestores do 

SUS. 

 

Numa parceria do CONASEMS, COSEMS-RJ, LAPPIS/IMS/UERJ foi publicado o Livro 

“Manual do (a) Gestor (a) Municipal do SUS: “Diálogos do Cotidiano”, sendo a 1ª 

edição em 2016 e a 2ª edição revisada e ampliada em 2019, com o intuito de 

promover o diálogo baseado na troca de experiências de gestores sobre o cotidiano da 

gestão da saúde, e consolidando sua função como guia de apoio à organização e ação 

da gestão municipal do SUS. 

Considerando o perfil regional do Estado do Rio de Janeiro, que está dividido em 09 

(nove) regiões de saúde, a saber: Região Metropolitana I, Região Metropolitana II, 

Região Centro Sul, Região Médio Paraíba, Região da Baia da Ilha Grande, Região 

Serrana, Região da Baixada Litorânea, Região Norte e Região Noroeste, o COSEMS RJ 

adotou como estratégia para o fortalecimento do processo de regionalização, com o 

devido apoio às gestões municipais, mediante implantação do “Projeto Apoiadores 
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Regionais”, que busca a identificação de um profissional em uma  determinada região, 

objetivando a articulação com os órgãos centrais, oferecendo apoio técnico aos 

gestores, a fim de agilizar o processo decisório. 

 

Missão do COSEMS/RJ 

“Contribuir para a formulação e implementação de políticas e apoiar 

tecnicamente às Secretarias Municipais na condução das políticas de saúde, 

promovendo, de maneira proativa, 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 
“Ser reconhecido pelos gestores das três esferas de governo e demais atores 

sociais da saúde pública como um órgão de defesa do SUS e como o 

principal órgão de representação das secretarias e das políticas municipais 

de saúde no Estado do Rio de Janeiro. E, também, consolidar-se cada vez 

mais como referência técnica e política para intermediação dos interesses 

municipais  

no campo da saúde, no Estado do Rio de Janeiro”. 

 

 Presidências do Cosems RJ 

- 1988-1989: Carlos Alberto Trindade 

- 1989-1991: Sérgio da Serra Martins Oeste 

- 1991-1995: Gilson Cantarino O’Dwyer 

- 1995-1996: Agostinho Seródio Boechat 

- 1997-1999: Luis Antônio Neves da Silva 

- 1999-2003: Valter Luiz Lavinas Ribeiro 

- 2003-2005: Carlos Alberto Malta Carpi 

- 2005-2009: Valter Luiz Lavinas Ribeiro 

- 2009-2011: Antonio Carlos Oliveira Jr 
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- 2011-2015: Maria Juraci Dutra 

- 2015-2021: Maria da Conceição de Souza Rocha 

 

Assim, o papel do COSEMS/RJ não se dá somente com apoio quanto aos aspectos 

técnicos e operacionais do Sistema Único de Saúde, fortemente hoje alicerçado no 

“Projeto Apoiadores Regionais”, mas, também com a representação política junto às 

demais esferas de governo e nos espaços comuns de negociação e pactuação das 

políticas e saúde, inclusive perante o Conselho Estadual de Saúde. 

3 - Resultados Obtidos e Atividades desenvolvidas 

 
O Relatório de Atividades de 2020 do Cosems RJ, demonstra que a entidade elege 

como sua principal atuação e diretriz a defesa do Sistema Único de Saúde e sua missão 

de apoiar técnica e institucionalmente os gestores municipais de saúde. As atividades 

como  Oficina de Planejamento, as reuniões de diretoria, as assembleias mensais e 

participações em diversas instâncias (que desde abril foram realizadas por meio 

virtual), o intenso combate a pandemia mundial, as diversas webinars  promovidas 

pela entidade em parceria com a Associação Estadual dos Prefeitos e Fundação 

Oswaldo Cruz,  contribuíram para a consolidação do trabalho desenvolvido junto as 

esferas estaduais e federais representando os municípios  do território e pela luta em 

defesa do Sistema Único de Saúde. 

Foram realizadas   várias atividades, debates e pactuações no período. Destacamos 

entre elas: 

 

Janeiro 

Diretoria 

 
A reunião realizou-se no dia 8 de janeiro com 23 participantes, entre membros da 

diretoria, assessores e apoiadores do Cosems RJ. 

Na pauta constaram os seguintes itens: 

 Aprovação da Ata de dezembro de 2019. 
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 Indicação de nomes para composição do Grupo Condutor da Rede de Urgência 
e Emergência - RUE. 

 Realização de Oficina de Planejamento  (definir comissão e data). 
 Definição das Ações sobre  Estudos da PPI. 
 Cofinanciamento Estadual 2019: repasses, prestação de contas, metas e 

indicadores. 
 Pauta CIB. 

 
Assembleia  

 

 
 

A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 9, com 56 participantes, entre gestores 

municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do Cosems RJ. 

Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 Cofinanciamento Estadual 2019: repasses, prestação de contas, metas e 
indicadores. 

 Pauta CIB. 
 SIOPS. 
 Portarias do período 

 

31º Fórum Permanente Estadual da Atenção Primária à Saúde 

 

 

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2020/01/82886184_2577997788915916_7717184266651566080_o.jpg
http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2020/01/82886184_2577997788915916_7717184266651566080_o.jpg
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Como pauta principal “Novas Regras do Financiamento da Atenção Primária à Saúde”, 

o desafio para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde diante do novo modelo 

de financiamento federal  foi amplamente debatido. Também como pauta, constou a 

implantação do Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde 

(PREFAPS). 

Promovido pela Superintendência de Atenção Primária da Secretaria de Estado de 

Saúde do Rio de Janeiro em parceria com o Cosems RJ, o evento reuniu mais de 300 

gestores municipais e da SES, além de representantes do Conselho Estadual de Saúde 

do Rio de Janeiro, professores e alunos de universidades e coordenadores dos 

programas de residência em Saúde da Família. 

Participaram da mesa de abertura o subsecretário geral da SES RJ, Roberto Pozzan; a 

superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES RJ, Thaís Severino; a presidente 

do Cosems RJ, Maria da Conceição de Souza Rocha; e o representante do CES RJ, 

Márcio Berman. O evento aconteceu no dia 22 de janeiro. 

 

GT do Direito Sanitário - Rede Conasems/Cosems 

 
 
Os Assessores Jurídicos do Cosems RJ - Dr Mauro Lúcio Silva e Dr Antônio Júlio Dias Jr, 

participaram do Grupo de Trabalho do Direito Sanitário (GTDS) nos dias 30 e 31 para a 

segunda oficina de imersão em Brasília. O encontro teve como principais objetivos 

construir o plano de atuação do Conasems e dos Cosems para apoiar os municípios no 

tocante à judicialização da saúde, além de definir temas prioritários do Direito 

Sanitário visando elaborar uma proposta de intervenção por parte da Rede Conasems-

Cosems. 
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Fevereiro 

 

Oficina de Planejamento Cosems RJ  2020 – 2022 

 

 
 
Com a presença da diretoria, técnicos  e apoiadores, o  Cosems RJ realizou  Oficina de 

Planejamento 2020-2022. Durante dois dias de programação, 03 e 04 de fevereiro, 

foram discutidos os rumos da atuação da instituição e do Sistema início de Saúde e da 

área de saúde para 2020. Para coordenação da oficina foi convidada a professora 

Lumena Furtado. Entre as fragilidades apontadas pelos grupos estiveram: a 

rotatividade dos secretários e técnicos municipais, falta de conhecimento da gestão, 

esvaziamento das   CIRs e a falta de capacitação dos gestores. Já nas potencialidades, 

foram citadas: o comprometimento e auxílio institucional do Cosems RJ aos gestores, o 

perfil da presidente do Cosems RJ, o Projeto Apoiadores Regionais, a qualificação do 

corpo técnico e gestão integrada da entidade como destaques.Três grupos foram 

organizados e trabalharam os temas: “Qualificação da gestão municipal e regional, 

“Qualificação do Cosems RJ” e “Qualificação da Rede de Cuidados”. No segundo e 

último dia da oficina, os grupos apresentaram causas, atores e as ações estratégicas 

para enfrentar os desafios colocados.Ao final da programação, como resultado da 

oficina, um documento foi elaborado, que servirá para direcionar as ações do Cosems 

RJ nos próximos dois anos.  
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Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS 

 

 

 
Os apoiadores do Cosems RJ e a coordenação do Projeto, estiveram presentes na 

Oficina Nacional de Apoio à Implantação do Novo Financiamento Federal da Atenção 

Primária à Saúde “Previne Brasil” reuniu em Brasília-DF, nos dias 10 e 11, que contou 

com a presença de 412 profissionais do SUS, dentre eles apoiadores e coordenadores 

da Rede Colaborativa, secretários(as) municipais de saúde, representantes e 

presidentes de Cosems. O objetivo da oficina, realizada pela Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde (SAPS/MS), foi promover o alinhamento da estratégia de 

implementação do novo modelo de financiamento da APS. 

A mesa de abertura contou com a presença do presidente do Conasems, Wilames 

Freire, do secretário executivo do Conass, Jurandi Frutuoso, da representante da 

SAPS/MS Caroline Martins e do representante da OPAS, Renato Tasca. 

 

Diretoria  

A reunião aconteceu no dia 12, com 21 participantes, entre membros de diretoria, 

assessores e apoiadores do Cosems RJ. 

Na pauta constaram os seguintes itens: 

 Aprovação da Ata de janeiro de 2020. 

 Prestação de Contas Apoio 2019. 

 Novo Financiamento da Atenção Básica. 

 Cofinancimento Estadual. 

 Pedido de Reunião da Defensora Thaísa Guerreiro sobre Polos de Assistência 

Farmacêutica. 

 PPI-Proposta de Diretrizes 

 Pauta CIB, com destaque para Cirurgias Eletivas e Coronavírus. 
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 Informe CIT 

 

Assembleia  

A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 13, com 58 participantes, entre 

gestores municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do Cosems 

RJ.Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 os impactos das novas regras de financiamento da Atenção Básica para os 

municípios e a reorganização dos recursos foi detalhada, com foco central na 

análise do componente “Capacitação Ponderada” e as regras de transição, 

responsáveis pelas mudanças de maior impacto no orçamento. O simulador foi 

desenvolvido pela equipe do Cosems RJ. 

 ações  para a mobilização da imunização contra o sarampo. 

 SIOPS 

 portarias  do período. 

Março 

Workshop sobre Coronavírus 

 

 
 
 
O Cosems RJ participou do Workshop sobre Coronavírus, oferecido aos gestores 

municipais pela SES RJ, no dia 17 de fevereiro. O encontro teve como objetivo informar 

e integrar as ações para vigilância epidemiológica do vírus, em alinhamento com ações 

nacionais e internacionais. 
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A mesa de abertura contou com o Secretário Estadual de Saúde Edmar Santos, 

Secretário Estadual da Defesa Civil Roberto Robadey Costa, da Subsecretária de 

Vigilância em Saúde do Estado Claudia Mello, da pesquisadora da Fiocruz Tânia 

Fonseca, o pesquisador da URFJ Roberto Medronho e a Presidente do Cosems RJ Maria 

da Conceição de Souza Rocha. 

 

Nota Técnica Conjunta SES/COSEMS – Estratégias para ampliação e qualificação do 
cadastramento de usuários no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) 

 
O Cosems RJ e a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, por meio da 

Superintendência de Atenção Primária a Saúde, reconhecem a Estratégia Saúde da 

Família como orientadora da Atenção Primária à Saúde e ordenadora das Redes de 

Atenção à Saúde. Neste sentido, orienta os municípios a traçarem estratégias de 

fortalecimento das ações e qualificação do cadastramento de usuários no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde. 

Fórum Regional da Baixada Litorânea de Atenção Primária  

 
 

No dia 03 de março, foi realizado o Fórum Regional da Baixada Litorânea de Atenção 

Primária. O evento teve como objetivo apresentar e discutir as possibilidades e 

dificuldades dos municípios com as novas regras de financiamento do Governo Federal 

para a Atenção Primária, o “Previne Brasil”.O encontro foi promovido pelo município 

de Casimiro de Abreu, e contou com a participação dos representantes da SES RJ 

André Schimidt e Vivian Studart; e do Cosems RJ, Marcela Caldas e José Luís Paiva. As 

palestras tiveram como foco os componentes de capitação ponderada e aos 

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2020/03/capa.jpg
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indicadores de desempenho. O evento contou com 52 participantes e a presença dos 

secretários(as) de saúde e de técnicos e coordenações da Atenção Básica. 

 

1º Fórum Permanente de Atenção Primária à Saúde da Região Centro-Sul 

 

 
 
O município de Três Rios sediou no dia 06, o 1º Fórum Permanente de Atenção 

Primária à Saúde da Região Centro-Sul em parceria com o Cosems RJ e com a SES RJ.O 

objetivo foi apresentar, discutir as possibilidades e dificuldades dos municípios com as 

novas regras de financiamento do Governo Federal para a Atenção Primária, o Previne 

Brasil. O encontro, aconteceu no auditório da Faculdade Suprema, reuniu profissionais 

da região e do estado com o representante da Secretaria de Estado e Saúde, André 

Schmidt, palestrante do evento junto com o assessor do Cosems RJ, Luli Paiva. 

Também participaram a assessora do Cosems RJ, Dilian Duarte Jorge Hill, a secretária 

executiva do CIR Centro-Sul, Juliana Carvalho e a secretária de Saúde de Três Rios, 

Alessandra Ferreira. 

 

Audiência Pública da Alerj - “Ações Preventivas e Plano de Contingência para o 
enfrentamento do Coronavírus” 
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A presidente do Cosems RJ, Maria da Conceição de Souza Rocha compôs a Mesa de 

Abertura e participou, da discussão, da Audiência Pública “Ações Preventivas e Plano 

de Contingência para o enfrentamento do Coronavírus”, que aconteceu na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) no dia 06 de março. A iniciativa foi 

organizada pela Comissão de Saúde e pela Comissão Externa de acompanhamento da 

casa parlamentar da situação do vírus 

 

Diretoria  

A reunião aconteceu no dia 11, com 23 participantes, entre membros de diretoria, 

assessores e apoiadores do Cosems RJ. 

Na pauta constaram os seguintes itens: 

 Aprovação da Ata de fevereiro de 2020. 

 Repactuação do elenco de medicamentos para tratamento de infecções 

oportunistas relacionadas à AIDS e para tratamento das infecções 

sexualmente transmissíveis no Estado do Rio de Janeiro. 

 Força Tarefa RIOFARMES. 

 Monitoramento das aquisições centralizadas do CEAF pelo MS e SES. 

 Informes sobre Vacinas e imunoterápicos. 

 Atendimento às pessoas com deficiência na Região Norte (RCPD). 

 Pauta CIB. 

 

Assembleia   
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A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 12, com 64 participantes, entre 

gestores municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do Cosems 

RJ. Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 Quiz - PNAB (Projeto Apoiadores) 

 Informes sobre Vacinas e imunoterápicos. 

 Financiamento Atenção Básica – pedido de prorrogação de prazo. 

 Cofinanciamento Estadual 

 Portarias do Período 

 Siops 

 Pauta CIB 

 Novo edital do Programa Mais Médicos 

 

Abril 

Diretoria  

A reunião aconteceu em formato virtual, dia 15 com 26 participantes, entre membros 

de diretoria, assessores e apoiadores do Cosems RJ. 

Na pauta constaram os seguintes itens: 

 
 Aprovação da Ata da reunião de março de 2020. 

 Recomposição da Diretoria. 

 Portarias do período. 

 Repasses federais e estaduais aos municípios para enfrentamento ao covid-19. 

 Guia de Vigilância e Boletim 8 do MS - Covid-19. 

 

Assembleia  

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2020/03/banner-princ.jpg
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A Assembleia Geral Ordinária aconteceu, no dia 16, com 62 participantes, entre 

gestores(as) municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do 

Cosems RJ. Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde no 

enfrentamento a pandemia do Coronavírus, o Cosems RJ realizou sua assembleia 

mensal, de forma remota, por meio de uma sala virtual. 

Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 Recomposição da Diretoria Cosems RJ. 

 Ofício n°15 enviado SVS/SES sobre a Nota Técnica n°22A (notificação Covid-19). 

 Assistência Farmacêutica em tempos de COVID 19. 

 Debate virtual sobre Vigilância em Saúde no dia 20 de abril. 

 Repasses Financeiros dos Municípios: Niterói e Maricá para a SES para auxiliar 

na implantação do Hospital de campanha em São Gonçalo para enfrentamento 

do Coronavírus. 

 Portarias e Resoluções do Período. 

 SIOPS 

 Pauta CIB. 

Debate sobre Vigilância em Saúde em tempos de pandemia (covid-19). 

O Cosems RJ realizou no dia 20 de abril, um seminário online com representantes da 

SVS/SES RJ, onde foram abordados temas como: sistemas de notificação, utilização e a 

distribuições de testes de diagnóstico, O Cosems RJ coordenou o debate juntamente 

com a SES RJ, no intuito da  uniformização as ações junto aos 92 municípios.  Foram 99 

participações entre gestores(as) e técnicos. 

 

Maio 

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/dentro.jpg
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Diretoria 

A reunião aconteceu no dia 13, com 17 participantes, entre membros da diretoria, 

assessores e apoiadores do Cosems RJ. 

Na pauta constaram os seguintes itens: 

 Aprovação da Ata do mes de abril de 2020. 

 Considerações sobre a Portaria MS 758/2020. 

 Situação dos leitos UTI Covid e solicitações de habilitação. 

 Referência de Gestação de Alto Risco da Região Norte. 

 Pauta CIB. 

 
 

Assembleia   

 

 
A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 14, com 52 participantes, entre 

gestores municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do Cosems 

RJ. 

Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 Apresentação do aplicativo Monitora Covid (de domínio públio) desenvolvido 
para Consórcio do Nordeste. 

 Considerações do registro obrigatório (Portaria MS 758/2020). 
 Demonstrativo  de leitos covid (clínicos e UTI) e solicitações de habilitação. 
 Pauta CIB. 
 SIOPS. 
 Portarias do período 

 

Junho 

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/destaque2.jpg
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Diretoria 

A reunião aconteceu no dia 09, com 18 participantes, entre membros de diretoria, 

assessores e apoiadores do Cosems RJ. Na pauta constaram os seguintes itens: 

 Aprovação da Ata de abril. 
 Ofícios enviados ao Secretário Estadual de Saúde pelo  COSEMS RJ. 
 Cooperação COSEMS RJ/Fiocruz/ AEMERJ.  
 Leitos COVID Região Centro Sul. 
 Testes: situação em todo Estado. 
 EPIs, distribuição pela SES. 
 Deliberações CIB 68 e 69. 
 Pauta CIB 

 

Assembleia  

 

 
A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 10, com 51 participantes, entre 

gestores municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do Cosems 

RJ. Foram debatidos os seguintes itens: 

 Diagnóstico situacional e ações para o enfrentamento do COVID 19 em 
gestantes.  

 Projeto de inquérito de Soroprevalência e Incidência de COVID 19 no ERJ.  
 Planilha de leitos do plano de contingência.  
 Cenário epidemiológico por município no ERJ.  
 Ofícios enviados ao Secretário Estadual de Saúde pela Presidente do Cosems RJ. 
 Cooperação Cosems RJ/FIOCRUZ/AEMERJ. 
 Portarias do período 
 SIOPS 
 Pauta CIB 
 Guia orientador para enfrentamento da Pandemia 
 Congresso e Mostra virtual/Conasems  

 

 

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Assembleia-Julho.jpg
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Webinars 

 

A partir de junho, o Cosems RJ,a Aemerj e a Fiocruz, iniciaram uma série de webinars, 

com o objetivo de difundir conhecimento e troca de práticas junto aos profissionais de 

saúde. Todos os eventos estão disponíveis no canal do youtube/cosemsrj ou pelo link 

http://www.cosemsrj.org.br/webinars/.  

 

Webinar Atenção Primária à Saude em tempos de Covid-19. 

Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz, no dia 05 
 

 
 
 

Webinar Organização da Rede Municipal de Saúde com Ênfase na APS para o 
enfrentamento da pandemia: A experiência de Florianópolis. 

Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz, no dia 22. 
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Participação Especial 

No dia 29, a Presidente do Cosems RJ participou como convidada da live promovida 

pelo IMS/CEPESC/UERJ "As Relações Federativas no SUS e o Enfrentamento da Covid-

19". 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julho 

Diretoria 

A reunião aconteceu no dia 08, com 21 participantes, entre membros de diretoria, 

assessores e apoiadores do Cosems RJ. 

Na pauta constaram os seguintes itens: 

 Aprovação da Ata de Maio. 

 Assistência Farmacêutica: desabastecimento de medicamentos usados em UTI - 

estratégia usada. 

 Testes e diagnóstico para COVID 19. 

 Situação de entrega dos respiradores pactuados. 

 Dificuldades para regular pacientes para UTI adulto na região serrana. 

 Preocupações com possível judicialização da COVID 19. 

 Situação do Hopital São José do Avaí (não repasses de recursos pela SES, 

atendimento a região). 
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 Cofinanciamentos da Secretaria Estadual de Saúde com ênfase no PREFAPS. 

 Pauta CIB. 

 Congresso CONASEMS. 

  Informações sobre oxímetros. 

 

Assembleia  

 
 

A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 09, com 59 participantes, entre 

gestores municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do Cosems 

RJ. Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 Cofinanciamentos da Secretaria Estadual de Saúde com ênfase no PREFAPS. 
 Assistência Farmacêutica: desabastecimento de medicamentos usados em UTI. 
 Ampliação de Testagem. 
 Situação dos respiradores entregues. 
 Pauta CIB. 
 Portarias do Período. 
 SIOPS. 
 Congresso Conasems. 
 Informação sobre os oxímetros  

 

I Congresso Virtual do Conasems 

Com uma participação maciça, gestores e técnicos dos municípios do RJ, participaram do 

Congresso que aconteceu entre julho a outubro de 2020. O Congresso contribuiu ao 

fortalecimento do SUS e ao combate a pandemia. 

I Mostra Virtual Brasil Aqui Tem SUS 

Com o tema Enfrentamentoa Covid 19, o encontro foi realizado em 3 etapas, promovendo a 

troca de experiências e saberes, conhecimento e aprendizado entre os profissionais de saúde e 

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Assembleia-Julho.jpg
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gestores. Em parceria com Ideiasus, o Cosems RJ recebeu 64 trabalhos e foram selecionadas 21 

experiências que concorreram as premiações promovidas pela Mostra. O Trabalho de 

Quissamã foi contemplado na premiação da 2° etapa. 

Webinars  

No mês de julho, o Cosems RJ realizou 4 eventos, sendo 2 na parceria Cosems RJ/ 

Aemerj/ Fiocruz e 2 em parceria com a SES RJ. 

 

Webinar "Flexibilização do distanciamento social e interiorização do COVID-19 no 
Estado do Rio de Janeiro."   

Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz, no dia 03. 

 
 

Webinar "Componente Especializado CEAF" - Fórum Estadual de Assistência 
Farmacêutica.  

 

Webinar "Estratégias para ampliação de testes Covid-19 no Estado do Rio de 
Janeiro."  

Realização Cosems RJ/ SES RJ no dia 16. 
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Webinar "Painéis de monitoramento de dados na Atenção Primária à Saúde."  

Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz no dia 23. 

 

 
 
 

Agosto 

Diretoria 

A reunião aconteceu em formato virtual, dia 12 com 21 participantes, entre membros 

de diretoria, assessores e apoiadores do Cosems RJ. Na pauta constaram os seguintes 

itens: 

 Aprovação das Atas de junho e julho.  
 Avaliação da reunião com o secretário de Estado.  
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 Avaliação das Webnars que vem sendo realizadas pelo COSEMS RJ.  
 Atualização do Plano de Resposta ao Coronavírus/COVID e da planilha de leitos 

anexa SES E SEC COVID.  
 Financiamento da Atenção Básica. (Previne Brasil). 
 6-Informações sobre o Projeto LEAN nas Emergências.  
 Situação das Redes de Alta Complexidade com ênfase na Oncologia.  
 Assistência Farmacêutica: desabastecimento de medicamentos para intubação.  
 Vigilância: ampliação da testagem. 
 10-Pauta CIB.  
  Avaliação do Projeto Apoiadores.  

 

 

Assembleia  

 
 
 
A Assembleia Geral Ordinária aconteceu, no dia 13, com 55 participantes, entre 
gestores(as) municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do 
Cosems RJ. Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 Financiamento da Atenção Básica (PREVINE BRASIL). 
 Assistência Farmacêutica: Desabastecimentos para Intubação. 
 Ampliação da Testagem. 
 Prestação de Contas dos Cofinanciamentos do Estado de acordo com o Decreto 

42.518. 
 Informações Sobre o Projeto LEAN nas emergências. 
 Portarias do Período. 
 SIOPS. 
 Pauta CIB. 
 Avaliação do Projeto Apoiadores. 
 Informe sobre do Questionário do TCE/RJ. 

 
 
 

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2020/08/assembleia.jpg
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Participação Especial 

No dia 05, a Presidente do Cosems RJ participou como convidada do  Fórum de 

Atenção Primária à saúde,  promovida pela SES RJ, com o tema" Convivendocomo 

Coronavirusna APS: Desafios para a Integralidade". 

 

 
 

Webinars 

Dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços, para enfrentamento da 
Covid-19. 

 Realização Cosems RJ, no dia 04. 

 
 
 

Cenários da Regionalização de saúde no Estado do Rio de Janeiro.  

Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz, no dia 06. 
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Que vigilância é essa? O que está sendo feito e o que podemos fazer? 

Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz, no dia 27. 

 

 

 

Setembro 

Diretoria 

A reunião aconteceu no dia 09, com 17 participantes, entre membros da diretoria, 

assessores e apoiadores do Cosems RJ. 

Na pauta constaram os seguintes itens: 

 Aprovação da Ata de agosto de 2020.  
 Apresentação: webinars programadas.  
 Cofinanciamentos SES: destaque para SAMU, UPAS e Rede de Atenção 

Psicossocial.  
 Informações gerais sobra a situaçãodas regiões.  
 Pauta CIB.  

Assembleia  
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A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 10, com 60 participantes, entre 
gestores municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do Cosems 
RJ. 
Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 Apresentações: 

 Webinars Programadas 

 Aquisição de Medicamentos 

 Portarias do Período 
 SIOPS 
 Pauta CIB. 

 

Webinar "Desafios e perspectivas da atuação da vigilância na saúde do trabalhador 
na pandemia e pós-pandemia".  

Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz, no dia 03. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar "Coordenação Regional de Políticas Públicas e Redes de Atenção a Saúde". 
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Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz, no dia 11. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Webinar "Desafios e Perspectivas da Vigilância Sanitária na Pandemia e Pós 
Pandemia". 

Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz, no dia 17. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Encontro Remoto Rede Colaborativa 2020 _ Projeto Apoiadores 

O Encontro Remoto Rede Colaborativa 2020,  aconteceu entre os dias 15 de setembro 

a 1 outubro de 2020.  Com vasta programação, o encontro contou com a participação 

dos apoiadores do Cosems RJ e de suas coordenadoras. O Evento contou com a 

presença dos participantes do Projeto Rede Colaborativa, Ministério da Saúde, dos 

Presidentes dos COSEMS, CONASEMS, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) e 

convidados.  

Outubro 
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Diretoria 

A reunião aconteceu no dia 07, com 20 participantes, entre membros de diretoria, 

assessores e apoiadores do Cosems RJ. Na pauta constaram os seguintes itens: 

 Aprovação da ATA de setembro de 2020; 
 Apresentação de análise do financiamento da atenção primária (Previne Brasil); 
  Análise dos principais problemas das regiões levantados na reunião de 

setembro; 
 Propostas para apoio ao encerramento da gestão municipal;  
 Pauta CIB. 
 Termo de cooperação técnica entre MP/SES/COSEMS RJ sobre regulação de 

leitos; 
 Acordo de cooperação cientifica e acadêmica entre a Universidade Federal 

Fluminense do Rio de Janeiro através do Instituto de Saúde Coletiva – IESC e 
COSEMS RJ; 

 Questionário enviado ao TCE; 
 Mostra CONASEMS; 
 Zoom para Saúde; 

 
 

Assembleia  

 
 
A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 08, com 58 participantes, entre 

gestores municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do Cosems 

RJ. Foram debatidos os seguintes itens: 

 Doença Falciforme; 

 Testagem; 

 Pesquisa Atenção Básica FIOCRUZ (Ivana); 

 Apresentação de análise do financiamento da Atenção Primária (Previne Brasil); 

 Pauta CIB; 

 Portarias e Resoluções do Período; 

 SIOPS; 

 ZOOM para Saúde; 
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 Mostra CONASEMS; 

 Termo de Cooperação Técnica entre MP/SES/COSEMSRJ sobre regulação de 

leitos; 

 Acordo de Cooperação Cientifica e Acadêmica entre a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro através do Instituto de Saúde Coletiva – IESC e COSEMS RJ; 

 Questionário enviado ao TCE; 

 

Webinar "Importância e Desafios do Rastreamento de Contatos do Covid-19". 

Realização Cosems RJ, no dia 01. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Webinar "Desafios da AB no Enfrentamento da Covid-19 no ERJ". 

Realização Cosems RJ/ Aemerj/ Fiocruz, no dia 29. 
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Oficina de apoio integrado aborda Programa Previne Brasil  

Realizada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro (Cosems RJ) em parceria com a Superintendência de Atenção Primária à Saúde 

(SAPS/SGAIS/SES RJ), a Oficina de Apoio Integrado para o Programa Previne Brasil 

reuniu gestores e técnicos de saúde de 73 municípios fluminenses no dia 19 de 

outubro. O encontro esclareceu dúvidas específicas a partir da análise conjunta do 

cenário local; definiu estratégias de apoio para o monitoramento e ampliação dos 

cadastros e da captação de recursos para a APS dos municípios fluminenses. 

A oficina discutiu aspectos do Programa Previne Brasil, em especial seus componentes 

Capitação Ponderada e Desempenho.  

Novembro 

Diretoria 

A reunião aconteceu no dia 11, com 21 participantes, entre membros de diretoria, 

assessores e apoiadores do Cosems RJ. 

Na pauta constaram os seguintes itens: 

 Aprovação da ATA de outubro de 2020. 
 Prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação. 
 Convênio assinado entre MP/SES e COSEMS RJ para troca de informações no 

setor saúde. 
 Critérios para distribuição de impressoras da Fiocruz/CGLAB. 
 Funcionamento das Redes no Estado do Rio de Janeiro com destaque para a 

oftalmologia da região noroeste. 
 Programa Previne Brasil: informações sobre a reunião com 

MS/SAS/CONASEMS/SES e COSEMS RJ e desdobramentos. 
 Repasses Financeiros Estaduais. 
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 Pauta CIB. 
 Projeto Rede Colaborativa para fortalecimento do SUS. 
 Oficinas de sustentabilidade e devolutiva da web oficina sobre encerramento 

da gestão. 

 

 
 
 
 

Assembleia  

 
 
 
 

A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 12, com 64 participantes, entre 

gestores municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do Cosems 

RJ. Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 Prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação; 

 Critérios para distribuição de impressoras da Fiocruz/CGLAB; 

 Programa Previne Brasil: informações sobre a reunião com SAPS/MS, 

CONASEMS, SES/RJ e COSEMS e desdobramentos; 

 Pauta CIB. 

 Resumo das Normas Publicadas e outros informes; 

 SIOPS; 

 Rede Colaborativa para Fortalecimento do SUS; 

 Oficinas de Sustentabilidade e Devolutivas da WEB Oficina sobre o 

Encerramento da Gestão. 

 

Cosems RJ assina termo de de cooperação com MPRJ e Estado para acesso em tempo 
real aos dados do serviço de Saúde 
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O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) celebrou no dia 09, acordo de 

cooperação com o Estado do Rio de Janeiro e com o Conselho das Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado (Cosems/RJ) para o compartilhamento em tempo real 

de bases de dados da Saúde do Estado, como a lista de espera do SUS por exames, 

cirurgias, entre outros. O acordo também prevê o desenvolvimento de ferramentas 

tecnológicas que aprimorem o desempenho dos órgãos envolvidos. 

 

Evento virtual apresentou orientações de encerramento com a gestão no Cosems RJ 

No dia 04 de novembro, o Cosems RJ em parceria com a Secretaria de Estado e Saúde 

do rio de Janeiro e Ministério da Saúde, promoveu um encontro virtual com o tema 

“Conversando sobre o Encerramento da Gestão”. Em formato de oficina de Atenção 

Básica, o evento reuniu gestores e técnicos de todas as regiões de saúde fluminenses 

em um dia inteiro de programação. Os palestrantes convidados foram o assessor 

jurídico do Cosems RJ, Mauro Silva, Ana Cássia Cople Ferreira, do Ministério da Saúde e 

Fátima Lourdes Pedroza Martins, representando a SES RJ. 

 

Dezembro 

Diretoria 

A reunião aconteceu em formato virtual, dia 09 com 23 participantes, entre membros 

de diretoria, assessores e apoiadores do Cosems RJ. Na pauta constaram os seguintes 

itens: 
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 Aprovação da Ata do mês de novembro de 2020. 
 Apresentação da assessoria de comunicação do Cosems RJ; 
 Informações sobre a situação da vacina; 
 Hospital modular de Nova Iguaçu; 
 Novo momento da pandemia e as dificuldades enfrentadas pelo municípios; 
 Saldo dos repasses do Fundo Nacional para cada município; 
 Pauta CIB; 
 Livro IdeiaSUS 

 Reunião com Ministério da Saúde/SAPS/CONARES/SES RJ e COSEMS RJ sobre 

Previne Brasil. 

Assembleia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Assembleia Geral Ordinária aconteceu, no dia 10, com 57 participantes, entre 

gestores(as) municipais de saúde, técnicos municipais, assessores e apoiadores do 

Cosems RJ. Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 

 
 Apresentação da assessoria de comunicação do Cosems RJ; 

 Saldo dos repasses do Fundo Nacional para os Fundos Municipais; 

 Pauta CIB; 

 Portarias do Período; 

 SIOPS; 

 Assuntos Gerais; 

 Livro IdeiaSUS; 

 Previne Brasil – informes sendo enviados via apoiadores; 

 Expectativas 2021 (CIT 17/12). 

 

 

Lançamento do Livro IdeiaSUS 
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No dia 11 de dezembro, foi realizado o lançamento do Livro IdeiaSUS: saberes e 

práticas nos territórios do Sistema Único de Saúde. 

A publicação do Programa IdeiaSUS/Fiocruz resulta do trabalho de Curadoria em 

Saúde, acompanhando e sistematizando práticas do SUS.  

Participação do Conass, Conasems, CNS, Cosems-RJ, Abrasco e CEAAL. 

 

4 - Parcerias e Termos de Cooperação Técnica 

Termo de Cooperação Técnica Cosems RJ/Ideiasus/ Fiocruz 

Durante o ano de 2020, foram realizadas várias webinars com temas relevantes ao 

combate a pandemia, também em parceria com a Associação Estadual dos Prefeitos. 

Termos de Cooperação Técnica Cosems RJ/Lappis/IMS/Cepesc/ UERJ 

Parceria com Lappis/IMS/Cepesc/ UERJ. O Projeto Apoiadores Regionais, fruto do 

trabalho do corpo técnico do Cosems RJ que se propõe ampliar  o apoio institucional 

aos gestores e subsidiar o atual com a proposta com dois produtos finais: a realização 

de um estudo sobre o perfil dos secretários municipais e fazer uma avaliação dos 

Planos Municipais de Saúde. 

 

5 - Configuração organizacional 
 
Para dar conta de suas diretrizes, objetivos e metas, apoiando as secretarias 

municipais e propondo políticas, o Cosems RJ conta com o seguintes arranjos 
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organizacionais: 

 

Representação Institucional, Política e Governança 

Composta pela Diretoria (Presidente, Vice-presidentes, Secretário Geral e Diretor 

Financeiro), que se apoia em quatro diretorias temáticas: Comunicação; Relações 

Institucionais e Parlamentares; Direito Sanitário; e Regionalização e Descentralização. 

A Presidente e Diretoria do Cosems RJ participam de todas as atividades institucionais, 

no intuito da defesa do SUS e do fortalecimento da gestão municipal nos debatese  

pactuações com os Secretários Municipais e instâncias gestoras, tais como: 

Reuniões da Diretoria do Cosems RJ; 

Assembleia dos Secretários de Saúde e CIB; 

Reuniões com o Secretário Estadual de Saúde e Subsecretários; 

Conares e Reuniões da Diretoria do Conasems; 

Reuniões com o Ministério Público; 

Reuniões com a Associação dos Municípios do Rio de Janeiro - AEMERJ; 

Fóruns, Oficinas, Seminários das diversas áreas da Saúde Pública. 

 
Assessoria   Técnica e Consultores/Colaboradores 
 
Acompanham através de grupos de trabalho, grupos condutores e comissões das 

diversas áreas que compõe as redes de atenção à saude, tais como: 

Atenção Básica; Vigilância em Saúde; Média e Alta Complexidade; Regionalização e 

Governança; Gestão do Trabalho e Educação em Saúde; Informação em Saúde; 

Assistência Farmacêutica;Câmaras Técnicas - CIB; Comissão da Coordenação Estadual 

do Programa Mais Médicos para o Brasil; Cies RJ ; Reuni; GT PPI; GT Regulação; GT 

ESUS; Escritório Operacional para Ampliação da Testagem RT PCR para Covide- 19 e no 

Conselho Estadual de Saúde. 

Apoio Institucional 

A entidade disponibiliza apoio institucional/ técnico local a cada uma das regiões de 

saúde do Estado do Rio de Janeiro E tem como objetivo promover o apoio 
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regionalizado aos gestores municipais de saúde em suas relações com o governo 

estadual, demais municípios e nas relações interfederativas da região.  

A partir de 2017, passou a fazer parte do Projeto Apoiadores de âmbito nacional da  

Rede Colaborativa que passou através da parceria Conasems/Cosems/HAOC 

 e o Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro LAPPIS/CEPESC/IMS/UERJ.  

 
 
 
 Assessoria jurídica 
 
A Assessoria Jurídica é responsável na elaboração de pareceres, notas técnicas, 

deliberações do Cosems RJ e outros documentos jurídicos,além de suporte aos 

municípios quando necessário. 

O Cosems RJ intensificou  através  de sua assessoria jurídica o apoio aos municípios 

para a alimentação dos dados no Siops  - Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde e com a interpretação jurídica dos atos normativos. 

 

 

Assessorias Financeira e  Administrativa 

 

Essas Assessorias são responsáveis pela execução e transparência dos recursos 

financeiros da entidade, prestação de contas ao Conselho Fiscal, Secretários de Saúde 

e ao Conasems, conforme previsto nos atos normativos da administração pública. 

 

 

Assessoria de Comunicação Social 

Responsável pela divulgação das atividades da entidade, através do site oficial e mídias 

sociais. 

6 - Atividades de Manutenção 

Essas atividades correspondem ao pagamento de folha de pessoal (CLT), incluindo 

encargos e benefícios; pagamento de Consultores, Colaboradores, dos Apoiadores 
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Extras e complementação de bolsa; pagamento de diárias, hospedagem, auxílio viagem 

e passagens aéreas; pagamento de despesas de manutenção, de copa, de material de 

limpeza e de consumo; serviço de coffee-break por ocasião das assembleias e eventos 

promovidos pela entidade; serviços de telefonia móvel e internet; suporte tecnológico 

para a manutenção do site e provedor; serviços de auditoria; contabilidade; tributos, 

taxas e despesas bancárias. 

 

7 - Execução Financeira 

RESUMO DE GASTOS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO COSEMS RJ - 2020 

Descrição das Rubricas Valor Executado - R$ 

Despesa com Pessoal 550.381,30 

Diárias 9.167,00 

Material de Consumo 3.755,68 

Passagens Aéreas 5.191,14 

Pessoa Jurídica - Terceiros 555.261,80 

Tarifas Bancárias 1.730,70 

Total 1.020.855,12 
 
 

 

  RESUMO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NO EXERCÍCIO DE 2020 

Valor repassado ao Cosems RJ 1.349.674,12 

Rendimento de Aplicação 5.333,12 

Recuperação de Despesa - 

Receita Realizada 1.629.942,62 

Despesa Executada 1.268.212,21 

Saldo do Exercício de 2020 R$ 361.730,91 

 

8 – Conclusão 

 

Pelo disposto nesse Relatório, comprova-se a execução dos recursos financeiros 

recebidos pela entidade, nos parâmetros das leis normativas e destacando que os 

relatórios quadrimestrais foram apreciados e aprovados pelo Conselho Fiscal 
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resguardando o cumprimento da legislação, assim como a transparência na gestão, 

assim como as atividades relatadas demonstra o compromisso pela defesa, 

aperfeiçoamento e qualidade o Sistema Único de Saúde, conforme suas diretrizes.  

 

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro   de 2021. 

 

Maria da Conceição de Souza Rocha 

Presidente 
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Rio de Janeiro - RJ, 08 de março de 2021.                                               MRP–080/2021 

 
Sr. Presidente:  
Rodrigo Alves Torres Oliveira 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Rio de Janeiro – 
COSEMS/RJ  
Rio de Janeiro - RJ 
 
Prezado senhor, 

 
De acordo com o contrato de prestação de serviços de auditoria, realizamos 
nossos trabalhos voltados à avaliação do ambiente de controles internos do 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Rio de Janeiro – 
COSEMS/RJ, 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/RJ. 

 
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/RJ 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/RJ 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 Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Rio de Janeiro – COSEMS/RJ 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? 
 

O COSEMS/RJ não adotou a norma contábil ITG 2002 (R1) aplicável às entidade 

sem finalidade de lucros nos seguintes aspectos: (a) ausência de estruturação do 

plano de contas contábil aderente ao contido na norma; (b) não reconhecimento 

da forma correta das receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, 

parceria, auxílio e subvenção; (c) as demonstrações contábeis não foram 

elaboradas em conformidade com o previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC 

TG 1000, aplicável às entidades sem fins lucrativos.  

 

Adicionalmente, constatamos que o COSEMS/RJ não realizou a entrega da 

totalidade das suas obrigações fiscais acessórias. Cabe ressaltar que essa situação 

ensejará em multas fiscais para o Conselho. O COSEMS/RJ não registrou 

contabilmente a provisão das multas pela não entrega das obrigações acessórias. 

Não foi possível determinar os efeitos desse assunto nas demonstrações contábeis 

do COSEMS/RJ no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Sumário  Descrição  Referência no 
Relatório  Página 

Demonstrações 
contábeis  Demonstrações contábeis do exercício 

findo em 31 de dezembro de 2020  2  7 

Código FPAS  Recomendamos ao COSEMS/RJ revisar a 
alíquota do código FPAS.  3.1  9 

Análise dos riscos 
trabalhistas  

Recomendamos ao departamento 
jurídico avaliar os riscos trabalhistas nas 
contratações de pessoas físicas realizadas 
pelo COSEMS/RJ. 

 3.2  9 

Normativos para 
contratação de 
despesas 

 

Recomendamos a formalização de 
normativos para definir regras na 
contratação de suas despesas. 
 

 3.3  11 

Elaboração de 
orçamentos  

O COSEMS/RJ não realizou um 
acompanhamento mensal dos valores 
previstos x realizados no orçamento do 
exercício de 2020 

 3.4  12 
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Sumário  Descrição  Referência no 
Relatório  Página 

Lei Geral de 
Proteção de Dados 
Pessoais 

 

Chamamos a atenção para a Lei 
nº13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais -LGPD) que estabelece os 
princípios, direitos e deveres que deverão 
ser observados no tratamento de dados 
pessoais. 

 3.5  13 

Programa de 
Integridade  

Recomendamos ao COSEMS/RJ 
implementar um Programa de Integridade 
com o objetivo de aprimorar a 
estruturação da sua governança 
corporativa e dos controles internos.  

 3.6  14 

Normas e 
procedimentos do 
uso do caixa 

 
O COSEMS/RJ não possui normas e 
procedimentos para uso dos recursos do 
caixa. 

 3.7  15 

Termo de 
Responsabilidade do 
Caixa 

 

 
Os funcionários do Conselho responsáveis 
pela guarda e manuseio dos valores do 
caixa não formalizaram Termos de 
Responsabilidade sobre a guarda e 
manuseio desses valores. 

 3.8  17 

Ausência de 
conciliações 
bancárias 
tempestivas 

 
Constatamos que o COSEMS/RJ não 
elabora conciliações bancárias em forma 
de relatório auxiliar. 

 3.9  18 

Termo de Cessão de 
Uso  

O COSEMS/RJ não apresentou Termo de 
Cessão atualizado para dar segurança 
jurídica na utilização do atual espaço pela 
entidade. 

 3.10  19 
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Sumário  Descrição  Referência no 
Relatório  Página 

Contabilização de 
convênios e projetos  

O COSEMS/RJ recebeu recursos para a 
elaboração de um Manual do Gestor do 
Municipal do SUS. 

 3.11  20 

Revisão do valor 
contábil líquido e da 
vida útil 
remanescente dos 
bens 

registrados no ativo 
imobilizado 

 

Na data-base de 31 de dezembro de 2020, 
o COSEMS/RJ não realizou a revisão do 
valor contábil líquido e da vida útil 
remanescente dos bens registrados no 
ativo imobilizado. 

 3.12  21 

Tombamento do 
Ativo Imobilizado  

Verificamos que o Conselho não realiza o 
tombamento dos seus bens imobilizados. 
O tombamento juntamente com o 
relatório auxiliar facilita a identificação e 
localização dos bens, além de ser um bom 
controle interno para mitigar riscos de 
extravios. 

 3.13  22 

Provisões de Férias e 
13º Salário  

O COSEMS/RJ não apresentou os controles 
analíticos das provisões de férias e décimo 
terceiro salário.  

 3.14  23 

Plano de Contas 
conforme a ITG 2002 
(R1) 

 

A ITG 2002 (R1) estabelece critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, 
de reconhecimento das transações e 
variações patrimoniais, de estruturação 
das demonstrações contábeis e as 
informações mínimas a serem divulgadas 
em notas explicativas de entidade sem 
finalidade de lucros. 

 3.15  23 

Obrigações 
tributárias e 
previdenciárias 

 

As entidades sem fins lucrativos estão 
submetidas a várias obrigações 
acessórias. O COSEMS/RJ não entregou 
todas as suas obrigações acessórias. 

 3.16  24 
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Sumário  Descrição  Referência no 
Relatório  Página 

Contabilização 
Serviços de Auditoria  

 
Em nossas análises verificamos que as 
despesas com os serviços de auditoria não 
foram contabilizadas. 

 3.17  27 

Contabilização 
Licença de Uso do 
Zoom 

 

 
O COSEMS/RJ recebeu do CONASEMS o 
direito de uma licença do ZOOM, porém o 
valor não foi registrado na contabilidade. 

 3.18  27 

Conclusão  Nossas conclusões.  4  29 
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2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

2.1. Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Valores expressos em Reais)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ativo
2020 2019

Ativo
Circulante

Caixa e equivalente de caixa 361.730                          274.935                          

361.730                          274.935                          
Não circulante

Imobilizado 221                                 509                                 

221                                 509                                 

Total do Ativo 361.951                          275.444                          

Passivo
2020 2019

Passivo
Circulante

Fornecedores 23.163                            8.899                              
Obrigações sociais / fiscais 7.182                              6.958                              
Proviões / contas a pagar 58.161                            15.243                            

88.506                            31.100                            

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social 115.206                          115.206                          
Déficit e superávit acumulado 158.239                          129.138                          

273.445                          244.344                          

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 361.951                          275.444                          
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2.2. Demonstração do superávit  

 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Valores expressos em Reais)   

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019

Receitas

Receitas sem restrição 1.349.674             1.586.708             
Contribuições e doações voluntárias 1.349.674             1.350.374             
Outras receitas -                        236.334                

Despesas operacionais

Com atividades institucionais (1.324.176)            (1.608.535)            
Pessoal e encargos sociais e assistenciais (538.612)               (525.617)               
Despesas administrativas (571.214)               (963.298)               
Gastos com convênios / projetos (214.350)               (119.619)               

Superávit antes da receitas e despesas financeiras 25.499                  (21.826)                 

Despesas e receitas financeiras, líquido 3.602                    8.802                    

Déficit e superávit líquido do exercício 29.101                  (13.024)                 
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3. NOSSOS COMENTÁRIOS 

 

3.1. Código FPAS 
 

As entidades sem fins lucrativos são beneficiadas com a isenção do IRPJ e 

CSLL, desde que atendidos os requisitos da legislação (§ 1° do artigo 15 da Lei 

n° 9.532/97). Com relação a atividades de associações de defesa de direitos 

sociais, no que diz respeito a Previdência, essas entidades devem aplicar a 

alíquota de terceiro em 5,80% (Anexo II da IN RFB n° 971/2009).  

 

Recomendamos ao COSEMS/RJ analisar o referido assunto, bem como apurar 

e ajustar eventuais efeitos que podem ser ocasionados em virtude da 

regularização do código FPAS. 

 

3.2. Análise dos riscos trabalhistas 
  

 
Recomendamos ao departamento jurídico avaliar os riscos trabalhistas nas 

contratações de pessoas físicas realizadas pelo COSEMS/RJ. 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; 
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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. 

 

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). Cabe ressaltar que 

identificamos frequentes pagamentos no formato de RPA (Recibo de 

Pagamento a Autônomos).   

 

Ainda com relação à contratação de pessoas físicas que prestam serviços 

relacionados à atividade fim do COSEMS/RJ, observamos a prática do 

COSEMS de contratar celetista como apoiadores para o Conselho, por meio 

de vínculo com o Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico em Saúde Coletiva – CEPESC.  
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Dentre os aspectos mais importantes relacionados ao tema, destaca-se a 

discussão acerca do requisito de compatibilidade de horários. Nesse sentido, 

recomendamos ao COSEMS/RJ analisar os riscos trabalhistas, além dos 

princípios constitucionais, como por exemplo o da eficiência e da 

moralidade. 
 
 

3.3. Formalizar os normativos para definir regras na contratação de despesas 
  

Por gerir recursos públicos, entendemos que o COSEMS/RJ deve formalizar 

regulamentos próprios e uniformes, livres do excesso de procedimentos 

burocráticos, que preservem os princípios gerais que norteiam a execução 

da despesa pública, atentado para os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil: 

 

• Princípio da legalidade: observância da própria Constituição, da 

legislação específica aplicável ao COSEMS; 

 

• Princípio da impessoalidade: buscar sempre o interesse público sem 

favorecimentos ou distinções, tendo como norte os objetivos do 

COSEMS; 

 

• Princípio da moralidade: pautar-se sempre pela moral e pela ética; 

 

• Princípio da publicidade: transparência na gestão dos recursos de 

natureza pública, permitindo o controle da sociedade. 

 

• Princípio da eficiência: maximizar os resultados auferidos com os 

recursos disponíveis, evitando-se desperdícios e despesas 

antieconômicas. 
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Essas regras devem ser adotadas para todas as despesas do COSEMS/RJ, tais 

como diárias, passagens, contratação de pessoal e outras, salvo quando a lei 

dispuser em contrário. Nesse sentido, recomendamos a elaboração de normas 

internas que previnam o desrespeito a tais princípios e tenham sempre em vista 

os objetivos da entidade. 

 

3.4. Elaboração de orçamento 
  

O COSEMS/RJ não realizou um acompanhamento mensal dos valores 

previstos x realizados no orçamento do exercício de 2020. Tal 

acompanhamento é fundamental para o atingimento das metas 

estabelecidas para o COSEMS/RJ. Segue modelo a título de exemplo: 

 

 
 

Recomendamos ao COSEMS/RJ efetuar mensalmente o controle 

orçamentário (orçado x realizado), com o objetivo de acompanhar as 

atividades estabelecidas para o exercício, além de evitar gastos não 

aprovados no respetivo orçamento. 

 

ANO 2021

Razão código Título da conta Real Orçamento Restante R$ Restante %

1000 Publicidade R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

2000
Equipamento de 
escritório

R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

3000 Impressoras R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

4000 Custos de servidor R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

5000 Suprimentos R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 100,00%

6000 Despesas de cliente R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 100,00%

7000 Computadores R$ 0,00 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 100,00%

8000 Plano médico R$ 0,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00 100,00%

9000 Custos do edifício R$ 0,00 R$ 125.000,00 R$ 125.000,00 100,00%

10000 Marketing R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 100,00%

11000 Donativos R$ 0,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 100,00%

12000 Patrocínios R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 100,00%

Total R$ 0,00 R$ 1.140.000,00 R$ 1.140.000,00 100,00%

REAL versus ORÇAMENTO NO ANO
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3.5. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPDP), Lei nº 13.709/2018 
  

Chamamos a atenção para a Lei nº13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais -LGPD) que estabelece os princípios, direitos e deveres que 

deverão ser observados no tratamento de dados pessoais. O COSEMS/RJ 

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). 

 

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; 
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• 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. 
 

Recomendamos ao COSEMS/RJ estudar os impactos da respectiva 

legislação na sua operação.  
 
 

3.6. Programa de Integridade 
  

Recomendamos ao COSEMS/RJ 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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O Conselho 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.  
 

3.7. Normas e procedimentos do uso do caixa 
  

O COSEMS/RJ não possui normas e procedimentos para uso dos recursos do 

caixa. O manual de normas e procedimentos constitui um instrumento efetivo 

para redução de custos e das dúvidas, no tocante à operacionalização da 

utilização do caixa da entidade.  

 

A estruturação de um manual de procedimentos padronizado deve 

documentar, de forma detalhada e objetiva, o conjunto de rotinas, 

procedimentos e formulários em vigor. Essa documentação deve abranger 

representações gráficas, esclarecidas por comentários descritivos a respeito 

do funcionamento do caixa.  
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Recomendamos que a entidade estude a possibilidade de instituir normas de 

procedimentos de uso dos recursos em caixa. As normas e procedimentos 

fortalecem os controles internos e visa salvaguardar os recursos da entidade. 

Nunca será por demais ressaltar a importância do registro contábil, bem 

como do fechamento dos relatórios mensais de caixa por meio de 

conciliações extra contábeis. O saldo de caixa pode ser registrado em uma 

ou diversas contas, dependendo de suas necessidades operacionais e locais 

de funcionamento. Normalmente, existem, basicamente, dois tipos de 

controles da conta Caixa, sendo eles fundo fixo e caixa flutuante. 

 

• FUNDO FIXO - No sistema de fundo fixo, define-se uma quantia fixa que 

e fornecida ao responsável pelo fundo, suficiente para os pagamentos 

de diversos dias e, periodicamente, efetua-se a prestação de contas do 

valor total desembolsado, repondo-se o valor do fundo fixo ao seu 

responsável. A contabilização dos desembolsos e feita a crédito de 

bancos e a débito das despesas, ou seja, depois de constituído o fundo 

fixo, a conta respectiva não recebe mais contabilizações (a não ser por 

aumento ou redução ao do valor do fundo). Dessa forma, todos os 

pagamentos não efetuados pelo fundo fixo são creditados diretamente 

em Bancos e todos os recebimentos, em dinheiro ou cheques, são 

depositados diretamente nas contas bancárias sem, portanto, transitar 

contabilmente pela conta Caixa. 

 

• CAIXA FLUTUANTE - Transitam pela conta Caixa os recebimentos e os 

pagamentos em dinheiro. Nesse sistema, podem ocorrer problemas de 

ordem de classificação contábil de valores, uma vez que o saldo da 

conta Caixa muitas vezes apresenta não somente o dinheiro, mas, 

também os comprovantes das despesas pagas. Como mencionado, no 

saldo da conta Caixa, para fins de demonstrações contábeis, deve 

figurar somente o saldo em dinheiro, já que os créditos e adiantamentos 

devem constar no Balanço em contas próprias.  
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3.8. Termo de Responsabilidade do Caixa 
  

Fomos informados que os funcionários do Conselho responsáveis pela guarda 

e manuseio dos valores do caixa não formalizaram Termos de 

Responsabilidade sobre a guarda e manuseio desses valores. O Termo de 

Responsabilidade tem a função de servir como instrumento jurídico de 

prevenção contra eventuais extravios de recursos ou usos inadequados do 

dinheiro, além de incentivar o responsável a cobrar devedores pendentes. A 

seguir apresentamos o modelo do Termo de Responsabilidade: 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE n° 

 

XXXXXXXXX, brasileiro, profissão xxxx, registro nº 000, endereço do 

responsável, CEP 00000-000, mediante este instrumento de aceitação, 

responsabiliza-se pelo uso e conservação do caixa , de propriedade do 

Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro, pelo 

prazo de xxxxx dias (ou indeterminado), a contar desta data, e 

comprometendo-se a devolvê-lo(s) em perfeito estado findo esse prazo. 

Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, do material retirado, 

fica obrigado(a) a ressarcir o proprietário dos prejuízos decorrentes. 

 

Rio de Janeiro, xx de xx de 2020. 

_________________________________ 

(Assinatura) 

XXXXXXXXXXX 

 

Recomendamos ao Conselho confeccionar os respectivos termos, 

com o objetivo de salvaguardar seus ativos. 
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3.9. Ausência de conciliações bancárias tempestivas 
   

Constatamos que o COSEMS/RJ 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 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.  
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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. Segue 

modelo de conciliação bancária: 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
 

 

 

   

3.10. Cessão de uso 
   

O COSEMS/RJ funciona no espaço cedido pelo Ministério da Saúde no Rio de 

Janeiro. Com relação a esse assunto, nos foi apresentado o Termo de Cessão 

datado de 12 de junho de 1995, com prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado por igual período de 12 (doze) meses. O COSEMS/RJ não 

apresentou Termo de Cessão atualizado para dar segurança jurídica na 

utilização do atual espaço pela entidade. 

 

Banco:
Conta Corrente nº Agência: de:
Conta Contábil nº a

( A ) ( E )
SALDO EM: VALOR: R$ SALDO EM: VALOR: R$

( B ) Débitos não considerados pelo banco ( F ) Débitos considerados pelo banco e não
MENOS: e contabilizados pela empresa. MENOS: contabilizados pela empresa.

DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$) DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$)

0,00 0,00

( C ) Créditos não considerados pelo  ( G ) Créditos considerados pelo banco e não
MAIS: banco e contabilizados pela empresa. MAIS: contabilizados pela empresa.
DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$) DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$)

0,00 0,00

C O N C I L I A Ç Ã O    B A N C Á R I A

Período

EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL

T   O   T   A   L T   O   T   A   L 

T   O   T   A   L T   O   T   A   L 
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Solicitamos ao COSEMS/RJ regularizar o instrumento jurídico, de forma a obter 

a adequada formalização da cessão de uso espaço atualmente utilizado 

pelo Conselho. 

 

3.11. Contabilização de convênios e projetos 
   

O COSEMS/RJ recebeu recursos para a elaboração de um Manual do Gestor 

do Municipal do SUS. Cabe destacar que recursos que possuem 

obrigatoriedade do uso para evento específico, devem ser contabilizados 

em conformidade com a ITG 2002 (R1). Seguem as regras estabelecidas no 

normativo emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade: 

 

a) Reconhecimento da entrada dos recursos financeiros: 

 
Data Débito Crédito Valor Histórico 

     

 Conta corrente específica 

(ativo)  

Recursos de 

convênios/projetos em 

execução (passivo) 

  

 

b) transferência dos recursos 

 

O recebimento dos recursos deve ser reconhecido inicialmente em contas 

do ativo e passivo específicos e o reconhecimento da receita é simultâneo à 

realização da despesa. 

 

Com o objetivo de demonstrar todas as etapas das transferências realizadas, 

as contas analíticas correspondentes à natureza da transferência devem ser 

informadas. O interessado pelas demonstrações contábeis deve observar 

que, simultaneamente à realização da despesa, é reconhecida a receita 

correspondente. 
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Reconhecimento da despesa: 

 
Data Débito Crédito Valor Histórico 

     

 Despesas (transferência 

com restrição) 

Conta corrente específica 

(ativo) 

  

 

Simultaneamente, o Conselho deve efetuar o reconhecimento da receita: 

 
Data Débito Crédito Valor Histórico 

 Recursos de 

convênios/projetos em 

execução (passivo) 

Receita (transferência com 

restrição) 

  

 

Recomendamos ao COSEMS/RJ envidar esforços para que a situação 

descrita não ocorra novamente nos próximos exercícios. 

 
3.12. Revisão do valor contábil líquido e da vida útil remanescente dos bens 

registrados no ativo imobilizado 
   

Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o COSEMS/RJ não realizou a 

revisão do valor contábil líquido e da vida útil remanescente dos bens 

registrados no ativo imobilizado.  

 

Sugerimos ao COSEMS/RJ observar os seguintes fatores na realização dos 

trabalhos de avaliação do ativo imobilizado:  

 

(a) uso esperado do ativo. O uso é avaliado com base na capacidade 

esperada do ativo ou na produção física; 
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(b) desgaste e quebra física esperada, que depende de fatores 

operacionais, como, por exemplo, o número de turnos para os quais o ativo 

é utilizado, programas de reparo e manutenção e o cuidado e a 

manutenção do ativo enquanto estiver ocioso; 

 

(c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou 

melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado para o 

produto ou serviço resultante do ativo; 

 

(d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de 

término dos arrendamentos mercantis relacionados. 

 

Lembramos que as taxas fiscais de depreciação utilizadas pela Receita 

Federal do Brasil não representam o real desgaste dos bens. Dessa forma, o 

estudo ora recomendado permitirá a adoção de taxas de depreciação 

reais, possibilitando, dessa maneira, a demonstração contábil do imobilizado 

de forma realista.  

 

3.13. Tombamento do Ativo Imobilizado  
 

Verificamos que o Conselho não realiza o tombamento dos seus bens 

imobilizados. O tombamento juntamente com o relatório auxiliar facilita a 

identificação e localização dos bens, além de ser um bom controle interno 

para mitigar riscos de extravios. 

 

Recomendamos ao COSEMS/RJ envidar esforços para realizar o 

tombamento dos seus bens registrados no ativo imobilizado. 
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3.14. Controle analítico das provisões de férias e décimo terceiro salário 
 

O COSEMS/RJ não apresentou o controle analítico das provisões de férias e 

décimo terceiro salário. As provisões de férias e décimo terceiro salário 

devem ser registradas pelo regime de competência. Esse valor deve ser 

provisionado 1/12 avos, independente do seu pagamento. Assim, o 

lançamento contábil deve ser feito mensalmente tanto para férias quanto 

para o 13º Salário e provisionando, também, os encargos que incidem em 

ambos de forma segregada. 

 

Recomendamos ao Conselho realizar a conciliação com controles extra 

contábeis das suas provisões de férias e décimo terceiro salário. 

 

3.15. Plano de Contas conforme a ITG 2002 (R1) 
 

A ITG 2002 (R1) estabelece critérios e procedimentos específicos de 

avaliação, de reconhecimento das transações e variações 

patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as 

informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de 

entidade sem finalidade de lucros.  

 

Recomendamos a revisão do plano de contas do Conselho para 

atender em sua totalidade o que determina ITG 2002 (R1). Cabe 

salientar que esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos 

específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e 

variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis 

e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de 

entidade sem finalidade de lucros.  

 
 
 
 



 

 
 MRP24 
 

3.16. Obrigações tributárias e previdenciárias 
 

As entidades sem fins lucrativos estão submetidas a várias obrigações 

acessórias, tais como: 

 

• ECF: Pode-se definir a ECF como uma declaração digital 

integrante do projeto SPED (Sistema Público de Escrituração 

Digital) que veio a substituir a antiga declaração de rendas 

da pessoa jurídica (DIPJ). A partir do ano-calendário 2015, 

as pessoas jurídicas imunes ou isentas estão obrigadas a 

entregar a ECF. 

 

• ECD: Mais uma obrigação integrante do projeto SPED, a 

ECD nada mais é que a escrituração contábil da entidade, 

que veio a substituir os livros contábeis em formato físico e 

seus demonstrativos (Livro Diário, Razão, Notas Explicativas, 

Balanço, Demonstrativos de Resultado, Demonstrativo de 

Fluxo de Caixa entre outros). Deverão apresentar a ECD as 

pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter 

escrituração contábil nos termos da legislação comercial, 

inclusive entidades imunes e isentas (art. 3° da IN N° 1.774, 

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. Cabe destacar que a 

obrigatoriedade não se aplica às pessoas jurídicas imunes e 

isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, 

doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, 

convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior 

a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ou 

ao valor proporcional ao período a que se refere a 

escrituração contábil (IN RFB n° 1.894/2019);  
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• DCTF: Declaração periódica que consiste basicamente na 

informação de débitos de tributos federais apurados e seus 

respectivos pagamentos e compensações. Conforme 

Solução de Consulta COSIT nº 111/2017:  

 

As pessoas jurídicas de direito privado em geral, mesmo que 

equiparadas, imunes ou isentas, deverão apresentar, 

mensalmente, de forma centralizada pela matriz, a 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

(DCTF).  

Essas pessoas jurídicas caso não possuam débitos a 

declarar e permaneçam nesta condição durante todo o 

exercício, a partir do ano-calendário de 2014, inclusive, 

somente devem apresentar a DCTF relativa ao mês de 

janeiro de cada ano. Caso passem a apurar débitos a 

declarar tornam-se novamente sujeitas à apresentação da 

DCTF mensalmente a partir do mês em que se constatar tal 

ocorrência. 

• DIRF: Declaração de impostos retidos na fonte que engloba 

o IRRF, INSS retido e contribuições sociais retidas. 

• SEFIP: Declaração periódica que contém basicamente as 

informações de apuração do INSS e do FGTS da entidade. 

A obrigatoriedade de sua entrega por parte das entidades 

imunes e isentas segue às mesmas normas aplicadas às 

demais pessoas jurídicas. 

• RAIS: A entidade ou instituição deverá declarar que não 

exerce atividade econômica com fins lucrativos na 

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, a partir do ano 
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base de 2003, para fins do disposto no § 6º do art. 580 da 

CLT. Além da declaração na RAIS, a entidade ou instituição 

deverá manter documentos comprobatórios da condição 

declarada em seu estabelecimento, para apresentação à 

fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, quando 

solicitados. 

• CAGED: Cadastro geral de empregados e desempregados. 

Declaração periódica que tem de ser informada nos meses 

em que a entidade tiver admissões ou demissões. 

 

Constatamos que o Conselho não realizou a entrega da totalidade das 

obrigações acessórias. Cabe ressaltar que essa situação poderá 

ensejar em questionamentos dos Órgãos fiscalizadores, além de multas 

fiscais.  

 

Diante da responsabilidade dessas obrigações acessórias por parte do 

COSEMS/RJ, recomendamos ao Conselho envidar esforços no sentido 

de regularizar a situação descrita com o objetivo de cumprir os prazos 

e entregas das obrigações acessórias. Não obstante, recomendamos 

a realização de um estudo para levantar os valores das multas e juros 

que serão geradas em razão da ausência do cumprimento das 

obrigações acessórias. 
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3.17. Contabilização Serviços de Auditoria 
 

Em nossas análises verificamos que as despesas com os serviços de 

auditoria não foram contabilizadas. 

 

Recomendamos o registro contábil das despesas com auditoria, tendo 

em vista que parte da despesa (50%) é paga pelo COSEMS/RJ e outra 

parte é de responsabilidade do CONASEMS. Sugerimos os seguintes 

lançamentos hipotéticos: 

 

No reconhecimento das receitas e despesas de auditoria mensais : 
 

D  -  Contas a Receber                      9.500,00 (AC) 
D  -  Despesa com Auditoria             500,00 (Resultado) 
C  -  Receita Repasse CONASEMS   10.000,00 (Resultado) 

 
 

No recebimento do recurso do CONASEMS: 

 
D -  Banco                        9.500,00 (AC) 
C -  Contas a Receber   9.500,00 (AC) 

 
 

3.18. Contabilização Licença de Uso do Zoom 

 

O COSEMS/RJ recebeu do CONASEMS o direito de uma licença do 

ZOOM, porém o valor não foi registrado na contabilidade. 

 

Recomendamos que a licença adquirida através do CONASEMS seja 

registrada. Sugerimos os seguintes lançamentos: 

 

Reconhecimento da cessão da licença pelo valor de mercado: 

 
D -   Ativo Intangível                                  X (ANC) 
C -  Obrigação com o uso da licença   X (PC) 
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Reconhecimento da amortização conforme o início do uso e o tempo da 

licença: 

 
D -  Despesa com Amortização     X/12 avos (Resultado) 
C -  Amortização acumulada        X/12 avos (ANC) 

 

Ao mesmo tempo que: 

 
D - Obrigação com o uso da licença              
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4. CONCLUSÃO 

 

O COSEMS/RJ 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 3, não chegou ao 

nosso conhecimento qualquer outro assunto, além daqueles 

mencionados no presente relatório. 
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RIO DE JANEIRO                                                                                                                                      

2021 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro (COSEMS RJ) é uma associação civil, sem fins lucrativos com 

personalidade jurídica de direito privado, vinculado institucionalmente ao 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).  

Para fins do disposto no § 2°, do Art. 14-B, da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, com redação dada pela Lei n°12.466, de 24 de agosto de 

2011, é a instância colegiada que tem por finalidade congregar as Secretarias 

Municipais de Saúde e seus respectivos gestores para atuação em prol do 

desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, observando os seus princípios e 

diretrizes e promovendo ações conjuntas que fortaleçam sua descentralização 

política, administrativa e financeira.  

Em consonância com seus objetivos e, preservada a autonomia técnica 

da sua atuação, o COSEMS RJ denomina-se parceiro dos poderes públicos na 

discussão da política, nas realizações de ações, serviços, pesquisa e outras 

atividades na área da saúde, reconhecendo seu papel institucional de 

integrante de órgãos colegiados, deliberativos na área da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

No cumprimento das competências dos Conselhos de Secretarias 

Municipais de Saúde (COSEMS) estabelecidas por meio do Regulamento 

Interno da Apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos 

COSEMS referente aos recursos da contribuição de representação 

institucional, o COSEMS RJ apresenta sua Programação Anual de Atividades 

para o ano de 2022.  

Entende-se como Programação Anual de Atividades o conjunto de 

iniciativas, projetos e ações, estabelecidos a partir do estatuto da instituição, 

visando manter a excelência na execução das atividades que se propõe. Como 

referencial, também consideramos aqui as ações desenvolvidas em anos 

anteriores, sobretudo aquelas previstas na Programação Anual de Atividades 

para o ano de 2021.  

Desta forma, traremos a seguir, os Objetivos, Ações e Metas do 

COSEMS RJ para o ano de 2022. Vale dizer que se trata de um documento 

balizador de nossas ações e que, havendo necessidade, novas atividades 

podem ser incluídas, pois entendemos que o planejamento institucional é um 

processo dinâmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS, AÇÕES E METAS 

 

 Para melhor compreensão e visualização, organizamos as ações e 

metas propostas para o ano de 2022 em três macros objetivos: Apoiar as 

secretarias municipais de saúde do estado do Rio de Janeiro na 

implementação do Sistema Único de Saúde; Consolidar as ações do COSEMS 

RJ no âmbito regional, estadual e nacional; Fomentar processos de 

capacitação e intercâmbio de experiências para técnicos e gestores da saúde 

pública, promovendo a construção de uma rede colaborativa entre as 

secretarias municipais de saúde e demais órgãos.  

I - Apoiar as secretarias municipais de saúde do estado do Rio de Janeiro 
na implementação do Sistema Único de Saúde;  

 
AÇÕES METAS 

Manter o funcionamento da estrutura do COSEMS RJ, 
disponibilizando recursos humanos e espaço físico 
adequado para atuação da Diretoria e equipe técnica, 
configurando-se como referência de apoio e acolhida de 
gestores e técnicos municipais; 

Escritório Cosems RJ em 
funcionamento 

Realizar reuniões da Diretoria, envolvendo a participação 
de diretores (presidente, vice-presidentes, diretoria 
temática) e equipe técnica. 

12 reuniões 

Realizar Assembleia de Secretários Municipais de Saúde 12 reuniões 

Realizar Reuniões da Equipe Técnica do Cosems RJ 12 reuniões 

Participar, através de seus representantes nomeados, 
das reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

100% das reuniões 

Participar, através de seus representantes nomeados, 
das reuniões da Câmara Técnica da CIB; 

100% das reuniões 

Participar, através de sua diretoria, das reuniões com o 
Secretário Estadual de Saúde e sua equipe, que 
antecedem a CIB; 

100% das reuniões 

Participar, através de seus representantes nomeados, 
das reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde.  

100% das reuniões 

Participar, através de seus representantes, das reuniões 
do CONARES. 

100% das reuniões 

 



 

 

II – Consolidar as ações do COSEMS RJ no âmbito regional, estadual e 
nacional 

 

AÇÕES METAS 

Fortalecer a “Estratégia do Apoio Regional” no 
escopo das ações do Cosems RJ; 

100% de cobertura de 
apoiadores nas 09 

regiões de saúde do 
estado 

Participar das iniciativas promovidas pela Rede 
Colaborativa para fortalecimento da gestão 

municipal do SUS, fruto da parceria com 
CONASEMS e hospitais de excelência do Proadi - 

MS; 

100% de participação 
nas agendas 
programadas  

Realizar agenda de Integração entre Vice-
Regionais, Diretores e Apoiadores, através da 

realização de oficinas. 
2 oficinas 

Garantir a participação dos apoiadores nas 
reuniões regionais (CIR, CT CIR e grupos de 

trabalho temáticos) 

100% de participação 
na agenda programada 

Pautar nas reuniões de diretoria temas relativos à 
atuação do Cosems RJ nas regiões de saúde 

100% das Pautas da 
Reunião de Diretoria 
contendo demandas 

regionais 

Participar, através de seus representantes 
nomeados, das reuniões de Grupos de Trabalhos 

bipartite (SES/COSEMS) 

100% de participação 
nas agendas 
programadas 

Participar, através de seus representantes 
nomeados, das reuniões de Grupos de Trabalhos 

do CONASEMS 

100% de participação 
nas agendas 
programadas 

Buscar financiamento para realização do VI 
Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do 

Rio de Janeiro 

100% de captação de 
recursos para 
realização do 

Congresso 

 
 
 
 
 
 



 

 

III – Fomentar processos de capacitação e intercâmbio de experiências 
para técnicos e gestores da saúde pública, promovendo a construção de 
uma rede colaborativa entre as secretarias municipais de saúde e demais 
órgãos. 

 

 

AÇÕES METAS 

Realizar seminários temáticos (presenciais ou 
virtuais) sobre temas de interesse da saúde pública 

08 

Promover III Mostra Estadual de Práticas de Saúde 
COSEMS RJ/IdeiaSUS– Fiocruz; 

01 

Garantir continuidade da Cooperação Técnica com 
a Fiocruz, através do Programa IdeiaSUS, com 

vistas ao intercâmbio de experiências e fomento a 
curadoria em saúde entre as secretarias municipais 

de saúde do estado do Rio de Janeiro. 

100% das ações 
programadas pela 

cooperação 

Garantir continuidade da Cooperação Técnica com 
o CEPESC/IMS/UERJ para apoio ao 

desenvolvimento da “Estratégia Apoio Regional” e 
Observatório do SUS. 

100% das ações 
programadas pela 

cooperação 

  

 

 

 





Ofício nº 0392/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Rodrigo Alves Torres Oliveira 

Presidente do COSEMS/RJ 

Rua México, 128 Sobre loja 1 Sala 17 - Centro. Rio de janeiro/RJ 

CEP: 20031-142 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0044/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0044/2021 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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