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DIRETORIA 

PRESIDENTE 

Maicon de Barros Lemos 

 (Secretária Municipal da Saúde de Canoas) 

 

1º VICE-PRESIDENTE 

Naasom Luciano da Rocha  

(Secretário Municipal da Saúde de Novo Hamburgo) 

 

2º VICE-PRESIDENTE 

Guilherme Ribas  

(Secretário Municipal da Saúde de Santa Maria) 

 

1ª SECRETÁRIO 

Cacildo Goulart Delabary  

(Secretário Municipal da Saúde de Lavras do Sul) 

 

2º SECRETÁRIO 

Taís Brandolt Aramburu  

(Secretário Municipal da Saúde de Uruguaiana) 

 

1ª TESOUREIRO 

Paulo Roberto Fernandes  

(Secretário Municipal da Saúde de onda Alta) 

 

2º TESOUREIRO 

Mauro Sparta  

(Secretária Municipal da Saúde de Porto Alegre) 



 
 

 

 

DIRETORIA AMPLIADA (REPRESENTANTES REGIONAIS) 

 

Região 1 - Verdes Campos  

Guilherme Ribas (Santa Maria)  

Verônica Peripolli Scardoelli (Agudo) 

 

Região 2 - Entre Rios  

Eldrio Giovani Machado Flores (Santiago) 

 Luís Fernando Valente Zucuni (São Vicente do Sul)  

 

Região 3 - Fronteira Oeste  

Diego Cantori Hernandes (Uruguaiana) 

Richard Antônio de Souza Generaly (Barra do Quaraí) 

 

Região 4 - Belas Praias  

Diego Feldmann de Vargas (Arroio do Sal) 

Suzana Machado (Torres) 

 

Região 5 - Bons Ventos 

Marinez Borges Marcos de Souza (Capivari do Sul) 

Antonio Selist (Santo Antonio da Patrulha) 

  

Região 6 - Paranhana 

Realda Simone do Amaral (Igrejinha)  

-sem suplente em exercício- 

 

Região 7 - Vale dos Sinos  

Naasom Luciano da Rocha (Novo Hamburgo)  

-sem suplente em exercício- 

 

  



 
 

Região 8 - Vale do Caí/Metropolitana 

Loreni Cristina Renheimer (Montenegro) 

-sem suplente em exercício- 

 

Região 9 - Carbonífera/ Costa Doce  

Ederson Pizio Lopes (São Jerônimo) 

Eliane Ribeiro (Guaíba) 

 

Região 10 - POA/Metropolitana  

Neusa Abruzzi (Alvorada) 

Regis Fonseca (Gravataí)  

 

Região 11 - Sete Povos das Missões  

Ana Paula Tiburski (Sete de Setembro) 

-sem suplente em exercício- 

 

Região 12 - Portal das Missões  

Janice Bock Oliveira (Fortaleza dos Valos)  

Marlene Spielmann (Quinze de Novembro) 

 

Região 13 - Região da Diversidade  

Scheila Tatiana Rolim (Inhacorá)  

Vanessa Ebert (Campo Novo) 

 

Região 14 - Fronteira Noroeste 

Glaucia Milani Carmona (Porto Vera Cruz)  

-sem suplente em exercício- 

  

Região 15 - Caminho das Águas 

Mauricio Beier (Tiradentes do Sul)  

Dorival Walfrid Werkhausen (Planalto) 

 

 

 



 
 

Região 16 - Alto Uruguai Gaúcho  

Valdirene Fatima Ramme Foletto (Jacutinga) 

Eclesan Palhão (Erechim)  

 

Região 17 - Região do Planalto  

Edson Frata (David Canabarro)  

 Geferson Goedel (Ernestina)  

 

Região  18 - Região da Araucárias  

Mariana Luchesa Vasem (São José do Ouro)  

Rafael Basso (André da Rocha)  

 

Região 19 - Região do Botucaraí  

Sandra Koenig (Mormaço)  

Flávio Scorsatto (Itapuca)  

 

Região 20 - Rota da Produção 

Paulo Roberto Fernandes (Ronda Alta)   

Daiane Desingrini (Nova Boa Vista)  

 

Região 21 - Região Sul 

Celso Caetano (Pedras Altas) 

Carlos Dioner Azambuja (Herval) 

 

Região 22 - Pampa  

Cacildo Delabary (Lavras do Sul) 

-sem suplente em exercício- 

 

Região 23 - Caxias e Hortênsias  

Cristiani Patricia Stange da Silva Valle (Canela) 

-sem suplente em exercício- 

 

 

 



 
 

Região 24 - Campos de Cima da Serra  

Fábio Gelson Williges (São José dos Ausentes) 

-sem suplente em exercício- 

 

Região 25 - Vinhedos e Basalto 

Viviane Ceriotti (Monte Belo do Sul) 

Elenice Pertile (Vila Flores) 

 

Região 26 - Uvas e Vales  

-sem representante titular em exercício- 

Jorge Grierson Spissato (Vale Real) 

 

Região 27 - Jacuí Centro 

Ivancur Seckler (Cerro Branco) 

Ana Feron (Segredo) 

 

Região 28 - Santa Cruz do Sul  

Sinara Cristina Klafke Dhiel (Sinimbu) 

Graziele Priebe (Candelária) 

  

Região 29 - Vale das Montanhas  

Zaquiel Roveda (Doutor Ricardo) 

Sandra Caumo (Coqueiro Baixo) 

 

Região 30 - Vale da Luz  

Angelita Hermann (Colinas)  

 Juliano Korner (Teutônia)  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

TITULARES 

Valdirene Fátima Ramme Foletto  

(Secretária Municipal da Saúde de Jacutinga) 

Suzana Machado  

(Secretária Municipal da Saúde de Torres) 

Ana Maria Rodrigues  

(Secretária Municipal da Saúde de Taquara) 

 

 

SUPLENTES 

Dioner Azambuja  

(Secretário Municipal da Saúde de Herval) 

Flavio Scorsatto  

(Secretário Municipal da Saúde de Itapuca) 
 



 
 

 

CORPO TÉCNICO 

Secretário Executivo 

Diego Espíndola 

 

Diretor Técnico 

William Alves 
 

Gerência Institucional 

Juliane Garcia 

 

Auxiliar Administrativo 

Bruna Nunes 

 

Núcleo de Apoio e Assessoria Técnica 

 

Assessora Técnica Institucional 

Fernanda Cardoso 

 

Assessora Técnica da Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e 

Assistência Farmacêutica  

Ana Paula Cappellari 

 

Assessora de Média e Alta Complexidade e Sistemas de Informação 

Maria Alessandra Albuquerque 

 

 

 

 



 
 

 

Apoio Regional à Gestão - Coordenação 

Luciane Gomes 

 
 
 
Regiões 01, 02 e 03 
 
Michele Eichelberger 
 

 

Regiões 04 e 05 

Pamella Morette 

 

Regiões 06, 07 e 08 

Mário Vieira M. Neto 

 

Regiões 09 e 10 

Violeta Rodrigues Aguiar 
 

 

Regiões 11 e 14 

Joice Fronza 

 

 

Regiões 12 e 13 

Cleonice Poletto 
 

 

Regiões 15 e 20 

Janaína Barbieri 

 

 

Regiões 16, 17, 18 e 19 

Samuel Romero 
 

 

Regiões 21 e 22 

Janise Fagundes 

 

 

Regiões 23, 24, 25 e 26 

Pollyanna Guedes 
 

 

Regiões 27 e 28 

Kellen Rodrigues 

 

 

Regiões 29 e 30 

Kelly Portolan 

 
 

 



 
 

 

 

 

AGENDAS E ATIVIDADES TÉCNICAS 

Assessoria Técnica - ASSTEC 

 

  Este tópico trata das atividades desenvolvidas no cotidiano da 

Assessoria Técnica – ASSTEC, a qual é composta por quatro profissionais que 

congregam suas ações de maneira estratégica e sinergética, a partir das 

funções de Diretoria Técnica, Assessoria Técnica Institucional, que acompanha 

as pautas relacionas a Vigilância em Saúde, Assessoria Técnica da Atenção 

Primária em Saúde e Assistência Farmacêutica e a Assessoria Técnica de 

Média e Alta Complexidade em Saúde e Sistemas de Informação em Saúde. 

  No ano de 2021, ainda em uma rotina pandêmica, causada pela COVID-

19, no Brasil e no restante do mundo, o cotidiano da Assessoria Técnica 

(ASSTEC), tem sido permeado por agendas constantes e em sua grande 

maioria, sem previsibilidade antecipada, dada as urgências e a relevância de 

determinados assuntos gestão do SUS, o que torna desafiador a necessidade 

de estabelecer prioridades perante um planejamento mínima, de maneira 

estratégica, antecipada e organizada. 

  As atividades relacionadas a cada componente da Assessoria Técnica, 

serão demonstradas abaixo, de forma a facilitar a visualização do escopo 

mínimo da rotina de atividades desempenhada por cada profissional, as quais 

são: 

Diretoria Técnica 

1. Apoio e orientação técnica 

2. Supervisão técnica 

3. Economia da Saúde/Financiamento do SUS 

3.1 Execução orçamentária e financeira das transferências federais 

3.2 Execução orçamentária e financeira das transferências estaduais 

3.3 Planejamento e programação do financiamento do SUS para Ações e 

Serviços Públicos de Saúde - ASPS 

4. Atos normativos e legislativos correspondentes à gestão do SUS 

5. Redes de Atenção à Saúde 

6. Articulação interinstitucional 

 1. Planejamento em Saúde 



 

 

 

 

 

Assessoria Técnica 

Institucional 

1.1 Instrumentos de planejamento da gestão do SUS 

1.2 Instrumentos de prestação de contas, para monitoramento e avaliação 

da gestão 

1.3 DigiSUS 

2. Educação Permanente em Saúde 

2.1 Ações estratégicas de EPS no cotidiano do SUS 

3. Vigilância em Saúde 

3.1 Vigilância Epidemiológica 

3.2 Vigilância Ambiental 

3.4 Vigilância da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

3.5 Vigilância Sanitária 

Participação e controle social no SUS 

Cooperação, articulação e integração do ensino e serviço por meio da 

gestão do SUS 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

Articulação interinstitucional 

Assessoria Técnica 

da Atenção 

Primária em Saúde 

e Assistência 

Farmacêutica 

1. Política da Atenção Primária em Saúde 

1.1 Sistemas de gestão da APS 

1.2 Sistemas de registros da APS 

1.3 Ações e programas estratégicos da APS 

1.4 Monitoramento e avaliação do desempenho da APS 

2. Política da Assistência Farmacêutica 

2.1 Organização da AF nos municípios 

2.3 Ações estratégicas da AF como sistema de apoio aos níveis de atenção 

à saúde. 

3. Integração da Vigilância em Saúde e APS 

3.1 Ações estratégicas da Vigilância em Saúde na APS 

 
1. Atenção Secundária em Saúde/Média Complexidade 

1.1 Organização da rede de atenção especializada 



 

 

 

 

 

 

 

Assessoria Técnica 

de Média e Alta 

Complexidade em 

Saúde e Sistemas 

de Informação em 

Saúde 

1.2 Programação e alocação de recursos financeiros 

2. Atenção Terciária em Saúde/Alta Complexidade 

2.1 Organização da rede de atenção hospitalar 

2.2 Programação e alocação de recursos financeiros para funcionamento da 

Rede Hospitalar 

3. Sistemas de regulação, monitoramento, avaliação e controle da Atenção 
Secundária e Terciária 

3.1 SIMAC 

3.2 SIA e SIH 

3.4 GERINT e GERCON 

4. Sistemas de controle, monitoramento e avaliação da rede de serviços do 
SUS 

4.1 SCNES 

4.2 SAIPS 

4.3 SCPA 

4.4 SISMOB 

 

Na sequência, no transcorrer deste tópico, estarão descritas as ações 

que integram cada uma das atividades relacionadas acima, bem como demais 

atividades que não são recorrentes ou de competência específica, mas que são 

acompanhadas por membro ou membros da Assessoria Técnica, conforme 

delegação de competência perante a necessidade da instituição. O 

detalhamento destas ações, estarão demonstradas por data, objetivo, ação, 

dimensão e resultados esperados, de forma a evidenciar a atuação da 

Assessoria Técnica, no que corresponde ao seu escopo de trabalho. 

 

 

 

 



 

AÇÕES DESEMPENHADAS PELA ASSESSORIA TÉCNICA - ASSTEC 

(APOIO À GESTÃO DO SUS)  

 

● Diretoria Técnica 

 

A Diretoria Técnica no âmbito da Assessoria Técnica do COSEMS/RS, 

tem por objetivo congregar e gerar constante integração dentre as atividades 

desenvolvidas por cada profissional da assessoria, no que tange as respectivas 

ações que são desempenhadas, de forma a consolidar ações estratégicas que 

envolvam múltiplos atores e instituições. 

Neste momento, a função de diretor técnico é desempenhada por 

William Alves, que cumpre com as agendas inerentes a rotina de trabalho da 

Assessoria Técnica e realiza a supervisão técnica das áreas relacionadas. 

 

Ações Estratégicas Desenvolvidas no período: 

OBJETIVO AÇÕES 
INSTITUIÇÕES 

PARCEIRAS 

DIMENSÃ
O DA 
AÇÃO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Enfrentamento à 
COVID-19 

Reunião de 
definição das 
ações para 
vacinação contra 
COVID-19 

SES/RS 
Alinhament
o de ações 
estaduais 

Reunião de definição das 
ações para vacinação 
contra COVID-19 

Kit intubação - IOT 
CONASEMS 

SES/RS 

Municípios 
do RS com 
unidades 

hospitalare
s e UPAs 

Qualificar o preenchimento 
das informações para 
monitoramento dos 
estoques de medicamentos 
de IOT. 

Articulação 
COSEMS/RS 

Organização e 
participação das 
reuniões do 
COSEMS/RS com 
os municípios 

- Municípios 
Escuta, acolhimento e 
discussão das demandas 
dos municípios. 

Qualificação 
permanente da gestão 

municipal do SUS 

Reuniões de 
articulação e 
organização do 
curso para 
Gestores 

ESP - SES/RS 
SEMS/RS 

 Municípios 
Realização do módulo I do 
curso para gestores do 
SUS 

Acompanhamento da 
CIB 

Acompanhamento 
das 15 reuniões 
da CIB que 
ocorreram de 
janeiro a abril 

SES/RS Estadual 

Acompanhamento da 
instância de pactuação 
bipartite do Rio Grande do 
Sul 



 

Educação Permanente 
no âmbito do COSEMS 

Participação das 
reuniões do 
NAAST 

- 
COSEMS/

RS 

- Fortalecimento das ações 
realizadas pelo 
COSEMS/RS nas regiões; 
- Alinhamento técnico e 
conceitual; 
- Aprimoramento 
estratégico das agendas do 
SUS; 

Fortalecimento da 
gestão municipal 

Reunião PT 
172/20 - Saldos 
em contas 

CONASEMS 

Municípios 
do RS com 

saldos 
remanesce

ntes 

Qualificar a gestão 
orçamentária e financeira 
do SUS 

Oficina expositivas 
e dialogadas 
sobre pautas 
relevantes para os 
municípios 

CONASEMS 
SES/RS 

Municípios 
do RS 

Aprimorar e qualificar os 
processos de trabalho em 
âmbito municipal 

Estratégia de 
fortalecimento as 
Redes de Atenção 
à Saúde 

Regionais de 
Saúde 

Santa 
Maria 

Regiões 29 
e 30 

Fomentar o aprimoramento 
dos processos de controle, 
monitoramento e avaliação 
dos serviços assistenciais 
sobre governabilidade 
direta e de referências. 

Monitoramento e 
avaliação permanente 

Acompanhamento 
e supervisão das 
atividades 
relacionadas à 
ASSTEC para 
cumprimento dos 
objetivos e metas 
previstos no 
Planejamento 
Institucional 

ASSTEC 
Apoiadores 
Regionais 

COSEMS/
RS 

Cumprimento dos objetivos 
de forma satisfatória e em 
tempo oportuno. 

 

Ações de rotina:  

 

- Reuniões da CIB; 

- Reuniões quinzenais de equipe (ASSTEC e NAAST); 

- Atendimento a gestores através de e-mail, videoconferência, celular, quando 

solicitado por Apoiadores; 

- Contribuições técnicas aos Apoiadores; 

- Reunião COSEMS Estadual via videoconferência; 

- Revisão e elaboração de Notas Técnicas e Orientativas, a partir de Portarias 

e outros documentos publicados pelo MS ou SES; 



 

● Assessoria Institucional 

 

Esta síntese de ações desempenhadas pela assessoria técnica 

institucional do COSEMS RS, representada pela assessora técnica Fernanda 

Cardoso da Silva Feijó, cumpre o objetivo de demonstrar os impactos 

esperados com as articulações e atividades desenvolvidas. 

O eixo norteador destas articulações é de incluir o COSEMS RS nos 

espaços de qualificação, e ampliação de ações necessárias para a gestão em 

saúde, tendo em vista os desafios apresentados ao longo da gestão em saúde 

no qual muitas vezes impossibilitam a devolutiva de serviços de saúde à 

população. 

Para tanto se faz necessário o fomento das capacidades profissionais 

pertinentes à gestão, além de contribuir para o fortalecimento e construção do 

saber da gestão em saúde, bem como facilitar o desenvolvimento de políticas 

de educação permanente, utilizando a experiência do campo do saber e da 

atuação. 

Logo a articulação com diversos atores e instituições vem agregar para 

a elaboração e execução de ações estratégicas de interesses do COSEMS RS. 

 

Ações Estratégicas Desenvolvidas no período: 

DATA AÇÃO DIMENSÃO RESULTADOS ESPERADOS 

18/jan 
Reunião para consolidação das 
informações da estratégia de 
vacinação da COVID-19 

SVS/MS 
Momento de alinhar 
informações 

18/jan 
Reunião de definição das ações 
para vacinação contra COVID-
19 

SES/RS Alinhamento de ações estaduais 

20/jan 

Reunião de alinhamento para 
distribuição de câmaras frias 
para municípios acima de 100 
mil habitantes 

SES/RS 
Alinhamento de distribuição das 
câmaras frias 

20/jan Apresentação SIPNI SVS/MS 
Apresentação das 
funcionalidades do sistema 



 

22/jan Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

22/jan Reunião avaliação do estágio UFRGS 
Momento junto ao orientador e 
estagiários para avaliar as 
ações  

26/jan CIB SES/RS Instância de pactuação 

28/jan 
Reunião - Articulação curso 
para Gestores 

ESP/SES/RS 

 Organização da oferta de curso 
de qualificação/capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

28/jan Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS 
Momento de trocas a nível 
nacional 

28/jan 
Reunião de alinhamento 
PICAPS/RS 

REDE SAÚDE 
UFRGS 

UNISSINOS 
FURG 
UFSM 

FIOCRUZ 
BRASÍLIA 

 Articulação com instituições 
para efetivar as ações da 
PICAPS/RS 

03/fev 
Alinhamento Módulo de 
Introdução 

ESP/SES/RS 

 Organização da oferta de curso 
de qualificação/capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

04/fev Reunião NAAST Equipe   

05/fev Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

05/fev Reunião estágio UFRGS   

08/fev Alinhamento módulo “ZERO” ESP/SES/RS 

Organização da oferta de curso 
de qualificação/capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

08/fev 
Reunião com CEVS - 
Alinhamento de Pautas 

SES/RS 
1. Critérios para as 10 centrais 
Municipais; e  
2. Febre Amarela. 

10/fev cib 
COSEMS 
SES/RS 

  

11/fev Reunião ASSTEC EQUIPE   

12/fev Reunião ASSTEC EQUIPE   

18/fev 
GT de Organização do Curso 
para Gestores 

ESP/SES/RS 

 Organização da oferta de curso 
de qualificação/capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

19/fev Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

19/fev GT Curso para Gestores ESP/SES/RS 

 Organização da oferta de curso 
de qualificação/capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

22/fev Reunião Viamão - Violeta VIAMÃO   

23/fev Reunião Estágio UFRGS   

    



 

    

23/fev Reunião NAAST Equipe   

25/fev Reunião ASSTEC Equipe   

25/fev Agenda Dário PICAPS/UFRGS UFRGS   

25/fev 
Abertura do Curso Introdutório 
para a gestão municipal 

ESP/SES/RS 

Oferta de curso de 
qualificação/capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

26/fev Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

26/fev Reunião COSEMS/RS COSEMS   

01/mar 
Reunião com parte dos 
municípios dos NVEH - PT2624 

CEVS/SES/RS   

01/mar Assessoria Monte Belo Monte   

02/mar 
Apresentação da Plataforma - 
PICAPS 

UFRGS   

03/mar EPS ASSTEC Equipe   

04/mar Oficina DigiSUS REGIONAL   

04/mar EPS NAAST Equipe   

05/mar Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

05/mar Oficina DigiSUS REGIÃO 12   

08/mar 
Apresentação PICAPS para 
residentes UFRGS 

UFRGS   

10/mar 
Reunião Planejamento 
Estratégico ASSTEC 

Equipe   

11/mar 
Reunião Quinzenal 
COSEMS/RS 

COSEMS   

12/mar Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

12/mar 
Apresentação PICAPS - 
Preceptores UFRGS 

UFRGS   

15/mar 
Reunião para roteiro dos vídeos 
– ASSTEC 

EQUIPE   

16/mar 
Reunião do Curso para 
gestores 

ESP/SES/RS 

 Organização da oferta de curso 
de qualificação /capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

17/mar CIB Extraordinária SES/RS   

18/mar 
Apresentação do material da 
EPS Planejamento 

Equipe   

18/mar EPS NAAST - Planejamento Equipe   

19/mar Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

23/mar 
Reunião de alinhamento 
ASSTEC 

Equipe   

25/mar Reunião ASSTEC Equipe   

26/mar Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

26/mar 
Oficina Planejamento regiões 
09 e 10 

REGIONAL   

    

    



 

    

01/abr 
Reunião AGEPLAN, SEINSF e 
COSEMS 

SES/RS 
SEINSF/SEMS 

  

06/abr PICAPS – RS 

REDE SAÚDE 
UFRGS 

UNISSINOS 
FURG 
UFSM 

FIOCRUZ 
BRASÍLIA 

  Articulação com instituições 
para efetivar as ações da 
PICAPS/RS 

07/abr 
Reunião Alinhamento 2º 
módulo curso para gestores 

ESP/SES/RS 

 Organização da oferta de curso 
de qualificação/capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

09/abr Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

12/abr Oficina - DIGISUS R.28 e R.29 REGIONAL   

12/abr Reunião PICAPS - FURG 
REDE SAÚDE  

FURG 
  

13/abr 
Reunião PICAPS - Comissão 
Pedagógica 

REDE SAÚDE 
UFRGS 

UNISSINOS 
FURG 
UFSM 

FIOCRUZ 
BRASÍLIA 

  Articulação com instituições 
para efetivar as ações da 
PICAPS/RS 

14/abr Reunião - Curso para gestores ESP/SES/RS 

 Organização da oferta de curso 
de qualificação/capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

15/abr Reunião ASSTEC Equipe   

15/mar NAAST Equipe   

16/abr Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

16/abr 
Reunião PT 172/20 - Saldos em 
contas 

CONASEMS   

16/abr 
Reunião para tratar de 
estratégia de elaboração do 
Check-list para a gestão 

Equipe   

20/abr 
Reunião Comissão Pedagógica 
PICAPS 

REDE SAÚDE 
UFRGS 

UNISSINOS 
FURG 
UFSM 

FIOCRUZ 
BRASÍLIA 

  Articulação com instituições 
para efetivar as ações da 
PICAPS/RS 

22/abr 
Estratégia “Check-List” para a 
gestão 

UFRGS 
UFSM 

  

22/abr 
Reunião tripartite - 
Planejamento/DigiSUS 

SES/RS 
SEINSF/SEMS 

  

    



 

22/abr Oficina de Planejamento REGIONAL   

22/abr 
Reunião Extraordinária da 
CIB/RS 

SES/RS 
COSEMS/RS 

  

23/abr Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

23/abr 

Reunião para tratar das 
conferências municipais e 
processo de planejamento 
municipal 

SES/RS 
CES/RS 

SEINSF/SEMS 
  

26/abr Reunião Escola COSEMS/RS COSEMS   

27/abr 
PICAPS - Apresentação 
residentes e preceptores 
UFRGS 

UFRGS   

27/abr Reunião semanal - PICAPS/RS 

REDE SAÚDE 
UFRGS 

UNISSINOS 
FURG 
UFSM 

FIOCRUZ 
BRASÍLIA 

  Articulação com instituições 
para efetivar as ações da 
PICAPS/RS 

28/abr Oficina Temática SCNES COSEMS   

29/abr 
Reunião Estratégica - Apoio e 
Check-list 

UFRGS 
UFSM 

  

29/abr GT curso para gestores ESP/SES/RS 

 Organização da oferta de curso 
de qualificação/capacitação dos 
gestores municipais e técnicos 
atuantes nos municípios 

29/abr Reunião COSEMS/RS COSEMS   

30/abr Reunião GT VISA CONASEMS CONASEMS   

30/abr Apresentação PICAPS UFRGS UFRGS   

30/abr Apresentação PICAPS FURG FURG   

 

 

Ações de rotina: 

 

- Educação Permanente; 

- Instrumentos de Gestão e Planejamento; 

- Articulação entre Universidades; 

- Articulação entre Participação Social; 

- Articulação com Instituições Internacionais; 

- Articulação com Instituições de Pesquisa; 

- Organização SETEC e CIB; 

- Elaboração de Notas Técnicas e Materiais de qualificação; 



 

- Articulação entre instituições do campo da Vigilância em Saúde; 

- Entre outros. 

Analítica de ações desenvolvidas de janeiro a abril: 

 

 

  A analítica das ações desenvolvidas neste período de 4 meses no ano 

de 2021, define os impactos obtidos em práticas adotadas no que concerne o 

atual cenário epidemiológico mundial. É possível perceber, que a assessora 

técnica institucional participou e articulou tais reuniões, cuja quais, resultam em 

ações estratégicas para a qualificação e potencialização de atuações no âmbito 

municipal. 

Destaca-se para este quadrimestre a efetividade e consolidação do 

curso de qualificação e capacitação para gestores municipais em parceria com 

a Escola de Saúde Pública, bem como a maior aproximação da universidade 

com as práticas exercidas por esta assessoria. 

A Assessoria Técnica Institucional mantém um quantitativo de 

atividades, harmônico quando comparado com o relatório anterior, no qual 

houve um aumento considerável de interlocuções, apesar da dinâmica de 

trabalho, que no momento está organizada com acesso remoto às reuniões e 

participações de interesse das secretarias municipais de saúde, bem como, a 

elaboração de materiais técnicos para subsidiar as decisões do nível da gestão 

municipal, os quais não foram alterados. 

 

 

● Assessoria da Atenção Primária em Saúde e Assistência 

Farmacêutica 

 

A síntese a seguir apresenta as ações, objetivos e resultados 

desempenhados pela assessoria técnica da Atenção Primária em Saúde, 

Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde, representada pela assessora 

técnica Ana Paula Cappellari. 



 

As atividades exibidas demonstram a articulação do COSEMS em 

relação a vários setores e instituições em que a Atenção Primária em Saúde, 

Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde impactam tanto na gestão 

municipal, quanto na saúde da população. 

Para tanto é necessário que a assessoria técnica tenha capacidade de 

absorver, estudar e dar devolutivas efetivas para os gestores e que tenham 

impacto no Sistema Único de Saúde e na população. Além disso, a 

participação em grupos técnicos diversos e de interesse do COSEMS, 

possibilita que a assessoria técnica elabore ações e informe tecnicamente e em 

tempo oportuno os gestores. Essa troca de saberes e informações possibilita 

que o COSEMS represente os gestores em espaços de interesse da gestão 

municipal e que se posicione tecnicamente em espaços decisórios e relevantes 

para a defesa das políticas de saúde. 

 

Ações Estratégicas Desenvolvidas no período: 

Atenção Primária em Saúde 

OBJETIVO AÇÕES 
INSTITUIÇÕES 

PARCEIRAS 

DIMENSÃ
O DA 
AÇÃO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Apoio ao Município 
de Arroio dos Ratos 

sobre Programa 
Previne Brasil 

Apresentar dados 
e resolver dúvidas 
do município em 
relação ao 
Programa Previne 
Brasil em parceria 
com apoiadora e 
Técnica da CRS 

SMS de Arroio 
dos Ratos, 

COSEMS RS e 
CRS 

Encontro 
remoto 

Resolução de dúvidas e 
auxílio ao município para 
criar estratégias 
relacionadas ao Programa 
Previne Brasil 

Apoiar o Município 

de Santa Maria na 

reestruturação da 

AB considerando as 

especificidades do 

Programa Previne 

Brasil 

Realizar encontros 

semanais remotos 

para 

acompanhamento 

e supervisão ao 

Plano de apoio do 

Município. 

SMS de Santa 

Maria e 

COSEMS RS 

Encontros 

Semanais 

Aumento da cobertura da 

AB no Município, 

organização parcial AB e 

suas equipes, auxiliar nas 

ações de cadastramento e 

vínculo dos usuários para 

uma melhoria na AB e 

garantia de manutenção ou 

aumento de recursos 

financeiros para o 



 

município. 

Acompanhar Grupo 

de Trabalho 

monitoramento APS 

CONASEMS/ 

COSEMS 

Realizar 

Encontros remotos 

quinzenais para 

monitoramento de 

ações 

relacionadas à 

APS 

CONASEMS e 

COSEMS 

Encontros 

Quinzenais 

Alinhamento de ações 

relacionadas à APS no 

território nacional com foco 

principal nos dados 

relacionados ao Previne 

Brasil. 

Planejar e orientar 

estágio curricular do 

Curso de Saúde 

Coletiva da UFRGS 

Acompanhar, 

orientar e 

organizar estágio 

curricular em 

demandas 

relacionadas a 

APS.  

Equipe 

COSEMS RS 

300 horas 

de estágio 

Foi realizada orientação e 

acompanhamento do 

estágio curricular do aluno 

de graduação em Saúde 

Coletiva Marlon Zambrano 

(Janeiro) Durante o estágio, 

o aluno participou da 

elaboração de produtos 

relacionados aos registros 

dos indicadores 

relacionados ao Programa 

Previne Brasil, organização 

de relatórios e levantamento 

de dados para análise de 

recursos recebidos pelos 

municípios do estado do 

RS.A partir do mês de 

fevereiro novos estagiários 

curriculares passaram a ser 

acompanhados (Vanderlei 

Dutra e Priscila Cardoso)  

Participar de 
treinamento e 

orientações sobre e-
SUS com 

municípios da 
Região 9 

Apresentar e-sus 
com apoiadora, 
para os 
municípios de 
Sertão Santana, 
São Jerônimo e 
Cerro Grande do 
Sul,  

SMS e 
COSEMS RS 

Encontro 
Remoto 

A apresentação sobre o e-
SUS teve como objetivo 
subsidiar os gestores dos 
municípios na tomada de 
decisão para a troca de 
sistemas contratados pelo 
sistema e-sus. Foram 
apresentados as 
funcionalidades do sistema, 
fragilidades e potências.  

Participação em 
treinamento sobre o 
SIPNI Campanha e 
cadastro no SCPA 

Acompanhar 
treinamento para 
orientar gestores 
municipais na 

COSEMS e 
CONASEMS 

Encontro 
Remoto 

Operacionalização do 
Sistema SIPNI Campanha 
que será utilizado para os 
registros da vacina COVID-



 

realização do 
cadastro no SCPA 
e no sistema 
SIPNI campanha 

19.  

Acompanhar 
recepção aos novos 
gestores e posse da 

nova diretoria do 
COSEMS RS 

Realizar vídeo de 
apresentação para 
novos gestores  

COSEMS RS 
Encontro 
no Hotel 
Plaza. 

Acompanhamento do 
encontro dos gestores com 
transmissão ao vivo pelo 
Youtube.  

Apoio ao Município 
de Arambaré sobre 
Programa Previne 

Brasil e AB 

Apresentar dados 
e resolver dúvidas 
do município em 
relação ao 
Programa Previne 
Brasil em parceria 
com apoiadora e 
Técnica da CRS 

SMS de 
Arambaré, 

COSEMS RS e 
CRS 

Encontro 
remoto 

Resolução de dúvidas e 
auxílio ao município para 
criar estratégias 
relacionadas ao Programa 
Previne Brasil e a Atenção 
Básica.  

Apoio ao Município 
de Santa Maria na 
operacionalização 

do SIPNI Campanha 

Apresentação do 
Sistema para 
Coordenadora da 
Vigilância em 
Saúde do 
município.  

Vigilância em 
saúde de Santa 

Maria e 
COSEMS RS 

Encontro 
Remoto 

Resolução de dúvidas 
relacionadas a 
operacionalização do SCPA 
e SIPNI Campanha 

Avaliar NT da 
Pessoa com 
Deficiência 

elaborada pela SES 
RS 

Avaliação da Nota 
Técnica: Atenção 
à Pessoa com 
Deficiência na 
Atenção Básica, 
elaborada sob a 
Coordenação da 
Coordenação 
Estadual da 
Atenção Básica 
(CEAB) do 
Departamento de 
Ações em Saúde 
(DAS), com o 
prazo 
estabelecido até 
dia 18/01/2021 
para receber  
sugestões/contrib
uições.  

COSEMS RS 
Encontro 
Remoto 

Após realizar análise da NT 
a assessoria técnica do 
COSEMS enviou 
colaborações e sugestões a 
SES a serem inseridas na 
nota.  

Participação em CIB 

Participação e 
auxílio na 
consolidação de 
informações das 
CIB 

COSEMS RS E 
SES RS 

Encontros 
semanais 
e mensais 

Auxiliar e subsidiar 
tecnicamente a diretoria do 
COSEMS nas pactuações e 
registros das mesmas em 
reuniões CIB.  

Realizar Oficina 

Previne Brasil 

(Municípios Região 

Realizar oficina 

sobre cadastro e 

indicadores para 

COSEMS RS 

(Apoio e 

Assessoria 

Encontro 

Regional 

Foi realizado encontro com 

os municípios da Região 14 

para apresentação dos 



 

14) informar gestores, 

coordenadores e 

equipes de APS 

dos municípios da 

Região 14.  

técnica APS) relatórios de cadastros e de 

indicadores dos municípios, 

e também como realizar os 

cadastros e registros dos 

indicadores para que 

possam ser contabilizados 

pelo SISAB. Também foram 

apresentados como gerar 

relatórios no e-SUS e e-

GESTOR, além de abordar 

a importância de adequar o 

SCNES de acordo com o 

Programa Previne Brasil. 

Com a realização das 

oficinas os gestores ficam 

mais apropriados do 

programa e podem traçar 

metas para melhorar o 

alcance dos resultados. 

Reuniões COSEMS 

Estadual 

Realizar reuniões 

com SMS dos 

municípios do RS 

Equipe 

COSEMS 

Encontros 

mensais ou 

sempre 

que 

necessário 

Encontros realizados para 

discussões e informações 

aos municípios do RS. 

Organizar Oficinas 

relacionadas ao 

Programa Previne 

Brasil com foco nos 

novos gestores. 

Organizar agenda 

e principais 

abordagens das 

oficinas do 

Programa Previne 

Brasil e assuntos 

relacionados ao 

fortalecimento da 

APS.  

Apoio Regional 

e COSEMS RS 

Oficinas 

com 

municípios 

de todas as 

regiões 

durante o 

primeiro 

semestre 

para 

apresentaç

ão aos 

novos 

gestores. 

As oficinas foram 

elaboradas com intuito de 

instrumentalizar os gestores 

em relação a APS, com 

apoio da assessoria técnica 

da APS do COSEMS e 

apoiadores  COSEMS de 

modo virtual como ação de 

Educação Permanente e 

atualização dos gestores 

em relação a nova 

metodologia de cálculo do 

financiamento federal da 

APS e ações da APS. 

Nesse primeiro 

quadrimestre foram 

realizadas oficinas nas 

regiões 14, 1, 2, 3, 9 e 10.  

 



 

Acompanhar 
reunião com TCU 

sobre levantamento 
de informações 

sobre riscos e boas 
práticas dos planos 
de vacinação contra 

a Covid-19 

A reunião foi 
realizada por meio 
da plataforma 
Microsoft/Teams, 
e em resposta a 
este expediente, 
já foram 
encaminhados 
para o e-mail sec-
rs@tcu.gov.br 
através do Ofício 
nº 005.2021 - 
Resposta ao 
Ofício 0004 TCU, 
os endereços 
eletrônicos dos 
componentes 
desse Conselho 
que participarão 
da entrevista, com 
a indicação de 
data e horário de 
realização. 

COSEMS RS E 
TCU 

Reunião 
Remota 

Subsidiar tecnicamente 
presidente em respostas ao 
TCU sobre a vacinação no 
estado do RS.  

Apoio ao Município 
de Cerro Grande do 
Sul sobre Programa 

Previne Brasil 

Apresentar dados 
e resolver dúvidas 
do município em 
relação ao 
Programa Previne 
Brasil em parceria 
com apoiadora e 
Técnica da CRS 

SMS de Cerro 
Grande do Sul, 
COSEMS RS e 

CRS 

Encontro 
remoto 

Resolução de dúvidas e 
auxílio ao município para 
criar estratégias 
relacionadas ao Programa 
Previne Brasil 

Apoio ao Município 
de Viamão sobre 
Programa Previne 

Brasil 

Apresentar dados 
e resolver dúvidas 
do município em 
relação ao 
Programa Previne 
Brasil em parceria 
com apoiadora e 
Técnica da CRS 

SMS de 
Viamão, 

COSEMS RS e 
CRS 

Encontro 
remoto 

Resolução de dúvidas e 
auxílio ao município para 
criar estratégias 
relacionadas ao Programa 
Previne Brasil 

Apoio ao Município 
de Sede Nova sobre 
Programa Previne 

Brasil 

Apresentar dados 
e resolver dúvidas 
do município em 
relação ao 
Programa Previne 
Brasil em parceria 
com apoiadora e 
Diretoria Técnica 
sobre a 
dificuldade do 
município em 
contratação de 
médico.  

SMS de Sede 
Nova, 

COSEMS RS. 

Encontro 
remoto 

Resolução de dúvidas e 
auxílio ao município para 
criar estratégias 
relacionadas ao Programa 
Previne Brasil e contartação 
de médico.  



 

Participar do Curso 
Introdutório para a 
gestão municipal 

Participação no 
curso duas vezes 
por semana 

ESP, SES, 
COSEMS RS 

Remoto 
Participação e formação no 
curso para gestores 

Participar da 
reestruturação da 
CCE do Programa 

Mais Médicos 

Reestruturação da 
CCE RS para o 
PMM 

COSEMS, 
MEC, SEINSF, 

MS e SES 

Encontro 
mensal 

Discussões sobre o 
Programa Mais Médicos no 
estado do RS 

Acompanhar 
adesão ao 

Programa Saúde na 
Escola pelos 

municípios do RS 

Informar e 
fomentar a adesão 
dos gestores 
municipais ao 
Programa Saúde 
na escola.  

COSEMS, MS 
e SMS 

 
Auxiliar gestores na adesão 
ao programa  

Apoio ao Município 
de Bento Gonçalves 

para cadastro de 
Equipes de Saúde 

Bucal. 

Apresentar dados 
e resolver dúvidas 
do município em 
relação ao 
Cadastro e 
credenciamento 
de equipes de 
Saúde Bucal.  

SMS de Bento 
Gonçalves e 
COSEMS RS 

Encontro 
remoto 

Resolução de dúvidas e 
auxílio ao município para 
criar estratégias 
relacionadas ao cadastro 
de equipes de saúde Bucal.  

Apoiar municípios 
na adesão ao Curso 

IMUNIZASUS 

Auxiliar gestores 
na adesão e 
matrícula no curso 
organizado pelo 
CONASEMS 
IMUNIZASUS 

COSEMS RS  

Envio de extrato diário 
sobre as adesões ao Curso 
e auxílio nas dúvidas sobre 
o mesmo.  

Elaborar material 
para gestores sobre 

distanciamento 
controlado na APS 

Criação de 
materiais para 
subsidiar gestores 
em situação de 
bandeira preta do 
sistema de 
distanciamento 
controlado 

COSEMS RS  

Criação de drive com 
materiais elaborados pela 
equipe COSEMS RS e 
Estagiários cosems para 
auxiliar gestores em 
situação de Bandeira Preta 
no Sistema de 
Distanciamento Controlado 

Participar de Grupo 
de Apoio a PMM 

CONASEMS 

Grupo criado pelo 
CONASEMS para 
apoio aos 
gestores 
municipais em 
dúvidas 
relacionadas ao 
PMM 

COSEMS E 
CONASEMS 

Encontros 
virtuais 

O grupo foi criado com 
intuito de auxiliar gestores 
nas dúvidas relacionadas 
ao PMM já que existe uma 
dificuldade de contato com 
MS para apoio ao 
programa.  

Apoio ao Município 
de Passo Fundo a 

AB 

Apresentar dados 
e resolver dúvidas 
do município em 
relação a AB  

SMS de Passo 
Fundo e 

COSEMS RS 

Encontro 
remoto 

Resolução de dúvidas e 
auxílio ao município em 
relação às equipes de AB e 
Saúde Bucal 

Apoio ao Município 
de Veranópolis na 

AB. 

Apresentar dados 
e resolver dúvidas 
do município em 
relação a AB  

SMS de 
Veranópolis e 
COSEMS RS 

Encontro 
remoto 

Resolução de dúvidas e 
auxílio ao município em 
relação às equipes de AB e 
Saúde Bucal 



 

Acompanhar e 
monitorar reuniões 

CIT 

Acompanhar as 
reuniões CIT, 
consolidar 
informações e 
enviar aos 
apoiadores e 
gestores 

COSEMS RS 
Reunião 
Mensal 

Consolidar informações da 
CIT para enviar aos 
gestores informações 
recentes sobre as 
pactuações tripartite.  

Organizar oficina e-
SUS para o 

município de São 
Paulo das Missões. 

Apresentar 
sistema e como 
implantar no 
município 

SMS São Paulo 
das Missões e 
COSEMS RS 

Reunião 
Remota 

Com a apresentação do 
sistema subsidiar o gestor 
para implantação ou não do 
Sistema e-SUS. 

Acompanhar Banco 
de Profissionais do 

RS 

A SES RS criou 
um banco de 
cadastros de 
profissionais com 
interesse em 
trabalhar em 
municípios 
gaúchos e o 
COSEMS criou 
formulário para 
auxiliar na 
distribuição de 
vagas desses 
profissionais 

SES/COSEMS 
e SMS 

Acompanh
amento 
diário 

O COSEMS RS criou 
formulário e enviou para os 
municípios preencherem 
com suas dificuldades de 
contratações. Assim que o 
município responde o 
questionário o COSEMS 
envia a SES a necessidade 
do município e a SES envia 
o banco de profissionais 
cadastrados para aquele 
profissional e município e o 
COSEMS repassa ao 
município para que esse 
faça o contato e feche a 
contratação conforme 
disponibilidade do 
profissional.  

Participar de 
acolhimento aos 

gestores da Macro 
Serra 

Acolhimento 
realizado na 
Macro Serra com 
uma fala sobre a 
APS e Previne 
Brasil 

SMS SERRA e 
COSEMS RS 

Encontro 
remoto 

Atualizações e informações 
aos novos gestores da 
macro serra sobre a APS.  

Participar da oficina 
SCNES para 

gestores 

Participação em 
oficina organizada 
pela assessoria 
técnica de 
sistemas de 
informação em 
saúde sobre 
cadastro de 
profissionais no 
SCNES para os 
gestores dos 
municípios do RS 

COSEMS RS 
Reunião 
remota 

Apresentação de 
organização das equipes e 
estabelecimentos da APS 
no CNES.  

     



 

     

Assistência Farmacêutica 

OBJETIVO AÇÕES 
INSTITUIÇÕES 

PARCEIRAS 

DIMENSÃ
O DA 
AÇÃO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Participar da CFT 

em reuniões 

mensais 

Participar da 

construção da 

REME estadual 

CRF, 

COSESMS, 

CPAF. DAHA, 

DAS, CRO, 

COREN, CRM, 

CRN, CREFITO 

Estadual/M

ensal 

Discussão de metodologia 

para Composição da Lista 

de Medicamentos (REME) 

Fomentar as CFTs 

municipais Como avaliar a 

qualidade metodológica de 

estudos Promover 

Educação Permanente em 

saúde Encaminhamentos: 

Uso de medicamentos 

COVID-19 Envio de 

Consultas Públicas Método 

de Trabalho Aprovado 

Inscrição em Curso Básico 

ATS. Algumas discussões 

já foram realizadas e alguns 

medicamentos já foram 

selecionados para retirada 

da REME atual seguindo a 

metodologia apresentada e 

todas as instituições 

votando após explanação 

de grupo técnico do CPAF. 

Organizar e apoiar o 

GTTAF no controle 

de quantitativos de 

medicamentos 

relacionados ao KIT 

INTUBAÇÃO 

Participar de 

reuniões GTTAF e 

informar 

municípios e 

capital do RS. 

Organizar  

levantamento de 

necessidades de 

anestésicos e 

analgésicos em 

hospitais de 

referência covid 

para compra 

emergencial da 

COSEMS/SES/

CONASEMS/C

ONASS/MS/Ho

spitais com 

leitos COVID-

19 e 

Estabeleciment

os como 

Hospitais de 

Pequeno Porte, 

UPAs, PAs e 

UBS que 

tenham leitos 

de suporte 

Estadual 

 A organização de 

levantamento de 

necessidades de 

anestésicos e analgésicos 

em hospitais de referência 

covid para compra 

emergencial da OPAS e 

abertura de ata de compras 

pelo MS. A SES, através do 

DAHA enviar formulário 

semanal para hospitais 

realizarem levantamentos 

de falta de medicamentos 

relacionados ao Kit 



 

OPAS e abertura 

de ata de compras 

pelo MS. 

ventilatório Intubação. Além disso, 

realizamos o monitoramento 

e auxílio de das atas de 

registro de preços abertas 

pelo MS.  No mês de maio o 

CONASS criou o ColetaKIT 

um painel em que não 

exigirá mais a coleta de 

dados por um formulário e 

sim através das respostas 

do próprio estabelecimento 

nesse painel que terá dados 

em tempo real. Ainda não 

está totalmente implantado 

nos estados.  

Participar das 

reuniões do Grupo 

Condutor da AF da 

FAMURS 

O GCAF Famurs é 

composto por 

representantes da 

FAMURS, 

COSEMS, CRF e 

Farmacêuticos 

das Macrorregiões 

do Estado. Nesse 

grupo condutor 

são abordadas 

demandas 

relacionadas as 

ações da 

Assistência 

Farmacêutica dos 

municípios do RS, 

COSEMS/FAM

URS e CRF 
Mensal 

Foram elaborados materiais 

sobre Assistência 

Farmacêutica em conjunto 

com CRF e Farmacêuticos 

representantes das 

Macrorregionais do RS. 

Participar de 
reuniões para 
organização e 

elaboração de CIB 
relacionada a da 

mudança no elenco 
dos medicamentos 

para hepatites 
virais, do 

componente 
especializado para o 

estratégico. 
 

Determinação 
através de Nota 
do MS para 
alteração de 
componente da 
AF dos 
medicamentos de 
Hepatites Virais 
que deverá ser 
pactuada em CIB 

MS/COSEMS 
RS/SES RS 

Reuniões 
remotas 
pontuais 

A SES RS elaborou 
material sobre as 
mudanças relacionadas aos 
medicamentos para 
hepatites virais para 
apreciação da diretoria do 
COSEMS RS e elaboração 
de resolução CIB para 
pactuação. O material está 
sob análise da diretoria 
executiva, Sec.Executiva e 
Presidência do COSEMS 



 

Participar e divulgar 
Curso de segurança 

do Paciente com 
Diabetes na 

Administração de 
Insulinas 

Divulgação de 
curso de 
segurança do 
Paciente com 
Diabetes na 
Administração de 
Insulinas aos 
profissionais 
farmacêuticos do 
RS 

SES/COSEMS 
RS e INAFF 

 

A SES e COSEMS 
promovem Curso de 
segurança do Paciente com 
Diabetes na Administração 
de Insulinas e COSEMS 
auxiliou na divulgação aos 
profissionais da Assistência 
Farmacêutica.  

Acompanhar 
Programa Qualifar 

SUS 

Acompanhamento 
e informações 
sobre o programa 
Qualifar SUS nos 
municípios do RS 

COSEMS RS e 
SMS 

Mensal 

Acompanhamento de 
portarias e adesões dos 
municípios ao Programa 
Qualifar SUS.  

 

 

Ações de rotina:  

 

- Reuniões de Equipe Quinzenais (ASSTEC E NAAST); 

- Atendimento a gestores através de e-mail, videoconferência e celular, 

assessoria aos Apoiadores; 

- Reunião COSEMS Estadual via videoconferência quinzenalmente; 

- Elaboração de Notas Técnicas e Orientativas, a partir de Portarias e outros 

documentos publicados pelo MS ou SES; 

- Participação do Grupo de Trabalho Técnico da Assistência Farmacêutica 

(GTTAF) CONASEMS em reuniões quinzenais; 

- Grupo Técnico da APS CONASEMS, reuniões quinzenais; 

- Monitoramento e avaliação, a partir de dados enviados pelo CONASEMS e 

MS relacionados aos programas e ações em saúde e respectivo envio aos 

municípios; 

- Reuniões da CIB mensais.  

 

 

 

 

 

 



 

Analítica de ações desenvolvidas de janeiro a abril: 

 

  A ação na qual tem sido empregada maior energia e dedicação por esta 

Assessoria, trata-se das oficinas e reuniões de trabalho realizadas com foco na 

discussão do Programa Previne Brasil, dada a sua prioridade e necessidade 

eminente de sua implantação dar-se de forma coesa e qualificada, a fim de 

garantir sua efetividade no aprimoramento dos serviços ofertados pela Atenção 

Primária à Saúde nos municípios do Rio Grande do Sul. Esta agenda 

permanecerá como prioritária enquanto o programa estiver sendo implantado. 

Além do Programa Previne Brasil o fortalecimento das ações relacionadas a 

APS nos municípios se faz necessário pelo fato de muitos gestores novos 

estarem assumindo o cargo neste ano.  

  Muitas ações relacionadas a pandemia da COVID-19 têm sido 

realizadas pela assessoria da APS e AF podendo destacar o acompanhamento 

das ações das equipes de APS, ações de integração com a Vigilância em 

Saúde e no caso da Assistência Farmacêutica a problemática que envolve a 

falta de medicamentos de IOT no país e acompanhamento de estratégias 

nacionais relacionadas a essa pauta.   

 

 Assessoria Técnica de Média e Alta Complexidade e Sistemas 

de Informação   em Saúde 

 

Esta apresentação em relatório descreve as principais atividades 

exercidas no 1º quadrimestre de 2021, pela Assessora Técnica de Sistemas de 

Informação em Saúde (SIS) e Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade 

(MAC), Maria Alessandra Carvalho Albuquerque aos gestores/técnicos 

municipais. 

A Assessoria Técnica SIS/MAC tem por objetivo instrumentalizar, 

orientar, apoiar e assessorar tecnicamente os gestores e técnicos municipais 

no âmbito da atenção de média e alta complexidade no que diz respeito a 

análise da Rede de Atenção à Saúde, os Parâmetros Assistenciais de 

programação de MAC, a análise de programação financeira municipal de 



 

MAC/SISMAC e sobre contratos estabelecidos pela gestão municipal com a 

rede complementar de serviços de saúde, como também a análise dos 

Sistemas de Informação do SUS que consolidam os dados de cadastro de 

estabelecimentos de Saúde e profissionais de saúde (CNES), produção 

ambulatorial especializada (SIA), produção hospitalar (SIH) e tabulação de 

informações em saúde (DATASUS). 

A Assessoria Técnica SIS/MAC tem como função participar de espaços 

de discussão e debates das Políticas Públicas de interesse da gestão municipal 

que tratam da atenção ambulatorial especializada e hospitalar, no apoio técnico 

na elaboração e pactuação de normas técnicas a nível estadual que impactam 

nos territórios municipais – CIB/SETEC, de articulação com as 

Diretorias/Coordenações da Secretaria Estadual de Saúde, técnicos do 

CONASEMS e dos Departamentos do Ministério da Saúde para atendimento 

as necessidades dos gestores municipais de saúde. 

Compete a Assessoria Técnica de Média e Alta Complexidade 

proporcionar aos Apoiadores COSEMS/RS, Gestores municipais e suas 

equipes técnicas, momentos de educação permanente com os temas 

relacionados a Atenção Especializada no SUS. 

O COSEMS/RS é representado pela Assessoria Técnica SIS/MAC em 

Grupos Técnicos/ Condutores e Comissões Técnicas com o objetivo de 

analisar, monitorar, discutir e pactuar junto aos Diretores/Técnicos dos diversos 

segmentos em defesa dos municípios. 

Ações Estratégicas Desenvolvidas no período: 

OBJETIVO AÇÕES 
INSTITUIÇÕES 

PARCEIRAS 

DIMENSÃO 

DA AÇÃO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Dar transparência e 

conformidade as relações 

regionais, a partir dos 

gestores municipais e 

através dos contratos 

estabelecidos para o 

Reunião com o 

DGAE/SES/RS para tratar 

de co-financiamento 

estadual através de 

Incentivos Hospitalares 

DGAE/SES/RS 

Secretaria 

Executiva 

Diretoria 

Técnica 

Assessoria 

Estadual  

Estabelecer 

normativas sobre o 

co-financiamento 

estadual da 

Atenção Hospitalar 

no estado do RS 



 

cumprimento das 

referencias 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

Reunião com os gestores 

das Regiões 7, 8, 9 e 10 

para analisar a produção 

e referencias da RAS e 

subsidiar a pactuação de 

8 especialidades 

conforme proposta do 

DGAE/SES/RS 

Apoiadores 

COSEMS/RS 

Regiões 7,8, 9 

e 10 

Assessoria 

Técnica MAC 

Regional 

Análise de alcance 

de metas dos 

contratos 

estabelecidos entre 

a gestão 

municipal/estadual 

com prestadores 

de MAC e das 

pactuações entre 

municípios  

Elaboração de Nota 

Técnica Orientativa aos 

gestores municipais para 

subsidiar a análise de 

produção ambulatorial 

especializada na rede 

própria e referenciada das 

8 especialidades proposta 

pelo DGAE/SES/RS 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

Estadual 

Gestores e suas 

técnicas orientados 

a realizar a análise 

de cobertura de 

programação de 

média e alta 

complexidade 

Reunião da Comissão de 

Monitoramento e 

Avaliação do contrato 

HBB – Região 29 e 30 -  

Apoiadora 

COSEMS/RS 

Regiões 29 e 

30, gestores 

municipais, 

Equipe Técnica 

da CRS 

  

Garantir a participação 

qualificada dos gestores 

nos espaços de 

monitoramento e avaliação 

dos contratos com 

prestadores de serviço 

Qualificar e empoderar os 

gestões municipais sobre 

contratualização, controle, 

monitoramento e 

avaliação dos serviços 

contratualizados – Faxinal 

do Soturno, Rio Grande, 

Canela, Fontoura Xavier, 

Apoiadores e 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS  

Municipal e 

Regional 

Gestores 

qualificados e 

empoderados 

sobre 

contratualização, 

controle, 

monitoramento e 

avaliação de 



 

Marques de Souza, São 

Miguel das Missões 

Espumoso, municípios da 

Região 12 

serviços de MAC 

Elaboração de Nota 

Técnica Orientativa para 

os gestores municipais 

sobre planejamento e 

programação de MAC 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

Estadual  

Elaboração de Nota 

Técnica Orientativa para 

os gestores municipais 

sobre Contratualização de 

serviços de saúde  

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

Estadual  

Orientar os gestores 

municipais quanto a 

programação financeira e 

composição de MAC – 

Bagé, Rio Grande, Dois 

Irmãos, Toropi, Espumoso  

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

Municipal 

Garantir a participação 

efetiva de Assessores 

Técnicos do COSEMS/RS 

como integrantes dos GTs 

e GCs, conforme 

pactuações 

Participação em Reuniões 

do GT da Rede de 

Atenção a Oncologia – 

Elaboração do Plano 

Estadual de RAS Onco, 

Análise dos contratos, 

pactuação de referências, 

re-certificação dos 

estabelecimentos  

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

Estadual  
Assessoria Técnica 

integrantes das 

Instancias de 

discussão do SUS 

em âmbito estadual 

– GTs e GCs 
Participação em Reuniões 

do GC de analise para 

distribuição dos recursos 

financeiros da PT 

3712/2020 – Onco saúde 

da mulher 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

Estadual  



 

Participação do GT RAPS 

– Saúde Mental -  Projeto 

TEAcolhe, Análise do 

Guia Prático de Retorno 

as aulas 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

Estadual  

Aprimorar e qualificação 

dos gestores e técnicos 

municipais através de 

Cursos de 

Aperfeiçoamento e 

Educação Permanente 

Reunião de Educação 

Permanente com 

Apoiadores sobre Atenção 

de Média e Alta 

Complexidade 

Apoiadores, 

Diretoria 

Técnica e 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

COSEMS 

Equipes Técnicas e 

Apoiadores 

COSEMS/RS 

qualificados 

Apoiar e qualificar o 

processo de trabalho em 

MAC das equipes de 

gestão e gestores 

municipais 

 Orientação aos 

gestores sobre 

atualização de senhas 

nos sistemas de 

informação em saúde; 

 Orientação aos 

gestores municipais – 

Apoiadora Janaina 

sobre assunção de 

serviços de média 

complexidade; 

 Orientação ao 

gestor de Vacaria – 

sobre Leitos UTI Covid. 

 Reunião sobre os 

estabelecimentos 

contratualizados – 

macro serra; 

 Orientação ao 

município de 

Cachoeirinha sobre 

Hospital de Campanha; 

 Orientação ao 

município de Viamão 

sobre programação 

Gestores e 

Técnicos 

Municipais, 

Apoiadores 

Secretaria 

Executiva 

Diretoria 

Técnica e 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

 

Municipal 

Regional 

Gestores e equipes 

técnicas municipais 

apoiados e 

processo de 

trabalho em MAC 

qualificados 



 

hospitalar da rede de 

atenção à saúde 

materna – referência 

em Alvorada;  

 Participação em 

reunião com 

Representantes 

Regionais – Região 9 e 

10; 

 Reunião com GT 

MAC – Região 9 e 10 

pauta sobre fluxos de 

solicitações/autorizaçõe

s de habilitações MAC; 

 Reunião com os 

municípios elegíveis a 

Portaria GM Nº 

471/2021 – Leitos de 

Suporte Ventilatório 

Pulmonar; 

 Orientação ao 

município de Minas do 

Leão sobre produção 

ambulatorial de MAC; 

 Orientação 

Técnica ao município 

de Lajeado sobre 

recursos da Rede de 

Urgencias; 

 Orientação ao 

município de 

Veranópolis sobre 

Metas quantitativas e 

qualitativas na 

contratualização; 

 Utilização de 

saldos remanescentes 



 

de Emendas 

Parlamentares – Bagé; 

 Orientação ao 

município de Canela 

sobre incentivos 

financeiros referente ao 

SAMU; 

 Orientação ao 

município de Canela 

sobre leitos de UTI 

Covid; 

 Reunião com a 

equipe Técnica de 

Canoas sobre PPP; 

 Reunião com 

gestores dos 

municípios de Chuvisca 

e Arambaré sobre 

Programação de 

Analises Clinicas 

alocada em Camaquã; 

 Análise da 

Produção Ambulatorial 

e Hospitalar – Palmeira 

das Missões; 

 Orientação a 

Monte Belo do Sul 

sobre utilização de 

saldo remanescentes; 

 Orientação e 

análise sobre produção 

ambulatorial e 

hospitalar de São Pedro 

do Sul; 

 Analise da 

produção ambulatorial e 

hospitalar dos 



 

estabelecimentos da 

Região 13; 

 Orientações e 

análise da produção 

ambulatorial e 

hospitalar de Alvorada; 

 Participação no 

GT Especialidades das 

Regiões 9 e 10 com 

apresentação de 

análise da produção 

ambulatorial local e 

referencia; 

 Elaboração de 

Nota Técnica 

Orientativa sobre 

Processo de Adesão ao 

Projeto Chamar 192; 

 Reunião com os 

Prefeitos e Secretários 

Municipais de Saúde – 

AMVAT – Vale do 

Taquari para tratar de 

cobrança de 

internações em leitos 

de UTI COVID não 

SUS. 

 

 Estabelecer o 

Monitoramento e Avaliação 

do Planejamento 

Institucional do 

COSEMS/RS 

Elaboração de relatório 

quadrimestral de 

atividades para monitorar 

e avaliar o atingimento 

das metas propostas no 

Plano Anual COSEMS; 

Diretoria 

Técnica, 

Assessoria 

Institucional e 

Assessorias 

Técnica APS e 

MAC 

COSEMS/RS 

Institucional 

COSEMS 

RS 

Planejamento 

Institucional do 

COSEMS/RS 

monitorado e 

avaliado 



 

Apoiar tecnicamente a 

equipe gestora de Santa 

Maria na organização e 

estruturação da Atenção 

Especializada – média e 

alta complexidade 

• Encontros 

semanais remotos para 

orientações, 

acompanhamento e 

elaboração conjunta do 

Plano de apoio a equipe 

gestora de Santa Maria; 

• Elaboração de 

compilado de normas 

legislação e portarias que 

diz respeito a Regulação; 

Equipe gestora 

da SMS de 

Santa Maria, 

Diretoria 

Técnica e 

Assessorias 

Técnica APS e 

MAC 

COSEMS/RS 

Municipal 

Organizar e 

estruturar a Rede 

de Atenção 

Especializada 

qualificando os 

processos de 

trabalho da equipe 

gestora e 

ampliando o 

acesso da 

população local e 

da região aos 

serviços de saúde 

Orientar gestores 

municipais e equipes 

técnicas sobre Sistemas de 

Informação em Saúde 

 Reunião com o 

município de Vera Cruz 

para orientação sobre 

operacionalização do 

SISMOB; 

 Oficina Temática 

sobre Cadastro e 

Atualização no CNES; 

 Orientações sobre 

pendencias no SAIPS – 

municípios da Região 9 

e 10; 

Gestores 

Municipais 

Apoiadores, 

Diretoria 

Técnica e 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

 

Estadual 

Regional 

Municipal 

Gestores e equipes 

técnicas orientadas 

sobre Sistemas de 

Informação em 

Saúde 

Propor e contribuir na 

elaboração, discussão de 

resoluções CIB e notas 

técnicas SES/RS  

 Parecer Técnico 

sobre a Resolução de 

Concessão de Fraldas; 

 Análise da 

Resolução CIB sobre 

Cirurgias Eletivas; 

 Identificação de 

municípios com pronto 

atendimento municipais 

24 horas que serão 

elegíveis ao 

Superinten-

dentes e 

Técnicos 

SES/RS 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

 

Estadual  

Documentos 

oficiais da SES/RS 

com contribuições 

na elaboração do 

COSEMS/RS 



 

recebimento de 

incentivo estadual; 

 Reunião com a 

equipe Técnica 

DRE/SAMU para tratar 

sobre Projeto Chamar 

192; 

 Reunião com a 

equipe técnica do FES 

para tratar de situação 

dos municípios com 

pendencias no MGS 

Garantir a representati-

vidade do COSEMS nos 

espaços de discussão e 

pactuações a favor dos 

gestores municipais de 

saúde  

 Reunião com o 

DRE/SAMU para 

tratar do Projeto 

Chamar 192 

 Reunião virtual 

com Técnico do 

Ministério da Saúde 

para tratar de 

comando único no 

SUS; 

 Reunião com o 

Ministério da Saúde-

CGAE, CONASEMS, 

CONASS, COSEMS 

para tratar da Portaria 

GM Nº 3712/2020; 

 Reunião com 

técnica do 

DGAE/SES/RS para 

tratar de proposta de 

resolução CIB sobre 

recursos financeiros 

da PT GM 3896/2020; 

 Reunião com o 

representante da 

SES/RS 

Ministério da 

Saúde 

CONASEMS 

CONASS 

Secretaria 

Executiva 

Diretoria 

Técnica 

Assessoria 

Técnica MAC 

COSEMS/RS 

Estadual 

Regional 

 

Gestores 

municipais 

representados pelo 

COSEMS/RS nos 

espaços de 

discussão e 

pactuação 



 

Defesa Civil no estado 

para tratar de 

solicitação de tendas 

do exército para os 

municípios; 

 Reunião com 

técnicos da SES/RS 

para tratar dos 

recursos da PT GM nº 

3712/2020; 

 Reunião com 

técnicos da CRS – 

Macro serra para 

tratar das Oficinas de 

Acolhimento aos 

gestores municipais-

2021; 

 Reunião com 

técnicos da SES/RS 

para tratar da Nota 

Técnica da Rede da 

Pessoa com 

deficiência; 

 

Ações de rotina: 

 

- Participar de Reuniões quinzenais da ASSTEC, do NAAST e COSEMS/RS; 

- Assessorar Tecnicamente os Apoiadores COSEMS/RS a partir das demandas 

dos gestores municipais; 

- Participar de Reuniões do GT Onco, GC Rede de Saúde Mental, GT Saúde 

da Mulher; 

- Participar de Reuniões da Comissão de Avaliação e monitoramento de 

contratos com os gestores municipais das Regiões 29 e 30; 

- Elaborar Notas Técnicas e Notas Orientativas a partir das publicações de 

Portarias do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado - SES/RS; 



 

 

Analítica de ações desenvolvidas: 

 

  Dentre as ações desempenhadas por esta Assessoria, cabe destacar o 

que tange as discussões realizadas regionalmente e com municípios de 

referência regional, para tratar da execução, análise e monitoramento do limite 

financeiro municipal de Média e Alta Complexidade, o qual representa todo o 

financiamento para ações e serviços da atenção especializada no Sistema 

Único de Saúde, independente da oferta ocorrer por serviços estatais, sob 

administração direta do respectivo ente federado, ou por prestador 

contratualizado pelo respectivo ente responsável pela execução e oferta do 

serviço, conforme pactuação. 

  Trata-se de uma discussão com elevado teor de complexidade, 

sobretudo no que tange as pactuações de referência em atenção à saúde, que 

se deram a mais de 10 anos, as quais não há registro da memória de cálculo, 

tampouco do rateio entre os referenciados (municípios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DADOS ANALÍTICOS E DESCRITIVOS DO ALCANCE DAS MÍDIAS SOCIAS 

E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO COSEMS/RS 

 

No primeiro quadrimestre de 2021 o COSEMS/RS obteve os seguintes 

resultados em suas redes sociais. 

ALCANCE MÍDIAS SOCIAIS COSEMS/RS - 2020 (NÚMERO DE ACESSOS 
FACEBOOK) 

MESES 
ALCANCE DAS 
PUBLICAÇÕES 

CURTIDAS NA 
PÁGINA 

ENVOLVIMENTO DO 
PÚBLICO 

JANEIRO 59094 9101 7992 

FEVEREIRO 44281 9133 9162 

MARÇO 92933 9133 9173 

ABRIL 25925 9329 2223 

MÉDIA 55558 9174 7138 

 

O alcance das publicações, que se refere ao número de pessoas que 

foram alcançadas com as redes sociais e que visualizaram algum conteúdo da 

página em sua linha do tempo reduziu significativamente, mas o investimento 

foi menor, sendo assim consideramos que o alcance foi orgânico. 

O envolvimento do público é calculado a partir de curtidas, comentários, 

compartilhamentos e cliques em links e que varia em função do interesse do 

público sobre o assunto abordado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desafio imposto ao SUS, com a chegada da pandemia, não somente 

ao iniciar de fato em solo brasileiro, com a confirmação do primeiro caso, mas 

ao iniciar no mundo, coloca o sistema em prova, para demonstrar na 

capacidade plena em suas dimensões e praticar a governança dos entes, de 

forma organizada e orquestrada, a qual por vezes, até o momento, tem sido o 

maior desafio, fazer caber as adversidades impostas sem prevalecer o diálogo, 

o qual por vezes até inexiste, sem espaço para discussão técnica e a tomada 

de decisão mais coerente e adequada para o momento, o qual, diga-se de 

passagem, tem mudado com uma velocidade inigualável. 

Sendo assim, considerando o atual cenário que estamos enfrentando, 

cabe destacar, que para elaboração do presente relatório, através da 

sistematização e consolidação das ações diariamente realizadas pelo 

COSEMS/RS, em âmbito estadual para efetivação do SUS, a instituição 

agradece aos profissionais que diariamente empenham-se no 

acompanhamento de pautas, no aprimoramento diário em conhecimento e na 

constante articulação das relações em âmbito municipal, regional, estadual e 

nacional, para então tornarem efetivas as ações planejadas e darem corpo as 

linhas de atuação pactuadas pela diretoria com o quórum de composição do 

COSEMS/RS. 

Sendo assim, agradecemos a Diego Espindola, Ana Paula Cappellari, 

Bruna Nunes, Cleonice Poletto, Fernanda Cardoso,  Janaína Barbieri, Janise 

Fagundes, Joice Fronza, Juliane Garcia, Violeta Aguiar, Kellen Rodrigues, Kelly 

Portolan, Luciane Gomes, Maria Alessandra Albuquerque, Mário Vieira M. 

Neto, Michele Eichelberger, Pamella Morette, Pollyanna Guedes, Samuel 

Romero e William Alves, todos estes que de forma direta ou indireta, 

diariamente influenciam na vida da população gaúcha em prol de um sistema 

sustentável e resolutivo. 
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Porto Alegre, 30 de março de 2021                                                      MRP- 121/2021 

 
Aos  
Conselheiros e Diretores do 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul – 
COSEMS/RS 
Porto Alegre – RS  
  
Prezados senhores, 

De acordo com o contrato de prestação de serviços de auditoria, realizamos 
nossos trabalhos voltados à avaliação do ambiente de controles internos do 
COSEMS/RS – Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul 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 colaboradores do COSEMS/RS. 

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 nossos trabalhos para revisão dos saldos 
contábeis e avaliação dos controles internos do COSEMS/RS no exercício findo em 
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/RS durante a execução dos nossos trabalhos.  

Atenciosamente, 
 
MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S 
CVM - 11.720 
CRC DF-001326/O-4 
CNAIPJ – 0000041 
 
 

 

 

 
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. 

 
Por que o trabalho foi realizado? 
 
O trabalho foi realizado para avaliação do balanço patrimonial do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul – COSEMS/RS em 

31 de dezembro de 2020, bem como das respectivas demonstrações do resultado, 

do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 

caixa para o exercício findo naquela data, incluindo o resumo das políticas 

contábeis significativas e outras notas explicativas, bem como o ambiente de 

controles internos. 

 
Quais as conclusões alcançadas? 
 

Com base nos exames realizados, destacam-se as situações de maior relevância:  

 

a) Verificamos que o COSEMS/RS está utilizando o CNAE 85.99-6-04 - Treinamento 

em desenvolvimento profissional e gerencial, no entanto, deveria estar utilizando 

o CNAE 94.30-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais. 

 

b) O COSEMS/RS não possui normativos para definir as regras de contratação das 

suas despesas. Por gerir recursos públicos, na contratação de suas despesas, o 

COSEMS/RS deve adotar regulamentos próprios e uniformes, livres do excesso de 

procedimentos burocráticos, que preservem os princípios gerais que norteiam a 

execução da despesa pública, atentado para os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 
COSEMS/RS em 31 de dezembro de 2020, e as 
respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data 

 2  5 

Demonstrações 
Contábeis  

Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício 

 3  6 

Nossos Comentários  

Comentários acerca de deficiência ou 
melhoria que entendemos que ajudará no 
aprimoramento do ambiente de controles 
internos 

 4  8 

Impostos a 
Recuperar 

 

Na data base de 31 de dezembro de 2020, o 
COSEMS apresentou saldo no ativo circulante 
no montante de R$ 7.777 de tributos a 
recuperar. 

 4.1  8 

CNAE e Código FPAS  

CNAE significa Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas, e tem como objetivo 
categorizar empresas, instituições públicas, 
organizações sem fins lucrativos e até mesmo 
profissionais autônomos em códigos de 
identificação. Verificamos que o COSEMS/RS 
está utilizando o código FPAS 566 com a 
alíquota de 4,5%. 

 4.2  9 

Recursos com 
restrição 

 
Os recursos decorrentes de convênios, 
parcerias devem ser registradas em contas 
separadas das demais. 

 4.3  9 

Registro das 
despesas pelo 
regime de 
competência 

 

A Resolução CFC nº 1.409/12, que trata da 
contabilidade para as entidades sem fins 
lucrativos, dispõe que as receitas e as despesas 
devem ser reconhecidas, respeitando-se o 
regime contábil de competência. 

 4.4  10 

Contabilização dos 
Serviços de Auditoria 

 
Em nossas análises não identificamos o 
reconhecimento das despesas de auditoria. 

 4.5  12 

Implementar Política 
de Segurança da 
Informação 

 

A segurança da informação é adquirida pela 
implantação de controles que incluem 
procedimentos de rotina, verificações de 
antivírus, infraestrutura de hardware e software, 
além da criação de uma política devidamente 
documentada. 

 4.6  13 

Elaboração de 
normativos para 
definir regras na 
contratação de 
despesas 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos, 
identificamos que o COSEMS/RS não possui 
normativos para definir as regras de 
contratação das suas despesas. 

 4.7  14 

Política de 
Investimentos 

 

A definição para ter uma política e normas para 
investimento visa estabelecer os princípios e 
diretrizes que devem reger os investimentos dos 
recursos confiados ao COSEMS/RS, com a 
finalidade de promover a segurança, liquidez e 
rentabilidade necessárias para assegurar o 
equilíbrio entre ativos e passivos. 

 
 

4.8 
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 MRP4 
 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais 
(LGPD ou LGPDP), Lei 
nº 13.709/2018 

 

Chamamos a atenção para a Lei nº13.709/2018 
Geral de Proteção de Dados Pessoais que 
estabelece os princípios, direitos e deveres que 
deverão ser observados, daqui para frente, no 
tratamento de dados pessoais. 

 4.9  17 

Programa de 
Integridade 

 

Recomendamos ao Conselho implementar um 
Programa de Integridade com o objetivo de 
aprimorar a estruturação da sua governança 
corporativa e dos controles internos. A 
implementação de um Programa de 
Integridade é fundamental para assegurar que 
toda a organização esteja em conformidade 
com os seus princípios e valores, respaldados 
por leis, normativos e políticas internas. 

 4.10  18 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

O COSEMS/RS não tem conhecimento, até o 
presente momento, de fatos importantes 
ocorridos após a data-base de 31 de 
dezembro de 2020, que possam alterar 
resultados futuros, exceto quanto à pandemia 
do COVID-19. 

 4.11  19 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  5  20 
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2. Introdução 

 
Os trabalhos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram 

realizados de forma remota. Revisamos o balanço patrimonial do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul – COSEMS/RS, em 

31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado, do 

resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 

para o exercício findo naquela data, incluindo o resumo das políticas contábeis 

significativas e outras notas explicativas, bem como o ambiente de controles 

internos. A administração é responsável pela elaboração e apresentação 

adequada dessas informações apresentadas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil. Neste relatório expressamos nossas recomendações 

acerca dos controles internos e registro contábeis. 
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3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

3.1. Balanço patrimonial em 31 dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 

 (Valores expressos em Reais mil)  

 

 

 

Ativo  12/2020   
12/2019 

Reapresentado 
         
Circulante        
Caixa e equivalentes de caixa  204.383,72   26.189,64 
Tributos a recuperar  7.777,35   7.777,35 
Adiantamentos a fornecedores  27.253,37   203.451,79 
Total do ativo circulante  239.414,44   237.418,78 
     
     
Não Circulante     
Bens sem restrição        
Imobilizado líquido  45.009,01   54.632,41 
Total do ativo não-circulante  45.009,01   54.632,41 
     
         
         
         
         
         
         
Total do ativo  284.423,45   292.051,19 

 

Passivo  12/2020   
12/2019 

Reapresentado 
         
Circulante        
Fornecedores  6.890,93   13.959,55 
Empréstimos e financiamentos  -   183,00 
Obrigações trabalhistas  52.018,31   45.222,59 
Obrigações tributárias  4.758,95   4.010,96 
Credores por serviços  28.081,79   156.070,09 
Adiantamento de clientes  45,99   - 
Total do passivo circulante  91.795,97   219.446,19 
         
Não Circulante        
Credores por serviços  0,00   25.425,92 
Total do passivo não-circulante  0,00   25.425,92 
         
Patrimônio líquido        
Patrimônio social  47.179,08   219.095,53 
Superávit (Déficit) acumulado  145.448,40   -171.916,45 
Total do patrimônio líquido  192.627,48   47.179,08 
         
Total do passivo e patrimônio líquido  284.423,45   292.051,19 
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3.2. Demonstração do superávit em 31 dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 

2019 (Valores expressos em Reais)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição  12/2020   
12/2019 

Reapresentado 
Receitas operacionais        
Com restrição        

Secretaria Estadual da Saúde/RS  -   578.471,54 
CONASEMS  34.367,96   - 

Sem restrição        
CONASEMS  1.411.960,00   1.435.508,00 

Receita congresso  -   372.702,03 
Serviços prestados  5.491,82   326.844,20 

Total das receitas  1.451.819,78   2.713.525,77 
         
(-) Deduções da receita        
Impostos incidentes sobre serviços prestados  -782,60   -46.575,30 
Receita operacional líquida  1.451.037,18   2.666.950,47 
         
Despesas operacionais        
Com restrição        

Serviços com serviços prestados  -34.368,00   - 
   -34.368,00   - 

Com atividades institucionais        
Despesas com pessoal  -557.930,32   -512.241,20 
Despesas gerais e administrativas  -695.211,79   -2.519.090,88 
Despesas tributárias  -248,80   -2.134,07 

Total das despesas operacionais  -1.253.390,91   -3.033.466,15 
         
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro  163.278,27   -366.515,68 
         
Despesas e receitas financeiras, líquido  -17.829,87   -16.862,30 
         
Superávit / (Déficit) líquido do período  145.448,40   -383.377,98 
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4. NOSSOS COMENTÁRIOS 

 
De acordo com o escopo de auditoria por meio do contrato de prestação de 

serviço firmado entre a MRP AUDITORIA E CONSULTORIA e o Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul – COSEMS/RS, 

foram identificadas as seguintes fragilidades: 

 
4.1. Impostos a Recuperar 

 

Na data base de 31 de dezembro de 2020, o COSEMS apresentou saldo no ativo 

circulante no montante de R$ 7.777 de tributos a recuperar.  

 

Com relação aos tributos a recuperar, a realização do valor dos respectivos 

impostos depende da aprovação pela Receita Federal do Brasil dos processos de 

restituição. O Conselho apresentou o controle dos valores registrados nas 

respectivas contas de tributos a recuperar na data-base de 31 de dezembro de 

2020. Verificamos que os saldos são pendência de longa data. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços no sentido de levantar os saldos 

que estão apresentados no Ativo para verificar a possibilidade de realização ou 

então realizar a baixa destes saldos da contabilidade. 

 

Comentários da administração: 
 
Medidas Tomadas: Esse valor se refere às retenções de IRPJ e CSLL feitas indevidamente 

na nota fiscal emitida contra a FIOTEC. A Contabilidade do COSEMS/RS irá providenciar a 

restituição destes impostos via Perdcomp. 
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4.2. CNAE e Código FPAS  

 

CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e tem como 

objetivo categorizar empresas, instituições públicas, organizações sem fins 

lucrativos e até mesmo profissionais autônomos em códigos de identificação. 

 
Verificamos que o COSEMS/RS está utilizando o CNAE 85.99-6-04 - Treinamento em 

desenvolvimento profissional e gerencial, no entanto, deveria estar utilizando o 

CNAE 94.30-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais. 

 

Adicionalmente, verificamos que o COSEMS/RS está utilizando o código FPAS 566 

com a alíquota de 4,5%. Cabe ressaltar que na alteração do CNAE e, segundo 

solução de consulta COSIT da Receita Federal do Brasil 02/2019 as Entidades com 

o CNAE 94.30-8-00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais devem 

estar enquadrada no código FPAS 515 com a alíquota 5,8%.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/RS analisar o referido assunto, bem como apurar e 

ajustar eventuais efeitos que podem ser ocasionados em virtude da 

regularização do FAP e do CNAE 

 

Comentários da administração: 

 

O COSEMS/RS envidará esforços para que sejam feitas ambas as regularizações de agora 

em diante. 

 

4.3. Recurso com restrição  

 
Os recursos decorrentes de convênios, parcerias devem ser registradas em contas 

separadas das demais. A ITG 2002 (R1), traz em seu item 12 a seguinte orientação: 
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“12. As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, 

auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de 

parceira e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante 

constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas devem ser 

registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das 

demais contas da entidade.” 

Verificamos que o COSEMS/RS não segregou a conta bancária com restrição em 

seu ativo. Cabe ressaltar que os demais lançamentos foram reconhecidos 

conforme a ITG 2002 (R1). 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/RS que, quando tiver receitas decorrentes do que se 

trata o item 12 de ITG 2002 (R1), tenha uma conta bancária com restrição para o 

recebimento do recurso. 

 

Comentários da administração: 

 

O COSEMS/RS já movimenta recursos oriundos de convênios em contas separadas, sendo 

ela a do Banco Banrisul. Relativo ao valor oriundo do termo de Apoio junto ao CONASEMS 

para custeio da Apoiadora Regional Kelly Portolan, o mesmo se encerrou em Abril/2021. 

 

4.4. Registro das Despesas pelo regime de competência 

 
Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias 

relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante 

nos universos científico e profissional de nosso País.  

 

A Resolução CFC nº 1.409/12, que trata da contabilidade para as entidades sem 

fins lucrativos, dispõe que as receitas e as despesas devem ser reconhecidas, 

respeitando-se o regime contábil de competência. De acordo com a Resolução 

CFC nº 750/93, atualizado e consolidado pela Resolução CFC Nº 1.282/10, o 
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Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros 

eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente 

do recebimento ou pagamento. 

 

Ademais, o Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da 

confrontação de receitas e de despesas correlatas. Durante o exercício findo em 

31 de dezembro de 2020, foram registradas despesas fora da competência 

correta, conforme demonstrado a seguir: 

 

DATA CONTA TIPO HISTÓRICO Valor Comentário 

17/01/2020 3.2.20.400.9 
SERVICOS 

PRESTADOS POR 
TERCEIROS  

APOIADORA REGIONAL 
MICHELE EICHELBERGER - 
PGTO RESSARCIMENTO 
MICHELE EICHELBERGER 

750,52 
Competência 
de dezembro 

de 2019. 

05/02/2020 3.2.20.401.7 
ASSESSORIA EM 

GESTAO 
PUBLICA 

WILLIAM DA SILVA ALVES - 
PGTO RESSARCIMENTO 

WILLIAM ALVES 
17,60 

Competência 
de janeiro. 

14/02/2020 3.2.20.402.6 
VIAGENS E 
ESTADIAS 

PREDIAL E 
ADMINISTRADORA HOTEIS 

PLAZA S.A. - PGTO 
HOSPEDAGEM DIEGO 

ESPINDOLA 

133,00 
Competência 

de janeiro. 

15/04/2020 3.2.20.400.9 
SERVICOS 

PRESTADOS POR 
TERCEIROS  

APOIADOR REGIONAL 
SAMUEL SALVI ROMERO - 
PGTO RESSARCIMENTO 

SAMUEL ROMERO 

421,27 
Competência 

de março. 

20/04/2020 3.2.20.400.9 
SERVICOS 

PRESTADOS POR 
TERCEIROS  

APOIADORA REGIONAL 
JANISE MONTARI FAGUNDES 

– PGTO RESSARCIMENTO 
JANISE FAGUNDES 

470,60 
Competência 

de março. 

10/07/2020 3.2.20.402.6 
VIAGENS E 
ESTADIAS 

PREDIAL E 
ADMINISTRADORA HOTEIS 

PLAZA S.A. - PGTO 
HOSPEDAGEM DIEGO 

35,00 
Competência 

de março. 

02/10/2020 3.2.20.400.9 
SERVICOS 

PRESTADOS POR 
TERCEIROS  

APOIADORA REGIONAL 
JOICE LAÍSE FRONZA - PGTO 

RESSARCIMENTO JOICE 
FRONZA 

51,66 
Competência 
de setembro. 

01/12/2020 3.2.20.400.9 
SERVICOS 

PRESTADOS POR 
TERCEIROS 

KELLY CAROLINE COSTA 
PORTOLAND - PGTO 

RESSARCIMENTO KELLY - 
RECLASSIFICAÇAO DE 

CONTAS 

254,92 
Competência 

janeiro 

08/12/2020 3.2.20.401.7 
ASSESSORIA EM 

GESTAO 
PUBLICA 

JULIANE GARCIA - PGTO 
RESSARCIMENTO JULIANE 

GARCIA 
77,38 

Competência 
novembro 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/RS envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita. 

 

Comentários da administração: 
 
 
Ressarcimento de apoiadores, presidente e demais: são as prestações de contas, a 

competência da despesa é sempre anterior ao pagamento, conforme consta no 

documento (não há apropriação na contabilidade, está sendo contabilizado pelo regime 

de caixa). Esse processo será alinhado junto ao Contador do COSEMS/RS. 

 
4.5. Contabilização dos Serviços de Auditoria 

 

Em Nossas análises verificamos que as despesas com os serviços de auditoria não 

estão sendo contabilizadas pois são obrigações da Entidade. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que as despesas com auditoria sejam registradas para que não 

seja caracterizado um passivo omisso. Tendo em vista que a parte paga pelo 

COSEMS é feita por meio de desconto no repasse sugerimos os seguintes 

lançamentos hipotéticos: 

 

Reconhecimento da receita do CONASEMS (ex.):  

D – Contas a receber – 10.000,00 (AC) 

C – Receita repasse portaria 220 – 10.000,00 (Resultado) 

 

Reconhecimento da despesa com Auditoria: 

D – Despesa com Auditoria – 500,00 (Resultado) 

C – Serviços de Auditoria a Pagar – 500,00 (PC) 
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No recebimento do recurso do conasems: 

D – Banco – 9.500,00 (AC) 

D - Serviços de Auditoria a Pagar – 500,00 (PC) 

C – Contas a Receber – 10.000,00 (AC) 

 
Comentários da administração: 
 
Existe um TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE (CONASEMS) E A MRP AUDITORIA. O valor que o CONASEMS desconta do repasse 

mensal é R$ 500,00 referente ao serviço da Auditoria. O termo foi enviado para a 

Contabilidade do Cosems/RS. 

 
4.6. Implementar Política de Segurança da Informação 

 
A segurança da informação é adquirida pela implantação de controles que 

incluem procedimentos de rotina, verificações de antivírus, infraestrutura de 

hardware e software, além da criação de uma política devidamente 

documentada com as seguintes premissas:  

 

Itens Itens 
Confidencialidade  garantia de que determinada informação, fonte ou 

sistema é acessível apenas às pessoas previamente 
autorizadas a terem acesso; 

 a ruptura do sigilo, a depender do teor das informações, 
pode ocasionar danos inestimáveis para a entidade.  

Integridade  manter a integridade dos dados, de forma a preservar 
a sua originalidade e confiabilidade. Caso contrário, 
erros podem ocorrer na interpretação dessas 
informações, gerando rupturas de conformidade. 

Disponibilidade   garantia de acesso aos dados sempre que necessário 
de maneira fluida, segura e eficiente. 

Definição de ferramentas 
necessárias 

 definição de cronogramas de backup; 
 estabelecimento de regras para o uso de senhas e 

credenciais de acesso; 
 controle de acesso aos espaços físicos; 
 definição de diretrizes para o acesso à informação de 

diferentes profissionais e times, estabelecendo graus de 
acessibilidade; 

 criação de planos de contingência e de 
gerenciamento de riscos; 

 definição das políticas de atualização de softwares 
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Itens Itens 
Classificação das 
informações da empresa 

 classificação dos dados entre públicos, internos, 
confidenciais e secretos; 

 os níveis de acesso de cada colaborador serão 
estabelecidos com base na classificação dos dados, 
mantendo-se o rigor no manuseio dos dados. 

Normas e proibições  criação das normas relativas ao uso de programas, 
internet, dispositivos móveis, acesso à rede da 
entidade, bloqueio de sites, uso do e-mail corporativo, 
de aplicativos de mensagens de texto e voz. 

Aprovação pelo Recursos 
Humanos 

 o documento deve ser aprovado pelo RH, de acordo 
com as leis trabalhistas e com as normas internas da 
entidade. 

Treinamento dos 
colaboradores 

 comunicação a todos os colaboradores, que devem 
receber uma cópia do documento, além de um 
treinamento prático. 

Avaliação periódica  manter uma rotina de avaliação, comparando os 
recursos de proteção internos da entidade à 
sofisticação das ameaças e, caso necessário, 
compatibilizando-os para que sejam suficientes e 
eficiente no combate às vulnerabilidades. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/RS envidar esforços para implementar sua Política de 

Segurança da Informação para mitigar possíveis riscos de ameaças, mantendo 

sempre a informação segura. O principal objetivo dessa recomendação é 

minimizar riscos e diminuir a vulnerabilidade dos sistemas de dados do Conselho.  

 

Comentários da administração: 

 

O COSEMS/RS encontra-se hoje funcionando dentro do prédio da Superintendência 

Estadual do Ministério da Saúde-SEMS. Assim sendo já pratica as políticas de segurança da 

informação implementadas pelo MS. 

 

4.7. Elaboração de normativos para definir regras na contratação de despesas  

 
Durante a realização dos nossos trabalhos, identificamos que o COSEMS/RS não 

possui normativos próprios para definir as regras de contratação das suas 

despesas. Cabe ressaltar que o Conselho está usando o mesmo normativo do 

CONASEMS. Por gerir recursos públicos, entendemos que o COSEMS/RS na 
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contratação de suas despesas, deve adotar regulamentos próprios e uniformes, 

livres do excesso de procedimentos burocráticos, que preservem os princípios 

gerais que norteiam a execução da despesa pública, atentado para os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no 

art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil: 

 

 Princípio da legalidade: observância da própria Constituição, da 

legislação específica aplicável ao COSEMS; 

 Princípio da impessoalidade: buscar sempre o interesse público sem 

favorecimentos ou distinções, tendo como norte os objetivos do 

COSEMS; 

 Princípio da moralidade: pautar-se sempre pela moral e pela ética; 

 Princípio da publicidade: transparência na gestão dos recursos de 

natureza pública, permitindo o controle da sociedade. 

 Princípio da eficiência: maximizar os resultados auferidos com os 

recursos disponíveis, evitando-se desperdícios e despesas 

antieconômicas. 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos a elaboração de normas internas e próprias que previnam o 

desrespeito a tais princípios e tenham sempre em vista os objetivos da entidade. 

 

Comentários da administração: 

 

O COSEMS/RS com o intuito de melhorar seus processos e primar sempre pelos 5  princípios 

citados acima, por recomendação do jurídico realiza suas compras e  contratações 

baseadas no Regulamento Interno De Compras E Contratações De Bens, Obras E Serviços 

Do Conselho Nacional De Secretarias Municipais De Saúde - CONASEMS (a normativa 

própria está sendo confeccionada e não foi finalizada devido a dificuldade de aprovação 
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da Diretoria Executiva durante a pandemia), bem como já colocou em prática o Manual 

de orientações aos profissionais – SEDE e APOIO COSEMS/RS, onde consta todo o 

regramento de pagamento de despesas a serem ressarcidas. Além disto foi inserido no 

cronograma de execução de tarefas a elaboração das seguintes ferramentas de gestão: 

construção do Plano de Cargos e Salários e construção do Regulamento Interno de 

Compras, Contratações e Aquisição de Bens, Obras e Serviços que terá um capítulo em 

especial citando as contratações de trabalhadores onde descreverá os fluxos, condições, 

normas e regramentos para estes processos a serem efetuados. Todos estes regulamentos 

passarão pelo crivo e aprovação da Presidência e Diretoria Executiva e/ou Ampliada do 

COSEMS/RS conforme designar o estatuto. Em tempo ainda fazendo alusão a contratação 

de prestadores estará sendo elaborado ainda o Manual Normativo e Regulamentos para 

Realização de Eventos do COSEMS/RS que conterá informações sobre os processos de 

realização de cada evento os quais demandam um grande número de fluxos de 

atividades além de uma quantidade expressiva de contratações. 

 

4.8. Política de Investimentos 

 

A definição para ter uma política e normas para investimento visa estabelecer os 

princípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados ao 

COSEMS/RS, com a finalidade de promover a segurança, liquidez e rentabilidade 

necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos. 

 

Dessa forma, é preciso que o horizonte de investimentos esteja alinhado com o 

horizonte de desembolso desses recursos e com as premissas de rentabilidade 

definidas na concepção do plano. O descasamento entre o horizonte dos 

investimentos e o prazo estimado de formação das reservas pode gerar o risco de 

reinvestimento, que se caracteriza pela indisponibilidade de recursos, na data de 

vencimento de um ativo, de outro ativo que apresente rentabilidade semelhante, 

risco de iliquidez, que se caracteriza pela ausência de liquidez para pagamento 

das despesas.  
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o COSEMS/RS envide esforços na criação de políticas e 

normas para investimento. 

 
Comentários da administração: 
 
 
O COSEMS/RS tem máximo interesse em aprimorar suas políticas de investimentos e solicita 

orientações da MRP de como poderia melhorar seus processos a fim de elaborar material 

para orientação para posterior aprovação da Diretoria Executiva conforme designa seu 

estatuto. 

 

4.9. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº13.709/2018 

 

Chamamos a atenção para a Lei nº13.709/2018 Geral de Proteção de Dados 

Pessoais que estabelece os princípios, direitos e deveres que deverão ser 

observados no tratamento de dados pessoais.  

 

A LGPD veio para disciplinar o tratamento dos dados pessoais que dizem respeito 

a qualquer informação que identifique uma pessoa, como o nome e sobrenome, 

CPF e RG, além de dados como raça, religião, sexualidade e opinião política que 

são tidos como dados "sensíveis" e recebem proteção. São muitos os dados que 

podem ser acobertados pela lei. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/RS estudar os impactos da respectiva legislação na 

sua operação. 
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Comentários da administração: 

 

O COSEMS/RS através da equipe de apoiadores regionais encaminhou aos municípios 

através do Ofício Circular nº 006/2020 a notificação de que toda e qualquer informação 

coletada por esta instituição, através de seus profissionais, permanece em sigilo absoluto 

sendo utilizadas estritamente para ações de apoio aos municípios, estando o COSEMS/RS 

em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD Brasil). Além disto 

será colocado nos formulários de inscrição on line dos eventos e Congressos COSEMS/RS e 

da Escola COSEMS/RS que estamos em concordância com a LGPD Brasil. Diante disto 

estará ainda solicitando ao jurídico parecer técnico de como proceder para implementar 

todas as demais adequações necessárias. 

 

4.10. Programa de Integridade 

 

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. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/RS 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. 

 

Comentários da administração: 
 
 
O COSEMS/RS, através da Gerência Institucional já colocou no seu cronograma de 

execução de tarefas a elaboração das seguintes ferramentas de gestão: Regimento 

Interno da instituição, Código de Ética e Conduta e estará avaliado em reunião com a 

Diretoria Executiva se será adotado a implementação do Programa de Integridade. 

 

4.11. Eventos subsequentes – COVID-19  

 

O COSEMS/RS não tem conhecimento, até o presente momento, de fatos 

importantes ocorridos após a data-base de 31 de dezembro de 2020, que possam 

alterar resultados futuros, exceto quanto à pandemia do COVID-19 que, 

eventualmente, poderá comprometer a apuração dos resultados do Conselho no 

próximo exercício de 2021. Cabe ressaltar que pelos prazos até a data deste 

relatório as obrigações acessórias ainda não haviam sido enviadas. 
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5.  CONCLUSÃO 

 

O COSEMS/RS 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 4, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 



 

 

Programa Anual de Atividades COSEMS/RS para 2022 

Eixo Objetivos Ações Responsáveis Prazo 
Resultados 
Esperados 

Atores 
Envolvidos 

Impacto Financeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio à Gestão 
do SUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover a 
ampliação dos 

conhecimentos e 
alinhamento dos 

conceitos de 
controle, avaliação, 

monitoramento 
auditoria e 
regulação. 

Realizar alinhamento conceitual sobre as 
ações de controle, avaliação, 

monitoramento, auditoria e regulação dos 
procedimentos de média e alta 

complexidade realizadas pela Rede de 
serviços locais e de referência 

Assessoria 
Técnica de 

MAC 

1º quadrimestre 
de 2022 

Gestores com 
alinhamento 
conceitual de 

controle, avaliação, 
monitoramento, 

auditoria e 
regulação dos 

procedimentos de 
MAC 

Secretaria 
Executiva 

COSEMS/RS 
Gestores 

Municipais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$949.000,00 

 
Dar transparência 
e conformidade às 
relações regionais, 

a partir dos 
gestores 

municipais e 
através dos 
contratos 

estabelecidos para 
o cumprimento das 

referências 

Realizar alinhamento conceitual sobre 
Programação Assistencial baseado em 

Protocolos e fluxos definidos pelo Ministério 
da Saúde com os gestores municipais que 

possuem a gestão de teto financeiro de 
MAC e propor a revisão e posterior 

pactuação das programações local e de 
referências de média e alta complexidade 

Assessoria 
Técnica de 

MAC 

1º quadrimestre 
de 2022 

Programação 
Assistenciais de 
MAC local e de 

referências 
revisadas e 

pactuadas entre os 
gestores municipais 
com gestão de teto 

MAC 

Secretaria 
Executiva 

COSEMS/RS 
Gestores 

Municipais 

Apresentar a proposta elaborada de um 
padrão mínimo de contratos com os 

prestadores de serviços 

Assessoria 
Técnica de 

MAC 

2º quadrimestre 
de 2022 

Normatização, 
uniformidade e 

transparência nos 
processos de 

contratualização 
com a Rede 

Complementar ao 
SUS 

Secretaria 
Executiva 

Diretoria Executiva 
Diretoria Ampliada 

COSEMS/RS 
SES/RS 

Garantir a 
participação 

qualificada dos 
gestores nos 
espaços de 

monitoramento e 
avaliação dos 
contratos com 
prestadores de 

serviço 

Qualificar e empoderar os gestores municipais 
sobre contratualização, controle, 

monitoramento e avaliação dos serviços 
contratualizados 

Assessoria 
Técnica de 

MAC 

3º quadrimestre de 
2022 

Gestores 
municipais 

qualificados no 
processo de 

controle, 
avaliação e 

monitoramento 
dos contratos com 

prestadores de 
serviço 

Diretoria Executiva, 
Diretoria Ampliada, 

Secretário Executivo 
e NAAST 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio à Gestão 
do SUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar o 
Fortalecimento do 

Controle Social 

Dar continuidade nas estratégias e apoio e 
mobilização para o aprimoramento da 

qualificação do Controle Social em relação aos 
instrumentos de gestão e normativas do 

Sistema Único de Saúde 

NAAST Permanente 

Participação 
ativa do 

Controle Social 
nos 

instrumentos de 
gestão 

Diretoria 
Executiva, 

Diretoria Ampliada 
e Secretário 
Executivo 

 

Garantir a participação 
efetiva do corpo 

técnico do 
COSESM/RS, na 

qualidade de ouvinte, 
nos GTs e GCs, 

conforme pactuações 

Participação efetiva do Apoio Regional e 
Assessoria Técnica do COSEMS/RS nas 

instâncias de discussão técnica do SUS em 
âmbito Regional/Estadual – GTs e GCs, de forma 

a contribuir na qualificação dos 
encaminhamentos e resolução das necessidades 

de saúde 

NAAST Permanente 

Apoiadores 
Regionais e 

Assessoria Técnica 
conhecedores das 

discussões em 
âmbito regional e 

estadual 

Diretoria Executiva e 
Diretoria Ampliada 

Aprimorar a 
qualificação dos 

gestores e técnicos 
municipais através de 

Cursos de 
Aperfeiçoamento e 

Educação Permanente 

Identificar as principais necessidades dos 
gestores e técnicos que demandam 

aperfeiçoamento 
NAAST 

Quadrimestre 
anterior a 

elaboração da 
agenda 

Principais 
necessidades 
dos gestores e 
técnicos que 
demandam 

aperfeiçoament
o 

Identificadas 

Diretoria Executiva, 
Diretoria Ampliada e 
gestores municipais 

Elaborar cronograma de cursos de 
aperfeiçoamento para gestores e técnicos 

NAAST 

A cada 
quadrimestre 

Gestores e 
técnicos municipais 

qualificados 

Diretoria Executiva, 
Diretoria Ampliada e 
gestores municipais 

Elaborar cronograma de cursos de 
aperfeiçoamento para gestores e técnicos com 

realização descentralizada nas Macrorregiões de 
Saúde 

NAAST 

Articular com Instituições de Ensino Superior, 
para fomento de Projetos de pesquisa em saúde, 
considerando a realidade local e epidemiológica 

Assessoria 
Técnica 

Institucional e 
Diretoria 
Técnica 

Sistemático 

Oferta de 
aperfeiçoamento e 

qualificação 
sistematicamente 

para os municípios 

Diretoria Executiva, 
Diretoria Ampliada e 
Secretário Executivo 

Articular parcerias com Instituições para a 
realização de Cursos 

Assessoria 
Técnica 

Promover espaço de apoio regional através de 
ações de supervisão e assessoria junto aos 

gestores e equipes técnicas 
NAAST 

Sistemático 
Espaço de apoio e 

supervisão 
constituído 

NAAST 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos de 
Educação 

Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentalizar e 
aprimorar a equipe 
técnica de Apoio à 
Gestão do SUS do 

COSEMS/RS 
(Apoiadores 
Regionais e 
Assessoria 
Técnica) 

Elaborar Notas Técnicas, Notas orientativas, 
manuais, produtos audiovisuais a fim de 

subsidiar a gestão municipal com informações 
que impactam e suas práticas. 

NAAST 
Sistemático 

Gestão municipal 
com informações 
que impactam em 

suas práticas 

NAAST 

R$92.500,00 

Instituir momentos de capacitação para a 
assessoria técnica a fim de qualificar este 

espaço em respostas às demandas 
profissionais. 

Secretário 
Executivo 

Permanente 

Equipe técnica 
qualificada para 

replicar 
conhecimento e 
sanar dúvidas 

CONASEMS e 
outras instituições 

Dar continuidade ao espaço de Educação 
Permanente com a equipe do NAAST 

Coord. De 
Apoio 

Diretoria 
Técnica 

Permanente 

Equipe técnica 
alinhada 

conceitualmente 
para atuação 

conjunta e 
estratégica 

Diretoria Executiva 
Secretário 
Executivo 
NAAST 

Dar continuidade a qualificação e apoio no 
processo de planejamento em saúde e seus 

instrumentos de gestão 

Assessoria 
Técnica 

Institucional 
Permanente Equipe de Apoio 

Regional 
qualificada para 

responder às 
demandas das 

regiões 

Diretoria Executiva 
Secretário 
Executivo 
NAAST 

Dar continuidade de qualificação e apoio aos 
gestores nos temas relacionados à Vigilância 

em Saúde 

Assessorias 
Técnicas: 

Institucional e 
de Atenção 

Primária 

Permanente 

Qualificar e manter os 
colaboradores da 

instituição atualizados 

Possibilidade de colaboradores participarem de 
cursos de reciclagem e capacitação direcionados 

às suas áreas de atuação no COSEMS/RS 

ASSTEC e 
GINS 

Semestralmente 

Colaboradores 
atualizados para 

desenvolver e 
aprimorar as suas 

atividades na 
instituição 

Todos 
Colaboradores  



 

 

Sustentabilidade 
Institucional 

Regularidade na 
alimentação do 

Sistema de 
Movimentação 

Financeira e Contábil 
da instituição, 
prezando pela 

atualização 
permanente das 

informações. 

Documentos oficiais do COSEMS/RS como Atas, 
Contratos, Estatuto, Alvará, Eleições atualizados 

e registrados. 
GINS Permanente 

Manter nossos 
registros de 
documentos 

sempre 
atualizados. De 

acordo com o perfil 
da instituição. 
Necessitamos 

apresentar estes 
registros para 
alterações em 
bancos, firmar 

termos de parceria 
e projetos, 

auditorias, compra 
de certificados 

digitais e demais 
processos 

burocráticos. 

GINS 

R$289.000,00 

Gestão de 
Documentos 
Institucionais 

Continuar a utilização da planilha de controle de 
documentos emitidos pelo COSEMS/RS. 

GINS Permanente 

Estabelecer 
monitoramento dos 
documentos para 

se cumprir os 
devidos registros, 
prazos e demais 
peculiaridades de 
cada documento. 

GINS e NAAST 

Gestão de 
Documentos 
Institucionais 

Fixar monitoramento dos contratos institucionais, 
bem como manter atualizados no SISGEN. 

GINS Permanente 

Estabelecer 
monitoramento dos 
documentos para 

se cumprir os 
devidos registros, 
prazos e demais 
peculiaridades de 
cada documento. 

 

 

GINS  



 

 

Desenvolvimento 
regular das etapas de 

implantação do 
Sistema de 

Gerenciamento de 
Informações do 
COSEMS/RS 

Estabelecer e socializar os protocolos e 
normativas de utilização do sistema SISGEN. 

GINS Permanente 

Sistema de 
Gerenciamento de 

Informações do 
COSEMS/RS 
implementado 

Secretário Executivo 
+ Juliane + Bruna + 

Janice 

. 

 

 

 

 

 

Sustentabilidade 
Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoramento constante das informações dos 
municípios no sistema da instituição conferindo e 

comunicando os dados inconsistentes aos 
responsáveis pela administração dos cadastros 

GINS Mensalmente 

Cadastro dos 
Secretários 
completo e 

atualizado para 
devido fim de 
comunicação 

GINS e APOIO 

Controle do Patrimônio 

 

Controlar os materiais de patrimônio e 
almoxarifado realizando os registros de entradas 

e saídas dos materiais e conferir e atualizar 
planilha de materiais de patrimônio e 

almoxarifado para o encerramento do ano. 

 

GINS Permanente 

Patrimônio da 
Instituição 
organizado 

gerando um melhor 
zelo pelos bem e 

consequentemente 
um aproveitamento 

correto dos 
recursos públicos. 

(Bruna, Juliane e 
Janice) 

Compartilhar e 
disseminar os eventos 
/notícias/ informações 
entre os municípios do 

RS no site do 
COSEMS/RS 

Instrumentalizar e manter fluxo de 
compartilhamento de informações/notícias das 

regiões de saúde e municípios 
GINS Permanente 

Eventos do 
COSEMS/RS 
amplamente 

divulgados nas 
redes sociais e 

ventos Regionais 
dos municípios 

divulgados no site 
do COSEMS/RS 

Comunicação Social, 
ASSTEC e SE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabilidade 
Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar calendário de 
publicações nas mídias 

sociais 

Planejar publicações do mês, como datas da 
saúde e demais eventos a ocorrer 

GINS Permanente 

Manter mídias 
sociais com 
publicações 
frequentes, 
mantendo a 

transparência e 
disseminação de 

informação verídica 
sobre saúde, no 

que cabe ao 
COSEMS/RS 
disseminar. 

(Comunicação 
Social, e SE. 

 

Elaborar Normativas 
Institucionais 

Redigir normas e manuais institucionais GINS Anualmente 

Elaboração de 
Normativas 

Institucionais para 
fundamentar ações 

institucionais e 
estabelecer 

processos, de 
forma contínua. 

GINS, SE e 
DIRETORIA 
EXECUTIVA 

Validar os Regimentos 
Internos do 

COSEMS/RS 

Realizar reuniões com a participação da Diretoria 
para validação dos Regimentos Internos do 

COSEMS/RS 
GINS Permanente 

Regimento Interno 
da Diretoria 
Executiva 

concluído e 
regimentos 
Internos do 

COSEMS/RS 
validados e 
atualizados 

permanentemente. 

GINS, SE e 
DIRETORIA 
EXECUTIVA 

Revisão de Normas e 
Processos 

Atualizar normativas e processos de acordo com 
as mudanças ocorridas na instituição e 
legislativa, que regem o COSEMS/RS. 

GINS Permanente 

Manter as normas 
e processos da 

instituição 
atualizados. 

GINS, SE e 
DIRETORIA 
EXECUTIVA 



 

 

Sustentabilidade 
Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Pautar as mídias com 
as principais notícias. 

Assessoria de imprensa 1ª Etapa - Levantamento 
das principais mídias. 

GINS 

Prazo de 
realização em 01 

mês. 
 

Contribuindo para 
levar as 

informações aos 
principais canais de 
comunicação das 

regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação Social 
 

 

 

Assessoria de imprensa 2ª Etapa - Definir equipe 
para auxiliar nos contatos de mídia. 

 

Prazo de 
realização em 15 

dias. 

 

 
 

Assessoria de imprensa 3ª Etapa - Entrar em 
contato com as mídias 

Prazo de 
realização em 07 

dias. 

 

Gerar mídia 
espontânea para o 
COSESM/RS, além 

de contornar 
momentos 

desafiadores com 
mais facilidade. 

 

 

Assessoria de imprensa 4ª Etapa - Enviar as 
pautas (diariamente/semanalmente/ 

mensalmente). 

Permanente. 



 

 

 

Divulgação dos 
produtos e serviços do 

COSEMS/RS 

 

Publicidade e propaganda 1ª Etapa 

Permanente 

Divulgação nas 
mídias do 

COSEMS/RS. 

 

Usar a imagem do 
COSEMS/RS para 

promover os 
profissionais e 

equipes de saúde. 

 

Definir conteúdo 
informativo para o 
público que busca 

informações. 

 
Sustentabilidade 

Institucional 

 

 

Criar Lives, vídeos, 
materiais gráficos, 
Jornais, materiais 

educativos e 
informativos com 

equipes dos 
municípios. 

Publicidade e propaganda 2ª Etapa 

Comunicação Social 

 
 

Publicidade e propaganda 3ª Etapa 

Realizar parcerias de 
divulgação de 

trabalhos, informativos, 
capacitações e mídias 

institucionais com 
CONASEMS, OPAS, 

MS e demais 
instituições. 

Publicidade e propaganda 4ª Etapa 

 

 

2022 

 
Deixar o público 
interno a par das 

principais decisões e 
acontecimento do 

COSEMS/RS. 

Comunicação interna 1ª Etapa GINS 
Relacionamento 

entre equipes 

Comunicação interna 2ª Etapa  Newsletter 

Comunicação interna 3ª Etapa  Informativo interno 

Comunicação interna 4ª Etapa  
Manual do 

colaborador 

 



 

 

 

 

Apoio à Gestão do 
SUS 

Processos de Educação 
Permanente para equipe 

COSEMS/RS 

Sustentabilidade 
Institucional 

 

M
É

D
IA

 A
N

U
A

L
  

Custeios 
Apoiadores  *Hospedagem  R$       20.000,00  

R$          949.000,00 R$          92.500,00 R$          289.000,00 
 

*Ressarcimentos  R$       72.500,00  

 
  

 

Sede + Diretoria 
Executiva 

Folha pagamento  R$    384.000,00  

    
Impostos  R$    216.000,00  

    
Alimentação sede  R$       54.000,00  

    
Encargos trabalhistas (férias e décimos) e fundo reserva  R$    145.000,00  

    
*Hospedagens  R$       96.000,00  

    
*Passagens aéreas / Locomoção  R$       54.000,00  

    
Agência Relações Públicas  R$      72.000,00  

    
Sistemas de Informação  R$       96.000,00  

    
Jurídico  R$       48.000,00 

    Contador  R$       39.000,00 

    *Ressarcimento  R$       20.000,00  

    
Despesas da sede (registros de documentos, telefonia e impressora)  R$       14.000,00  

    
(A) Total Custos Fixos Anuais do COSEMS/RS  R$ 1.330.500,00  

    
(B) Custeio Anual COSEMS/RS (Contribuição Institucional)  R$ 1.410.960,00 

    Projeção de Saldo Restante 2022 (B-A)  R$      80.460,00 

    

* Base de cálculo com referência no PPA de 2021 tendo em vista que devido a pandemia saímos da rotina financeira normal. 

OBS. Não estão previstos gastos com realização de eventos, gastos mensais extras e investimentos iniciais com Escola COSEMS/RS. 

 

 



Ofício nº 0396/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Maicon de Barros Lemos 

Presidente do COSEMS/RS 

Avenida Sepúlveda, nº 53 - Prédio do Ministério da Saúde - Centro. Porto 

Alegre/RS 

CEP: 90010-130 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0048/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0048/2021 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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