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Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – Cosems/TO. 

 

Diretoria Executiva 

✓ Presidente: Rondinelly da Silva e Souza (Caseara) 

✓ 1º Vice-presidente: Jair Pereira Lima (Piraquê) 

✓ Diretoria Administrativa: Maria das Dores Abreu Farias (Sítio Novo) 

✓ Diretoria de Comunicação: Mariana da Silva Coelho (Dueré)  

✓ Adjunto da Diretoria de Comunicação: Ana Paula dos Santos Andrade Abadia 

(Araguaína) 

✓ Diretoria Financeira: Amilton Pereira Lopes (Itapiratins) 

✓ Adjunto da Diretoria Financeira: Renato Donizeti Ficher (Miranorte) 

✓ Diretoria de Descentralização e Regionalização: Wilkey Fernando Lourenço Oliveira 

(Cristalândia) 

✓ Adjunto da Diretoria de Descentralização e Regionalização: Cléber Flávio de Paula 

Teixeira (Arraias) 

 

Conselho Fiscal 

 

✓ 1º Conselheiro Titular: Laércio Batista Nunes (Lizarda) 

✓ 2º Conselheiro Titular: Sinvaldo dos Santos Moraes (Mateiros) 

✓ 3º Conselheiro Titular: Yatha Andreson Pereira Maciel (Augustinópolis) 

✓ 1º Conselheiro Suplente: Israel Leite Furtado (Dianópolis) 

✓ 2º Conselheiro Suplente: Samara dos Santos Rezende Feitosa (Bandeirante) 

✓ 3º Conselheiro Suplente: Jussicleide Borges Araújo (Talismã) 
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Secretaria Executiva  

✓ Secretária Executiva - Anna Crystina Mota Brito Bezerra  

 

Equipe Técnica 

✓ Coordenação Financeira/Administrativa - Luciana de Sousa Miranda Gomes  

✓ Assistente Administrativo - Cátia Martins dos Santos  

✓ Assistente Administrativo - Divana Lopes Bezerra Bandeira 

✓ Recepcionista - Déborah Rodrigues de Souza 

✓ Assessoria Jurídica – Rafael Rinaldi. 

✓ Assessoria de Comunicação - José Eduardo de Azevedo Gomes Rodrigues 

 

Coordenação de Apoio Institucional  

✓  Coordenador da equipe de Apoio – Francisco Rubens Pereira Silva 

 

Apoiadores Regionais 

✓ Carlos Alberto Zandoná 

✓ Luci Aparecida Vieira de Lara 

✓ Maria da Conceição Marinho de Farias Rêgo 

✓ Rodolfo Pereira Martins 

✓ Mikael Aparecido Peixoto 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

O COSEMS/TO foi fundado em 1991, registrado em cartório no ano de 1997, é uma entidade sem fim 

lucrativo, com objetivo de representar os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Tocantins, 

junto às instâncias institucionais do SUS. É através do COSEMS que o gestor Municipal garante 

espaço e poder de decisão perante o Conselho Estadual de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite. 

O COSEMS também, em articulação com o Colegiado Nacional, compõe a Comissão Tripartite. A 

entidade é constituída por instâncias deliberativas e executoras como a Diretoria Executiva (DE), o 

Conselho Fiscal, o Conselho de Representantes Regionais (CRR) e a Assembleia Geral. 

 

Ao lado das ações políticas institucionais, o COSEMS/TO oferece uma série de atividades e serviços 

dentre os quais o mais importante é atualização constante do Gestor Municipal de Saúde sobre todos 

os assuntos deliberados pelas instâncias do SUS, bem como, o acompanhamento de projetos que 

representem recursos financeiros para os Municípios. 

 

Ainda, no Parágrafo Único do referido Estatuto, “Para a Consecução de suas Finalidade COSEMS-TO 

se propõe ah 

I - Congregar os gestores das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins;  

II - Manter o intercâmbio com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

Conasems e com os Cosems dos demais estados; 

III - Propugnar pela efetivação do Sistema Único de Saúde - SUS; 

IV - Viabilizar, participar e representar o Poder Público Municipal de Saúde, a nível Regional, 

Estadual e Federal, com direito a voz e voto nas instâncias de definição e decisão das políticas, 

diretrizes e ações de saúde; 

V – Atuar junto às instâncias municipais, estaduais e nacionais do SUS, representando as 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins, na defesa da saúde pública realizando 

atividades e projetos que visem o fortalecimento e aprimoramento do Sistema Único de Saúde; 

VI - Motivar e assessorar o planejamento da saúde municipal objetivando atender, dentro do 

espaço local e regional, as principais prioridades estabelecidas pelas instâncias decisórias do Sistema 

Único de Saúde; 

VII - Estimular o desenvolvimento organizacional das Secretarias Municipais de Saúde; 

VIII - Contribuir para o processo de gestão federativa do SUS e a organização do sistema e 

ações dos serviços de saúde; 
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IX - Lutar pela ampliação do financiamento do SUS e pelo aprimoramento da Gestão do SUS. 

X - Promover encontros, seminários e outros eventos para estimular o intercâmbio de 

experiências e aprofundar as discussões entre os Municípios na área de saúde, sejam no âmbito local, 

regional ou estadual 

 

Diretoria Executiva: 

 

I – Participar das Assembleias Gerais da Entidade; 

II – Votar e ser votado para os cargos de acordo com as normas deste estatuto; 

III – Solicitar informações atualizadas sobre as contribuições de representação institucional 

dos associados; 

IV – Solicitar apoio e serviços disponibilizados aos associados; 

V – Requerer e receber informações institucionais referentes ao Sistema Único de Saúde; 

VI – Solicitar providências da direção da entidade quando não respeitado o presente estatuto; 

VII – Solicitar recurso à Assembleia Geral de pleitos recusados ou negados por  

decisão dos órgãos do Colegiado; 

 

2 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA  

 

• Janeiro/2021 

 

O Coordenador do Apoio Institucional do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins 

– Cosems/TO Sr. Francisco Rubens Pereira da Silva em 

entrevista no dia 21 de janeiro de 2021, para a TV Anhanguera, 

falou sobre a divulgação das vagas para profissionais da saúde 

são 25 vagas em 17 municípios. É o acompanhamento do 

Cosems nas 8 Regiões de Saúde, através dos Apoiadores que 

fazem a interlocução e articulação junto aos Gestores 

Municipais. Após o levantamento as vagas para Médicos, Enfermeiros, Psicólogos e Farmacêutico são 

divulgadas no site do Cosems/TO cosemsto.org.br, redes sociais e canais tele visíveis. 

 

Durante o período de atividade a Diretoria Executiva, reuniu desta segunda-feira, 25 de janeiro de 

2021, às 09h, no auditório da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde ocorreu a primeira 

FIGURA 1 – COORDENADOR DO APOIO 

INSTITUCIONAL- COSEMS/TO 

http://cosemsto.org.br/
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reunião da Diretoria do COSEMS-TO em 2021. Na ocasião o Presidente Jair Pereira Lima SMS/de 

Nova Olinda, Renato Donizeti Ficher/SMS de Miranorte, Amilton Pereira Lopes/SMS de Itapiratins, 

Valeria Silva Paranaguá/SMS de Palmas, Mariana Coelho Silva/SMS de Dueré, Rondinelly da Silva e 

Souza/SMS de Caseara, Maria Dores Abreu Farias/SMS de Sítio Novo, Laércio Batista Nunes/Lizarda, 

Rosewelt Fernandes Cormineiro/SMS, Lucione de Oliveira Negre /SMS Monte Carmo, Francisco 

Rubens Pereira Silva e os Diretores e Diretoras presentes agradeceram a presença de todos. Os pontos 

que foram apresentados na Reunião. Análise dos critérios de rateio de recurso da Portaria GM/MS Nº 

3.896 de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a transferência de recurso financeiros aos Estados 

e distrito Federal, para o enfrentamento das demandas internacional geradas pela emergência da saúde 

pública de importância internacional causadas pelo novo Coronavírus, Substituição da 3ª da indicação 

do Conares e 19º Encontro/AcolheSUS 2021.   

 

 

Encontro de Gestores da Saúde da Região do Cerrado Tocantins Araguaia realizar em Guaraí foi sede 

da 1ª Reunião dos Gestores da Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia, no dia 26 de janeiro de 

2021, com o objetivo de acolhimento aos novos gestores de 2021.  

 

O encontro foi promovido pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins 

(COSEMS-TO). A prefeita de Guaraí, Fátima Coelho, deu início à programação com boas-vindas aos 

novos secretários municipais da região. “A Prefeitura de Guaraí está à disposição do Cosems-TO, dos 

municípios, para desenvolvimento e melhorias nas gestões da saúde”. Anfitrião do encontro, o 

Secretário Municipal da Saúde de Guaraí, Emival Nunes da Fonseca, falou das dificuldades 

FIGURA 2 - REUNIÃO EXECUTIVA DO COSEMS/TO. 
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enfrentadas pelos gestores. “Precisamos entender as melhores soluções técnicas para a gestão, com 

soluções que tragam benefícios dos serviços ofertados para a população dos nossos municípios”. 

 

A iniciativa do Conselho de 

Secretarias Municipais de 

Saúde - Cosems é de oferecer 

suporte técnico no sentido de 

garantir aos gestores uma 

ferramenta para que eles 

conduzam suas gestões da 

melhor forma possível. 

“Apoio para que os gestores 

não tenham problemas 

futuros por falta de 

conhecimento”, disse o Diretor Administrativo do Cosems, Amilton Pereira Lopes, Secretário 

Municipal de Saúde de Itapiratins. Participaram do encontro, os secretários municipais de saúde dos 

seguintes municípios Guaraí, Colméia, Itapiratins, Tupiratins, Goianorte, Bandeirantes, Bernardo 

Sayão, Brasilândia, Colinas, Centenário, Tupirama, Itacajá, Recursolândia, Santa Maria, Bom Jesus, 

Juarina, Arapoema e Pequizeiro.  

 

Reunião da Diretoria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, a realizou -se no dia 

27 de janeiro de 2021, (quarta-feira) as 14h, em Brasília/DF. Participou da Reunião o Secretário 

Municipal de Saúde de Caseara/TO o Sr. Rondinelly da Silva Souza.  Os pontos que foram abordados 

na pauta: Cronograma de Acolhimento dos Novos Gestores, Auditoria Conselhos de Secretarias 

Municipais de Saúde dos 27 estados., Campanha de Imunização /ImunizaSUS, E-SUS 

FIGURA 3 - 1ª REUNIÃO DOS GESTORES DA REGIÃO DE SAÚDE CERRADO TOCANTINS 

ARAGUAIA 

 

FIGURA 1 - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 
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Notifica/Alimentação, Comitê de Governança da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 e 

Pauta da Comissão Intergestores Tripartite - CIT 

 

Eleições Cosems Biênio 2021/2023, foi registrada na tarde de sexta-feira dia 29 de janeiro de 2021, na 

sede do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, a chapa” COSEMS Autêntico e 

Representativo”, que concorrerá na eleição para a Diretoria do COSEMS-TO. Ela foi a única chapa 

registrada dentro do período estabelecido pelo regulamento eleitoral. A votação está prevista para 

ocorrer no dia 24 de fevereiro. Os membros da Chapa registrada são: Presidente: Rondinelly da Silva 

e Sousa (Caseara), 1ª. Vice-presidente: Jair Pereira Lima (Piraquê), Diretoria Administrativa: Maria 

das Dores Abreu Farias (Sitio Novo), Diretoria de Comunicação: Mariana da Silva Coelho (Dueré), 

Adjunto da Diretoria de Comunicação: Ana Paula dos Santos Andrade Abadia (Araguaína), Diretoria 

Financeira: Amilton Pereira Lopes (Itapiratins), Adjunto da Diretoria Financeira: Renato Donizeti 

Ficher (Miranorte), Diretoria de Descentralização e Regionalização: Wilkey Fernando Lourenço 

Oliveira (Cristalândia), Adjunto da Diretoria de Descentralização e Regionalização: Cleber Flavio de 

Paula Teixeira (Arraias), 1º Conselheiro Titularh Laércio Batista Nunes (Lizarda), 2º Conselheiro 

Titularh Sinvaldo dos Santos Moraes (Mateiros), 3º Conselheiro Titularh Yatha Andreson Pereira 

Maciel (Augustinópolis), 1º Conselheiro Suplente: Israel Leite Furtado (Dianópolis), 2º Conselheiro 

Suplente: Samara dos Santos Rezende Feitosa (Bandeirante), 3º Conselheiro Suplente: Jussicleide 

Borges Araújo (Talismã). 

 

 

 

FIGURA 4 - MEMBROS DA CHAPA “AUTÊNTICO E REPRESENTATIVO” ELEIÇÕES COSEMS BIÊNIO 2021/2023. 
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• Fevereiro/2021 

 

Reunião virtual “Comissão Regional de Acompanhamento e Reverificação da Eliminação do Sarampo 

e da Rubéola, tem com o intuito de discutir sobre a 

elaboração do “Relatório de País”, proposto pela 

OPAS para todos os países e que foi discutido em 

reunião virtual este ano com a “Comissão Regional 

de Acompanhamento e Reverificação da Eliminação 

do Sarampo e da Rubéola”, esteve presente a 

Secretária Executiva do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Tocantins a Sra. 

Anna Crystina Mota Brito Bezerra, na 

videoconferência no dia 02 de fevereiro 2021 no período de 09h às 12h30. 

 

O Presidente do COSEMS-TO, Jair Pereira Lima, recebeu 

nesta quinta-feira, 04, em Palmas, o Coordenador do 

Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins Sebastião 

de Gois Barros. Na pauta o “Fortalecimento da Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no 

Tocantins”, por meio da participação no AcolheSUS e nas 

CIRs. Também estavam presentes o Coordenador do Apoio 

Institucional do Cosems/TO, Francisco Rubens Pereira da 

Silva, a Apoiadora do DSEI, Aurimar Gonçalves Souza e o 

Chefe da DIASI/TO Luscleide Nazareno Mota. 

 

Dando continuidade à agenda do Cosems/TO no dia 

04 de fevereiro de 2021, o Presidente do Cosems/TO 

Sr. Jair Pereira Lima e o Diretor Financeiro Sr. 

Rondinelly da Silva e Sousa e a Coordenadora 

Administrativa Financeira Srª. Luciana de Sousa 

Miranda Gomes, participaram da Reunião de 

Conclusão da Auditoria com Sr.ª Tainara Vargas 

Auditora da empresa MRP Auditoria e Consultoria, 

FIGURA 5 - REUNIÃO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO. 

FIGURA 6 - REUNIÃO COM DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL 

INDÍGENA. 

FIGURA 7 - REUNIÃO DE CONCLUSÃO DA AUDITORIA 
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onde a mesma inspecionou as atividades e os registros da contabilidade e analisou a veracidade e 

consistência das operações financeiras desenvolvidas pelo Conselho. Constatou que as atividades estão 

de acordo com o que foi previamente estabelecido e fez as devidas ponderações diante das 

apresentações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.   

 

A Secretária Executiva do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do 

Estado Tocantins – Cosems/TO, a Sra. 

Anna Crystina Mota Brito Bezerra e 

Coordenador do Apoio Institucional, o Sr. 

Francisco Rubens da Silva, participaram 

no dia 10 de fevereiro de 2021, do I Fórum 

de Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis, via plataforma virtual. O 

Fórum contou com participação virtual de 

representantes dos órgãos intersetoriais do Governo, representantes dos Estados e Municípios, 

pesquisadores e sociedade civil. Teve como objetivo discutir as perspectivas e os desafios para a 

Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis em tempos de pandemia.   

 

Dando continuidade agenda das atividades a equipe 

Técnica, reuniu no dia 10 de fevereiro de 2021, às 

09h, na sala do Conselho das Secretarias Municipais 

de Saúde do Estado do Tocantins, com objetivo de 

organizar e executar o AcolheSUS – Acolhimento aos 

Novos Gestores e o 19° Encontro de Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Tocantins. Na 

ocasião, Anna Crystina Mota Brito Bezerra/ 

Secretária Executiva do Cosems/TO, Valeria Silva 

Paranaguá/SMS de Palmas, Francisco Rubens 

Pereira/Coordenador do Apoio do Cosems/TO, Luciana de Sousa Miranda Gomes /Coordenadora 

Administrativa e Financeira do Cosems/TO e as Apoiadoras Luci Aparecida V. de Lara e Maria da 

Conceição M. Farias Rêgo. 

FIGURA 9 - REUNIÃO TÉCNICA COM EQUIPE DO COSEMS-TO 

FIGURA 8 - DO I FÓRUM DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS, 
VIA PLATAFORMA VIRTUAL. 
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A Reunião do Conselho Fiscal do COSEMS/TO aconteceu no 11 de fevereiro de 2021, onde os 

representantes do Conselho Fiscal do COSEMS-TO, se reuniram para apreciar as contas do 3º 

Quadrimestre de 2020. Estavam presentes o Conselheiro Sr. Laércio Batista Nunes /Secretário 

Municipal de Saúde Lizarda, Sra. Conselheira Viviana Naves Sales /Secretária Municipal de Saúde de 

Santa Rita e o Conselheiro Sr. Rosewelt Fernandes Cormineiro / Secretário Municipal de Saúde de 

Muricilândia. (sem registro fotográfico). 

 

A 2ª Reunião da Câmara Técnica de Gestão do 

SUS do ano de 2021, aconteceu no 11 de 

fevereiro de 2021 (quinta-feira), às 15hs, de 

forma híbrida, na Sala de Weconfêrencia da 

Superintendência Estadual do Ministério da 

Saúde. A 1° Reunião foi cancelada devido 

alguns problemas técnicos de audio e som. O 

objetivo da reunião foi discutir e adequar os 

critérios para a descentralização e distribuição do 

recurso financeiro de forma mais equânime para os municípios conforme Portaria GM/MS N° 3896 

de 30 de dezembro de 2020, custeio MAC destinado ao enfrentamento da Covid-19. Os representantes 

do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

do Estado do Tocantins – COSEMS/ TO o Diretor 

Financeiro Sr. Rondinelly da Silva e Souza – SMS 

de Caseara, Renato Donizeti Ficher – SMS de 

Miranorte, Amilton Pereira Lopes – SMS de 

Itapiratins e a Secretária Executiva do Cosems a 

Srª. Anna Crystina Mota Brito Bezerra e 

representantes da SES/TO. 

 
FIGURA 11 - MEMBROS CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO SUS. 

FIGURA 10 - 2º CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO SUS. 
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A Secretária Executiva do Cosems/TO, Sr.ª. Anna Crystina Mota Brito Bezerra, em entrevista 

no dia 12 de fevereiro de 2021, para a TV Anhanguera, relata que a divulgação das vagas para 

profissionais da saúde é um trabalho realizado pelo conselho para auxiliar os Secretários e Secretárias 

Municipais de Saúde do Tocantins, e que o estado está com 

déficit de médicos devido o enfrentamento da pandemia da 

Covid-19, e as contratações também são para Estratégia da 

Família e Atenção Básica que são a porta de entrada do 

“SUS”. São 79 vagas em 27 municípios e os interessados 

podem entrar em contato com os gestores municipais. As 

vagas e contatos estão disponíveis no site cosemsto.org.br. 

 

O Presidente do Cosems/TO Sr. Jair Pereira Lima a Secretária Executiva do Cosems a Sr.ª. Anna 

Crystina e o Coordenador do Apoio Institucional o Sr. Francisco Rubens da Silva, participaram na 

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, em Palmas, de uma reunião com a Superintendente Sr.ª. 

Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho na Vigilância em Saúde. Na ocasião foi discutida a inserção 

das doses aplicadas da vacina contra Covid-19 no Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunizações (Novo SIPNI), o Painel de Vacinação do Estado, o Calendário de distribuição das vacinas, 

entre outros assuntos. 

 

FIGURA 13 - REUNIÃO DIRETORIA COSEMS E SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

FIGURA 12 - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO 

COSEMS/TO 

http://cosemsto.org.br/
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O Presidente do Cosems/TO Sr. Jair Pereira 

Lima – SMS de Nova Olinda, O 1° Vice-

Presisdente Sr. Lucione Negre de Oliveira – 

SMS de Monte do Carmo do Tocantins e a 

Secretária Executiva do Cosems a Srª. Anna 

Crystina Mota Brito Bezerra e representantes da 

SES/TO. Participaram da 3ª Reunião da Câmara 

Técnica de Gestão do SUS no dia 18 de fevereiro 

de 2021(quinta-feira), as 14h30hs na sala de 

reunião do Cosems/TO e de forma hibrida, O 

objetivo da Reunião foram discutir os critérios da Portaria GM/MS N° 3896 de 30 de dezembro de 

2020, custeio MAC destinado ao enfrentamento da 

Covid-19, descentralização e distribuição do 

recurso para contemplar os municípios que dispõe 

de leitos clínicos em HPP´s e UPA´s específicos 

para assistência a pacientes da Covid-19 e que não 

tem nenhum custeio especifico, e estão onerados 

com a manutenção dos mesmos desde o inicio da 

Pandemia.  

 

A 1ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO do ano de 2021, aconteceu no 

dia de 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira, as 09h, respeitando as medidas de prevenção da transmissão 

do novo Coronavírus. Foram informados aos 

Gestores(as) e disponibilizado um link de acesso 

disponibilizado logo pela manhã. Para acompanhar 

Reunião eram necessários que o aplicativo esteja 

baixado em seu celular ou computador. Foram 

apresentados pontos de pauta para pactuação e 

aprovação, pontos de pauta para apresentação e 

homologação e pontos de pautas para informes. 

Participou presencialmente na sede do Cosems a 

Secretária Executiva a Sr.ª Anna Crystina Mota 

FIGURA 14 - MEMBROS DA CÂMARA TÉCNICA DE 

GESTÃO DO SUS. 

FIGURA 15 – MEMBROS DO COSEMS (PRESENCIAL). 

FIGURA 16 - 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/TO. 
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Brito Bezerra de forma remota o Diretor Financeiro o Sr. Rondinelly da Silva e Sousa/ SMS de 

Caseara, representando o Conselho. Representando a Secretaria Estadual de Saúde/SES-TO a Sr.ª. 

Luiza Regina Dias Noleto/ Superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico.  

 

O Diretor Administrativo do Cosems/TO, o Sr. 

Amilton Pereira Lopes /SMS de Itapiratins, 

representou o Cosems/TO, no dia 24 de fevereiro 

as 16h, em uma Reunião Virtual do Conselho 

Nacional de Representantes Estaduais – 

CONARES. Entre os vários assuntos debatidos, 

estava o enfrentamento à COVID-19 com foco na 

importância da vacinação. 

 

19º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO TOCANTINS, com o 

tema “Acolhimento aos Novos Gestores AcolheSUS”. 

 

O Presidente Jair Pereira Lima, representando a Diretoria do COSEMS, o Presidente do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Willames Freire, o Secretário de Estado 

da Saúde Luiz Edgar Leão Tollini, o Superintendente Estadual do Ministério da Saúde Relmivam 

Milhomem, o Presidente do Conselho Estadual de Saúde (CES), Mario Benício dos Santos e o 

Coordenador Substituto o Distrito Sanitário Estadual Indígena (DSEI) Valterir Matias, compuseram a 

mesa de abertura do 19º 

Encontro de Gestores. Durante 

seu pronunciamento o 

Presidente do COSEMS-TO, 

agradeceu a presença de todos 

os Secretários e Secretárias 

Municipais de Saúde do Estado 

do Tocantins e das autoridades 

presentes na reunião.  

 

Ele também deixou sua mensagem de agradecimento por sua passagem como Presidente da instituição 

e se colocou à disposição de todos e todas. “Aos novos Gestores, esse momento de Acolhimento é 

FIGURA 17 - REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO NACIONAL DE 

REPRESENTANTES ESTADUAIS – CONARES. 

FIGURA 18 - 19º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 

TOCANTINS, COM O TEMA “ACOLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES: 

ACOLHESUS”. 
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voltado principalmente para vocês. Eu tenho certeza de que quem assumiu essa pasta dará conta. A 

gente tem que gostar, porque não tem dia e não tem hora, nem feriado. Temos que estar juntos e o 

COSEMS está inteiramente ao dispor para ajudar naquilo que for possível”, afirmou. 

 

Para o Presidente do CONASEMS, Willames Freire, que palestrou sobre o tema “Desafios e 

Perspectivas da Gestão do SUS para o ano de 2021”, a judicialização, a atenção primária, os mais 

médicos, a regionalização entre outras demandas, são adversidades que serão enfrentadas pelos 

Gestores. “Mas o maior desafio no momento é o enfretamento ao Coronavírus, a vacinação, lidar com 

incertezas e tranquilizar a população de que a vacina vai chegar”, ressaltou. 

 

Freire também direcionou um momento de sua fala aos novos gestores que assumiram em 2021. No 

Tocantins, Estado com 139 municípios, cerca de 70% dos Secretários Municipais de saúde assumiram 

este ano.  “Vocês estão cuidando da Secretaria mais importante de um município, a pasta que cuida da 

vida as pessoas. Ser secretário de saúde não é fácil e os desafios são enormes. A vocês que estão 

assumindo pela primeira vez não tenham medo. Encarem o desafio como oportunidade de melhorar a 

saúde da população”, declarou. 

 

Em sua fala, o de Estado da Saúde Luiz Edgar Leão Tollini também deu boas-vindas aos novos 

Secretários Municipais de Saúde e falou sobre a importância de enfrentar em conjunto os desafios 

impostos. “Todos fazemos parte de uma mesma rede que é tripartite. União, Estado e Municípios têm 

a sua responsabilidade e precisamos fazer a nossa parte, mesmo com poucas condições. Toda 

Secretaria precisa entregar uma resposta rápida à nossa comunidade”, disse. 

 

O evento 

O AcolheSUS 2021 ocorreu na terça-feira, 23, em Palmas de forma semipresencial, devido ao aumento 

significativo de casos da COVID-19 e ao Decreto Municipal de Palmas nº 1.996 de 19 de fevereiro de 

2021, que estabelece regras para realização de eventos. Somente os componentes da Mesa estiveram 

presentes. Já os Secretários e Secretárias Municipais de Saúde acompanharam o evento virtualmente. 

 

Eleição também será virtual 

A Assembleia Geral Ordinária, momento em ocorreu a eleição da nova Mesa Diretoria e Conselho 

Fiscal do COSEMS-TO para o próximo biênio, também foi realizada de forma virtual nesta terça-feira, 

23 de fevereiro, logo após a programação do AcolheSUS. 
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O Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS/TO, o Sr. Rondinelly da 

Silva e Souza/ SMS de Caseara, convocou para 1º Reunião Administrativa reunindo a Diretoria 

Executiva do Conselho, Equipe Administrativa 

Financeira, Equipe do Apoio Institucional e 

Secretaria Executiva do Cosems, no dia 24 de 

fevereiro de 2021, às 10h, na sede do Cosems. Na 

ocasião estavam presentes os Diretores: Sr. 

Amilton Pereira Lopes/SMS de Itapiratins, e a 

Diretora Administrativa Sr.ª Maria das Dores 

Abreu Farias/ SMS de Sitio Novo, foram 

apresentados pontos na Reunião de suma 

importância para o crescimento da instituição e 

fortalecimento das equipes, encaminhamentos como melhoria do Site, Reuniões administrativa 

mensal, fortalecimento do Cosems sobre alimentação do SIPNI, criar vacinômetro dos municípios, 

capacitação dos Apoiadores no E-SUS, informações sobre a visita ao Cosems de Minas Gerais em 

busca de conhecimento sobre Consorcio, Cosems avançando nas parcerias com Associação 

Tocantinense de Municípios -ATM/TO e  Secretária Estadual de Saúde - SES /TO.  

 

 

FIGURA 19 - FIGURA 18 - NOVA MESA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO COSEMS-TO. 

FIGURA 20 - 1º REUNIÃO ADMINISTRATIVA 
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• Março/2021 

 

A 1ª Reunião Ordinária da Comissão 

Intergestores Regional (CIR) de 2021, 

que aconteceu de forma online, em 

março de 2021, conforme as regiões de 

saúde. Ressaltamos que houve a 

presença com pontualidade e a 

participação efetiva dos membros CIR, 

bem como, a participação no período 

integral da reunião, da representatividade municipal (gestores, suplentes e técnicos) de todos os 

municípios das regiões de saúde, que contribuiu com o desenvolvimento da reunião e o fortalecimento 

da governança regional. 

 

O Cosems/TO aderiu, na sexta-feira 05 de março, ao movimento “Unidos pela Vacina” no Tocantins. 

A adesão ocorreu durante uma reunião virtual com a presença do presidente da Associação Comercial 

e Industrial de Palmas (ACIPA), Joseph Madeira, do secretário executivo da Associação Tocantinense 

de Municípios (ATM), Jailton Bezerra, da representante do Grupo “Mulheres pelo Brasil” em Palmas, 

Valéria Mota, e de técnicos do Conselho. 

 

Na ocasião, o Presidente do COSEMS-TO, Rondinelly da Silva e Souza, agradeceu o convite para se 

unir ao movimento. Ele também colocou toda a equipe técnica do Conselho à disposição para realizar 

o levantamento de informações necessárias, com o objetivo final de auxiliar as secretarias de saúde 

municipais. 

 

“Estamos passando por um momento muito difícil e sabemos que a união de forças é importante para 

que possamos alcançar nossos objetivos. Toda e qualquer ação que venha a beneficiar o trabalho dos 

nossos Secretários e Secretárias de Saúde do Tocantins terá o apoio do nosso Conselho. Contem com 

a gente para ajudar no que estiver ao nosso alcance”, declarou. 

 

O COSEMS-TO é a entidade que possui a maior rede de comunicação junto às Secretarias Municipais 

de Saúde do Tocantins. Atualmente existem oito regiões de saúde no Estado Bico do Papagaio, Médio 

Norte, Cerrado Tocantins Araguaia, Capim Dourado, Amor Perfeito, Cantão, Sudeste e Ilha do 

FIGURA 21 - CALENDÁRIO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

INTERGESTORES REGIONAL (CIR). 
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Bananal. Para uma melhor efetividade dos trabalhos junto aos municípios, o Conselho coordena um 

grupo de apoiadores que estão divididos para atender, respectivamente, cada uma dessas regiões. 

 

“Temos contato direto com os Gestores de Saúde e damos total suporte em todas as questões que são 

necessárias. Um trabalho que fortalece não só as Gestões, mas o atendimento aos usuários do Sistema 

Único de Saúde, que é uma das nossas prioridades”, explicou a diretora de Comunicação do COSEMS-

TO, Mariana Coelho, que também é secretária de Saúde de Dueré. Também participou da reunião a 

Diretora Administrativa do COSEMS e Secretária de Saúde de Sítio Novo, Dora Farias. 

 

Questionário 

O questionário aplicado às prefeituras, normalmente a quem responde pela Secretaria Municipal de 

Saúde, visa levantar dados precisos acerca das condições estruturais de cada estado, cidade e município 

para receber as vacinas. A partir dessas informações, um plano de ação será traçado para cada 

realidade. 

 

Sobre o “Unidos pela Vacina” 

Idealizado e criado pela empresária Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza, a criação do Unidos 

Pela Vacina, movimento que quer facilitar a distribuição do imunizante contra a Covid-19 para todos 

os brasileiros até setembro. A ideia é usar a influência dos empresários envolvidos no projeto para 

resolver problemas como falta de insumos para produção de vacinas, seringas e agulhas ou dificuldade 

de transporte dos imunizantes. 

Além do time de empresários, que conta com nomes como Walter Schalka, CEO da Suzano, e Paulo 

Kakinoff, presidente da Gol, a ação também 

une forças com as 75 mil voluntárias do 

Grupo Mulheres do Brasil, que 

potencializam suas vozes unindo-se a 

entidades como o Instituto de 

Desenvolvimento do Varejo (IDV), a 

Associação Brasileira de Redes de 

Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e a 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

 

 

FIGURA 22 - REUNIÃO ONDE COSEMS/TO ADERIU AO MOVIMENTO 

“UNIDOS PELA VACINA”. 
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O Cosems/TO participou do encontro com 

o Presidente do Cosems/MG, Sr. Eduardo 

Luiz da Silva, e o Presidente do Colegiado 

de Secretários Executivos dos Consórcios 

Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais 

(COSECS/MG), Sr. Narcélio Alves Costa. 

 

O Secretário de Estado Adjunto, Marcelo 

Cabral, destacou a importância do espaço de 

troca entre os estados, para o aperfeiçoamento e qualificação dos serviços ofertados pela rede pública 

de saúde.  

De acordo com o subsecretário de Gestão Regional, Darlan Thomaz Pereira, a ocasião possibilitou um 

espaço de debate e troca de experiências sobre consorciamento entre municípios para consecução de 

ações em saúde. 

 

O Presidente do COSEMS Tocantins, Sr. Rondinelly da Silva/ SMS de Caseara, destacou que a 

comitiva foi formada com representantes das diferentes regiões de saúde do estado. “O objetivo é que 

possamos levar o máximo de informação possível, para voltarmos com uma ideia mais clara quanto ao 

que atingir. 

 

FIGURA 23 - ENCONTRO COM PRESIDENTE DO CONSELHO DE SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (COSEMS/MG). 

FIGURA 24 - COMITIVA COM OS REPRESENTANTES DAS DIFERENTES REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS. 



 

 
21 

O Diretor Executivo CONSURGE, Sr. Narcelio Alves Costa, reforçou a importância da participação 

do estado na melhora da resposta apresentada pelos consórcios à população. 

 

Ainda o Diretor de Articulação de Consórcios Inter federativos da SES-MG, Antônio Cipriano das 

Neves Silva, apresentou o histórico de ações e parcerias realizadas de 2006 até o momento.  

 

A 1ª Reunião Ordinária da comissão de Integração Ensino-Serviço/ Comissão Intergestores Bipartite 

do Estado do Tocantins – CIES/CIB/TO, aconteceu no 09 de março de 2021 pela plataforma online. 

Foram apresentando a Pauta com os seguintes itens: Repactuação de recursos financeiros da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde- PNEPS, Calendários anual da CIES/CIB/TO, Relatório 

Anual de gestão 2020 e Edital/SES/SGPES Nº01/2020. O Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde do Estado do Tocantins – Cosems esteve presente com o representante o Sr. Lucione Negre 

Oliveira/ Secretário Municipal de Saúde de Monte do Carmo (Sem foto). 

 

O Cosems/TO, participou de uma reunião junto a Secretaria de Atenção Primária (SAPS) do Ministério 

da Saúde no dia 16 de março de 

2021 as 14h00hs, como parte do 

processo de apoio aos gestores 

estaduais e municipais, o 

Ministério da Saúde realizou 

uma visita Técnica ao Estado do 

Tocantins com foco no 

fortalecimento da Atenção 

Primária no contexto da 

Pandemia da COVID-19. O 

objetivo desta visita é 

discutirmos as necessidades locais. Participou do acompanhamento à Secretaria Municipal de Saúde 

de Palmas e Reunião a Secretária Executiva Sra. Anna Crystina Mota Bezerra. 

 

FIGURA 25 - VISITA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PALMAS. 
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A Secretária Executiva do Cosems/TO, Sr.ª. Anna Crystina Mota Brito Bezerra em entrevista no dia 

16 de março de 2021, para a TV Anhanguera, explicou sobre o trabalho das Secretarias Municipais de 

Saúde do Tocantins e os esforços dos Gestores em atender as 

demandas em saúde que aparecem. Quando uma situação é 

agravada, e precisa ser encaminhada para a alta 

complexidade, a regulação é feita com a máxima urgência. 

Porém, devido ao contexto de superlotação nos Hospitais de 

Referência, pode ocorrer demora no atendimento de 

pacientes de municípios menores. Portanto: Se proteja! A 

situação é grave, se você ou quem você ama precisar de leito 

clinico este momento será muito difícil de conseguir, imagina uma UTI. Use máscara, higienize as 

mãos, mantenha o distanciamento social e se possível permaneça em casa.  

 

A 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores 

Bipartite – CIB/TO do ano de 2021, aconteceu no dia de 

18 de março de 2021 (quinta-feira) a partir das 09h, 

respeitando as medidas de prevenção da transmissão do 

novo Coronavírus. Foram informados aos Gestores(as) e 

disponibilizado um link de acesso logo pela manhã. Para 

acompanhar Reunião eram necessários que o aplicativo 

esteja baixado em seu celular ou computador. Foram 

apresentados pontos de pauta para pactuação e aprovação, 

pontos de pauta para apresentação e homologação e 

pontos de pautas para informes. Participou presencialmente na sede do Cosems o Presidente do 

Cosems/TO Sr. Rondinelly Silva e Sousa /SMS de Caseara, o 1° Vice-Presidente Sr. Jair Pereira Lima 

– SMS de Nova Olinda, o Sr. Amilton Pereira Lopes /SMS de Itapiratins o 1° Conselheiro Fiscal 

Suplente o Sr. Israel Leite Furtado / SMS de Dianópolis e a Secretária Executiva do Cosems/TO a Sr.ª 

Anna Crystina Mota Brito Bezerra. 

FIGURA 27 - MEMBROS QUE PARTICIPARAM DE 

FORMA PRESENCIAL NA 2º REUNIÃO (CIB/TO). 

FIGURA 26 - ANNA CRYSTINA MOTA BRITO 

BEZERRA - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO COSEMS/TO 
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O Cosems/TO, recebeu no dia 18 de março de 2021 (quinta-feira) as 15hs, a Visita Técnica da 

Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, acompanhados de membros da 

Superintendência da Saúde de Palmas. O objetivo desta visita é discutirmos as necessidades locais, 

como parte do processo de apoio aos 

gestores estaduais e municipais, o 

Ministério da Saúde realizou uma visita 

Técnica ao Estado do Tocantins com o 

foco no fortalecimento da Atenção 

Primária no contexto da Pandemia da 

COVID-19. Participaram da Reunião o 

Presidente do Cosems/TO Sr. 

Rondinelly Silva e Sousa, a Secretária 

Executiva Sra. Anna Crystina Mota 

Bezerra, e o Coordenador a e Francisco 

Rubens. 

 

FIGURA 28 - MEMBROS QUE PARTICIPARAM DE FORMA VIRTUAL NA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE (CIB/TO). 

FIGURA 29 - VISITA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO 

COSEMS/TO. 
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O Presidente do Conselho das Secretarias 

Municipais de Saúde – COSEMS/TO, o Sr. 

Rondinelly da Silva e Sousa/ SMS de Caseara. 

Participou da 2º Reunião Administrativa com a 

Equipe Administrativa Financeira, Equipe do 

Apoio Institucional e Secretaria Executiva do 

Cosems, no dia 18 de março de 2021, às 17h, na 

sede do Cosems. Na ocasião estavam presentes 

os Diretor Financeiro Sr. Amilton Pereira 

Lopes/SMS de Itapiratins, foram apresentados 

pontos na Reunião de suma importância para o 

crescimento da instituição e fortalecimento das equipes, avaliação da reunião anterior, apresentação da 

nova funcionária Déborah Rodriguês - Recepcionista e mudança de setor da funcionária, Divana Lopes 

– Assistente Administrativo. Resolutividade na divisão dos 15 milhões, abertura de parceiros (ATM), 

visibilidade do Cosems com Entrevistas, contribuição do Cosems na Campanha “Unidos pela Vacina” 

e visita ao Cosems de Minas Gerais sobre o Consorcio Intermunicipal de Saúde.  

 

Reunião sobre distribuição de medicamentos IOT disponibilizados pelo Ministério da Saúde, realizada 

no dia 22 de março de 2021, pela plataforma online, tendo como representantes o Presidente do 

COSEMS-TO Sr. Rondinelly da Silva e Sousa e a Secretária Executiva Srª. Anna Crystina Bezerra 

Mota Brito. Na pauta, Consenso da 

Distribuição de Fármacos para Intubação no 

Âmbito do Combate à Pandemia de COVID-

19. Conforme recomendação do Conass e 

Conasems as quantidades distribuídas pelo 

MS devem ser de forma linear a todas as 

SMS no atendimento de unidades de saúde 

especificas em munícipios que realizam o 

procedimento de IOT na assistência aos 

pacientes de COVID-19.  

 

FIGURA 31 - REUNIÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS IOT. (REPRESENTANTES COSEMS-TO). 

FIGURA 30 - 2º REUNIÃO ADMINISTRATIVA 
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O COSEMS juntamente com sua equipe técnica ao fazer um levantamento referente aos serviços de 

saúde habilitados e que possuem leito clínicos e de 

UTI realizando procedimento de IOT, constatou a 

necessidade do suporte dos medicamentos cedidos 

pelo MS. Após diálogo estabelecido pelo COSEMS 

E SES, tendo em vista que o estado gerencia a maior 

parte dos leitos localizados nos Hospitais Regionais 

e que alguns municípios gerenciam seus próprios 

leitos no serviço de saúde municipal, a distribuição 

total de medicamentos ocorrerá da seguinte forma 

60% cedidos a Assistência Farmacêutica Estadual e 40% aos respectivos municípios: Palmas, 

Araguaína, Gurupi, Monte do Carmo, Lagoa da Confusão e Tocantinópolis. 

Reunião da Diretoria do Cosems com a 

Superintendência de Vigilância Sanitária, 

realizada no dia 23 de abril de 2021 na sala de 

reuniões do Cosems e pela plataforma online. 

Participaram da reunião o Presidente do 

COSEMS-TO o Sr. Rondinelly da Silva e Sousa a 

Secretária Executiva Srª. Anna Crystina Bezerra 

Mota Brito o Diretor Financeiro Sr. Amilton 

Pereira Lopes a Diretora de Comunicação Srª. 

Mariana da Silva Coelho a Adjunto da Diretoria de Comunicação a Srª. Ana Paula dos Santos Andrade 

Abadia, a Superintendência de Vigilância em Saúde Srª. Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho, 

Rosângela e a Assistente Administrativa Srª. Divana Lopes Bezerra Bandeira. Na pauta VACINAÇÃO 

COVID-19. Foram apresentados os seguintes informes: Apresentar o novo público-alvo e grupo 

prioritários para vacinação determinados pelo 

Ministério da Saúde a partir de agora povos de 

comunidades tradicionais quilombolas, que hoje 

existem quantitativo 6.551 no Tocantins; pessoas 

70 a 74 – 100%; pessoas 75 a 79 – 87%; orientação 

aos gestores sobre o novo campo de registo de 

justificar doses aplicadas fora do grupo prioritários; 

levantamento dos municípios que já vacinaram os 

FIGURA 32 - AFONSO PIVA SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA DE 

AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA E LOGÍSTICA/SAEL) 

FIGURA 34 - RONDINELLY DA SILVA E SOUSA (PRESIDENTE DO 

COSEMS-TO) 

FIGURA 33 - PERCILIANA JOAQUINA BEZERRA DE CARVALHO 

(SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE). 
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servidores; o sistema do integra estadual atualizar todos os dias por volta das 10h 

(http://integra.saude.to.gov.br/covid19/vacinometro). 

 

Foi solicitado encaminhamento para criar 

uma live com as apresentações por região 

de saúde (solicitar o apoio Institucional) e 

realização de outra reunião para dividir as 

demandas (Anna Crystina Mota Bezerra, 

Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho). 

 

Reunião sobre Estruturação da Rede de 

Saúde para enfrentamento da Covid-19 no 

município de Paraíso do Tocantins realizada dia 24 de março 

2021 na sala de reuniões do Cosems através do aplicativo 

zoom. Participaram da reunião o Presidente do Cosems Sr. 

Rondinelly da Silva e Sousa, a Secretária Executiva Srª. Anna 

Cristyna Bezerra Mota Brito, o Secretário de Saúde de Paraiso 

Arllérico André Silva, a Superintendente de Paraíso Lívia, o 

Diretor de Descentralização e Regionalização Sr. Wilkey 

Fernando Lourenço Oliveira, a Diretora Administrativa Maria 

FIGURA 35 - MEMBROS QUE PARTICIPARAM DE FORMA 

VIRTUAL. 

FIGURA 36 - MEMBROS QUE PARTICIPARAM DE FORMA VIRTUAL. 

FIGURA 37 - PRESIDENTE DO COSEMS-TO E 

COORDENADOR DO APOIO 

INSTITUCIONAL. 

http://integra.saude.to.gov.br/covid19/vacinometro
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das Dores Farias, o 1° Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal Sr. Israel Leite Furtado, o 2° Vice-

Presidente Sr. Lucione de Oliveira Negre. 

 

Na pauta foi apresentada a estrutura instalada em Paraíso, para atendimento da Região Cantão. Unidade 

Sentinela – funciona das 06h às 18h, com 4 médicos de segunda a sexta, atendendo média de 150 p/dia 

e das 18h às 23h com 2 médicos; 09 UBS e 17 equipes de ESF, com testagem para munícipes; 04 

consultórios médicos; Município não possui leito de estabilização; rede municipal não tem como 

ampliar estruturação de leitos Covid-19; hospital regional possui 47 leitos 43 leitos clínicos Covid-19 

e 04 leitos de estabilização. 

 

Foram apresentadas as seguintes propostas para encaminhamento: 

• Secretaria Municipal de Paraíso ceder 1 a 2 médicos para a Regional;  

• Estado contratualizar Hospital Modelo (particular) para implantação de UTI e ampliação de 

leitos de Covid-19; 

• Fazer divulgação pelo Cosems para contratação de médicos por parte da Sesau, para atuarem 

no Regional de Paraíso; 

• Rodízio de Médico para atuarem no Regional de Paraíso / Contratação por parte dos municípios 

da região (verificar legalidade e condição de cada município da região). 

 

O Presidente do COSEMS, Sr. Rondinelly da Silva e Souza/ 

SMS de Caseara, o 2º Vice-Presidente Lucione de Oliveira 

Negre/ SMS de Monte do Carmo, o Diretor de 

Descentralização e Regionalização Wilkey Fernando 

Lourenço/ SMS de Cristalândia, a Diretora de Comunicação 

Mariana Coelho / SMS de Dueré e o Coordenador do Apoio 

Institucional Sr. Francisco Rubens visitaram na quinta-feira, 

25, as Secretarias de Saúde de Porto Nacional e Gurupi. No 

primeiro município foram recebidos pela Secretária Lorena 

Martins e no segundo pelo ex-secretário de Saúde, Zander 

Luís, e pelo secretário interino Valdeci Alves. Nas visitas institucionais aos municípios, que são 

referências para as Regiões Amor Perfeito e Ilha do Bananal, foram verificadas as estruturas físicas 

FIGURA 38 - VISITA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL. 
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locais, capacidades instaladas 

(UPA's), demandas no 

enfrentamento a Covid19, entre 

outras necessidades das Gestões. É 

o COSEMS mais próximos das 

Secretarias!  

Reunião da Diretoria do Cosems 

com a Superintendência de 

Vigilância Sanitária, realizada no 

dia 29 de março de 2021 na sala de 

reuniões do Cosems pela plataforma online. Participaram da reunião o Presidente do COSEMS-TO o 

Sr. Rondinelly da Silva e Sousa a Secretária 

Executiva Srª. Anna Crystina Bezerra Mota Brito, o 

Coordenador do Apoio Institucional Sr. Francisco 

Rubens Pereira Silva, a Superintendência de 

Vigilância em Saúde Srª. Perciliana Joaquina Bezerra 

de Carvalho, a Diretora de Atenção Primária Srª. 

Laudecy Alves do Carmo Soares, a Assistente 

Administrativa Srª. Divana Lopes Bezerra Bandeira 

e o Assessor de Comunicação Sr. José Eduardo de 

Azevedo Gomes. Na pauta Vacinação Covid-19.  

 

O Presidente do O COSEMS/TO, Sr. 

Rondinelly da Silva e Souza/ SMS de 

Caseara e a Secretária Executiva Srª. 

Anna Crystina Bezerra Mota Brito 

participaram no dia 30 de março de 

2021 as 14h na sala de reuniões do 

Cosems pela plataforma online da 

Reunião da Rede Estadual de Triagem 

Neonatal do Tocantins, com a Laís 

Carvalho Quintanilha Mitt / Gerente 

FIGURA 40 - RONDINELLY DA SILVA E SOUSA (PRESIDENTE 

DO COSEMS-TO). 

FIGURA 39 - VISITA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GURUPI. 

FIGURA 41 - MEMBROS QUE PARTICIPARAM DE FORMA VIRTUAL. 
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de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência 

(GASPD) e Dayene Jessica A. de Oliveira - 

Coordenadora Estadual de Triagem Neonatal. 

Informando sobre as demandas dos Secretários 

Municipais de Saúde. Entre os assuntos 

debatidos estava a retomada da oferta do Teste 

do Pezinho que o Cosems/TO está empenhado 

em resolver essa questão.   

 

• Abril/2021 

 

No Tocantins, nove cidades registraram menos de 100 casos da Covid-19. O Diretor  de 

Descentralização e Regionalização do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – 

Cosems/TO, o Sr. Wilkey Fernando Lourenço, em 

entrevista na sexta-feira, 02 de abril, para TV 

Anhanguera, solicita a parceria da população contra a 

Covid-19, explica que a população precisa ajudar na 

questão de evitar aglomeração, visitas e viagens para fora 

do município ou Estado, ressalta que existe um trabalho 

de orientação que as Secretarias Municipais de Saúde 

vem fazendo constantemente em todos os municípios. 

 

O Presidente do COSEMS/TO, Sr. Rondinelly da Silva e Souza/ SMS de Caseara, a Secretária 

Executiva Srª. Anna Crystina Bezerra Mota Brito, o Diretor de Descentralização e Regionalização Sr. 

Wilkey Fernando Lourenço/ SMS de Cristalândia, a Diretora Administrativa Srª. Maria das Dores 

Abreu Farias/ SMS de Sitio Novo, a Diretora de Comunicação a Srª. Mariana da Silva Coelho/ SMS 

de Dueré. Participaram no dia 06 de abril de 2021 as 09h na sala de reuniões do Cosems presencial e 

pela plataforma online da Reunião Sobre os Encaminhamentos de Pacientes a Rede Hospitalar de 

Forma Não Regulada com os representantes da Diretoria de Regulação da Secretaria de Estado da 

Saúde- SES-TO a Srª. Celeste Moreira Barbosa e o Sr. Divino, para discutir ações de otimização do 

processo de regulação pelos municípios. 

 

FIGURA 42 - REUNIÃO DA REDE ESTADUAL DE TRIAGEM 

NEONATAL DO TOCANTINS. 

FIGURA 43 - DIRETOR DE DESCENTRALIZAÇÃO E 

REGIONALIZAÇÃO DO COSEMS/TO 



 

 
30 

O objetivo da reunião visa orientar o fluxo por 

meio do Núcleo de Regulação Covid-19 (NRC) 

com todos os Pontos de Atenção à Saúde para 

acesso dos pacientes aos leitos Covid-19, na 

ocasião foram estabelecidos encaminhamentos 

que vão auxiliar Secretários, médicos e técnicos 

a conduzir da melhor maneira possível o 

encaminhamento de pacientes para suas 

respectivas referências.  

 

De acordo com o Presidente do COSEMS-TO, Rondinelly da Silva e Sousa, uma das principais ações 

que serão realizadas é a de alinhamento entre Estado e Municípios, na forma de regular pacientes. uma 

capacitação profissional com todas as Gestões é necessária para essa padronização. “Precisamos 

orientar de forma objetiva a forma mais eficiente de regular nossos pacientes. Para isso é necessário 

que de forma conjunta, SES e COSEMS, façam treinamentos específicos junto às Secretarias 

Municipais de Saúde. Além disso, também é importante estreitar os laços entre as Gestões e os Núcleos 

Internos de Regulação (NIRs), que ficam dentro dos hospitais. Esse é outro ponto que deve ser levado 

em consideração durante as capacitações”. 

 

Conforme os encaminhamentos da reunião, ficou acordado que as capacitações para a padronização 

ocorrerão de forma regionalizada, isto é, em cada uma das oito regiões de saúde do Estado: Bico do 

Papagaio; Médio Norte; Cerrado Tocantins Araguaia; Capim Dourado; Amor Perfeito; Ilha do 

Bananal, Sudeste e 

Cantão. Assim que as 

datas estiverem 

disponíveis, as 

informações serão 

divulgadas às Secretarias 

Municipais de Saúde, com 

total suporte da equipe de 

Apoio e Administrativa do 

COSEMS-TO. 

FIGURA 44 - REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO, PARTICIPANTES DE 

FORMA PRESENCIAL. 

FIGURA 45 - REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO. REPRESENTANTES QUE PARTICIPARAM 

DE FORMA VIRTUAL. 
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O Conselho das Secretarias 

Municipais de Saúde do Tocantins 

– Cosems/TO participou na 

segunda-feira, 06 de abril, as 17h 

da Reunião com o movimento 

“Unidos pela Vacina”. 

Representando o Cosems/TO o 

Presidente Sr. Rondinelly da Silva 

e Sousa/SMS de Caseara e a 

Secretária Executiva Sr.ª Anna 

Crystina Bezerra Mota Brito. 

Representantes dos grupos como Sr.ª Marisa Cesar grupo Mulheres do Brasil, Sr. Joseph 

Madeira/ACIPA e o Presidente da Associação Tocantinense de Municípios- ATM, Sr. Diogo Borges. 

A reunião com objetivo de alinhamento das demandas e informações do movimento “Unidos Pela 

Vacina”, e também do Presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas - ACIPA, Sr. Joseph 

Madeira informou sobre as empresas que apadrinharam o Tocantins e como está o andamento dos 

insumos e equipamentos que serão doados para auxiliar os municípios na operacionalização da vacina 

contra a covid-19. 

 

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS-

TO, promoveu no dia 07 de abril de 2021 (quarta-feira) as 14h 

pela plataforma online a I Webconferência - Avaliação da 

campanha da vacinação contra a CODIV-19 no Tocantins. O 

encontro foi voltado para Secretários e Secretárias Municipais 

de Saúde do Estado. Participaram da reunião representando o 

Cosems/TO o Presidente Sr. Rondinelly da Silva e Sousa a 

Secretária Executiva Srª. Anna Crystina Bezerra Mota Brito. 

Representando a Secretaria de Estado da Saúde -SES-TO, por meio da Superintendência de Vigilância 

em Saúde (SVS) a Srª. Perciliana Bezerra e a Superintendência de Políticas de Atenção à 

Saúde/Diretoria de Atenção Primária (SPAS/DAP) a Srª. Laudecy Alves do Carmo Soares que 

prestaram orientações aos presentes na Webconferência.  

 

FIGURA 46 - REUNIÃO DO MOVIMENTO “UNIDOS PELA VACINA” 

FIGURA 47 - PRESIDENTE DO COSEMS-
TO, SR. RONDINELLY DA SILVA. 
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 Com o tema “Avaliação da campanha da 

vacinação contra a Covid-19 no Tocantins 

estratégias de aceleração da imunização nos 

municípios”. O Presidente do COSEMS-TO, 

Sr. Rondinelly da Silva e Sousa/SMS de 

Caseara, falou sobre a importância de se 

promover momentos como este, voltados para 

os Secretários Municipais de Saúde. Para ele, 

fortalecer as bases de enfrentamento é umas 

das formas mais eficientes de se combater a 

COVID-19. “O nosso objetivo é o de contribuir 

com cada municípios, trazendo informações via SES-TO de forma madura, como vimos hoje. Estamos 

felizes por mais esse passo dado e em breve teremos outras Webconferência, voltadas para as equipes 

de saúde. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para dar uma resposta digna para a nossa 

população nessa batalha”, disse. 

 

Para a Diretora Administrativa, Maria das Dores Abreu Farias/ SMS de Sitio Novo, o momento foi 

necessário não só para Gestores que já possuem experiência, mas principalmente para os novos 

Secretários e Secretárias de Saúde.  “Muitos estão à frente das Secretarias pela primeira vez e precisam 

de esclarecimentos como esse. Quero parabenizar toda a equipe do COSEMS, da SES e os presentes 

por esse momento. Que continuemos firmes e fortes”. 

 

A Superintendente de Vigilância em Saúde, Perciliana Bezerra apresentou uma análise do Banco de 

Dados da Campanha contra a COVID-19, com informações parciais, referente ao período de 20 de 

janeiro a 31 de março de 2021. Já a Diretoria da Atenção Primária, por meio de sua diretora Laudecy 

Alves do Carmo Soares e da enfermeira e técnica da DAP Anna Nunes Pereira Neta Farias, fizeram 

uma a avaliação da campanha da vacinação contra a CODIV-19 no Tocantins. Posteriormente dúvidas 

dos Gestores presentes foram esclarecidas pela equipe técnica presente. 

 

FIGURA 48 - PARTICIPANTES DA I WEBCONFERÊNCIA - 

AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A 

CODIV-19 NO TOCANTINS. 
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O COSEMS-TO participou na quinta-feira, 08 de abril, 

as 18h da Reunião com o movimento “Unidos pela 

Vacina”. Participaram representando o Cosems/TO o 

Presidente Sr. Rondinelly da Silva e Sousa a Secretária 

Executiva Srª. Anna Crystina Bezerra Mota Brito a 

Diretora Administrativa, Maria das Dores Abreu 

Farias/ SMS de Sitio Novo. Representando o 

movimento a empresária da rede de lojas Magazine 

Luiza Srª.  Luiza Heleno Trajano, o presidente 

da Associação Comercial e Industrial de Palmas 

(ACIPA), Joseph Madeira, do secretário executivo da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), 

Jailton Bezerra, da representante do Grupo “Mulheres pelo Brasil” em Palmas, Valéria Mota, e demais 

técnicos do Conselho. 

  

Foram apresentados empresários envolvidos ao 

movimento que são voluntários da companha Unidos pela 

Vacina, apresentação e o desenvolvimento do Estado do 

Tocantins que está dividido em 139 municípios e possui 

uma população 1.590.248 habitantes (base IBGE). 

Ressaltou a adesão do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – 

COSEMS/TO ao movimento no dia 10 de março e após 

uma força tarefa no dia 15 de março o Tocantins o 

atingindo em 100% das prefeituras e secretárias 

concluindo a primeira fase. Apresentação da 

BRK Ambiental que realizou o apadrinhamento 

dos 139 municípios do Estado do Tocantins para 

fornecer como doação insumos e 

matérias/equipamentos para otimizar o processo 

da vacinação nos Municípios.  

 

FIGURA 49 - REPRESENTANTE DO COSEMS/TO, 
PRESIDENTE, SR. RONDINELLY DA SILVA E SOUZA 

FIGURA 50 - MEMBROS DO COSEMS E EMPRESÁRIOS 

VOLUNTÁRIOS DA CAMPANHA “UNIDOS PELA VACINA". 

FIGURA 51 - REPRESENTANTE DO MOVIMENTO A 

EMPRESÁRIA DA REDE DE LOJAS MAGAZINE LUIZA SR.ª 

LUIZA HELENO TRAJANO. 
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O Presidente do Conselho das Secretarias 

Municipais de Saúde do Tocantins COSEMS-TO, 

Sr. Rondinelly da Silva e Sousa /SMS de Caseara, 

participou da Reunião na sexta-feira, 09 de abril de 

2021, com o Secretário-Executivo da Saúde do 

Estado do Tocantins, o Sr. Quesede Ayres Henrique 

Campos, Tratou das demandas dos Secretários 

Municipais de Saúde dos 139 municípios, referente a regularização da oferta do Teste do Pezinho. O 

Sr. Quesede garantiu ao Presidente do COSEMS que o Estado está empenhado em resolver essa 

questão e que a situação será resolvida nos próximos dias. 

 

A Secretária Executiva do Conselho das Secretarias 

Municipais de Saúde do Tocantins COSEMS-TO, Sr.ª. Anna 

Crystina Bezerra Mota Brito, explicou na sexta-feira, 09 de 

abril de 2021, em entrevista à TV Anhanguera, como está 

ocorrendo o processo de vacinação nos municípios e o papel 

do nosso Conselho no apoio às Secretarias Municipais de 

Saúde. Questões sobre quantidade de doses, logística entre 

outros assuntos também foram esclarecidos. 

 

O Diretor de Descentralização e Regionalização do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do 

Tocantins – COSEMS/TO, o Sr. Wilkey Fernando Lourenço, em entrevista na sexta-feira, 09 de abril, 

para TV Anhanguera, relatou a situação de diversos municípios do Estado do Tocantins,  onde o fator 

principal para a mobilização da vacinação é a 

disponibilidade na quantidade de doses para os municípios, 

explicou que está muito lento o processo de distribuição. A 

Secretária de Saúde de Novo Acordo Suimarcia de Sousa 

também em relato falou da importância dos Secretários(as) 

receberem a informação que a vacina chegou, para que 

possam fazer suas programações no município, porém a 

notícia chega apenas pela mídia. 

 

FIGURA 52 - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO 

COSEMS/TO 

FIGURA 53 - SR. WILKEY FERNANDO DIRETOR DO 

COSEMS/TO 
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O Presidente do COSEMS/TO, Sr. 

Rondinelly da Silva e Souza, a Secretária 

Executiva Srª. Anna Crystina Bezerra Mota 

Brito e o Coordenador do Apoio Institucional, 

o Sr. Francisco Rubens da Silva. Participaram 

no dia 12 de abril de 2021 as 17h na sala de 

reuniões do Cosems presencial e pela 

plataforma online da Reunião com o Tribunal 

de Contas da União no Estado do Tocantins - 

SEC-TO, representado pela auditora federal de 

controle externo, Srª.  Antônia Maria da Silva.  

 

O objetivo da reunião foi discutir sobre o Plano nacional de Vacinação para o Covid-19, demora dos 

Municípios em atualizar o sistema Vacinômetro onde são lançadas as doses aplicadas, sobre a 

dificuldade ou problema no sistema do integra.saude.to.gov.br/covid19/Vacinometro, onde ocorre a 

alimentação do banco de dados SPINI em tempo real. Como os Municípios estão realizando os 

agendamentos por meio dos agentes de endemia para os grupos prioritários e como está sendo realizado 

esse mapeamento e a buscar ativa dos grupos prioritários. O Cosems/TO explica que tem uma equipe 

de Apoio que atente aos 139 municípios auxiliando os municípios diariamente em todas as demandas, 

o Conselho está realizando Webconferência junto com a Diretoria de Imunização do Estado para 

orienta-los quanto ao processo de vacinação e operacionalização do sistema, o que tem atendido uma 

participação importante dos municípios, no final da reunião é aberta pra debate onde eles podem fazer 

perguntas e sanar todas as dúvidas sobre a vacinação. 

 

Entre os dias 13 a 16 do mês 

de abril foram realizadas a 2ª 

Reunião Ordinária da 

Comissão Intergestores 

Regional (CIR) de 2021, de 

forma online, conforme as 

regiões de saúde.  

Ressaltamos que imprescindível a presença com pontualidade e a participação efetiva dos membros 

CIR, bem como, a participação no período integral da reunião, da representatividade municipal 

FIGURA 54 - REUNIÃO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. 

FIGURA 55 - CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DAS CIR'S. 
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(gestores, suplentes e técnicos) de todos os municípios das regiões de saúde, objetivando o 

desenvolvimento da reunião e o fortalecimento da governança regional. 

 

O Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de 

Saúde do Tocantins Cosems/TO, Sr. Rondinelly da Silva e 

Sousa /SMS de Caseara e a Secretária Executiva Sr.ª. Anna 

Crystina Bezerra Mota Brito, participaram no dia 14 de abril 

de 2021 as 16h00 da Reunião do Comitê Executivo para 

Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins 

– Cemas/TO. Na pauta, foram discutidos a situação do 

Hospital e Maternidade Dona Regina e a regulação de pacientes para a maternidade.  

 

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS-

TO, promoveu no dia 20 de abril de 2021, terça-feira as 14h 

pela plataforma online zoom a II Webconferência - Avaliação 

da campanha da vacinação contra a CODIV-19 no Tocantins. 

O encontro foi voltado para Secretários e Secretárias 

Municipais de Saúde do Estado. Participaram da reunião 

representando o Cosems/TO o Presidente Sr. Rondinelly da 

Silva e Sousa, Diretora de Comunicação Sr.ª Mariana da Silva 

Coelho/SMS de Dueré e a Secretária Executiva Sr.ª. Anna 

Crystina Bezerra Mota Brito. Representando a Secretaria de Estado da Saúde -SES/TO, por meio da 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a Sr.ª. Perciliana Bezerra e a Sr.ª Diandra Rocha de 

Sena/ Gerente de Imunização, que prestará 

orientações aos presentes na Webconferência. 

 

Com o objetivo de auxiliar as Secretarias Municipais 

de Saúde do Tocantins. O tema do segundo encontro 

é: “A operacionalização da vacina contra a COVID-

19”. Principalmente sobre o manuseio da vacina 

Pfizer/BioNTech, que deve ser distribuída nos 

próximos meses. Pontos importantes: 

Armazenamento e temperatura; Armazenamento e 

FIGURA 56 - REUNIÃO DO CEMAS/TO 

FIGURA 58 - II WEBCONFERÊNCIA. 

PARTICIPANTES PRESENCIAL 

FIGURA 57 - PARTICIPANTES VIRTUAIS DA II WEBCONFERÊNCIA - 

AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A CODIV-
19.
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transporte; Apresentação da vacina; Diluente; Seringa e agulha; Quantitativo e Grupo prioritário 

elencado. Posteriormente dúvidas dos Gestores presentes foram esclarecidas pela equipe técnica 

presente. 

 

A 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite – 

CIB/TO do ano de 2021, aconteceu de forma online pela 

plataforma zoom na quinta-feira dia de 22 de abril de 2021 as 

09h, respeitando as medidas de prevenção da transmissão do 

novo Coronavírus. Foram informados aos Gestores(as) e 

disponibilizado um link de acesso disponibilizado logo pela 

manhã para acompanhar reunião. O Presidente Sr. Rondinelly 

da Silva e Sousa/ SMS de Caseara, participou presencialmente 

na Sede o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do 

Tocantins – COSEMS/TO. Foram apresentados pontos de pauta para pactuação e aprovação, pontos 

de pauta para apresentação e homologação e pontos de pautas para informes. 

 

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – COSEMS/TO participou na sexta-

feira, dia 23 de abril de 2021 as 14h, da Reunião do Projeto de Incentivo para Elaboração do Plano 

FIGURA 59 - O PRESIDENTE SR. RONDINELLY 

DA SILVA E SOUSA/ SMS DE CASEARA. 

FIGURA 60 - 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/TO. 
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Regional Integrado – Portaria 1820/20. Representando o Cosems/TO a Sr.ª. Luci Aparecida Lara/ 

Apoiadora Institucional, representando a Superintendência do Ministério da Saúde a Sr.ª Marlene 

Rodrigues Guimarães/ Chefe da SEISNF, e a Sr.ª Marleide Aurélio da Silva/ Assistente Social 

representando a Secretaria de Saúde do Estado – SES/TO, junto com os demais Técnicas do 

planejamento. Reunião de continuidade no 

processo de implementação do projeto de 

incentivo financeiro para a elaboração do Plano 

Regional Integrado – PRI, discussão dos ajustes 

necessários, considerando o contexto da 

pandemia e as propostas inicialmente 

planejadas nos termos da Portaria 1812 de 

22/07/20. 

 

Após intermediação do COSEMS/TO, a Secretaria de Estado da Saúde – SES/TO informou no dia 24 

de abril, que os exames do teste do pezinho voltaram à normalidade no Estado. É importante destacar 

que o critério utilizado para liberação dos resultados, conforme a SES, foi o da efetividade do programa 

de triagem, já que é importante garantir sempre o resultado atual primeiro. Ainda de acordo com a 

SES-TO os resultados das coletas sairão da seguinte maneira: Coletas realizadas em julho de 2020, 

agosto de 2020, setembro de 2020, fevereiro de 2021 e março de 2021 resultados sairão até o dia 30 

de abril de 2021. Coletas realizadas em janeiro de 2021 

e abril de 2021h resultados sairão em maio de 2021. 

Coletas realizadas em dezembro de 2020 e maio de 

2021h resultados sairão em junho de 2021. Coletas 

realizadas em novembro de 2020 e junho de 2021h 

resultados sairão em julho de 2021. Coletas realizadas 

em outubro de 2020 e julho de 2021h resultados sairão 

em agosto de 2021. Será seguido esse planejamento, até 

a regularização geral de todos os exames. 

 

FIGURA 61 - ELABORAÇÃO DO PRI- PLANO REGIONAL 

INTEGRADO. 

FIGURA 62 - TESTE DO PEZINHO PARA OS 139 

MUNICÍPIOS DO TOCANTINS. 
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O Presidente do Conselho das Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Tocantins - 

Cosems/TO. Sr. Rondinelly da Silva e Sousa/ SMS 

de Caseara, o 1º Vice-Presidente Sr. Jair Pereira 

Lima/ SMS de Piraquê, a Adjunta da Diretoria de 

Comunicação Sr.ª Ana Paula Abadia /SMS de 

Araguaína, o Diretor de Descentralização e 

Regionalização Sr. Wilkey Fernado Lourenço, o 

Adjunto da Diretoria de Descentralização e 

Regionalização Sr. Cleber Flávio de Paula /SMS de 

Arraias, o 2° Conselheiro Fiscal Titular Sr. Sinvaldo dos Santos Moraes, o 3° Conselheiro Fiscal 

Titular Sr. Yatha Anderson Maciel /SMS de Augustinópolis e a Secretária Executiva do Cosems a Srª. 

Anna Crystina Mota Brito Bezerra representantes do Cosems, e a Sr.ª. Luiza Regina Dias Noleto/ 

Superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico representante da SES/TO.  

Participaram da 5ª Reunião da Câmara Técnica de Gestão do SUS no dia 27 de abril de 2021 terça-

feira, as 09h, de forma online pela plataforma zoom. O objetivo da Reunião foi discutir Enfrentamento 

das Demandas e Assistenciais Causadas pelo Novo Coronavírus, Atenção Hospitalar no Estado do 

Tocantins e Pactuação de 10 Leitos de UTI Covid-19 autorizados pelo Ministério da Saúde para o 

Hospital Regional de Porto Nacional e Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar - UPA de Porto 

Nacional. E Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para o Hospital Municipal de Campanha de 

Araguaína. As autorização e habilitação dos Leitos junto ao Ministério da Saúde de acordo com o 

estabelecido nas 

respectivas portarias: 

Portaria GM/MS Nº 

373,/2021 – Leitos de 

UTI Covid-19; Portaria 

GM/MS Nº 471/2021 – 

Leitos LSVP destinado 

ao enfrentamento da 

Covid-19. 

 

FIGURA 63 - PRESIDENTE SR. RONDINELLY DA SILVA E 

SOUSA/ SMS DE CASEARA. 

FIGURA 64 - PARTICIPARAM DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO SUS. 
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O Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS/TO, o Sr. Rondinelly da 

Silva e Sousa/ SMS de Caseara. Participou da 3º 

Reunião Administrativa com a Equipe 

Administrativa Financeira, Equipe do Apoio 

Institucional e Secretaria Executiva do Cosems, no 

dia 27 de abril de 2021, às 17h, na sede do Cosems. 

Na ocasião estavam presentes os Diretor Financeiro 

Sr. Amilton Pereira Lopes/SMS de Itapiratins, 

foram apresentados pontos na Reunião de suma 

importância para o crescimento da instituição e  

fortalecimento das equipes, Feedbeak das reuniões e 

demandas anteriores, Apoio Institucional atingindo 

satisfatoriamente as demandas in loco e no escritório, Cosems conquistando seu espaço no Sus/TO, 

Reuniões administrativas avanço nas readequações, Avaliação positiva no quanto a Secretaria Estadual 

de Saúde -SES/TO mudou a postura para com o Cosems e uma Visão positiva da Associação 

Tocantinense de Municípios - ATM com o Cosems. Contribuição do Cosems na Campanha “Unidos 

pela Vacina” e doações aos municípios, ressaltou que o Cosems está alcançando mais visibilidade em 

todo o Estado e a equipe faz parte dessas conquistas. Finalizando com uma Dinâmica 

Positivo/Negativo da instituição. 

 

O Presidente do Conselho das Secretarias Municipais 

de Saúde – COSEMS/TO, o Sr. Rondinelly da Silva 

e Sousa/ SMS de Caseara, participou no dia 28 de 

abril as 09h da Reunião com Hospital de Amor, 

presente os Diretores: Diretor Financeiro Sr. Amilton 

Pereira Lopes/SMS de Itapiratins, Diretor de 

Descentralização e Regionalização o Sr. Wilkey 

Fernando Lourenço/ SMS de Cristalândia, Adjunto 

da Diretoria Financeira Dr. Renato Donizete Ficher 

/SMS de Miranorte e a Secretária Executiva do 

Cosems a Srª. Anna Crystina Mota Brito Bezerra. 

FIGURA 65 - 3º REUNIÃO ADMINISTRATIVA. 

FIGURA 66 - REUNIÃO COM HOSPITAL DE AMOR DE PALMAS 

TOCANTINS. 
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Representando o Hospital de Amor o Dr. Raphael Luiz - Diretor Técnico, Dr. Gustavo F. Ruza – 

Gerente Administrativo do Hospital e a Enfermeira Sandra. 

 

Em pauta, o Hospital está iniciando suas 

atividades em Palmas e reuniu com a Diretoria do 

Conselho buscando acessar com mais facilidade 

os Secretários e Secretárias dos 139 municípios, 

e trouxeram um convite para o Cosems/TO para 

participar de Projetos com a carreta do Hospital de 

Amor que vem beneficiar mulheres tocantinenses, 

com a oferta de exames preventivos para 

detectar câncer de mama e do colo do útero, a 

iniciativa é estender para todos os municípios do Estado. 

 

Dando Continuidade à agenda ainda no dia 28 de abril 

as 10h, O Presidente do Cosems/TO, o Sr. Rondinelly da 

Silva e Sousa, participou da 3º Reunião Ordinária da 

Diretoria Executiva, na sede do Cosems, de forma 

híbrida pela plataforma zoom. Na ocasião estavam 

presentes o Diretor Financeiro Sr. Amilton Pereira 

Lopes/SMS de Itapiratins, 2° Vice-Presidente Sr. 

Lucione de Oliveira Negre /SMS Monte Carmo, Diretor 

de Descentralização e Regionalização o Sr. Wilkey 

Fernando Lourenço/ SMS de Cristalândia, Adjunto da Diretoria de Comunicação Sr.ª Ana Paula dos 

Santos Abadia/ SMS de Araguaína, Adjunto da Diretoria Financeira Dr. Renato Donizete Ficher /SMS 

de Miranorte, 2º Conselheiro Titular o Sr. Sinvaldo dos Santos Moraes /SMS de Mateiros, 1º 

Conselheiro Suplente o Sr. Israel Leite Furtado /SMS de Dianópolis, 2º Conselheiro Suplente Sr.ª 

Samara dos Santos Rezende / SMS de Bandeirante, Adjunto da Diretoria de Descentralização e 

Regionalização Sr. Cleber Flavio Teixeira/ SMS de Arraias a Secretária Executiva do Cosems a Srª. 

Anna Crystina Mota Brito Bezerra e o Coordenador do Apoio Institucional, Sr. Francisco Rubens da 

Silva.  

FIGURA 67 - PRESIDENTE SR. RONDINELLY SILVA E DIRETORES DO 

COSEMS/TO EM REUNIÃO COM HOSPITAL DE AMOR. 

FIGURA 68 - PRESIDENTE E DIRETORES NA 3º REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA. 
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Em pauta a restruturação/aluguel da locação da nova sede do Cosems, reformulação administrativa, 

contratação e apresentação da nova recepcionista, mudanças e restruturação do Apoio Institucional 

contratação de mais dois Apoiadores(as) para complementar a equipe.  

 

O Diretor Financeiro do Cosems/TO, o Sr. 

Amilton Pereira Lopes /SMS de Itapiratins, 

representou o Conselho das Secretarias 

Municipais da Saúde, no dia 28 de abril as 

16h, em uma Reunião Virtual do Conselho 

Nacional de Representantes Estaduais – 

CONARES. Entre os vários assuntos 

debatidos, estavam a importância da 

vacinação com foco no enfrentamento à 

COVID-19, Rede Colaborativa, Leitos de 

UTI, Projetos Proadi e Distribuição de 

Medicamentos IOT. 

 

FIGURA 70 - REUNIÃO VIRTUAL CONARES. 

FIGURA 69 - MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA NA 3º REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA (PRESENCIAL) 
FIGURA 69 - MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA NA 3º 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

(VIRTUAL) 
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A nossa Diretora Administrativa Sr.ª Maria das 

Dores Abreu Farias/SMS de Sitio Novo, 

representou o Cosems/TO na quinta-feira, 29 de 

abril de 2021, da Reunião da Assembleia 

Legislativa, em que a Secretaria de Estado da 

Saúde apresentou sua Prestação de Contas do 

último quadrimestre de 2020. Na ocasião 

também foram realizados questionamentos pelos 

parlamentares estaduais sobre a vacinação, 

recursos vindos do Governo Federal, ações de 

enfrentamento à COVID-19 entre outros. 

Estavam presentes representantes do Ministério 

Público, Defensoria Pública, Câmara de Palmas, Técnicos da SES e do Conselho Estadual da Saúde. 

A reunião ocorreu na Comissão de Finanças da Casa de Leis e de forma semipresencial. 

Com a participação em peso de representantes dos municípios tocantinenses, ocorreu na tarde de sexta-

feira, dia 30 de abril de 2021 por meio de videoconferência, a 1ª Reunião do Programa de Governança 

da Informação, com o Tema: "Gestão da Informação - Importância da Qualidade de Dados". Uma 

palestra com a consultora técnica do Conselho Nacional de Secretaria Municipais de Saúde – 

Conasems,  Sr.ª Marizelia Leão Moreira, que abriu uma série de encontros que serão realizados por 

meio do Cosems/TO, sob o comando do Coordenador da Governança da Informação - CGI Sr. Mikael 

A. Peixoto.  

 

O evento contou com a participação do Presidente do 

Cosems/TO, Sr. Rondinelly da Silva e Souza/ SMS de 

Caseara, Diretora de Administração, Srª. Dora Farias/ 

SMSM de Sitio Novo, Diretora de Comunicação, Sr.ª 

Mariana Coelho e do Diretor de Descentralização e 

Regionalização, Sr. Wilkey Fernando/ SMS de 

Cristalândia e demais Secretários(as) Municipais de 

Saúde, Técnicos das Secretárias Municipais de Saúde e 

do Cosems/TO. 

 

FIGURA 71 - MARIA DAS DORES DIRETORA ADMINISTRATIVA 

DO COSEMS/TO 

FIGURA 72 - 1ª REUNIÃO DO PROGRAMA DE 

GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO. 
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3 - RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO APOIO INSTITUCIONAL 

 

EQUIPE:  

Francisco Rubens P. Silva – Coordenador  

Carlos Alberto Zandoná - Apoiador 

Luci Aparecida Vieira De Lara – Apoiadora 

Maria da Conceição Marinho de Farias Rêgo– Apoiadora 

Rodolfo Pereira Soares Martins – Apoiador 

 

PLANO DE TRABALHO: 

 

A saúde é um processo construído social e historicamente por indivíduos e coletivos, o olhar lançado 

para as necessidades e especificidades do trabalho em saúde produz uma nova agenda de gestão. 

Assim, cada vez mais se faz necessário reorganizar o processo de trabalho para ampliar a escuta e a 

responsabilização, produzir em equipe e ampliar ferramentas dos gestores para diversificar ofertas a 

partir das necessidades identificadas. O apoio institucional articula juntamente com os gestores a fim 

de possibilitar permanente análise crítica sobre o processo de trabalho, bem como a constante 

renovação de pactos (entre trabalhadores de uma equipe e entre diferentes equipamentos de saúde) 

para assegurar o cuidado e a ampliação/renovação das tecnologias envolvidas na atenção sendo que o 

mesmo é um instrumento norteador do planejamento do SUS. 

 

O trabalho do apoio institucional, portanto, tem como funções: ativar espaços coletivos que propiciem 

a interação entre os sujeitos, reconhecendo as relações de poder, afeto e a circulação de saberes; 

construir objetivos comuns e a 

viabilização dos projetos pactuados 

por atores institucionais e sociais; 

atuar em processos de qualificação das 

ações institucionais; e promover a 

ampliação da capacidade crítica dos 

grupos e a transformação das práticas 

em saúde, contribuindo para melhorar 

a qualidade da gestão no SUS. 

 
FIGURA 73 - ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO COSEMS/TO 
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Durante o mês de janeiro de 2021, o trabalho do apoio consistiu no acolhimento individualizado dos 

novos gestores municipais de saúde na sede do escritório do COSEMS-TO, auxiliando na interação 

das principais demandas acerca da gestão no SUS. 

 

Durante o mês de fevereiro, as atividades de acolhimento aos novos gestores foram intensificadas em 

virtude do aumento da demanda. Muitos gestores realizaram o agendamento para o atendimento 

presencial, porém também foram realizados atendimentos de forma remota, por telefone, e-mail e 

WhatsApp, visando o atendimento de demandas relacionadas ao financiamento e execução das ações 

previstas do SUS, abordando assuntos como: 

1. Orientações quanto à atualização dos dados cadastrais; 

2. Consulta e acompanhamento dos recursos federais e estaduais; 

3. Financiamento da Atenção Básica - PREVINE;  

4. Vigilância em Saúde, ACE; 

5. Instrumentos de gestão e DigiSUS; 

6. Assistência Farmacêutica (Hórus e QualifarSUS); 

7. Sistemas de informação; 

8. Programa Mais Médicos; 

9. PPI 

 

Realizamos orientações aos novos farmacêuticos quanto aos procedimentos para a troca de gestor no 

sistema Hórus, assim como treinamento presencial para a devida alimentação do sistema. 

 

Realizamos junto aos gestores, o acompanhamento quanto ao alcance dos indicadores previstos para o 

pagamento por desempenho, discutindo e pontuando estratégias para a manutenção ou melhora dos 

resultados. 
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Participamos da 1ª Reunião dos Gestores da Região de Saúde “CANTÃO” Acolhimento aos Novos 

Gestores 2021 realizado no dia 18 de fevereiro de 2021 no Auditório da Prefeitura de Paraíso do 

Tocantins – TO. 

 

Na oportunidade foram discutidos com os gestores da região assuntos relacionados ao Previne Brasil, 

DigiSUS, QualifarSUS, e-Gestor, Sismob, SIOPS e PPI. 

 

A região Cantão é composta por 15 municípios, destes, 14 gestores estavam presentes. A discussão 

sobre os assuntos abordados e a articulação presencial com os gestores proporcionou uma maior 

proximidade com a equipe do apoio gerando um elevado número de demandas, específicas de cada 

município. 

 

A equipe de apoiadores também contribuiu na 

organização e na elaboração de materiais que foram 

disponibilizadas pelo COSEMS durante o evento de 

acolhimento aos novos gestores, o 19º Encontro de 

Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins - 

Acolhimento aos Novos Gestores: AcolheSUS 

2021 realizado em 23 de fevereiro de 2021 no 

Auditório do Centro de Convenções Arnauld 

Rodrigues em Palmas-TO. 

Foram apresentados os seguintes temas: 

• Plano Estadual de Vacinação e Operacionalização da Covid – 19; 

• Previne Brasil – Novo Modelo de Financiamento APS - Indicadores de Desempenho, Captação 

Ponderada e Ações Estratégicas;  

FIGURA 74 - ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO COSEMS 

FIGURA 75 - 1ª REUNIÃO DOS GESTORES DA REGIÃO DE 

SAÚDE “CANTÃO” ACOLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES 

2021 
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• Instrumentos de Gestão do SUS e o desafio da compatibilidade com os Instrumentos de Gestão 

Orçamentários/Financiamento, Plano Municipal de Saúde (PMS, Programação Anual de Saúde (PAS) 

e Relatório Anual de Saúde (RAG e RDQA). 

• Sistema de Informações do SUS – Base de tomada de decisões, de registro dos resultados 

alcançados e de responsabilidade da gestão municipal de saúde. 

 

Apesar de o evento ser realizado de forma remota, os gestores relataram um ótimo aproveitamento 

enriquecendo seus conhecimentos através das palestras apresentadas. 

 

FIGURA 76 - PARTICIPAÇÃO DOS APOIO NO 19º ENCONTRO 

     

Participamos da discussão para pactuação quanto a 

transferência de recursos financeiros aos Estados e 

Distrito Federal, para o enfrentamento das demandas 

assistenciais geradas pela emergência de saúde 

pública de importância internacional causada pelo 

novo Coronavírus, estabelecido pela Portaria 

GM/MS N 3.896. 

 

O mês de março foi marcado por grandes desafios impostos pelo aumento no número de casos novos 

confirmados da Covid-19. O processo de vacinação nos municípios exigiu uma atenção especial dos 

gestores e gerou demandas aos apoiadores que os subsidiaram atendendo demandas relativas aos 

aspectos técnicos e logísticos. Durante o mês de março, as atividades foram voltadas a busca de 

estratégias e mecanismos para fortalecer o enfrentamento ao coronavírus.  

  

FIGURA 77 - DISCUSSÃO PORTARIA GM/MS N 3.896. 
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O plano de trabalho no mês de abril, foi desenvolvido conforme planejamento elaborado no mês 

anterior, considerando também as demandas espontâneas apresentadas pelos gestores e pela 

coordenação do projeto. 

 

Considerando a constante rotatividade de profissionais e as dificuldades relatadas pelos gestores 

municipais para contratação de médicos, conforme recomendação da coordenação, continuamos 

realizando quinzenalmente o levantamento nas regiões de Saúde quanto à necessidade de contratar 

médicos, encaminhando a relação para a Assessoria de Comunicação para divulgação nas mídias 

sociais.  

 

Conjuntamente às demais atividades, continuamos o acompanhamento sobre a elaboração e revisão 

dos instrumentos de gestão, como a análise dos instrumentos de gestão (PMS, PAS e RAG) verificando 

a conformidade com padrões apresentados pelo DigiSUS visando também subsidiar a alimentação no 

sistema pelos gestores municipais. Aproveitando o momento, também foram observados aspectos 

qualitativos dos instrumentos, no sentido de colaborar com sugestões que possam subsidiar a 

elaboração de instrumentos que de fato possam contribuir como ferramentas de trabalho, qualificando 

as ações e serviços de saúde nos municípios. 

 

Realizamos juntamente aos gestores municipais, o acompanhamento de atividades do Programa Mais 

médicos, referente editais abertos, cronogramas estabelecidos e resultados dos municípios. 

O acompanhamento relacionado às ações e metas previstas no Previne Brasil, contemplando os 

cadastros e o alcance dos indicadores para o pagamento por desempenho, discutindo e pontuando 

estratégias para a manutenção ou melhora dos resultados, foi realizado em articulação com os gestores 

municipais e suas equipes. 

 

Considerando a disponibilidade de medicamentos para IOT enviados pelo Ministério da Saúde, 

contribuímos de forma efetiva nas discussões junto 

a SES para a definição do percentual destinado aos 

municípios e para a distribuição aos municípios 

que estão executando o serviço no território, 

considerando a necessidade apresentada pelos 

relatórios enviados. A participação nas reuniões 

semanais do Grupo Técnico de Trabalho da FIGURA 78 - PORTARIA 1812 DE 22/07/20 - PRI 
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Assistência Farmacêutica (GTTAF) foi importante no sentido de subsidiar as discussões e 

contribuições neste processo. 

 

Dando continuidade ao processo de implementação do projeto de incentivo financeiro para a 

elaboração do Plano Regional Integrado – PRI, participamos no dia 23/04, da reunião destinada à 

discussão dos ajustes necessários, considerando o contexto da pandemia e as propostas inicialmente 

planejadas nos termos da Portaria 1812 de 22/07/20. 

 

Durante o primeiro quadrimestre de 2021, as reuniões da CIR e CIB, ordinárias e extraordinárias, 

contaram com a participação dos apoiadores. Objetivando identificar as principais demandas 

apresentadas pelos gestores, no sentido de subsidiar o planejamento das ações do apoio, a coordenação 

implementou o registro das atividades do apoio através do Formulário de Registros de Informações 

das Demandas das Gestões Municipais. 

Os gráficos abaixo apresentam os resultados das informações registradas. 

Gráfico 1. Apresenta o percentual dos atendimentos realizados por região de Saúde 

  

Gráfico 2. Apresenta o percentual em relação à ocupação 
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Gráfico 3. Apresenta o percentual em relação às principais demandas apresentados pelos gestores e 

suas equipes. 

  

Gráfico 4. Apresenta o percentual à forma de atendimento. 

  

Gráfico 5. Apresenta o percentual de atendimento em relação ao profissional que realizou do 

atendimento. 
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CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

 

No sentido de qualificar a execução das ações previstas do plano de trabalho e para proporcionar uma 

aprendizagem significativa entre os gestores de saúde e suas equipes, é de fundamental importância 

trabalhar na lógica da Educação Permanente em Saúde – EPS. 

 

A definição de estratégias para aprimorar as ações do apoio e promover educação permanente em 

saúde, são atividades importantes para o processo, objetivando subsidiar as ações de apoio no território. 

 

As atividades do apoio devem ser ajustadas com regularidade a fim de atender às demandas 

apresentadas pelos gestores municipais e coordenação do projeto, visando contribuir com a 

operacionalização das ações nos municípios e para o fortalecimento das regiões de saúde. 

 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA  

 

Para fins de orientação de eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários à 

manutenção do Cosems/TO, apresentamos o percentual utilizado no 1º quadrimestre com as Atividades 

aprovadas no Programa Anual de Atividades - PAA para 2021. 

Destacamos ainda as atividades referentes à manutenção da Secretaria Executiva da Entidade, às quais 

correspondem despesas com a Atividade 4 do PAA 2021. 

I. Elaboração e pagamento da folha de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios;  

II. Pagamento de consultores e colaboradores externos; e  

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

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

correios, cartórios, material de consumo, gasolina e outras despesas como tributos e taxas, 

despesas bancárias, dentre outras. 

Seguem quadros que espelham a execução no 1º Quadrimestre em 2021 dos recursos repassados 

pelo CONASEMS ao COSEMS TO, oriundos das Contribuições de Representação Institucional 

conforme Portaria 220/2007. 
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ATIVIDADES 

VALOR 

ESTIMADO/ 

ANO 

VALOR 

REALIZADO  

1º QDT 

PERCENTUAL 

UTILIZADO 1º 

QDT 

ATIVIDADE 1h Operacionalização da 

Participação dos Representantes do 

Cosems/TO nos Fóruns de Pactuações 

Regional, Estadual, Nacional e em 

Outros Eventos de Relevância para 

Políticas de Saúde do Tocantins 

Finalidade: Garantir o Espaço 

e o Poder de decisão dos 

Municípios nos Fóruns De 

Pactuações Estadual, Nacional 

e em Eventos de Relevância 

Para o Desenvolvimento das 

Políticas Públicas no Tocantins 

251.704,76 48.580,00 19% 

ATIVIDADE 2h Qualificação da 

Gestão Municipal através da Promoção 

de Encontros de Relevância para 

Aprimoramento da qualidade dos 

processos de trabalho 

Finalidade: Aprimoramento do 

modelo de gestão e 

instrumentos de relação 

federativa, com centralidade na 

garantia do acesso, gestão 

participativa com foco em 

resultados, participação social 

e financiamento estável; 

100.800,00 21.470,16 21% 

ATIVIDADE 3h Aprimoramento da 

Gestão Municipal através do Apoio 

Institucional e do fortalecimento da 

Governança da Informação 

Finalidade: Acompanhamento 

e Assessoramento aos Gestores 

Municipais De Saúde na 

Propositura e Pactuação de 

Políticas Públicas de Saúde e 

nos Fóruns de Pactuações 

Regionais e Estadual (CIRs / 

CIBs) 

49.920,00 9.320,00 19% 

ATIVIDADE 4h Organização e 

aprimoramento da gestão do COSEMS 

Finalidade: Garantir o bom 

funcionamento das atividades 

de caráter executivo 

determinado pela Diretoria 

Executiva do Cosems/TO 

380.335,24 180.734,06 48% 

VALOR TOTAL 
 

782.760,00 260.104,22 33% 

         É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais 

de Saúde do Estado do Tocantins – COSEMS/TO, referente aos meses de janeiro e abril de 2021. 

Palmas, 30 de junho de 2021. 
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Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins 

– Cosems/TO 

 

DIRETORIA EXECUTIVA: 

 

 Presidente: Rondinelly da Silva e Souza (Caseara) 

 1ª. Vice-Presidente: Jair Pereira Lima (Nova Olinda) 

 2ª Vice-Presidente: Lucione de Oliveira Negre (Monte Carmo) 

 Diretoria Administrativa: Maria das Dores Abreu Farias (Sítio Novo) 

 Diretoria de Comunicação: Mariana da Silva Coelho (Dueré) 

 Adjunto da Diretoria de Comunicação: Ana Paula dos Santos Andrade Abadia 

(Araguaína) 

 Diretoria Financeira: Amilton Pereira Lopes (Itapiratins) 

 Adjunto da Diretoria de Financeira: Renato Donizeti Fischer (Miranorte) 

 Diretoria de Descentralização e Regionalização:  Wilkey Fernando Lourenço de 

Oliveira (Cristalândia) 

 Adjunto da Diretoria de Descentralização e Regionalização: Cléber Flávio de 

Paulo Teixeira (Arraias) 

 

CONSELHO FISCAL: 

 

 1º Conselheiro Titular: Laércio Batista Nunes (Lizarda) 

 2º Conselheiro Titular: Sinvaldo dos Santos Moraes (Mateiros) 

 3º Conselheiro Titular:  Yatha Anderson Pereira Maciel (Augustinópolis) 

 1º Conselheiro Suplente: Israel Leite Furtado (Dianópolis) 

 2º conselheiro Suplente: Samara dos Santos Resende Feitosa (Bandeirante) 

 2º Conselheiro Suplente: Jussicleide Borges de Araújo (Talismã) 
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I FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A Constituição Federal, em seu art.196, dispõe que (verbais): 

 

 “... A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção e ao acesso e proteção e recuperação...” 

 

Por seu turno, a Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

regula, nós teremos o do seu art.1º, “ em todo o território nacional, as ações e serviços 

de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 

por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. ”, dispõe no art. 14-B, 

que (verbis); 

“Art.14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho de Nacional de Secretarias de Saúde 

(Conasems) são reconhecidos como entidades 

representativas dos entes estaduais e municipais para tratar 

de matérias referentes à saúde de declarados de utilidade 

pública e de relevante função social, na forma de 

regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

“§” 1º O Conass e Conasems receberão recursos do 

orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de 

Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas 

institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a 

União. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

“§” 2º Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 

(COSEMS) são reconhecidos como entidades que 

representam os entes municipais, no âmbito estadual, para 

tratar de matérias referente à saúde, desde que vinculados 

institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem 

seus estatutos. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

 

Vê-se, portanto, que o COSEMS-TO, além de deter a titularidade da 

representação dos entes municipais do Estado do Tocantins para tratar de matérias 

referente à saúde, recebe recursos do Orçamento Geral da União – OGU, através do 

CONASEMS, para “auxiliar no custeio de suas atividades institucionais.” 
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Assim, a apresentação do presente Relatório Anual de Gestão se dá em 

observância aos marcos normativos acima expostos, com a finalidade de prestar contas 

dos recursos do Orçamento Geral da União executados por esta Entidade, durante o 

exercício de 2020, decorrentes de transferências realizadas nos termos do art.14-B, da 

Lei nº8.080/1990, conforme regulamentado na Portaria nº1.752, de 13 de julho de 2017. 

 

II COSEMS-TO  
 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins - 

Cosems/TO, em 20 de fevereiro de 1997, foi constituído como associação, sem fins 

econômicos, possuindo personalidade jurídica de direito privado, atuando em âmbito 

estadual, com autonomia técnica, administrativa e financeira, dotada de patrimônio 

próprio, destinada a congregar gestores públicos municipais de saúde do Estado do 

Tocantins, com vistas ao efetivo intercâmbio de informações e experiências e ao apoio 

coletivo no encaminhamento de soluções para problemas de saúde de interesse local, 

regional e estadual, nos termos da Lei 12.466 de 2011, regendo-se pelo presente 

Estatuto. 

I - Congregar os gestores das Secretarias Municipais de Saúde 

do Estado do Tocantins;   

II - Manter o intercâmbio com o Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde – Conasems e com os Cosems 

dos demais estados; 

III - Propugnar pela efetivação do Sistema Único de Saúde - SUS; 

IV - Viabilizar, participar e representar o Poder Público 

Municipal de Saúde, a nível Regional, Estadual e Federal, com 

direito a voz e voto nas instâncias de definição e decisão das 

políticas, diretrizes e ações de saúde; 

V – Atuar junto às instâncias municipais, estaduais e nacionais 

do SUS, representando as Secretarias Municipais de Saúde do 

Estado do Tocantins, na defesa da saúde pública realizando 

atividades e projetos que visem o fortalecimento e 

aprimoramento do Sistema Único de Saúde; 

VI - Motivar e assessorar o planejamento da saúde municipal 

objetivando atender, dentro do espaço local e regional, as 

principais prioridades estabelecidas pelas instâncias decisórias 

do Sistema Único de Saúde;  

VII - Estimular o desenvolvimento organizacional das 

Secretarias Municipais de Saúde;  
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VIII - Contribuir para o processo de gestão federativa do SUS e 

a organização do sistema e ações dos serviços de saúde; 

IX - Lutar pela ampliação do financiamento do SUS e pelo 

aprimoramento da Gestão do SUS;  

X - Promover encontros, seminários e outros eventos para 

estimular o intercâmbio de experiências e aprofundar as 

discussões entre os Municípios na área de saúde, seja no 

âmbito local, regional ou estadual.  

 

§1º O Cosems/TO é reconhecido pela Lei Federal nº 8.080/90 

(alterada pela Lei Federal nº 12.466/11) como entidade que 

representa os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar 

de matérias referentes à saúde, vinculado institucionalmente 

ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 

Conasems. 

§2º Em consonância com a sua finalidade, o Cosems/TO propugnará pela defesa 

e proteção da saúde como direito do cidadão e dever do Estado, cabendo-lhe, nesse 

sentido, representar os interesses de seus associados, fundados na relevância das ações 

e dos serviços de saúde e vinculados ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

sistemas municipais de saúde. 

 

III RESULTAOS OBTIDOS 
Apresentaremos agora as características organizacionais aplicadas no exercício 

de 2020 em conformidade com a Entidade, ressaltando as principais ações 

empreendidas e os resultados alcançados com a implementação do planejamento e a 

execução do Programa Anual de Atividades e orientando eventuais redirecionamento 

que se fizerem necessários à gestão do fortalecimento de sua atuação em prol do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Figura 1- Reunião sobre o” Plano de Controle do Coronavírus no Tocantins". 
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As principais atividades do Programa Anual de Atividades - PAA do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – COSEMS/TO no ano de 2020 expressam 

os temas prioritários da gestão e foram assim desenvolvidas: 

 

Atividade 1 

 

Podemos afirmar com tranquilidade que Atividade 1 que visava a 

Operacionalização da Participação dos Representantes do Cosems/TO nos Fóruns de 

Pactuações Regional, Estadual, Nacional e em Outros Eventos de Relevância para 

Políticas de Saúde do Tocantins com a finalidade de Garantir o Espaço e o Poder de 

decisão dos Municípios nos Fóruns De Pactuações Estadual, Nacional e em Eventos de 

Relevância Para o Desenvolvimento das Políticas Públicas no Tocantins, foi desenvolvida 

com tranquilidade apesar das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, 

considerando que 

garantimos a 

participação/ realização 

de representante do 

Cosems/TO em todos 

eventos de relevância 

para construção das 

políticas de saúde do SUS 

no Tocantins.  

 

Os processos de 

trabalho de todos os 

integrantes da equipe foram adaptados para as novas circunstâncias, com o uso 

intensivo de ferramentas de tecnologia da informação para a realização de reuniões por 

meio de webconferências, que se multiplicaram ao longo do período.  

 

É importante registrar que a facilidade trazida pela realização de 

webconferências, principalmente devido a parceria entre o Conasems e a  Zoom Vídeo 

Communications Inc., que disponibilizou, gratuitamente, quarenta mil licenças da 

ferramenta de videoconferência Zoom Enterprise, por um ano, para apoio aos gestores 

municipais de saúde no enfrentamento da pandemia do Covid-19, cuja quais 

redundaram num aumento expressivo da intensidade das agendas dos diretores e 

apoiadores. Sem a necessidade de deslocamentos para as reuniões presenciais, 

multiplicaram-se as reuniões remotas, que mobilizaram todos os integrantes a participar 

das reuniões ordinária. 

 

Figura 2 - Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Secretárias 

Municipais de Saúde - COSEMS/TO. 
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EVENTO 
QTD 

REUNIÕES/LIVES 

1 Comissão Intergestores Bipartite – CIB 10 Ordinárias e 
05 Extra 

2 Comissão Intergestores Regionais - CIR 24 

3 1ª Mostra Virtual de Experiências do Conasems 4 

4 Oficina de implantação Guia Orientador para 
enfrentamento da Covid-19 

25 

5 Governança da informação e Informática 10 

6 GT AB CONASEMS/COSEMS 24 

7 Lives CONASEMS  - Enfrentamento COVID-19 7 

8 Comitê estadual de monitoramento das ações de 
saúde - Cemas 

5 

9 Encontro Remoto Rede Colaborativa 18 

10 Web Apoio Institucional com municípios (individual e 
regional) 

8 

11 Webs CONASEMS 26 

12 Programa Saúde na Hora (Oxímetros) 5  

 

Como resultando do processo de planejamento estratégico que foi elaborado no 

plano para garantir o espaço e o poder de decisão dos Municípios, o Cosems garantiu a 

participação presencial enquanto não fomos impedidos de nos reunirmos 

presencialmente, em todas as representações de Câmaras Técnicas, Grupos de 

Trabalhado, Fóruns de Pactuações de seus respectivos membros.  

 

Foram emitidas notas orientativas para nortear os nossos Secretários, ações e 

campanhas que promovessem conscientização sobre cumprimento das medidas de 

prevenção à transmissão do novo coronavírus. Acompanhamento diário de informativos 

com dados sobre a quantidade de casos, por municípios e regiões de saúde, assim como 

texto de apoio para a população e imprensa. 

 

Com o isolamento social imposto pela pandemia, adequamos nossa estrutura 

operacional, a fim de não haver interrupção das atividades fins da entidade, bem como 

mantivemos algumas atividades presenciais necessárias. Além dos marcos legais e 

estatutários exposto mais acima, dentro as ações mais relevantes destacamos a 
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aquisição de novos equipamentos (notebook, celulares, microfones, webcam), upgrade 

dos equipamentos existentes para que eles fiquem mais rápido, gastando apenas o 

essencial. Investimos ainda na segurança dos colaboradores com aquisição de testes 

rápidos de Covid-19 e máscaras personalizadas para os gestores, a fim de não haver 

interrupção das atividades da entidade, como o  levantamento periódico de vagas de 

profissionais nos municípios, levantamento de informações para o CEMAS, articulação 

do Cosems para entrega de oxímetros, apoio Institucional presencial na sede (SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO DO SUS, PORTARIAS MINISTERIAS) e visitas In Loco nos municípios 

para assessoria presencial.  

 

Atividade 2 

 

Quanto a Atividade 2 - Qualificação da Gestão Municipal através da Promoção 

de Encontros de Relevância para Aprimoramento da qualidade dos processos de 

trabalho, objetivando o aprimoramento do modelo de gestão e instrumentos de relação 

federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em 

resultados, participação social e financiamento estável. 

 

Uma ação do COSEMS que 

merece destaque foi a 

premiação “Secretário Nota 

10”. Receberam a 

condecoração referente a 

2020 os Gestores das oito 

regiões de saúde: Região do 

Cantão, da Região Cerrado; 

Região Capim Dourado; 

Região Sudeste; Região Ilha 

do Bananal; Região Amor 

Perfeito; Região do Bico do 

Papagaio e Região do Médio Norte. A Diretoria do Cosems/TO decidiu premiar em 2020 

todos os secretários de saúde dos 139 municípios do Tocantins, por entender que 

realizaram um trabalho relevante durante esta pandemia, que se destacaram pela 

capacidade de gestão e condução das ações de saúde, considerando que o objetivo da 

premiação é o de incorporar uma cultura de avaliação dos resultados dos processos de 

gestão, para destacar e disseminar as boas práticas dos processos de trabalho, por meio 

do planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações e serviços de Saúde, 

baseado nas principais atividades das Secretarias Municipais de Saúde. 

Figura 3- Região de Saúde Bico do Papagaio 
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Já para o ano de 

2019, foram adotados 

critérios de escolha, a 

exemplo de edições 

anteriores da premiação. 

Dentre estes, o percentual 

de 80% de metas 

alcançadas dos indicadores 

do SISPACTO, 80% dos 

indicadores do PQAVS e o 

desempenho no 

cumprimento das metas 

pactuadas dos indicadores 

de saúde, tanto para aumentar ou reduzir índices que promovam a saúde da população.  

 

Desta maneira, foram entreguem aos gestores 45 troféus para premiação 

referente ao ano de 2019 e 139 troféus na premiação referente ao ano de 2020. 

 
 

Figura 5 - Região Ilha do Bananal 

Figura 4 – Região de Saúde Médio Norte Araguaia 

Figura 6 – Região de Saúde Cantão 
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Figura 4- Região de Saúde Sudeste 

 
Figura 5- Região de Saúde Capim Dourado 

 
Figura 6- Região de Saúde Cantão 
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Figura 7- Região de Saúde Cerrado Tocantins 

Atividade 3 

A Atividade 3 que tem como premissa o Aprimoramento da Gestão Municipal 

através do Apoio Institucional e do Fortalecimento da Governança da Informação, a fim 

de Acompanhar e Assessorar os Getores Municipais de Saúde na propositura e 

pactuação de políticas públicas de saúde e nos fóruns de pactuações regionais e estadual 

(CIRs/CIBs), foi a mais afetada pelas restrições da pandemia. Entretanto, conseguimos 

superar os desafios nos adequando à nova realidade por contatar de maneira virtual os 

gestores, garantindo o cumprimento dessa atividade com êxito. Para tanto, foram 

realizados atendimentos de forma remota, por telefone, e-mail e WhatsApp e também 

de forma presencial.  

 

Realizamos junto aos gestores, o acompanhamento quanto ao alcance dos 

indicadores previstos para o pagamento por desempenho, discutindo e pontuando 

estratégias para a manutenção ou melhora dos resultados. 
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O acompanhamento quanto ao alcance dos indicadores previstos no PREVINE 

junto aos gestores municipais foi importante no sentido de alertá-los para a necessidade 

de articular com suas equipes sobre a importância do registro correto dos serviços 

realizados nos sistemas de informação. 

Considerando que cada município tem uma realidade diferente, a provocação junto aos 

gestores foi realizada a partir do entendimento claro dos mesmos quanto ao novo 

regramento e a inserção do seu contexto atual no processo de transição. 

A articulação com a área técnica de Atenção Primária do Estado, Secretaria de 

Atenção Primária do Ministério da Saúde, Conasems e Conselhos Municipais de Saúde 

foi essencial para que pudéssemos promover o alinhamento das informações. Ampliar 

a discussão com a Assistência Social foi interessante considerando os critérios de 

vulnerabilidade já definidos.  

Foi incentivada a participação das equipes de saúde no processo, a discussão não 

deve se restringir aos gestores. Treinamentos direcionados à atualização dos sistemas, 

oficinas de monitoramento e avaliação quanto aos resultados alcançados, foram 

propostas para motivar o envolvimento das equipes.   

Houve a promoção da discussão com a inclusão de pautas nas agendas definidas 

CIB e CIR como uma estratégia importante, porém foi necessário promover espaços 

ampliados que possibilitassem atividades práticas, como oficinas regionais, atividades 

de educação em saúde, utilizando metodologias ativas na discussão de casos, 

favorecendo o entendimento e o comprometimento dos gestores e suas equipes quanto 

aos objetivos propostos do novo modelo de financiamento da Atenção Primária.  

O grupo de apoiadores realizou o 

levantamento sobre o perfil do território, 

considerando os critérios de ponderação, 

vulnerabilidade socioeconômica, perfil 

demográfico e classificação geográfica, 

objetivando estabelecer as ações 

prioritárias do Apoio Institucional. 

Em virtude da pandemia a atuação 

dos apoiadores precisou se reinventar. A 

necessidade de cumprir o isolamento social impossibilitando a realização de encontros 

presenciais, direcionou a execução de atividades de forma remota, e presencialmente, 

através de agendamentos, seguindo todas as regras sanitárias. 

Alguns questionamentos discutidos com os gestores: 

1. Como podemos ampliar o cadastro da população? 

Figura 8- Oficina Previne Brasil - TO 
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2. Como ficará a equipe NASF? 

3. Quais estratégias desenvolver diante desta Pandemia? 

4. Como está o acompanhamento das condições crônicas? 

 

Algumas estratégias planejadas: 

 

✓ Realização de reuniões de 

planejamento, monitoramento 

e avaliação das equipes 

(mensal/bimestral); 

✓ Identificação das principais 

dificuldades por equipe; 

✓ Avaliação da qualidade dos 

dados informados (CDS/PEC); 

✓ Promoção da atualização de 

cadastros e-SUS AB e Cartão SUS;  

✓ Programação de capacitações sobre os sistemas de informação para as equipes; 

✓ Ampliação do diálogo e estratégias integradas com outras secretarias (ex: 

Assistência social e Educação) tendo em vista favorecer o cadastro de usuários.     

 

Foram discutidas estratégias para a melhorar os indicadores. O monitoramento 

foi realizado pelo acompanhamento dos avanços alcançados na efetivação dos 

cadastros e no resultado dos indicadores.  

  

Os dados disponibilizados pelo e-gestor, são utilizados para o acompanhamento 

quanto a implementação das ações para a cumprimento das metas definidas para o 

Previne Brasil. 

Tabela 1- Acompanhamento quanto à evolução dos cadastros realizados. 

Figura 9- Webconferência regional - Sudeste 
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Departamento de Saúde da família DESF 

Painel Indicador 

Estratégia eSUS- AB 

IBGE 171890 

Município: SANTA ROSA DO TOCANTINS – TO  

Quadrimestre: 2020 Q1 

Dados Preliminares: 

Dados sujeitos à alteração 

Uf IBGE Municipio 

Pré-Natal 

(6 

consultas) 

(%) 

Pré-

Natal 

(Sífilis 

e 

HIV) 

(%) 

Gestantes 

Saúde 

Bucal (%) 

Cobertura 

Citopatológico 

(%) 

Cobertura 

Polio e 

Penta (%) 

Hipertensão 

(PA Aferida) 

(%) 

Diabetes 

(Hemoglobina 

Glicada) (%) 

TO 171890 

SANTA 

ROSA DO 

TOCANTINS 30 20 25 7 47 8 0 

MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família – DESF 

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB 

Dado gerado em: 26 de Outubro de 2020 – 21:42h 

Coordenação Geral de Informação da Atenção Primária – CGIAP/DESF 

 

As principais evidências de transformação que podemos identificar é a compreensão por 

parte dos gestores quanto à real proposto do novo modelo e a necessidade de qualificar 

as ações da APS. 

  

Os avanços observados no painel do gestor quanto aos cadastros realizados, 

visto que no estado do Tocantins, o último levantamento apontou que apenas 10 

municípios não alcançaram a meta de 70%. 

 

Observamos também melhorias nos resultados dos indiciadores pactuados, que 

foram confirmados em comparação a pesquisa de opinião realizada sobre o projeto 

apoiadores do COSEMS/TOCANTINS. Essa avaliação foi respondida somente pelos 

gestores municipais de saúde, com intuído de avaliar o trabalho dos apoiadores do 

COSEMS no Tocantins em cada região de saúde. 

 

Tabela 2 Dados referentes aos resultados dos indicadores pactuados para 2020 no primeiro quadrimestre 
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A Avaliação dos Apoiadores foi desenvolvida em conjunto com a Diretoria do 

COSEMS, Assessorias técnicas, 

coordenação e Apoiadores, pelo 

formulário do google drive, pelo 

endereço 

https://docs.google.com/forms/. 

Foram elencados 06 (seis) 

perguntas e encaminhado aos 139 

municípios Tocantinenses via 

aplicativo whatsapp e e-mails (para 

os secretários que não conseguiram 

responder pelo whatsapp), contudo somente 78 municípios responderam a avaliação, 

um percentual de 56,11%. Foram disponibilizados 03 (Três) dias para respostas da 

Avaliação. 

 

Quando perguntados se a 

atuação do Apoiador do Cosems/TO 

contribuiu positivamente com a 

gestão do município, 91% dos 

entrevistados responderam que sim. E 

85,9% afirmaram que as questões 

demandadas ao apoiador de sua 

região foram respondidas em tempo 

oportuno, apesar das peculiaridades 

que o no de 2020 apresentou com as 

restrições da Covid-19.  

 

O resultado dessa pesquisa de opinião também apontou a importância do 

apoiador nas reuniões das Comissões 

Intergestores Regionais – CIR”s, considerando 

que 82,1% dos participantes da pesquisa 

responderam que quando o apoiador 

participou das reuniões de CIR’s,  ele 

contribuiu com a inclusão de pauta/discussões 

pertinente para construção das políticas 

públicas de saúde da região de saúde. 
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Finalmente, perguntamos se os gestores municipais de saúde do Tocantins, 

gostariam que o Projeto Apoiadores continuasse e, para nosso contentamento quanto 

a qualidade da execução de nossas atividades, 98,7%, ratificaram a importância desse 

projeto para evolução do SUS no 

Tocantins.   

Foi solicitado ainda que os 

gestores deixassem suas sugestões e 

comentários adicionais o 

aperfeiçoamento do trabalho 

desenvolvido pelos apoiadores 

institucionais do Cosems/TO, dentre 

os quais, deixamos alguns destes 

registrados abaixo: 

 

- “O trabalho dos apoiados veio enriquecer e fortalecer as ações e desempenho como 

também os serviços de saúde especialmente no poder de sociabilização e informações 

em tempo hábil, sendo assim deve continuar.” 

 

 - “Os apoiadores deveriam fazer visitas nos municípios e conhecer a realidade 

local. Os apoiadores em si fazem um trabalho de grande valia pra nós enquanto 

gestores.” 

 

- “Minha sugestão é que continue com os apoiadores pois são muito importantes 

para nós secretários como forma de apoio e orientação. Capacitação sobre elaboração 

de instrumentos de gestão. Maior interação com os secretários; conhecer in loco os 

municípios e suas realidades. É sempre bom ter apoiadores para nós dar devido suporte  

 

- “O trabalho do Apoiador faz toda diferença em termos de esclarecimento. Todas 

as dificuldades encontradas relacionadas a Gestão SUS, sempre há uma resposta ou uma 

busca ativa para nos ajudar. O Apoiador está fazendo a diferença!” 

 

Atividade 4 

 

Com relação a Atividade 4  que trada da Organização e aprimoramento da gestão 

do COSEMS, a fim de garantir o bom funcionamento das atividades de caráter executivo 

determinado pela Diretoria Executiva do Cosems/TO, relatamos que foram realizadas 

atividades Institucionais de acordo com o Plano de Atividades para o exercício em 

questão e que estes foram apreciados no devido tempo pelo Conselho fiscal da 

entidade, bem como aprovados em Assembleia Geral ordinária realizada em 23 de 
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fevereiro do corrente ano, e que as mesma foram aprovadas por unanimidade, dando 

transparência e publicidade nas demonstrações de execução administrativas, 

orçamentárias e financeiras atendendo as normativas legais.  

Por fim, seguem quadros que espelham a execução em 2020 do orçamento 

disponibilizado ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins 

– COSEMS/TO. 
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IV – Conclusão 
 

Verifica-se, portanto, que a plena execução dos recursos transferidos ao 

Cosems/TO, nos termos do §1°, do art. 14-B, da Lei nº 8.080/1990, em conjunto com as 

demais fontes de receita da Entidade, qualifica a gestão municipal do SUS no Tocantins, 

por meio dos projetos, atividades e processos de trabalho constantes do presente 

documento. 

Ademais, a escuta e representação institucional dos gestores municipais 

promove o aprimoramento dos processos de tomada de decisões bipartite, com reflexos 

no aprimoramento da gestão do Sistema Único de Saúde no Tocantins. 

 

Palmas – TO, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Rondinelly da Silva e Souza 

Presidente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DOS CONTROLES INTERNOS 

31 de dezembro de 2020 

 

 

 



 
 

MRP Auditoria e Consultoria 

CRC-DF 001326/O-4 

SCN Quadra 04, Bloco B,  

Sala 1201, Centro Empresarial Varig 

Brasília – DF CEP: 70.714-900 

+55 (61) 4102-8520 

www.mrpauditoria.com.br 

 

 MRP1 
 

Palmas - TO, 15 de fevereiro de 2021                                                      MRP - 039/2021 

 

Sr. 

Jair Pereira Lima 

Presidente 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS 

Palmas - TO 

 
Prezado senhor, 

De acordo com o contrato de prestação de serviços de auditoria, realizamos 

nossos trabalhos voltados à avaliação do ambiente de controles internos do 

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS 

(“COSEMS/TO”) no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O presente 

relatório está baseado em nosso trabalho de revisão e nas informações disponíveis 

a partir dos documentos e informações fornecidas pelos executivos do 

COSEMS/TO. 

 

Como parte integrante dos nossos trabalhos, anexamos, à presente, relatório 

contendo recomendações sobre controles internos, procedimentos contábeis e 

segurança patrimonial, decorrentes de aspectos ou assuntos que vieram ao nosso 

conhecimento quando da aplicação de determinados testes seletivos, de acordo 

com as normas de auditoria, quando de nossa visita para revisão dos saldos 

contábeis e avaliação dos controles internos do COSEMS/TO na data-base de 31 

de dezembro de 2020. 

 

Em conformidade com as normas usuais de auditoria, revisamos e avaliamos os 

procedimentos contábeis e de controles internos existentes, com o propósito de 

determinar a época, natureza e extensão dos nossos exames de auditoria. As 

sugestões aqui apresentadas foram desenvolvidas em decorrência dessa revisão 

e avaliação.  

 

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida do 

pessoal do COSEMS/TO durante a execução dos nossos trabalhos. 

 

Atenciosamente, 

 
 

MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S 

CRC DF-001326/O-4 

CNAIPJ – 000041 

CVM – 11.720 
 
 

 

 Marcos de Oliveira Pereira 

Contador CRC DF-027109/O-0 
 

Ricardo da Silva Farias Passos 

Contador CRC DF-015504/O-2 
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Qual foi o trabalho realizado? 

 

Serviços técnicos especializados em auditoria dos procedimentos de controles 

internos quanto à arrecadação da receita e a execução da despesa, bem como 

o exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020, conforme características e especificações contidas no 

contrato de prestação de serviços. 

 

Por que o trabalho foi realizado? 

 

O trabalho foi realizado para avaliação do balanço patrimonial do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins - COSEMS/TO em 31 de 

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

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

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

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

internos. 

 

Quais as conclusões alcançadas? 

 

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

 

a) O COSEMS/TO não tem conhecimento, até o presente momento, de fatos 

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

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

eventualmente, poderá comprometer a apuração dos resultados do Conselho no 

exercício iniciado em 01 de janeiro de 2021. 
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1.  SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório 
 Página 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 

Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde do Estado do Tocantins - 

COSEMS/TO, em 31 de dezembro de 2020, 

e as respectivas demonstrações do 

resultado, do resultado abrangente, das 

mutações do patrimônio líquido e dos 

fluxos de caixa para o exercício findo 

naquela data. 

 2  5 

Demonstrações 

Contábeis 
 

Balanço Patrimonial e a Demonstração do 

Resultado do Exercício. 
 3  6 

Análise Patrimonial  

Análise das contas patrimoniais e das 

contas de resultado demonstrando suas 

variações. 

 4  8 

Nossos Comentários  

Comentários acerca de deficiência ou 

melhoria que entendemos que ajudará no 

aprimoramento do ambiente de controles 

internos. 

 5  12 

Controle Patrimonial  

Conciliar o relatório patrimonial, 

constatamos divergências no relatório 

patrimonial quando comparado com as 

informações registrados na contabilidade. 

 5.1  12 

Cessão de uso  

Regularizar a documentação referentes ao 

espaço cedido pelo Núcleo Estadual do 

Ministério da Saúde, em Palmas/TO.  

 5.2  13 

Despesas  

Com base na nossa metodologia, 

selecionamos uma amostra das despesas 

registradas no exercício findo em 31 

dezembro de 2020 e realizamos nossos testes 

de auditoria. O resultado dos nossos testes 

aponta para o aprimoramento dos controles 

internos.  

 5.3  13 

Registro das 

despesas e receitas 

pelo regime de 

Competência 

 

A Resolução CFC nº 1.409/12, que trata da 

contabilidade para as entidades sem fins 

lucrativos, dispõe que as receitas e as 

despesas devem ser reconhecidas, 

respeitando-se o regime contábil de 

competência. 

 5.4  14 

Princípio da Entidade  

O Princípio Contábil da Entidade não foi 

atendido no pagamento da Nota Fiscal 

202000000021, emitida pela VB  COMERCIAL 

-EIRELI - ME, no valor de R$ 825,00. 

 5.5  15 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório 
 Página 

Código FPAS  

Verificamos que o COSEMS/TO está 

utilizando o código FPAS 566 com a alíquota 

de 4,5%. 

 5.6  16 

Férias  
Identificamos pagamentos de férias em 

dobro. 
 5.7  17 

Elaboração de 

normativos para 

definir regras na 

contratação de 

despesas 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos, 

identificamos que o COSEMS/TO não possui 

normativos para definir as regras de 

contratação das suas despesas. 

 5.8  17 

Lei nº13.709/2018 

Geral de Proteção 

de Dados Pessoais - 

LGPD 

 

Chamamos a atenção para a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPD, lei 

sancionada em agosto de 2018 que entrou 

em vigor em setembro de 2020, estipula uma 

série de obrigações para empresas e 

organizações sobre coleta, 

armazenamento, tratamento e 

compartilhamento de dados pessoais. 

 5.9  19 

Programa de 

Integridade 
 

A implementação de um Programa de 

Integridade é fundamental para assegurar 

que toda a organização esteja em 

conformidade com os seus princípios e 

valores, respaldados por leis, normativos e 

políticas internas. 

 5.10  21 

Política de 

Segurança da 

Informação 

 

A política de segurança da informação é 

um conjunto de normas e procedimentos 

que a entidade constitui para lidar com a 

proteção dos dados, bem como interferir em 

caso de problemas. 

 5.11  22 

Eventos 

subsequentes – 

COVID-19 

 

O COSEMS/TO não tem conhecimento, até 

o presente momento, de fatos importantes 

ocorridos após a data-base de 31 de 

dezembro de 2020, que possam alterar 

resultados futuros, exceto quanto à 

pandemia do COVID-19. 

 5.12  23 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  6  24 
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2. Introdução 

 

Revisamos o balanço patrimonial do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

do Estado do Tocantins – COSEMS/TO, em 31 de dezembro de 2020, e as 

respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 

do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 

incluindo o resumo das políticas contábeis significativas e outras notas explicativas, 

bem como o ambiente de controles internos. A administração é responsável pela 

elaboração e apresentação adequada dessas informações apresentadas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Neste relatório expressamos 

nossas recomendações acerca dos controles internos e registros contábeis. 
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3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

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

(Valores expressos em Reais)  

 
 

 31/12/2020  31/12/2019 

Ativo    

Circulante    

Caixa e equivalentes de caixa 222.968  47.794 

Créditos a receber 65.230  65.230 
    

 288.198  113.024 

Não circulante    

Imobilizado 46.817  29.449 
 46.817  29.449 
    

TOTAL DO ATIVO 335.015  142.472 

    

    

 31/12/2020  31/12/2019 

Passivo    

Circulante    

Fornecedores de bens e serviços 2.450  6.751 

Salários, obrigações sociais e tributárias 12.549  28.490 

Parcerias com entidades governamentais/privadas -  - 
 14.999  35.241 

Não circulante    

Contingências Trabalhistas -  - 
 -  - 

Patrimônio Líquido    

Patrimônio Social 107.231  121.207 

Ajuste de Exercícios Anteriores 5.926  - 

Déficit e Superávit acumulado 206.859  (13.976) 
 320.016  107.231 
    

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 335.015  142.472 
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3.2. Demonstração do superávit  

 

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Valores expressos em Reais)   

 

  31/12/2020  31/12/2019 
     

Receitas    
     
 Receitas com restrição -  245.462 

 Entidades governamentais (Educação/Saúde/Assistência 

Social/Outros) 
-  245.462 

     

 Receitas sem restrição 782.760  629.220 
 Contribuições e doações voluntárias 782.760  629.220 
     

  782.760  874.683 

     

Despesas operacionais    

     

 Com programas (Educação/Saúde/Assistência Social/Outros) -  (245.462) 
 Pessoal e encargos sociais e assistenciais -  - 
 Despesas administrativas -  (245.462) 
 Outras despesas gerais -  - 
     

 Com atividades institucionais (576.705)  (641.298) 
 Pessoal e encargos sociais e assistenciais (117.299)  (204.646) 
 Despesas  gerais e administrativas (459.406)  (436.651) 
 Despesas com gratuidades -  - 
     

Superávit antes da receitas e despesas financeiras 206.055  (12.077) 
     

 Despesas e receitas financeiras, líquido 804  (1.899) 
     

     

DÉFICIT E SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 206.859  (13.976) 
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4. ANÁLISE PATRIMONIAL 

 

4.1. Ativo 

 

Ativo é um recurso controlado pelo COSEMS/TO como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para o 

COSEMS/TO. É composto por dois grupos: circulante e não circulante.  

 

Os recursos que poderão ser movimentados em até 12 meses após o 

encerramento do exercício devem ser classificados no ativo circulante, enquanto 

o ativo não circulante irá tratar de registrar os recursos movimentados após 12 

meses do encerramento do balanço.  

 

O ativo do COSEMS/TO apresentou um aumento de 135% quando comparado 

com o ano de 2019. Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o ativo apresentou 

os seguintes números: 

 
 

 

 

 

 

288.198

46.817

Ativo Circulante Ativo não circulante



 
 

 

 

 
 MRP9 
 

Ativo Circulante 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Ativo Circulante, quando 

comparado ao exercício de 31 de dezembro de 2019, apresentou um acréscimo 

de 155%, tendo a seguinte composição em 31 de dezembro de 2020: 

 

• Caixa e equivalente de caixa: R$ 222.968 (77%); 

• Créditos a receber: R$ 65.230 (23%); 

 

Caixa e equivalente de caixa 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o caixa e equivalente de caixa 

apresentou um crescimento de 367% e é composto 100% de aplicações 

financeiras sem restrição. 

 

Ativo não circulante 

 

O Ativo não circulante apresentou um acréscimo de 59% em 2020 quando 

comparado com 2019, e é composto 100% de ativo imobilizado.  

 

4.2. Passivo 

 

Passivo é uma obrigação presente do COSEMS/TO, derivada de eventos passados, 

cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da Entidade capazes 

de gerar benefícios econômicos. A classificação entre circulante e não circulante 

obedece aos mesmos critérios do ativo. Patrimônio líquido é o interesse residual nos 

ativos da Entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Segue a 

composição do passivo na data-base de 31 de dezembro de 2020: 

 

 

14.999 

320.016 

Passivo Circulante

Patrimônio líquido
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Passivo Circulante 

 

No exercício de 2020, o Passivo Circulante apresentou um decréscimo de 57%, com 

a seguinte composição: 

 

• Fornecedores: R$ 2.450 (16%); 

• Salários, obrigações sociais e tributárias: R$ 12.549 (84%); 

 

 

4.3. Patrimônio líquido  

 

No exercício de 2020, o patrimônio líquido sofreu um aumento de 198%, que pode 

ser explicado pelo superávit de R$ 206.859 no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020. 
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4.4. Análise das contas de resultado  

 

RECEITAS  

 

São aumentos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da entrada 

de recursos ou do aumento de 

ativos ou diminuição de passivos, 

que resultam em aumentos do 

patrimônio líquido. 

 DESPESAS  

 

São decréscimos nos benefícios 

econômicos durante o período 

contábil, sob a forma da saída de 

recursos ou da redução de ativos ou 

assunção de passivos, que resultam 

em decréscimo do patrimônio 

líquido. 

 

 

A análise a seguir tem por objetivo apresentar o desempenho das contas de 

resultado do COSEMS/TO no exercício de 2020. O superávit apresentado no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi no montante de R$ 206.859 (déficit 

de R$ 13.976 em 31 de dezembro de 2019).  
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5. NOSSOS COMENTÁRIOS 

 

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

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

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins - COSEMS/TO, foram 

identificadas as seguintes fragilidades: 

 

 

5.1. Controle Patrimonial 

   

Solicitamos os relatórios patrimoniais que suportam os saldos contábeis do ativo 

imobilizado na data-base de 31 de dezembro de 2020. Realizamos nossos 

procedimentos de auditoria e constatamos divergências a seguir apresentadas: 

 

Conta Contábil 
Relatório 

Operacional 
Diferenças 

Máquinas e Equipamentos 13.559,21 15.069,59 -1.510,38 

Moveis e Utensílios 12.560,10 12.560,10 0,00 

Computadores, Periféricos, Celulares e Similares 35.836,73 42.658,71 -6.821,98 

(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos (5.517,28) (5.929,86) 412,58 

(-) Dep. Acum. Moveis e Utensílios (4.439,26) (4.504,83) 65,57 

(-) Dep. Acum. Computadores, Periféricos, Celulares (22.550,84) (23.081,23) 530,39 

Total 29.448,66 36.772,48 -7.323,82 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/TO elaborar o controle patrimonial, de modo que, 

este reflita a realidade registrada na contabilidade. 

 

Comentários da administração: 

 

Concordância: 

Iremos envidar esforços para aperfeiçoar ainda mais os controles existentes no próximo 

exercício. 
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5.2. Cessão de uso 

 

A área do COSEMS-TO funciona no espaço cedido pelo Núcleo Estadual do 

Ministério da Saúde – NEMS, em Palmas-TO. Com relação a esse assunto, nos foi 

apresentado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Comodato nº 01/2016, que 

apresenta como objeto a prorrogação do referido contrato por mais 36 (trinta e 

seis) meses, com isso a vigência do contrato vigorou no período de 17/11/2017 a 

17/11/2020. Adicionalmente ao vencimento do prazo, constatamos que o espaço 

atualmente utilizado pelo COSEMS/TO não corresponde com o espaço descrito no 

referido contrato de comodato. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Solicitamos ao COSEMS/TO regularizar a situação descrita, de forma a obter a 

adequada formalização da cessão de uso espaço atualmente utilizado pelo 

Conselho. 

 

Comentários da administração: 

 
Concordância: 

Informamos que a permanência da secretaria executiva do Cosems/TO nas dependências 

da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Tocantins - SEMS/TO é incerta. 

Neste momento, estamos em fase de renegociação do Termo de Cooperação. Tão logo 

consigamos definir a continuidade na parceria entre Cosems/TO e SEMS/TO, 

providenciaremos a atualização do instrumento contratual. 

 

 

 

 

5.3. Despesas  

 

Com base na nossa metodologia, selecionamos uma amostra das despesas 

registradas no exercício findo em 31 dezembro de 2020 e realizamos nossos testes 

de auditoria. Segue o resultado das nossas análises: 
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Data Conta Tipo Histórico Valor Nota 

28/10/2020 4.4.2.003.0007 Consultoria 

Pgto de prest. De servicos de assessoria ao 

gestores municipais ,ref. 10/2020., NF N? 

NF00010 - E CRODRIGUES 

MARQUESASSESSORIA ECONSULTORIA  

10.412,50 a 

 

Legenda: 

a – Nota Fiscal é divergente do registrado na contabilidade. 

 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços no sentido de fortalecer o seu 

ambiente de controles internos, de forma a mitigar riscos como esse apontando 

na nossa recomendação.  

 

Comentários da administração: 

 

Concordância:  

Iremos envidar esforços para aperfeiçoar ainda mais os controles existentes no próximo 

exercício. 

 

 

5.4. Registro das receitas e despesas pelo regime de competência  

 

Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias 

relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante 

nos universos científico e profissional de nosso País.  

 

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

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

respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência 

pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas 

correlatas. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram 

registradas despesas fora da competência correta, conforme demonstrativo a 

seguir: 
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Data Conta Descrição Histórico Valor 

20/02/2020 4.4.2.003.0036  Telefonia Fixa 

Pagamento de Fatura de Telefone, ref.  Ao mes 

02/2020, NF N? NFTELEFONIA FIXO02/2020 - NET  FONE 

/CLARO S.A 

229,02 

18/05/2020 4.4.2.003.0036  Telefonia Fixa 

Pagamento de Fatura de Telefone, ref. Ao mes 

04/2020, NF N? NFFATURA 04/2020 - NETFONE / CLARO 

S.A 

234,53 

23/11/2020 4.4.2.003.0036 Telefonia Fixa 
Pagamento de Faturade Telefone, ref. aomes 

10/2020, NF N? NF45266 - NET FONE /CLARO S.A 
234,53 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

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

situação descrita, tendo em vista que o registro de despesas fora da competência 

correta provoca distorções nas suas demonstrações contábeis. 

 

Comentários da administração:  

 

Concordância:  

Iremos envidar esforços para aperfeiçoar ainda mais os controles existentes e realizar o 

registro das despesas dentro de sua competência para o próximo exercício. 

 

 

5.5. Princípio da Entidade 

 

O Princípio Contábil da Entidade, conforme determina a Resolução CFC nº 750/93, 

determina que: 

 

“Art. 4º O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como 

objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a 

necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no 

universo dos patrimônios existentes, independentemente de 

pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma 

sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, 

com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, 

o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou 

proprietários, no caso de sociedade ou instituição. 
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Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a 

recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de 

patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas 

numa unidade de natureza econômico-contábil.” 

 

O Princípio Contábil da Entidade não foi atendido no pagamento da Nota Fiscal 

202000000021, emitida pela VB  COMERCIAL -EIRELI - ME, no valor de R$ 825,00. 

Constatamos que parte desse montante foi pago pelo Gestor do COSEMS/TO, e o 

ISS retido no valor de R$ 41,25 foi pago pelo Conselho. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/TO envidar esforços para que a situação descrita 

não ocorra novamente nos próximos exercícios. 

 

Comentários da administração:  

 

Concordância:  

Iremos envidar esforços para que não ocorra mais essa situação nos próximos exercícios. 

 

 

5.6. Código FPAS 

 

Verificamos que o COSEMS/TO está utilizando o código FPAS 566 com a alíquota 

de 4,5%, quando, segundo solução de consulta COSIT da Receita Federal do Brasil 

02/2019 as Entidades com o CNAE 94.30-8-00 Atividades de associações de defesa 

de direitos sociais deveria estar enquadrada no código FPAS 515 e recolher as 

contribuições sociais destinadas a terceiros com a alíquota 5,8%. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/TO que faça a análise sobre o referido assunto, bem 

como os principais efeitos que podem ser ocasionados em virtude da 

regularização do código FPAS. 
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Comentários da administração:  

 

Concordância:  

Iremos realizar análises conforme sugerido. 

 

 

5.7. Férias 

 

Constatamos pagamentos de férias em dobro. De acordo com o artigo 137 da CLT 

sempre que as férias forem concedidas após o prazo de 12 (doze) meses 

subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito, o empregador 

pagará em dobro a respectiva remuneração. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços para que a situação descrita não 

ocorra novamente nos próximos exercícios. Nossa recomendação visa mitigar 

riscos trabalhistas, bem como evitar despesas que afetam negativamente o 

resultado contábil e financeiro do Conselho, que poderiam ser evitados por meio 

de controles internos eficientes. 

 

Comentários da administração:  

 

Concordância:  

Iremos envidar esforços para aperfeiçoar ainda mais os controles existentes e mitigar a 

ocorrência de novos fatos. 

 

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

 

Os processos de compras têm como objetivo, mostrar a importância da função 

compras nas entidades e mitigar os riscos de contratação de fornecedores 

inadequados, bem como riscos de fraudes. Este processo também abordará os 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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Durante a realização dos nossos trabalhos, identificamos que o COSEMS/TO não 

possui normativos para definir as regras de contratação das suas despesas. Por 

gerir recursos públicos, entendemos que o COSEMS/TO na contratação de suas 

despesas, deve adotar regulamentos próprios e uniformes, livres do excesso de 

procedimentos burocráticos, que preservem os princípios gerais que norteiam a 

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

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

Constituição da República Federativa do Brasil: 

 

• Princípio da legalidade: observância da própria Constituição, da 

legislação específica aplicável ao COSEMS; 

• Princípio da impessoalidade: buscar sempre o interesse público sem 

favorecimentos ou distinções, tendo como norte os objetivos do COSEMS; 

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

• Princípio da publicidade: transparência na gestão dos recursos de 

natureza pública, permitindo o controle da sociedade. 

• Princípio da eficiência: maximizar os resultados auferidos com os recursos 

disponíveis, evitando-se desperdícios e despesas antieconômicas. 

 

Essas regras devem ser adotadas para todas as despesas do COSEMS/TO, tais 

como diárias, passagens, contratação de pessoal, contratação de bens e serviços 

e outras, salvo quando a lei dispuser em contrário.  

 
 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos a elaboração de normas internas que previnam o desrespeito aos 

princípios constitucionais citados. Não obstante, o normativo deve buscar sempre  

os objetivos sociais da entidade. 
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Comentários da Administração: 

 

Concordância:  

Iremos realizar estudo de viabilidade e aplicabilidade de normativos dessa natureza 

compatível com o seu porte; 

 

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

 

Chamamos a atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, lei 

sancionada em agosto de 2018 que entrou em vigor em setembro de 2020, estipula 

uma série de obrigações para empresas e organizações sobre coleta, 

armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. 

 

Com a LGPD, o Brasil entra para o rol de centenas de países que possuem lei 

específica para a proteção de dados pessoais. A lei prevê multas e penalidades 

consideráveis no caso de não cumprimento dos requisitos impostos na lei. 

 

A entidade do Terceiro Setor precisa se atentar para atender o que dispõe a Lei n° 

13.709/2018, com destaque para: 

 

• Due Diligence sobre os dados pessoais (identificação de dados pessoais, 

sensíveis, públicos, seja em meios físicos ou digitais); 

• Controle de consentimento e anonimização; 

• Gestão de banco de dados (acesso, confirmação, consentimento, 

portabilidade, etc.); 

• Segurança dos dados (proteger os dados não autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas); 

• Gestão do término do tratamento (adotar medidas necessárias para 

eliminar os dados). 
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A entidade que não atender a referida lei fica sujeita às seguintes sanções 

administrativas: 

 

• advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; 

• multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa 

jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último 

exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais) por infração; 

• multas diárias; 

• publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência;  

• bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua 

regularização; 

• eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

• suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere 

a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual 

período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; 

• suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a 

que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, 

prorrogável por igual período; 

• proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a 

tratamento de dados. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomenda-se a implementação de normativos internos para atender a LGPD. A 

implementação é fundamental para assegurar que toda a organização esteja em 

conformidade com os seus princípios e valores, respaldados por leis, normativos e 

políticas internas. 
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Comentários da administração: 

 

Concordância:  

Iremos realizar estudos para realizar a implantação conforme recomendado, levando em 

conta o porte da instituição e os custos envolvidos. 

 
5.10. Programa de Integridade 

 

O COSEMS/TO deve criar uma instância responsável para a implementação do 

Programa de Integridade, formando um Comitê de Conformidade e Ética, cujo 

investimento em termos de recursos orçamentários deve ser analisado. Assim, 

nesse ambiente, o responsável pelo programa realizará permanente avaliação de 

melhoria dos processos de conformidade da Organização. Contudo, se faz 

necessária avaliações de profissionais independentes, sem distinção da lei ou 

norma interna, abarcando, também, uma conduta ética, transparente e o 

adequado relacionamento com as partes interessadas, em todas as suas 

possibilidades e circunstâncias. 

 

A complexidade do ambiente do Terceiro Setor exige que as organizações 

identifiquem os principais riscos a que estão expostas, por meio de um processo de 

avaliação amplo e contínuo, sendo a análise de riscos um dos pilares dos sistemas 

de conformidade, já que um Programa de Integridade visa, dentre outros objetivos 

relevantes, minimizar os riscos de práticas de corrupção, seja pelo público interno 

ou externo. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/TO implementar um Programa de Integridade com 

o objetivo de aprimorar a estruturação da sua governança corporativa e dos 

controles internos. A implementação de um Programa de Integridade é 

fundamental para assegurar que toda a organização esteja em conformidade 

com os seus princípios e valores, respaldados por leis, normativos e políticas 

internas. 
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Comentários da administração: 

 

Concordância:  

Iremos realizar estudos levando em conta o porte da instituição, os custos envolvidos e 

benefícios. 

 

 

5.11. Implementar uma Política de Segurança da Informação 

 
Recomendamos ao COSEMS/TO implementar uma Política de Segurança da 

Informação por meio de um conjunto de normas e procedimentos para proteger 

seus dados, especialmente aqueles confidenciais. 

 

A segurança da informação é adquirida pela implantação de controles que 

incluem procedimentos de rotina, verificações de antivírus, infraestrutura de 

hardware e software, além da criação de uma política devidamente 

documentada com as seguintes premissas:  

 

Itens Descrição 

Confidencialidade 

• garantia de que determinada informação, fonte ou sistema é 

acessível apenas às pessoas previamente autorizadas a terem 

acesso; 

• a ruptura do sigilo, a depender do teor das informações, pode 

ocasionar danos inestimáveis para a entidade.  

Integridade 

• manter a integridade dos dados, de forma a preservar a sua 

originalidade e confiabilidade. Caso contrário, erros podem 

ocorrer na interpretação dessas informações, gerando 

rupturas de conformidade. 

Disponibilidade  
• garantia de acesso aos dados sempre que necessário de 

maneira fluida, segura e eficiente. 

Definição de ferramentas 

necessárias 

• definição de cronogramas de backup; 

• estabelecimento de regras para o uso de senhas e credenciais 

de acesso; 

• controle de acesso aos espaços físicos; 

• definição de diretrizes para o acesso à informação de 

diferentes profissionais e times, estabelecendo graus de 

acessibilidade; 

• criação de planos de contingência e de gerenciamento de 

riscos; 

• definição das políticas de atualização de softwares 
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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 Conselho envidar esforços para implementar sua Política de 

Segurança da Informação para mitigar possíveis riscos de ameaças, mantendo 

sempre a informação segura. O principal objetivo dessa recomendação é 

minimizar riscos e diminuir a vulnerabilidade dos sistemas de dados do COSEMS/TO.  

 
Comentários da Administração:  

 

Concordância:  

Iremos envidar esforços para aperfeiçoar ainda mais os controles existentes no próximo 

exercício. 

 

5.12. Eventos subsequentes – COVID-19 

 

 

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

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

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

eventualmente, poderá comprometer a apuração dos resultados do Conselho no 

exercício iniciado em 01 de janeiro de 2021. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

O COSEMS/TO é responsável pelo ambiente de controles internos que ele 

determinou como necessários para permitir a elaboração de relatórios gerenciais 

e suas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente, se causada por fraude ou por erro. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados 

nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 

julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por 

erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, 

para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 

circunstâncias. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das 

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 

pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 

demonstrações tomadas em conjunto. 

 

Com base nos nossos trabalhos realizados no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020, exceto quantos aos possíveis ajustes e efeitos que poderiam advir dos 

assuntos mencionados no item 5, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 
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Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – Cosems/TO 

 
DIRETORIA EXECUTIVA: 

✓ Presidente: Rondinelly da Silva e Souza (Caseara) 

✓ 1º Vice-Presidente: Jair Pereira Lima (Piraquê) 

✓ 2º Vice-Presidente: Lucione de Oliveira Negre (Monte do Carmo) 

✓ Diretoria Administrativa: Maria das Dores Abreu Farias (Sitio Novo) 

✓ Diretoria de Comunicação: Mariana da Silva Coelho (Dueré)  

✓ Adjunto da Diretoria de Comunicação: Ana Paula dos Santos Andrade Abadia 

(Araguaína) 

✓ Diretoria Financeira: Amilton Pereira Lopes (Itapiratins) 

✓ Adjunto da Diretoria Financeira: Renato Donizete Ficher (Miranorte) 

✓ Diretoria de Descentralização e Regionalização: Wilkey Fernando Lourenço Oliveira 

(Cristalândia) 

✓ Adjunto da Diretoria de Descentralização e Regionalização: Cleber Flavio de Paula 

Teixeira (Arraias) 

 

CONSELHO FISCAL: 

 

✓ 1º Conselheiro Titular: Laércio Batista Nunes (Lizarda) 

✓ 2º Conselheiro Titular: Sinvaldo dos Santos Moraes (Mateiros) 

✓ 3º Conselheiro Titular: Yatha Anderson Pereira Maciel (Augustinópolis) 

✓ 1º Conselheiro Suplente: Israel Leite Furtado (Dianópolis) 

✓ 2º Conselheiro Suplente: Samara dos Santos Rezende Feitosa (Bandeirante) 

✓ 3º Conselheiro Suplente: Jussicleide Borges Araújo (Talismã) 
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SECRETARIA EXECUTIVA  

✓ Secretária Executiva -  Anna Crystina Mota Brito Bezerra  

EQUIPE TÉCNICA 

✓ Coordenação Financeira/Administrativa  -  Luciana de Sousa Miranda Gomes  

✓ Assistente Administrativo - Cátia Martins dos Santos  

✓ Assistente Administrativo - Divana Lopes Bezerra Bandeira 

✓ Recepcionista - Déborah Rodrigues de Souza 

✓ Assessoria Juridica - Jaires da Silva Moreira. 

✓ Assessoria de Comunicação - José Eduardo de Azevedo Gomes Rodrigues 

   COORDENAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL  

✓  Coordenador da equipe de Apoio – Francisco Rubens Pereira Silva 

✓  Facilitadora do Apoio Institucional – Luci Aparecida Vieira de Lara 

  APOIADORES REGIONAIS 

✓ Carlos Alberto Zandoná 

✓ Maria da Conceição Marinho de Farias Rêgo 

✓ Mikael Aparecido Peixoto 

✓ Paula Sabrinne Caldeira Mota Varão 

✓ Sherlla Monsione Moreira B. Ramos 
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1. APRESENTAÇÃO 

1.1 INSTITUCIONAL 

 
É através do COSEMS/TO que o gestor Municipal garante espaço e poder de diálogo e  

decisão perante o Conselho Estadual de Saúde (CES)e Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e em 

articulação com o Colegiado Nacional, compõe a Comissão Tripartite. A entidade é constituída por 

instâncias deliberativas e executoras como a Diretoria Executiva (DE), o Conselho Fiscal (CF), os 

Representantes das Comissões Intergestores Regionais (CIR’s) e Assembleias Geral ( AG). 

Ao lado das ações políticas institucionais, o COSEMS/TO oferece uma série de atividades e 

serviços dentre os quais o mais importante é atualização constante do Gestor Municipal de Saúde 

sobre todos os assuntos deliberados pelas instâncias do SUS, bem como, o acompanhamento de 

projetos que representem recursos financeiros para os Municípios. 

 

1.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

✓ Representação junto às instâncias administrativas federais/ estaduais; 

✓ Representação junto ao Poder Público, (Executivo/Legislativo/ Judiciário); 

✓ Representação na Comissão Intergestores Bipartite; 

✓ Representação no Conselho Estadual de Saúde; 

✓ Integrante de Comissões Estaduais responsáveis pela operacionalização do SUS; 

✓ Responsável pela mobilização de Secretários Municipais; 

✓ Elaboradoção de proposta para avanço no financiamento e aperfeiçoamento do 

Sistema       Único de Saúde. 

1.3 MISSÃO 

✓ Trabalhar pela autonomia dos municípios, congregando os gestores municipais de saúde 

atuando como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações para seus 

membros através da participação efetiva na formulação das políticas públicas de saúde no 

estado do Tocantins buscando a melhoria da saúde da população Tocantinense. 

1.4 VISÃO 

✓ Ser instituição modelo no país pela sua organização e funcionamento, sendo interlocutor 

dos Gestores Municipais nas Políticas Públicas de Saúde no Estado do Tocantins. 

1.5 VALORES 

✓ Transparência, ética, compromisso, qualidade, cooperação, dedicação e respeito. 
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1.6  OBJETIVO  MACRO 

✓ Apoio e subsídio para os processos de tomada de decisão da instituição e de todos os 

gestores Municipais de Saúde do Tocantins, nos espaços decisórios do SUS, buscando a 

otimização dos recursos disponíveis e a disseminação de informações e qualificação 

inerentes ao SUS. 

 

1.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO COSEMS 

Para o ano de 2022, os objetivos dos Cosems/TO serão apresentados por Diretoria a fim 

de que estas possam se apropriar de suas atribuições que serão executadas com base na 

programação anual, a saber: 

 
✓ PRESIDÊNCIA 

 

✓ Buscar a eficiência resolutiva das questões de saúde pública nos municípios do Estado do 

Tocantins; 

✓ Definir estratégias de encaminhamento e atendimento às demandas externas geradas 

pelas Secretarios Municipais de Saúde à instituição; 

✓ Elaboração, sistematização, implementação, monitoramento e avaliação da agenda de 

trabalho institucional; 

✓ Definir e propor estratégias de relação político- institucional; 

✓ Propor pauta para a Comissão Intergestores Bipartite – CIB e acompanhar suas 

deliberações; 

✓ Apoiar às atividades de gestão de pessoas, proposição de atividades de assessorias, 

capacitação/desenvolvimento, confraternizações, premiações; 

✓ Promover a identificação de temas e a formulação de programação e de conteúdos 

comunicativos, informativos e formativo e realização de cursos, oficinas, seminários e 

congressos; 

✓ Responsabilizar-se, no que lhe compete, pelo relatório de gestão anual; 

✓ Apoiar a coordenação do processo de planejamento  e implementação do Plano Anual de 
Atividades. 

 
✓ DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 

✓ Acompanhar a agenda do Presidente e dos Representantes do Cosems nos eventos e 
reuniões; 

✓ Acompanhar o recebimento, tramitação, expedição e arquivo de documentos e 
correspondências, bem como as respectivas providências; 

✓ Integração constante dos contatos de interesse do Cosems com autoridades e 

representantes dos setores público e privado; 
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✓ Apoio operacional à equipe técnica; 

✓ Colabroração na Organização da Mostra Brasil Aqui Tem SUS; 

✓ Apoio à organização do Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde; 

✓  Acompanhar  a manutenção da estrutura fisica  e organizacional da instituição e serviços 

inerentes ao bom funcionamento da mesma; 

✓ Acompanhar o  Fornecimento de passagens aéreas, recebimento, controle e arquivo das 

Prestações de       Contas de viagens; 

✓ Acompanhar remessas de documentos, Hotelaria e serviços cartoriais; 

✓ Colaborar na elaboração de Termo de Referência para a viabilização de Eventos (TRE); 

✓ Colaborar na elaboração de Atas, relatórios e outros documentos do Cosems/TO; 

✓ Colaborar na elaboração do Relatório Quadrimestral de Atividades; 

✓ Acompanhar e  Assegurar o Controle patrimonial; 

✓ Acompanhar os serviços externos e relacionados ao depósito e arquivo do Cosems; 

✓ Acompanhar a aquisição e fornecimento de material de expediente; 

✓ Colabora na Gestão de Pessoas da equipe técnica e de colaboradores da instituição; 

 
✓ DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

✓ Incentivar o acesso da população à informação em saúde; 

✓ Assessoramento à Diretoria Executiva, visando à promoção e o relacionamento do Cosems 

junto aos gestores municipais de saúde, aos profissionais e técnicos das secretarias 

municipais de saúde e demais atores do SUS; 

✓ Articular  coberturas jornalísticas de texto, foto e vídeo de eventos, audiências e reuniões 

com representantes do Cosems para divulgação da atuação da entidade; 

✓ Coordenar a construção da memória da Entidade; 

✓ Relação Institucional com a imprensa; 

✓ Colaborar na Elaboração do Boletim de Legislação Diária; 

✓ Subsidiar a Alimentação das Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Flickr) com 

as principais  notícias diárias; 

✓ Alimentação do site do Cosems (notícias e informações relevantes ao cotidiano do gestor 

em formato de reportagens, vídeos, notas e orientações técnicas, portarias e legislações); 

 

✓ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS: produção de conteúdo para redes sociais 

(Facebook, Instagram e WhatsApp); Gerenciamento de redes sociais (Facebook, Instagram 

e WhatsApp); Produção de material visual do COSEMS-TO; Produção de Releases para a 

Imprensa do Estado; Assessoria de Imprensa; Atualização do Site do COSEMS-TO; Clipagem 

de notícias para arquivo do COSEMS-TO; Clipagem de notícias diárias paras Secretários e 

Secretárias Municipais de Saúde; Apoio em Comunicação aos Secretários e Secretárias 

Municipais de Saúde; Assessoria de Comunicação do Presidente do COSEMS-TO; 
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✓ DIRETORIA FINANCEIRA 

 

✓ Preparação do orçamento anual e acompanhamento de sua execução; 

✓ Controle diário dos recursos financeiros do Cosems (Fluxo de Caixa); 

✓ Controle e execução do repasse financeiro de outros convênios; 

✓ Preparação do Relatório Quadrimestral Financeiro para apreciação do Conselho Fiscal; 

✓ Preparação do Relatório Anual Financeiro para aprovação da Assembleia Geral; 

✓ Apoio na organização geral do Congresso e gestão do sistema de inscrição; 

✓ Registro de todos os pagamentos da Instituição e arquivo da documentação 

correspondente; 

✓ Acompanhamento da escrituração contábil elaborada por empresa terceirizada; 

✓ Compras e Contratações de bens e serviços e gestão de contratos; 

✓ Fornecimento de informações e acompanhamento do contrato de auditoria independente; 

 
 

✓ DIRETORIA DE REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 
✓ Promover  articulações que visem o processo de Fortalecimento da gestão  regionalizada e 

descentralizada do SUS nas regiões de saúde e municipios; 

✓ Desenvolver uma política de qualificação da gestão descentralizada e de orientação do 

Cosems aos sistemas de saúde para o processo de pactuação; 

✓ Construir um modelo dialógico para a produção de referências, conhecimentos e de 

intervenção, adequado às características regionais e destinado à promoção da saúde 

coletiva e resolutiva; 

 

✓ APOIO INSTITUCIONAL AO COSEMS E GESTORES MUNICIPAIS 

• Promover o processo de Fortalecimento da gestão municipal do SUS; 
• Desenvolver a capacidade de escuta qualificada, quanto ao apoio nas tomadas de decisões e 

participação no processo de planejamento e organização do processo de trabalho nos 
territorios; 

• Apoiar e analisar as características da organização do processo de trabalho, tecnicamente, 
administrativamente e de aplicações dos recursos financeiros disponibilizados para o Fundo 
Municipal de Saúde; 

• Fornecer aos gestores e tecnicos municipais, todas as informações necessárias e 
instrumentos de gestão do SUS regulares e com pendencias, junto ao sistema DigiSUS; 

• Oferecer o suporte necessário, com base nas políticas de atenção a saúde, legislações 
vigentes, contemplando atividades e procedimentos organizados;  

• Proporcionar ao gestor municipal e técnicos municipais, conhecimentos sobre a gestão do 
SUS, legislações e políticas de saúde; 

• Realizar educaçoes permanentes em saude de forma regionalizada; 

• Comparecer às reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da Comissão 

Intergestores Regional (CIR), do COSEMS e dos demais colegiados; 
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• Acompanhar os momentos presenciais das capacitações e agendas com a Coordenação do 

Apoio no COSEMS; 

• Mobilizar os gestores municipais da Região de Saúde em torno da agenda interfederativa; 

• Desenvolver capacidade de escuta ampliada para as questões da gestão e apoiar os 

Secretários Municipais de Saúde na busca de solução conjunta na Região de Saúde para os 

problemas do cotidiano; 

• Reconhecer, na Região de Saúde, experiências de gestão e cooperar com as mesmas no 

sentido de potencializá-las, embasados pelas ferramentas aprendidas durante o processo 

de formação; 

• Apoiar os gestores da Região de Saúde no cumprimento das agendas da gestão municipal e 

interfederativa (Plano de Saúde, Relatório de Gestão, PPA, LDO, LOA etc.); 

• Realizar o monitoramento dos recursos recebidos  pelos municipios , quanto a suspensão 
dos mesmos; 

• Subsidiar os gestores no grupos de discussoes, tais como camaras tecnicas, grupos 
condutores, CIR, CIB, etc. 

• Participar das  reunioes, lives, webs, etc,  promovidas pelas instancias superiores, tais como 
Ministerio da Saúde, CONASEMS,  Rede Colaborativa, etc. 

• Realizar diagnósticos situacionais das regiões de saude, afim de subsidiar nas tomadas de 
decisão dos gestores.; 

•  Subsidiar de informaçoes aos gestores quanto ao Sistema de Monitoramento de Obras – 
SISMOB, SAIPS, E-GESTOR e FNS . 

 

✓ GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO AO COSEMS E GESTORES MUNICIPAIS 

 
• Prestar aos Gestores Municipais de Saúde do Estado do Tocantins um trabalho de 

apoio quanto às tecnologias da informação do SUS; 

• Alcançar a melhoria no acesso aos sistemas de informações de saúde; 

• Capacitar trabalhadores do SUS e desenvolver ações que agilizem a troca de informação e 

disseminem seus resultados; 

• Fomentar uma Rede de Informação para os aos Gestores Municipais de Saúde ; 

• Mapear os Sistemas de Informação em operação no SUS; 

• Monitorar o cumprimento da obrigação de envio de dados à base nacional das Secretarias 

Municipais de Saúde; 

• Monitorar a qualidade dos dados e informações disponíveis aos Gestores Municipais de 

Saúde; 

• Subsidiar a operacionalização dos Sistemas de Informação de Saúde das Secretarias 

Municipais de Saúde; 

• Gerir todas as fases do desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação – 

iniciação; planejamento; execução; monitoramento e controle; e encerramento; 

• Subsidiar o processo de aquisição de ferramentas de suporte e de ativos de infraestrutura 

de TICs- Tecnologia de Informação e comunicação em saúde; 
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• Gerir o ciclo de vida das TICs Tecnologia de Informação e comunicação em saúde; de 

suporte bem como dos ativos de infraestrutura de tecnologia da informação; 

• Responder pela integridade, disponibilidade, tempestividade, organização e fluxo de dados 

que informam os processos organizacionais, bem como pela disponibilidade e organização 

dos ativos de infraestrutura de tecnologia da informação; 

• Melhor conectar a gestão municipal  às instâncias de governança da informação; 

• Aumentar a efetividade e eficiência das iniciativas de aprimoramento dos sistemas; 

• Melhorar a qualidade dos dados; 

• Ampliar o acesso à informação para a Gestão do SUS; 

• Atuação no Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital, vinculado ao MS e grupos de 

trabalho derivados; 

• Fórum Governança da Informação(plataforma Conasems); 

• Atividades web e presenciais apoio e capacitação profissional; 

• Produção de informações por meio de massas de dados, visando subsidiar a Diretoria do 

Cosems. 

 

 

✓ ASSESSORIA JURÍDICA AO COSEMS E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE :  

• Ajuizar ações judiciais, defendendo os direitos da Instituição;  

• Propor meios de conciliação e acordo em demandas;  

• Defender a Instituição quando esta figurar como ré em processos judiciais;  

• Interpor recursos direcionados aos órgãos competentes;  

• Defender a Instituição em processos de caráter administrativo;  

• Representar a diante de órgãos da administração;  

• Acompanhar o desenrolar dos processos judiciais e administrativos;  

• Fiscalizar as atividades como: jornada de trabalho, concessão de horas extras, férias etc.;  

• Elaborar e analisar contratos e suas devidas cláusulas;  

• Estudar e emitir pareceres e notas técnicas;  

• Realizar consultoria e assessoria sobre determinadas questões;  

• Analisar a viabilidade da contratação de novos negócios Institucionais;  

• Trabalhar para que a lei seja cumprida;  

• Realizar auditorias internas acerca dos procedimentos adotados em outros setores. 

 
 

2. PROGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES 

 
O Programa Anual de Atividades - PAA aqui apresentado refere-se à anualização para 2022 

das competências e metas do COSEMS/TO, além de prever a alocação dos recursos orçamentários 

a serem executados no exercício. 

O PAA 2022 modela a atuação anual do COSEMS/TO ao definir as ações que, no ano 
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específico, garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas da Diretoria Executiva 

da Entidade, bem como dar transparência as atividades desenvolvidas pela gestão atual. Dessa 

forma, a PAA 2022 constitui-se em um instrumento de gestão que demonstra a operacionalização, 

no respectivo exercício, definindo prioridades, mobilizando recursos e esforços em prol de 

objetivos conjuntamente estabelecidos, dentro de uma lógica transparente e dinâmica com o 

objetivo de orientar os processos dos seus vários espaços. 

Ao dimensionar metas e estabelecer valores para a cobertura financeira das proposições, 

explicita-se quais os compromissos previstos para 2022 no âmbito do PAA. 

A identificação de todos os componentes da PAA e o dimensionamento físico-financeiro é 

de responsabilidade conjunta de todas as Diretorias da entidade e  componentes da estrutura do 

Cosems/TO. 

Por meio deste instrumento, a agenda da gestão anual conta com um referencial para a 

execução e apuração dos resultados anuais, a serem apresentados no Relatório de Atividades, que 

será elaborado quadrimestralmente com finalidade de apresentar as ações empreendidas e os 

resultados alcançados, em contraponto ao planejado para o período, bem como no Relatório Anual 

de Gestão, instrumento que será amplamente divulgado, permitindo apresentação das 

características organizacionais que conformam com a Entidade, ressaltando as principais ações 

empreendidas e os resultados alcançados com a implementação do planejamento e a execução 

do Programa Anual de Atividades e orientando eventuais redirecionamento que se fizerem 

necessários à gestão do fortalecimento de sua atuação em prol do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 
 
3 ATIVIDADES E DIVISÃO ORCAMENTÁRIA 
 
ATIVIDADE 1: Operacionalização da Participação dos Representantes do Cosems/TO nos Fóruns 

de Pactuações Regional, Estadual, Nacional e em Outros Eventos de Relevância para Políticas de 

Saúde do Tocantins. 

Finalidade: Garantir o Espaço e o Poder de decisão dos Municípios nos Fóruns De Pactuações 

Estadual, Nacional e em Eventos de Relevância Para o Desenvolvimento das Políticas Públicas no 

Tocantins. 

Metas:  

• Garantir a participação de represantates do Cosems/TO em intercambios, reuniões de grupos 

de trabalhos, câmaras técnicas, comitês e outros fóruns; 

 

ATIVIDADE 2: Promoção de Educação Permanente em saúde para os gestores municipais e suas 

equipes através da Promoção de Encontros  de Relevância para Aprimoramento da qualidade dos 

processos de trabalho 

Finalidade: Aprimoramento do modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com 

centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social 

e financiamento estável; 

Metas:  

mailto:contato@cosemsto.org.br
http://www.cosemsto.org.br/


Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins 
104 Norte, Avenida LO02, Lote 19, Edifício Homaidam, Sala 305, Palmas-Tocantins, CEP:77006-022 

Fone:(63)3218-1782/3218-1017 
Email: contato@cosemsto.org.br http://www.cosemsto.org.br/ 

 

 

• Realização de um encontro anual de Gestores, adequado as restrições da pandemia, 

seminários e outros eventos regionais;  

• Garantir a participação de representantes do Tocantins em enventos nacionais; 

• Desenvolvimento, edição e divulgação e publicação de cunho informativo de interesse do SUS; 

• Promover a 7ª Edição da Premiação “Secretário Nota 10”; 

 

ATIVIDADE 3: Aprimoramento da Gestão Municipal através do Apoio Institucional e do 
fortalecimento da Governança da Informação. 
Finalidade: Acompanhamento e Assessoramento aos Gestores Municipais De  Saúde na 
Propositura e Pactuação de Políticas Públicas de Saúde e nos Fóruns de Pactuações Regionais e 
Estadual (CIRs / CIBs). 
Metas:  

• Capacitar, através de treinamento e apoio in loco aos gestores municipais e suas equipes; 
• Realizar Oficinas Regionais a cada semestre; 
• Assessoria individualizada, presencial  na sede do Cosems ou remota através de vídeo 

conferência aos gestores municipais e suas equipes. 

ATIVIDADE 4: Organização e aprimoramento da gestão do COSEMS. 
Finalidade: Garantir o bom funcionamento das atividades de caráter executivo  determinado pela 
Diretoria Executiva do Cosems/TO. 
Metas: 

• Pagamento da folha de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios;  

• Pagamento de consultores e colaboradores externos; e  

• Pagamento de despesas administrativas como: contabilidade, auditoria independente, 

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

correios, cartórios, material de consumo, gasolina e outras despesas como tributos e taxas, 
despesas bancárias, dentre outras. 

 

ATIVIDADES VALOR 

ATIVIDADE 1: Operacionalização da Participação dos Representantes do 

Cosems/TO nos Fóruns de Pactuações Regional, Estadual, Nacional e em Outros 

Eventos de Relevância para Políticas de Saúde do Tocantins 
85.554,76 

ATIVIDADE 2: Promoção de Educação Permanente em saúde para os gestores 

municipais e suas equipes através da Promoção de Encontros  de Relevância para 

Aprimoramento da qualidade dos processos de trabalho 
184.169,00 

ATIVIDADE 3: Aprimoramento da Gestão Municipal através do Apoio 

Institucional e do fortalecimento da Governança da Informação 31.360,00 

ATIVIDADE 4: Organização e aprimoramento da gestão do COSEMS 
481.676,80 

VALOR TOTAL 782.760,00 
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Ofício nº 0400/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Rondinelly da Silva e Souza 

Presidente do COSEMS/TO 

Quadra 104 Norte Avenida LO 2 Lote 19 Ed. Homaidan Sal - Plano Diretor Norte. 

Palmas/TO 

CEP: 77006-022 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0052/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0052/2021 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 










