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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

2º Quadrimestre/2021 

Este Relatório contém um resumo técnico das atividades do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Acre (COSEMS/AC), referente ao 2º Quadrimestre de 2021 

(maio, junho, julho e agosto).  

Maio/2021 

Atividades:  

Visita do apoio ao município de Feijó 

Data: 03 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Feijó 

Participantes: Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC para a 3ª Região de Saúde), 

Eronildo Oliveira de Sousa (Secretário Municipal de Saúde de Feijó) e Equipe Técnica Municipal. 

Resumo da visita: 

 Reunião com o Secretário de Saúde Sr. Eronildo Souza e toda sua equipe. Destaca-se a 

participação do  responsável do e-SUS o Sr. Glemys da Silva Freitas, onde foi observado que das 8 

equipes, uma equipe usa Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC e as 7 equipes usam o CDS, foi 

orientado dos benefícios para a gestão sobre o uso do PEC tanto na questão de cadastros como 

na questão dos indicadores do programa Previne Brasil; sendo relatado pelo  técnico municipal a 

dificuldade no acesso à internet de qualidade; e que o município está em processo de compra 

para estruturar as equipes com equipamentos de informatização; 

 No sistema e-Gestor o Sr. Glemys da Silva Freitas também é o responsável, foi realizada a 

navegação tantos pelos perfis restritos mostrando as funcionalidades do SISAB, fluxo de 

credenciamento  de ESF/EAP/ACS e demais funcionalidades e como se realiza o cadastro de 

novos usuários, realizada a navegação nos relatórios públicos, principalmente no pagamento da 

APS; 

  Realizada conversa com o técnico do CNES o Sr. Iuri Soares Cordeiro, onde o mesmo 

relatou que todas as equipes estão completas dentro do sistema e estão usando a versão 42.70 do 

CNES; 
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  Realizada a navegação nos painéis de cadastro do SISAB do município e do painel de 

indicadores e demostração e análise dos cadastros de Feijó e os indicadores de desempenho, com 

a participação da Coordenadora da Atenção Básica a Sra. Eduarda Moreira Nascimento e do Sr.  

Glemys Freitas; 

 Realizada  uma apresentação em power point sobre o Programa Previne Brasil, relatando 

sobre a capitação ponderada, pagamento por desempenho e sobre o programa e ações 

estratégicas que forma o tripé da nova forma de financiamento da APS. Tiradas dúvidas sobre a 

forma de inserir no sistema alguns indicadores para fim de financiamento do pagamento por 

desempenho; 

 Sobre os instrumentos de gestão destaca-se a participação na elaboração dos mesmos 

pelo Secretário Municipal de Saúde Eronildo Oliveira de Sousa. A maioria dos instrumentos estão 

elaborados, faltando a inserção dos instrumentos no sistema DigiSUS. O RAG 2020 está em 

análise pelo Conselho Municipal de Saúde, já foi iniciado a PAS 2021 e aguardando fechar o 

quadrimestre para iniciar o 1º RDQA 2021; 

 Foi solicitada uma capacitação do e-SUS de forma mais prática, uma oficina do DIGISUS e 

uma Oficina dos Indicadores de Desempenho do Programa Previne Brasil. 

 

 

 

 

Alex Gaspar (Apoiador COSEMS), Eduarda Nascimento 
e Glemys Freitas (Técnicos Municipais) e Eronildo 
Oliveira de Sousa (Secretário de Saúde de Feijó). 

Unidade Básica de Saúde Fluvial de Feijó 
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Reunião  Virtual sobre a prorrogação da LC 172   

Data: 03 de maio de 2021 

Horário: 7 horas 

Tópicos discutidos:  

 Texto da nova lei que prorrogará a reprogramação de saldos financeiros; 

 Saldos de créditos extraordinários do COVID19 entrarão na reprogramação?; 

 Comprovação de cumprimento do objeto do custeio, encontramos nos instrumentos de 

gestão; 

 Análise da nota técnica produzida pelo CONASEMS para esta prorrogação. 

Participantes: Representantes COSEMS e Blenda Leite (CONASEMS). 

 
 

Visita do apoio ao município de Tarauacá 

Data: 04 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Tarauacá 

Participantes: Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC para a 3ª Região de Saúde), 

Aderlândio Nascimento de França (Secretário Municipal de Saúde de Tarauacá) e Equipe Técnica 
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Municipal. 

Resumo da visita: 

 Reunião com o Secretário Municipal de Saúde Aderlândio Nascimento de França e sua 

equipe; 

 Tarauacá possui 10 de ESF equipes homologadas e credenciadas e 09 de ESB homologadas 

e credenciadas ambas no sistema CNES e está em processo elaboração de projeto de implantação 

de  01 equipes de saúde da família fluvial para apresentação e pactuação nos colegiados de 

gestão e ser enviado para o Ministério da Saúde para ser financiada; 

 Temas abordados na reunião: nova forma de financiamento da APS – Previne Brasil, que 

tem o tripé (capitação ponderada, pagamento por desempenho e programas e ações 

estratégicos;  

 Realizada navegação pelo o sistema e-Gestor nas funcionalidades de relatórios públicos e 

nos perfis de acesso restrito, com a participação dos senhores: Renato de Souza e Gilcimar N. 

Nobre, responsáveis pelo sistema e-SUS, os mesmos relataram que 9 equipes usam o CDS;  

 As UBS não possuiem acesso à internet dificultando a implantação do Prontuário 

Eletrônico do Cidadão; 

 Relatado pela responsável pelo CNES Sra.  Álida Nair Cavalcante Souza que a base do 

município está em conformidade como exige nas legislações vigentes.  

 Quantos aos instrumentos de gestão foi apresentado a situação ao gestor municipal, onde 

a maioria nos instrumentos encontra-se com status de não iniciado e não elaborado dentro do 

DigiSUS. Sendo orientado a necessidade do município ter um técnico responsável pelo 

planejamento e instrumentos de gestão; 

 Foi solicitado ao Presidente do COSEMS que fosse realizado um documento ao Ministério 

da saúde que tivesse celeridade no pedido de credenciamento de 48 Agentes Comunitários de 

Saúde, pois o município paga com recurso próprio 48 ACS dos 127 que possui no território. Outro 

pedido foi uma capacitação com um formato prático dos técnicos do e-SUS, para assim auxiliar as 

equipes tanto na inserção de produções, como dúvidas pontuais dos mesmos, pois o município 

nessa atual gestão não recebeu capacitação da Secretaria de Estado. 
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Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC para a 3ª Região de Saúde) e Aderlândio 
Nascimento de França (Secretário Municipal de Saúde de Tarauacá) 

Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC para a 3ª Região de Saúde) e Aderlândio Nascimento de 
França (Secretário Municipal de Saúde de Tarauacá) e Técnicos Municipais 
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Visita do apoio ao município de Mâncio Lima 

Data: 05 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Mâncio Lima 

Participantes: Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC para a 3ª Região de Saúde), Erlan 

Ferreira de Araújo e Marines Araújo Rodrigues (Técnicos Municipais de Saúde) 

Resumo da visita técnica: 

 Participaram da visita os técnicos municipais: Erlan Ferreira de Araújo e Marinês Araújo 

Rodrigues, a gestora municipal de Saúde Ajucilene Mota não pode participar pois estava em 

agenda na capital; 

 Mâncio Lima atualmente, possui 06 equipes de ESF homologadas pelo o e-Gestor e 07 ESF 

funcionando, onde já foi solicitado pelo o e-Gestor no perfil Gerência da APS, mais 2 ESF e uma 

EAP, aguardando portaria de credenciamento pelo Ministério da Saúde; 

 Realizada navegação pelo o e-Gestor, tanto nas funcionalidades de relatórios públicos, 

como nos perfis restrito do e-Gestor; 

 Realizada a apresentação em Power point sobre o Programa Previne Brasil para os 

senhores Erlan Ferreira de Araújo – Responsável pelo DigiSUS, Marines Araújo Rodrigues – 

Assessora Técnica  e Alderley Costa Souza – Coordenadora da APS,  com foco na capitação 

ponderada, pagamento por desempenho e programas e ações, onde formam o tripé da nova 

linha de financiamento da APS, tiradas dúvidas sobre os indicadores de pagamento por 

desempenho, cadastro individual e territorial; 

 Realizada uma conversa com o Senhor Jarrison Lima de Alencar responsável pelo e-SUS e 

CNES,  Mâncio Lima é o único município com 100% de Prontuário Eletrônico do Cidadão nas 

Unidades de Saúde do território, onde otimiza muito a questão de cadastro e a inserção dos 

dados de produção das equipes. Em relação ao CNES a base estar em conformidade como 

preconiza as legislações vigentes segundo o mesmo; 

 A pauta sobre os instrumentos de gestão foi tratada com o Senhor Erlan Ferreira de 

Araújo, realizada navegação com seu perfil de acesso, o município encontra-se com o RAG 2020 

aprovado, a PAS 2021 está em análise pelo Conselho Municipal de Saúde; 
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  Foi solicitado ao Presidente do COSEMS que elaborassem um documento pedindo 

celeridade ao Ministério da Saúde do credenciamento de 2 ESF e 1 EAP que o município solicitou 

através do e-Gestor no perfil de Gerência da APS. Outra solicitação foi uma capacitação com um 

formato prático dos técnicos do e-SUS, para assim auxiliar as equipes tanto na inserção de 

produções, como dúvidas pontuais dos mesmos, pois o atual técnico municipal responsável pelo 

e-SUS não recebeu capacitação da Secretaria de Estado. 

 

 

  

 

 

Visita do apoio ao município de Acrelândia 

Data: 05 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Acrelândia 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Vitor Lima 

Martineli (Secretário Municipal de Saúde de Acrelândia) Equipe da SMS. 

Resumo da visita: 

 Conversa com secretário municipal de saúde, coordenadora municipal de atenção básica e 

coordenadora municipal de sistemas em saúde; 

Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC) e Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Mâncio 
Lima 
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 Atualização dos dados dos responsáveis pela APS, pelo e-Gestor AB, pelo e-SUS AB, pelo 

CNES e pelo DigiSUS;Sobre o e-Gestor: senha do fundo municipal OK, senha do gestor da atenção 

básica OK; 

 Orientado monitoramento dos relatórios públicos 1x/mês e dos relatórios do SISAB 1x/4 

meses; 

 Realizada navegação pelos relatórios públicos, bem como a interpretação dos mesmos. 

Demonstrado o acesso aos relatórios do SISAB (cadastros, cadastros não válidos e painel de 

indicadores); 

 Demonstrado acesso ao perfil GERÊNCIA APS para visualização do fluxo de 

credenciamento de ESF/EAP/ACS; 

 Sobre o e-SUS AB e CNES: técnica é nova no município. Articulado treinamento local com 

técnico da SESACRE; 

 Sobre o DigiSUS: instrumentos de gestão ficam sob responsabilidade da assessoria e não 

souberam informar a situação dos mesmos. Articulação para liberação da senha de acesso ao 

DIGISUS para a coordenação municipal da APS; 

 FNS e execução financeira – realizado demonstração de navegação pelo site do FNS, do 

painel de gestor do CONASEMS, identificado recursos financeiros que podem ser utilizados e 

estão parados; 

 Orientado sobre a adesão ao programa saúde com agente – fluxo, prazos e esclarecimento 

de dúvidas. 

       
Aleyne Lins ( Apoiadora do COSEMS/AC), Coordenadoras Municipais, Vitor Martinelli )Secretário de Saúde de 

Acrelândia) 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

 

Oficina Virtual do Curso de Pós Graduação em Processos Gerenciais para Integração de Projetos 

do SUS 

Data: 5 de maio de 2021 

Horário: 14h às 16h30min (Brasília) 

Reunião realizada através do Microsoft Teams 

Pauta: discutir os temas do Curso de Pós Graduação em Processos Gerenciais para Integração de 

Projetos do SUS. 

Participantes: Coordenadores de Apoio dos COSEMS’s, representantes das SEINSF/MS, Técnicos 

do HAOC e Grupo Executivo. 

Reunião Virtual SIG: Governança da Informação 

Data: 5 de maio de 2021 

Horário: 16h  (Brasília) 

Participantes: representantes dos COSEMS’s e Marizélia Leão e Diogo Demarchi (Assessores 

Técnicos do CONASEMS) 

Pauta: SIS/SUS e dados de pesquisas 

Link da reunião: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sig-gi-conasems-cosems 

 

 

Visita do apoio ao município de Rodrigues Alves 

Data: 06 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves 

Participantes: Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC para a 3ª Região de Saúde), Everton 

da Silva Farias (Secretário Municipal de Saúde de Rodrigues Alves) e Equipe Técnica Municipal. 

Resumo da visita: 

 Reunião com o Secretário Municipal de Saúde Everton da Silva Farias e sua equipe; 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sig-gi-conasems-cosems
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 Rodrigues Alves possui 07 ESF homologadas 2 equipes estão com 50% de suspensão pela 

falta da figura médica no SCNES e 02 equipes de saúde bucal homologas e funcionante. Realizada  

apresentação em Power point sobre o programa Previne Brasil para os senhores: Everton da Silva 

Farias – Secretário Municipal de Saúde, Laurienilson Costa da Silva – Responsável pelo DigiSUS, 

CNES, e-SUS, Auricelio Alves dos Santos – responsável do e-SUS e Antonio Marcelo Tavares 

Birimba – Coordenador da APS; 

  Retiradas dúvidas sobre os indicadores de pagamento por desempenho, cadastro 

individual e territorial e realizamos a navegação pelo o e-Gestor tanto na funcionalidade de 

relatório públicos com nos perfis restrito e demos ênfase na visualização do pagamento da APS 

nos relatórios públicos para os mesmo visualizarem o que foi pago para as equipes de forma 

mensal e alguma perda de recurso e qual o motivo da mesma; 

 Foi abordado com os responsáveis do e-SUS sobre o cadastramento dos usuários e o uso 

do PEC, na atualidade as Unidades de Saúde fazem o uso de 100% de CDS e uma das grandes 

dificuldades e o acesso à internet; 

 Em relação ao CNES estão com déficit de profissionais,  estão com processo seletivo em 

tramitação para contratar e assim suprir a carência de profissionais para que possa deixar a base 

do CNES conforme preconiza as legislações vigentes; 

 No DigiSUS estão com o RAG 2020 aprovado, a PAS não foi iniciado, mais a maioria dos 

instrumentos estão com status de aprovado ou em análise pelo conselho de saúde; 

 Foi solicitado pelo município uma oficina em um formato mais prático do e-SUS e DigiSUS.  
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Visita do apoio ao município de Capixaba 

Data: 06 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Capixaba 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Jamyscley 

Cardoso Xavier (Secretário Municipal de Saúde de Capixaba) Equipe da SMS. 

Resumo da visita: 

 Conversa com secretário municipal de saúde, coordenador municipal de atenção básica e 

coordenadora municipal de sistemas em saúde; 

 Atualização dos dados dos responsáveis pela APS, pelo e-Gestor AB, pelo e-SUS AB, pelo 

CNES e pelo DigiSUS; 

 Sobre o egestor: senha do fundo municipal OK. Cadastrada a senha de acesso ao gestor da 

atenção básica. Liberado perfil de acesso ao SISAB para a coordenadora dos sistemas em saúde; 

 Orientado monitoramento dos relatórios públicos 1x/mês e dos relatórios do SISAB 1x/4 

meses; 

 Realizada navegação pelos relatórios públicos, bem como a interpretação dos mesmos. 

Everton Farias (Secretário Municipal de Saúde de Rodrigues Alves), Alex Gaspar (Apoiador do 
COSEMS/AC) e Técnicos Municipais. 
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Identificado suspensão de repasse dos recursos financeiros de 02 equipes de saúde da família 

desde novembro/2020; 

 Demonstrado o acesso aos relatórios do SISAB (cadastros, cadastros não válidos e painel 

de indicadores). Demonstrado acesso ao perfil GERÊNCIA APS para visualização do fluxo de 

credenciamento de ESF/EAP/ACS; 

 Sobre o e-SUS AB e CNES: sem intercorrências; 

 Sobre o DigiSUS: instrumentos de gestão ficam sob responsabilidade da assessoria e não 

souberam informar a situação dos mesmos; 

 FNS e execução financeira – realizado demonstração de navegação pelo site do FNS, do 

painel de gestor do CONASEMS, orientado sobre execução do recurso financeiro da portaria 

3896/2020, uso da LC 172/LC181. Orientado sobre o programa saúde com Agente (demonstrado 

o fluxo da adesão e esclarecido algumas dúvidas); 

 Atualizada a senha de acesso ao SAIPS a fim de solicitar o custeio da Academia da Saúde. 

    
Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Jamyscley Cardoso Xavier (Secretário 

Municipal de Saúde de Capixaba) e  Equipe da SMS. 
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Videoconferência Semanal com os Coordenadores de Apoio dos COSEMS’s - Rede Colaborativa 

Data: 6 de maio de 2021   

Horário: 10h às 12h30min (Brasília) 

Reunião realizada através do Microsoft Teams 

Pauta: Apresentação dos GT: Componentes e agendas; -Destacar a proposta do apoio à saúde 

mental: validação do "Bebericando letras";  Discutir a proposta da "Jornada preparatória: 

retomando o espaço da Rede com o apoio" temas e lógica de apresentação. 

Participantes: Coordenadores de Apoio dos COSEMS’s e Grupo Executivo. 

 

Visita do apoio ao município de Senador Guiomard 

Data: 07 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Senador Guiomard 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Dayana 

Costa dos Reis (Secretária Municipal de Saúde de Senador Guiomard) Equipe da SMS. 

Resumo da visita: 

 Conversa com secretária municipal de saúde e coordenadora municipal de sistemas em 

saúde; 

 Atualização dos dados dos responsáveis pela APS, pelo e-Gestor AB, pelo e-SUS AB, pelo 

CNES e pelo DigiSUS; 

 Sobre o egestor: senha do fundo municipal OK, senha do gestor da atenção básica OK. 

Feito cadastro com o perfil de gestor da atenção básica para a secretária municipal de saúde. 

Liberado perfil de gerência APS para a técnica dos sistemas. Orientado monitoramento dos 

relatórios públicos 1x/mês e dos relatórios do SISAB 1x/4 meses; 

  Realizada navegação pelos relatórios públicos, bem como a interpretação dos mesmos. 

Demonstrado o acesso aos relatórios do SISAB (cadastros, cadastros não válidos e painel de 

indicadores). Demonstrado acesso ao perfil GERÊNCIA APS para visualização do fluxo de 

credenciamento de ESF/EAP/ACS; 

 Sobre o e-SUS AB e CNES: sem intercorrências; 
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 Sobre o DigiSUS: plano municipal de saúde 2018 – 2021 feito e já aprovado pelo conselho 

municipal de saúde local, porém não está no sistema. RAG 2020 e PAS 2021 em construção; 

 FNS e execução financeira – realizado demonstração de navegação pelo site do FNS, do 

painel de gestor do CONASEMS, identificado recursos financeiros que podem ser utilizados e 

estão parados; 

 Orientações gerais: adesão ao curso saúde com Agente, Adesão ao Saúde na Hora, 

articulação regional para implantação de um CEO regional (articulação com municípios de 

Capixaba, Xapuri, Plácido e Acrelândia), projeto de implantação de equipe de saúde prisional. 

   
Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Dioneide Moura (Coordenadora da 

APS), Dayana Costa dos Reis (Secretária Municipal de Saúde de Senador Guiomard) 
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Reunião Virtual do projeto Hub COVID 

Data: 12 de maio de 2021 

Horário: 10 horas  

Participantes: representantes dos COSEMS’s e Coordenação do Projeto 

Pauta: apresentação, análise de fortalezas e limitações nos municípios para enfrentamento à 

pandemia de COVID-19, fechamento das datas quinzenais para os próximos encontros.  
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Reunião Virtual - Coordenação de Apoio e Apoiadores 

Data: 08 de maio de 2021 

Horário: 10 horas. 

Pauta: Visitas aos municipios  

Até a presente da foram realizadas as seguintes visitas: 

Apoiadora: Aleyne Lins Alves - 1ª Região de Saúde: Baixo Acre e Purus 
 
 

 

 

 

 

Apoiador: Alex de Melo Gaspar - 3ª Região de Saúde: Juruá e Tarauacá/Envira 

Data Município 

28 de abril Deslocamento de Porto Walter  para  Cruzeiro do Sul 

29 de abril CRUZEIRO DO SUL 

02 de maio Deslocamento de Cruzeiro do Sul para  Feijó 

03 de maio FEIJÓ 

03 de maio Deslocamento de Feijó para Tarauacá (final do dia) 

04 de maio TARAUACÁ 

04 de maio Deslocamento de Tarauacá  para Mãncio Lima  (final do dia) 

05 de maio MÂNCIO LIMA 

06 de maio RODRIGUES ALVES 

 

As visitas da Apoiadora Ludmila Maia aos municípios integrantes da 2ª Região de Saúde 

denominada Alto Acre foram adiadas, com início a partir do dia 10 de maio de 2021. 

Participantes: Apoiadores e Coordenação de Apoio 

 
 

 

DATA MUNICÍPIO 

05 de maio de 2021 Acrelândia 

06 de maio de 2021 Capixaba 

07 de maio de 2021 Senador Guiomard 
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Visita do apoio ao município de Xapuri 

Data: 10 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri 

Participantes:  Ludmila Soares Maia (Apoiadora do COSEMS/AC), Wagner Meneses (Secretário 

Municipal de Saúde de Xapuri), Daniel Lima (Secretário Adjunto de Saúde) e Equipe Técnica 

Municipal. 

Resumo da visita: 

 Reunião com gestor e equipe técnica do município para tratar demandas referentes a 

alocação de recursos financeiros e saldos, repasses, instrumentos de gestão, e-Gestor; 

 Foi solicitado pela equipe técnica, capacitação da nova versão do e-SUS, reorganização dos 

horários de hemodiálise para os pacientes do município. 

 

 

 

 

 

 

 

Ludmila Maia (Apoiadora do COSEMS/AC), Daniel Lima (Secretário Adjunto de Saúde de 
Xapuri, Wagner Soares de Menezes (Secretário de Saúde de Xapuri) e Técnicos 
Municipais 
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Visita do apoio ao município de Brasiléia 

Data: 11 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Brasileia 

Participantes:  Ludmila Soares Maia (Apoiadora do COSEMS/AC), João Raimundo Araújo de Melo 

(Secretário Municipal de Saúde de Brasiléia) e Equipe Técnica Municipal. 

Resumo da visita: 

 Reunião com gestor e equipe técnica do município para tratar demandas referentes a 

alocação de recursos financeiros e saldos, repasses, instrumentos de gestão, e-Gestor. Foi 

solicitado pela equipe técnica, apoio para resolutividade com relação a inserção dos instrumentos 

de gestão no DigiSUS. 
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Ludmila Maia (Apoiadora do COSEMS/AC), João Raimundo Araújo de Melo (Secretário Municipal de 
Saúde de Brasiléia) e Equipe Técnica Municipal  
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Visita do apoio ao município de Epitaciolândia 

Data: 12 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Epitaciolândia 

Participantes:  Ludmila Soares Maia (Apoiadora do COSEMS/AC) e  Cassius Hassem ((Secretário 

Municipal de Saúde de Epitaciolândia)  

Resumo da visita: 

 Reunião com gestor do município para tratar demandas referentes a alocação de recursos 

financeiros e saldos, repasses, instrumentos de gestão, e-Gestor, Digisus. Foi solicitado pelo 

Gestor, suporte com relação ao Programa Mais Médicos para o Brasil e quanto a mudança de 

faixa etária de vacinação de COVID-19.  

 Divulgação da Portaria nº 894, de 11 de maio de 2021 que institui, em caráter excepcional, 

incentivos financeiros federais de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, a serem 

transferidos, em parcela única, aos municípios e Distrito Federal, para enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19. 
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Visita do apoio ao município de Assis Brasil 

Data: 13 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil 

Participantes:  Ludmila Maia (Apoiadora do COSEMS/AC e Ivelina Marques  de A. Souza 

(Secretária Municipal de Saúde de Assis Brasil) 

Resumo da visita: 

 Reunião com gestora e equipe técnica do município para tratar demandas referentes a 

alocação de recursos financeiros e saldos, repasses, instrumentos de gestão, e-Gestor. Foi 

relatado pela gestora, a dificuldade em acessar os sistemas por conta de a internet ser precária 

no município e consequentemente a dificuldade de informatização das unidades. 
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Reunião  Presencial com a Diretoria de Planejamento da SES 

Data: 13 de maio de 2021 

Horário: 8h30min 

Participantes: Coordenação de Apoio e Diretor de Planejamento da SES 

Pauta: Oficina Introdutória de Monitoramento e Avaliação em Saúde – Turma Acre 

Ludmila Maia (Apoiadora do COSEMS/AC e Ivelina Marques  
(Secretária Municipal de Saúde de Assis Brasil) 
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Visita do apoio ao município de Marechal Thaumaturgo 

Data: 13 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Thaumaturgo 

Participantes:  Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC), José Maria da Silva (Secretário 

Municipal de Saúde) e Equipe Técnica Municipal. 

Resumo da visita: 

 Reunião com o Secretário Municipal de Saúde de Marechal Thaumaturgo Sr. José Maria 

da Silva e equipe municipal; 

 Marechal Thaumaturgo tem 5 ESF equipes homologas sendo 1 equipe convencional e 4 

ribeirinhas sendo que desta 2 estão com suspensão por órgão de controle. Possui 4 ESB 

homologadas e funcionante; 

 Realizada apresentação em power point sobre o Programa Previne Brasil aos senhores 

José Maria da Silva – Secretário Municipal de Saúde, Jaqueline Menezes – Coordenadora da APS, 

Maricelson Barreto Firmino – Técnico do sistema e-SUS e José Antonio de Souza Silva – Técnico 

do Sistema CNES; 

  Apresentação do Programa Previne Brasil: capitação ponderada, pagamento por 

desempenho e programas e ações; 

 Retirada dúvidas sobre os indicadores de pagamento por desempenho, cadastro 

individual e territorial e realizamos a navegação pelo o e-Gestor tanto na funcionalidade de 

relatório públicos com nos perfis restrito e demos ênfase na visualização do pagamento da APS 

nos relatórios públicos para os mesmo visualizarem o que foi pago para as equipes de forma 

mensal e alguma perda de recurso e qual o motivo da mesma, o município de Marechal 

Thaumaturgo encontra-se com duas equipes com suspensão total de recurso feita a orientação 

quanto o retorno do recurso e corrigir as inconsistência e solicitado uma visita técnica da Sesacre 

para uma nova avaliação e encaminhar para o Ministério da Saúde um parecer favorável para 

retorno do financiamento dessas equipes. Foi abordado com os responsáveis do e-SUS sobre o 

cadastramento dos usuários e o uso do PEC, na atualidade as unidades de saúde fazem o uso de 
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100% de CDS e uma das grandes dificuldades e o acesso à internet e somente e encaminha via 

PEC com centralizador na Secretaria de Saúde; 

 Em relação ao CNES todas as equipes estão homologas, exceto uma equipe ribeirinha 

que estar sem profissionais para compor a equipe mínima, as outras equipes estão com 

profissionais conforme preconiza as legislações vigente; 

 E atualmente está em processo de elaboração do projeto de financiamento da equipe 

de saúde da família fluvial para passar em todos os colegiados de gestão para ser encaminhado 

ao ministério da saúde para credenciamento e homologação; 

 Sobre o DigiSUS foi realizada uma conversa como responsável do digiSUS Augusto 

Souza e o Presidente e Vice-Presidente do Conselheiro Municpal de saúde,  sendo  recupedas as 

senhas do gestor municipal e do conselho de saúde, bem como feita  a navegação dentro do 

sistema mostrando o papel de cada um na inserção de dados e na avaliação dos dados. 

Realizamos a inserção de alguns dados de instrumentos já elaborados e retiradas dúvidas dos 

mesmo em relação a elaboração da PAS, Relatório Quadrimestrais e Relatórios Anual de Gestão; 

 Solicitações do município: corrigir as inconsistências para retornar a receber o 

financiamento da ESFR por conta do bloqueio financeiro; e uma capacitação em formato prático 

do e-SUS para aplicar nos territórios municipais.  

 

 

 
 

José Maria da Silva (Secretário de Saúde de Marechal Thaumaturgo), Alex Gaspar (Apoiador) e Técnicos 
Municipais 
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Reunião Virtual – Presidente do COSEMS, Coordenação de Apoio e Apoiadores 

Data: 17 de maio de 2021 

Horário: 7 horas. 

Pauta: Escuta dos Apoiadores sobre as visitas realizadas aos municipios e definição dos temas a 

serem abordados no Seminário de Fortalecimento da APS, que será realizado no dia 18 de junho 

de 2021, no município de Cruzeiro do Sul. 

Participantes: Presidente do COSEMS, Apoiadores e Coordenação de Apoio 

Link da reunião: https://meet.google.com/oso-wwss-kta 

 

 

 

https://meet.google.com/oso-wwss-kta
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Reunião GT AB: Ponto de Controle CONASEMS/COSEMS 

Data: 18 de maio de 2021 

Participantes: representantes dos COSEMS’s, Diogo Demarchi e Marcela Alvarenga (Assessores 

Técnicos do CONASEMS) 

Link da reunião: https://meet.google.com/ppt-wvrb-paw 

Pautas: 

 Edital de adesão saúde com agente; 

 Painel de cadastros 

 Apresentação e discussões dos indicadores; 

 Portaria nº 894: Incentivo financeiro da APS para o enfrentamento a COVID-19. 

 

Visita do apoio ao município de Plácido de Castro 

Data: 18 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Plácido de Castro 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), David Da 

Silva Souza  (Secretário Municipal de Saúde de Plácido de Castro) e técnicos municipais. 

Resumo da visita: 

 Conversa com secretário municipal de saúde, coordenadora de atenção básica e técnica 

responsável pelo e-SUS AB; 

 Atualização dos dados dos responsáveis pela APS, pelo e-Gestor AB, pelo e-SUS AB, pelo 

CNES e pelo DigiSUS; 

 Sobre o e-Gestor: senha do fundo municipal OK, senha do gestor da atenção básica OK. 

Realizado cadastro no e-gestor e liberação de senha para SISAB para a técnica do e-SUS. 

Orientado monitoramento dos relatórios públicos 1x/mês e dos relatórios do SISAB 1x/4 meses; 

 Realizada navegação pelos relatórios públicos, bem como a interpretação dos mesmos. 

Identificada suspensão de pagamento em 03 ESF por motivo de auditoria. Orientada a busca do 

relatório desta auditoria para que possamos responder às inconsistências apontadas e com isso o 

https://meet.google.com/ppt-wvrb-paw
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pagamento retorne a ser feito. Demonstrado o acesso aos relatórios do SISAB (cadastros, 

cadastros não válidos e painel de indicadores). Demonstrado acesso ao perfil GERÊNCIA APS para 

visualização do fluxo de credenciamento de ESF/EAP/ACS; 

 Sobre o e-SUS AB e CNES: sem intercorrências; município utiliza CDS. Tablets e 

computadores em processo de aquisição par posterior implantação de PEC. Técnica e 

coordenadora irão para o município de Acrelândia participar de treinamento no e-SUS AB; 

 Sobre o DigiSUS: instrumentos de gestão estão em mãos de assessoria. Articulação a ser 

realizada para liberação de senha de gestor, técnico e conselho dentro do DIGISUS; 

 FNS e execução financeira – realizada demonstração de navegação pelo site do FNS, do 

painel de gestor do CONASEMS, identificado recursos financeiros que podem ser utilizados e 

estão parados; 

 Orientações gerais: adesão ao Curso Saúde com Agente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Reunião  Presencial com a Diretoria de Planejamento da SES  

Data: 19 de maio de 2021 

Horário: 8h (Acre) 

Local: Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) 

Participantes: Coordenação de Apoio, Diretor de Planejamento da SES e Técnicos da SES. 

Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS/AC), David da Silva Souza (Secretário de Saúde de Plácido de Castro, 
Polinar Rufino e Raimundo Nonato Ribeiro (Técnicos Municipais) 
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Pauta: Termo de adesão às condições gerais de execução referentes ao projeto “Fortalecimento 

dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde 

(Regionalização)”; Definição dos representantes para compor o Grupo Condutor Estadual (GCE) e 

Grupo Condutor Macrorregional (GTM). 

 

Reunião Virtual CONASEMS/Rede Colaborativa  

Data: 19 de maio de 2021 

Horário: 10h 

Pauta: Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Municipal do SUS - Processo de Tutoria. 

Participantes: Apoiadores e CONASEMS 

Link da reunião: 

https://conasems-br.zoom.us/j/93158816269?pwd=WWxhMGlvM09yR01pby9FaUlzRkVCQT09 

 

 

Visita do apoio ao município de Porto Acre 

Data: 19 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Acre 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Edna da 

Silva Cuiabano Chaves  (Secretária Municipal de Saúde de Porto Acre) e técnicos municipais. 

Hisham Mohamad Hamida – Diretor financeiro do Conasems e Mauro Junqueira – Secretário Executivo 

https://conasems-br.zoom.us/j/93158816269?pwd=WWxhMGlvM09yR01pby9FaUlzRkVCQT09
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Resumo da visita: 

 Conversa com secretária municipal de saúde, assessoria técnica e técnica responsável 

pelos sistemas em saúde; 

 Atualização dos dados dos responsáveis pela APS, pelo e-Gestor AB, pelo e-SUS AB, pelo 

CNES e pelo DigiSUS; 

 Sobre o e-eGestor: senha do fundo municipal OK, senha do gestor da atenção básica OK, 

senha de gestor municipal de saúde com o perfil de gestor de atenção básica OK. Orientado 

monitoramento dos relatórios públicos 1x/mês e dos relatórios do SISAB 1x/4 meses. Realizada 

navegação pelos relatórios públicos, bem como a interpretação dos mesmos. Identificado 

pagamento de 50% em uma das ESF devido a ausência de profissional médico no INE da equipe. 

Demonstrado o acesso aos relatórios do SISAB (cadastros, cadastros não válidos e painel de 

indicadores). Demonstrado acesso ao perfil GERÊNCIA APS para visualização do fluxo de 

credenciamento de ESF/EAP/ACS; 

 Sobre o e-SUS AB e CNES: sem intercorrências. Município utiliza CDS. Tablets e 

computadores em processo de aquisição par posterior implantação de PEC; 

 Sobre o DigiSUS: RAG 2020 feito e aprovado pelo conselho municipal de saúde. Falta 

apenas lançar no DIGISUS. PAS 2021 em construção; 

 FNS e execução financeira – realizado demonstração de navegação pelo site do FNS, do 

painel de gestor do CONASEMS, identificado recursos financeiros que podem ser utilizados e 

estão parados; 

 Orientações gerais: adesão ao Curso Saúde com Agente; 

 Realizado reunião com todos os técnicos da equipe gestora da secretaria a pedido da 

secretária; 

 Ouvido e recolhidas as demandas a fim de articular junto à SESACRE a solução das 

mesmas. 
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Visita do apoio ao município de Porto Walter 

Data: 20 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter 

Participantes: Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC para a 3ª Região de Saúde), Ana 

Flávia Melo de Souza (Secretária Municipal de Saúde de Porto Walter) e Equipe Técnica 

Municipal. 

Resumo da visita: 

 Reunião com a  Secretária de Saúde Municipal de Saúde de Porto Walter Ana Flávia Melo 

de Souza e toda sua equipe; 

 Porto Walter tem 4 ESF homologas pelo MS, sendo 1 ESFR, tem uma equipe PACS – 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde, tem 2 equipes de ESB homologas e funcionante. 

 Realizada apresentação em power point e roda de conversa sobre o programa Previne 

Brasil com a participação das senhoras Ana Flávia Melo de Souza – Secretária Municipal de 

Saúde, Daiane Souza – Coordenadora da Atenção Básica, Rosinalva Galvão – Técnica do sistema 

e-SUS e técnica do Sistema CNES, Maria Jaine – Responsável do DigiSUS e Maria Luciana – 

Responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, foram abordados sobre a  capitação ponderada, 

Aleyne Lins (Apoiadora COSEMS/AC, Edna Cuiabano (Secretária de Saúde de Porto Acre) e Técnicos 
Municipais. 
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pagamento por desempenho e programas e ações; retiradas dúvidas sobre os indicadores de 

pagamento por desempenho, cadastro individual e territorial; 

 Realizada a navegação pelo sistema e-Gestor tanto na funcionalidade de relatório 

públicos com nos perfis restrito e demos ênfase na visualização do pagamento da APS nos 

relatórios públicos para as mesmas visualizarem o que foi pago para as equipes de forma mensal 

e por ventura alguma perda de recurso e qual o motivo da mesma, o município de Porto Walter 

encontra-se duas equipes com suspensão de 50%  por falta do profissional médico no SCNES 

desde a competência de janeiro de 2021; 

 Foram abordados com os responsáveis do e-SUS sobre o cadastramento dos usuários e o 

uso do PEC, onde 03 Equipes de Saúde de Porto Walter fazem uso do PEC, somente a equipe 

ESFR usa CDS; 

 Em relação ao CNES todas as equipes estão homologadas,  no mês de março foi resolvido 

a questão do médico,  o município recebeu 02 profissionais pelo programa Mais Médicos pelo 

Brasil; 

 Em relação ao DigiSUS foi realizada uma conversa com o responsável municipal e os 

membros do Conselho de Municipal de Saúde saúde, realizada navegação do sistema mostrando 

o papel de cada um na inserção de dados e na avaliação dos dados. Realizada a inserção de 

alguns dados de instrumentos já elaborados; 

  Uma solicitação da gestão foi uma capacitação em formato prático do e-SUS para aplicar 

nos territórios municipais e sobre os instrumentos de gestão e instrumentos de gestão.  

 

 

 

Alex de Melo Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC), Ana Flávia Melo (Secretária Municipal de Saúde de 
Porto Walter e Técnicos Municipais 
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Videoconferência Semanal com os Coordenadores de Apoio dos COSEMS’s - Rede Colaborativa 

Data: 20 de maio de 2021   

Horário: 10h às 12h30min (Brasília) 

Reunião realizada através do Microsoft Teams 

Pauta: Relatórios de Atividades (março e abril) 

Participantes: Coordenadores de Apoio dos COSEMS’s e Grupo Executivo. 

 

Visita do apoio ao município de Bujari 

Data: 20 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Bujari 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Francisco 

Abreu de Oliveira  (Secretário Municipal de Saúde de Bujari), Conceição Santana (Secretária 

Adjunta de Saúde) e técnicos municipais. 

Resumo da visita: 

 Conversa com secretário municipal de saúde, secretária adjunta, assessoria técnica, 

responsável pela vigilância em saúde, imunização, sistemas em saúde e coordenação de atenção 

básica municipal; 

 Atualização dos dados dos responsáveis pela APS, pelo e-Gestor AB, pelo e-SUS AB, 

pelo CNES e pelo DigiSUS; 

 Sobre o e-Gestor: senha do fundo municipal OK, senha do gestor da atenção básica OK, 

senha de gestor municipal de saúde com o perfil de gestor de atenção básica OK. Orientado 

monitoramento dos relatórios públicos 1x/mês e dos relatórios do SISAB 1x/4 meses. Realizada 

navegação pelos relatórios públicos, bem como a interpretação dos mesmos. Demonstrado o 

acesso aos relatórios do SISAB (cadastros, cadastros não válidos e painel de indicadores). 

Demonstrado acesso ao perfil GERÊNCIA APS para visualização do fluxo de credenciamento de 

ESF/EAP/ACS; 

 Sobre o e-SUS AB e CNES: sem intercorrências. Município utiliza PEC; 
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 Sobre o DigiSUS: falta inserir todos os instrumentos desde 2018. PMS feito porém sem 

os quantitativos das metas definidos. Articulado retorno da apoiadora ao município para 

trabalhar exclusivamente a definição de metas deste plano e os demais instrumentos; 

 FNS e execução financeira – realizado demonstração de navegação pelo site do FNS, do 

painel de gestor do CONASEMS, identificado recursos financeiros que podem ser utilizados e 

estão parados; 

 Orientações gerais: adesão ao Curso Saúde com Agente; 

 Esclarecidas dúvidas a cerca da operacionalização do curso, momentos EAD, 

contrapartida municipal e recebimento de recursos mediante o quantitativo de ACS/ACE 

matriculados. 

 

 

 

Visita do apoio ao município de Rio Branco 

Data: 23 e 24 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Francisco 

Lima  (Secretário Municipal de Saúde de Rio Branco) e técnicos municipais. 

Resumo da visita: 

Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS/AC), Francisco Abreu (Secretário Municipal de Saúde de 
Bujari), Conceição Santana (Secretaria Adjunta de Saúde) e Técnicos Municipais. 
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Visita ao secretário municipal de saúde de Rio Branco e equipe técnica; 

Esclarecido dúvidas sobre a adesão ao programa Saúde na Hora. Orientado sobre a forma 

adequada de inclusão de ações no PMS e na PAS vigentes; 

Realizado apoio técnico à coordenadora de APS do município de Rio Branco no cadastro do perfil 

de acesso no egestor para a alimentação do formulário de pagamento do mais médicos; 

atividades realizadas junto à equipe técnica desta secretária pela apoiadora desde o início desta 

gestão. 
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Reunião  Presencial com a Coordenação do Núcleo Regional de Saúde Juruá e Tarauacá/Envira, 

SES e COSEMS 

Data: 25 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) 

Participantes: Coordenação de Apoio, Coordenação do Núcleo Regional de Saúde Juruá e 

Tarauacá/Envira,  Diretoria de Planejamento da SES e Diretora de Vigilância em Saúde da SES. 

Pauta: Estratégia para retomada das reuniões das Comissões Intergestores Regionais (CIR’s) 

 

Visita do apoio ao município de Santa Rosa do Purus 

Data: 25 e 27 de maio de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), 

Alancardes Penha de Araújo  (Secretário Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus) e técnicos 

municipais. 

Resumo da visita: 

Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS/AC) e Francisco Lima (Secretário 
Municipal de Saúde de Rio Branco 
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 Conversa com secretário municipal de saúde; 

 Atualização dos dados dos responsáveis pela APS, pelo e-Gestor AB, pelo e-SUS AB, pelo 

CNES e pelo DigiSUS; 

 Sobre o egestor: senha do fundo municipal OK, senha do gestor da atenção básica OK, 

senha de gestor municipal de saúde com o perfil de gestor de atenção básica OK. Orientado 

monitoramento dos relatórios públicos 1x/mês e dos relatórios do SISAB 1x/4 meses. Realizada 

navegação pelos relatórios públicos, bem como a interpretação dos mesmos. Demonstrado o 

acesso aos relatórios do SISAB (cadastros, cadastros não válidos e painel de indicadores). 

Demonstrado acesso ao perfil GERÊNCIA APS para visualização do fluxo de credenciamento de 

ESF/EAP/ACS. Identificado suspensão do pagamento de custeio da Academia da Saúde devido à 

ausência de informação de carga horária de profissional no CNES. Orientado forma de resolver; 

 Sobre o e-SUS AB e CNES: sem intercorrências. Município utiliza CDS. Computadores e 

rede de internet em fase de licitação. Município adota estratégia de técnicos para digitar as fichas 

de cadastros dos ACS no e-SUS e as fichas de atendimento dos profissionais de saúde também no 

e-SUS; 

 Sobre o DigiSUS: RAG 2020 falta finalizar e inserir no sistema. PMS 2018 a 2021 feito, 

inserido no sistema e aprovado pelo conselho. PAS 2018 a 2021 feitas e inseridas no sistema. 

Finalizamos a inserção no momento da visita; 

 FNS e execução financeira – realizado demonstração de navegação pelo site do FNS, do 

painel de gestor do CONASEMS, identificado recursos financeiros que podem ser utilizados e 

estão parados. Identificado local de pagamento dos ACS que possuem vínculo empregatício 

precário (ações estratégicas); 

 26/05/2021 – realizada oficina sobre o Previne Brasil com os técnicos responsáveis pela 

atenção básica, sistemas em saúde, assistência social do município e coordenador de imunização. 

Apresentada portaria 2979, método de pagamento e cálculo da capitação ponderada, pagamento 

por desempenho e ações estratégicas. Realizado atividade prática para cálculo do recurso que 

cada equipe de saúde do município pode receber em todos os âmbitos do previne brasil. Além 

disso realizada navegação pelo egestor com a senha da coordenadora de atenção básica, 

demonstrado os relatórios importantes para monitoramento dos parâmetros alcançados. 
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Deixado material teórico a respeito do indicadores de desempenho do previne brasil; 

 27/05/2021 – realizada liberação de técnica para o perfil do Formulário de Pagamento do 

Mais Médicos no egestor bem como acompanhado o preenchimento deste relatório. Realizada 

visita no prédio da nova unidade de saúde. Orientado o destino de cada sala e a organização da 

nova equipe no SCNES. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS), Alancardes Penha (Secretário Municipal de Saúde de Santa Rosa 
do Purus e Técnicos Municipais 
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Reunião Virtual sobre a  Lei Complementar nº 181 /2021 – Reprogramação dos saldos 

Objeto: Debater com a Rede de Apoio a prorrogação da autorização legislativa para 

reprogramação dos saldos remanescentes . 

Data: 27 de maio de 2021. 

Horário: 8h às 10h  

Público alvo: Coordenadores de apoio e apoiadores COSEMS/CONASEMS. 

Participantes: Coordenação rede colaborativa (HAOC e CONASEMS); coordenadores e apoiadores 

COSEMS; representante Ministério da Saúde e Assessoria CONASEMS. 

Link da reunião: https://conasems-

br.zoom.us/j/94955226590?pwd=ZGhOUnRVVENnK25STnF1MVpNUmVGdz09  

Resumo da reunião: 

 Abertura HAOC  

 Fala abertura Coordenação apoio (Denise/Marcelo); 

 Exposição Assessoria CONASEMS: Lei Complementar 181 – Impactos no Financiamento do 

SUS: Blenda Pereira – Assessoria Técnica; 

 Escuta aos participantes: Respostas das dúvidas, acolhimento de sugestões para melhora 

do monitoramento e processo atual. 

 

 

Reunião Virtual - Coordenação de Apoio e Apoiadores 

Data: 28 de maio de 2021 

Horário: 16 horas. 

Pauta: Escuta aos apoiadores sobre as visitas aos municipios e Seminário de Fortalecimento da 

APS 

Participantes: Apoiadores e Coordenação de Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

https://conasems-br.zoom.us/j/94955226590?pwd=ZGhOUnRVVENnK25STnF1MVpNUmVGdz09
https://conasems-br.zoom.us/j/94955226590?pwd=ZGhOUnRVVENnK25STnF1MVpNUmVGdz09
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Bebericando Letras 

Data: 28 maio de 2021 

Horário: 15h (Acre) 

Link da reunião: meet.google.com/yte-qmzw-vor 

Pauta: Espaço/momento criado para descontrair, relaxar, compartilhamento de emoções diante 

das letras lidas, cantadas, contadas e encantadas. Fechando o mês de maio e iniciando o mês de 

junho, apostando na arte de sermos criativos, únicos, defensores do SUS e da vida. 

Participantes: Coordenadores de Apoio e Grupo Executivo 

 

 

 

 

Reunião Virtual com o Presidente do COSEMS/AC 

Data: 31 maio de 2021 

Horário: 16h (Acre)  

Participantes: Coordenação de Apoio, Apoiadores e Presidente 

Pauta: Relato das atividades do mês de maio de 2021. 
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Junho/2021 

Atividades: 

Reunião Virtual com a Coordenação Estadual do Telessaúde 

Data: 01 de junho de 2021 

Horário: 9ho 

Participantes: Alex Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC), Mônica Morais (Coordenadora Estadual 

do Telessaude, Ana Flávia Melo (Gestora de Saúde de Porto Walter) e  Técnicos Municipais 

Resumo da reunião: a reunião foi realizada de forma virtual com a Secretária Municipal de Saúde 

de Porto Walter, técnicos municipais, Apoiador do COSEMS/AC e a Coordenação Estadual do 

Telessaúde Acre. Tendo como pauta: traçar estratégia para a implantação do teleconsulta de 

forma sincrônica, uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter com o 

Telessaúde Acre. O município de Porto Walter já tem implantado o telediagnóstico com o uso do 

eletrocardiograma. Essa modalidade de serviço o paciente e atendido juntamente o médico da 

atenção básica e com o profissional especialista de um hospital de referência, onde é realizado 

uma consulta sincrônica e na maioria das vezes é solucionado o problema ou realizado os 

encaminhamentos necessários ao usuário.   

 

 

 

Alex Gaspar (Apoiador do COSEMS/AC), Mônica Morais (Coordenadora Estadual do Telessaude e 
técnicos e Gestora de Saúde de Porto Walter 
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Reunião GT AB: Ponto de Controle COSEMS/CONASEMS 

Data: 1 de junho  

Horário: 14h às 17h 

Link da reunião: https://meet.google.com/cxz-crfs-trc 

Participantes: representantes dos COSEMS’s, Diogo Demarchi e Marcela Alvarenga (Assessores 

Técnicos do CONASEMS) 

Pauta : 

 Possibilidade de mais um crédito extraordinário para custeio de Centro Covid19; 

 Adesão ao Curso Saúde com Agente – preocupação de como será a execução do recurso 

financeiro de pagamento aos preceptores uma vez que durante a pandemia os gestores estão 

impossibilitados de aumentar os gastos de pessoal (LC 173); 

 COSEMS/PI fez uma apresentação sobre esta impossibilidade mas relacionada ao 

pagamento por desempenho (componente do Previne Brasil); 

 Apresentadas alterações a serem realizadas na forma de aferição do indicador de 

Hipertensão Arterial; 

 Ressaltada a importância do curso Gestão em Saúde e o prazo para inscrições; 

 Atualizadas informações sobre os credenciamentos de ESS/EAP/ESB/Informatiza 

APS/Ribeirinhas e Fluviais. 

 

Reunião Extraordinária do COSEMS/AC  

Data: 7 de junho de 2021 

Horário: 8 horas (Acre) 

Pauta: Vacinação COVID-19 

Link da reunião: 

https://conasems-br.zoom.us/j/92517591568?pwd=a3dLdzlxbW5Ld1cxcVlzQ3crc3hydz09 
 

Reunião  Extraordinária  da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 

Data: 07 de junho de 2021  

Horário: 14h30min 

Pauta: Vacinação COVID-19: 

Link: meet.google.com/ayd-onas-fmk 

Encaminhamentos: pactuado a Estratégia de Vacinação contra a COVID-19, conforme abaixo 

https://meet.google.com/cxz-crfs-trc
https://conasems-br.zoom.us/j/92517591568?pwd=a3dLdzlxbW5Ld1cxcVlzQ3crc3hydz09
http://meet.google.com/ayd-onas-fmk


 
 

42 
 

mencionado: 

 Na  Pauta 22, com doses já disponibilizadas aos municípios realizar a vacinação de 

todos os Trabalhadores da Educação do Ensino Básico e grupos vigentes com doses recebidas 

para este fim; 

 Na Pauta 23 contemplar 100% dos Trabalhadores do Ensino Superior; 

 A partir da Pauta 24 distribuir 100% das doses recebidas para população geral por 

grupo etário, devendo decrescer: 55 a 59 anos;  50 a 54 anos; 45 a 49 anos; 40 a 44 anos; 37 a 39 

anos; 34 a 36 anos; 31 a 33 anos; 28 a 30 anos; 25 a 27 anos; 22 a 24 anos; 21anos; 20 anos; e 19 

anos e 18 anos.  

Pactuado que a mudança de grupo etário só poderá ocorrer após 3 (três) dias e/ou 75% 

do grupo etário vigente para situações de vacinação em zona urbana. 

Participantes: Representantes da SES, Secretário de Estado de Saúde, Coordenação de Apoio, 

Apoiadores, Presidente do COSEMS  e Gestores Municipais de Saúde. 

 

Reunião Extraordinária Ponto Controle AB - COSEMS/CONASEMS 

Data: 8 de junho de 2021 

Horário: 14h (Acre) 

Pauta:  

 Descrição: Requalifica UBS; 

 Adesão Informatiza APS; 

 Nota técnica vínculos ACS. 

Link da reunião:  https://meet.google.com/vud-efwz-rzo 

 

 

 

https://meet.google.com/vud-efwz-rzo


 
 

43 
 

Visita do apoio ao município de Jordão 

Data: 8 e 10 de junho de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Jordão 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde),  

Oscar Sérgio de Menezes Oliveira  (Secretário Municipal de Saúde de Jordão) e técnicos 

municipais. 

Resumo da visita: 

 Conversa com secretário municipal de saúde, coordenadora municipal de atenção básica 

e coordenador municipal de sistemas em saúde. 

 Atualização dos dados dos responsáveis pela APS, pelo e-Gestor AB, pelo e-SUS AB, pelo 

CNES e pelo DigiSUS; 

 Sobre o e-Gestor: senha do fundo municipal OK, senha do gestor da atenção básica OK. 

Orientado monitoramento dos relatórios públicos 1x/mês e dos relatórios do SISAB 1x/4 meses. 

Realizada navegação pelos relatórios públicos, bem como a interpretação dos mesmos. 

Identificada suspensão de recursos de custeio de: 2 ESBs, 01 ESF, 01 ESFr, 01 UOM (totalizando 

cerca de mais de 40mil reais). Demonstrado o acesso aos relatórios do SISAB (cadastros, 

cadastros não válidos e painel de indicadores). Demonstrado acesso ao perfil GERÊNCIA APS para 

visualização do fluxo de credenciamento de ESF/EAP/ACS. Demonstrado monitoramento do 

Informatiza APS; 

 Sobre o e-SUS AB e CNES: técnico é novo no município, porém manuseia bem o sistema. 

Feito verificação e correção dos cadastros das ESBs, da UOM, das ESFs e da ESFr. Realizado 

adequação de cadastro dos profissionais e ambientes mínimos para correção e pleitear possível 

custeio do Centro de Atendimento Covid19 do município; 

 Sobre o DigiSUS: instrumentos de gestão todos atrasados. Feito cadastro de 

coordenadora da PAS  e gestor municipal no SCPA e solicitado acesso ao DIGISUS. Feit explicação 

da finalidade de cada instrumento. Apresentado ebook feito pelo COSEMS/AC e canal do Youtube 

do CONASEMS para apoio na confecção dos instrumentos; 
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 FNS e execução financeira – realizado demonstração de navegação pelo site do FNS, do 

painel de gestor do CONASEMS, identificado recursos financeiros que podem ser utilizados e 

estão parados; 

 Realizada visita no prédio da nova unidade de saúde. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Oscar Sérgio de Menezes 
Oliveira  (Secretário Municipal de Saúde de Jordão) e técnicos municipais. 
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Oficina Introdutória de Monitoramento e Avaliação em Saúde –– Turma Acre 

Data: 09 de junho de 2021 

Horário: 14h (Acre) 

Link: https://zoom.us/j/93502343034?pwd=dWtXdllmeFJuM3ZLYk03T3I3dkcydz09 

 

 

Visita do apoio ao município de Bujari 

Data: 14 de junho de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde  

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde),  

Conceição Santana  (Secretária Adjunta) Joanderson Pereira (Assessoria Técnica) e técnicos 

municipais. 

https://zoom.us/j/93502343034?pwd=dWtXdllmeFJuM3ZLYk03T3I3dkcydz09
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Resumo da visita: 

  Apoio ao município de Bujari/AC na construção do Plano Municipal de Saúde 2018-2021. 

Em acompanhamento da assessoria técnica do município e a responsável pelo planejamento, 

realizamos revisão de todas as ações das 3 diretrizes principais do Plano. Averiguando o que foi 

realizado e o que tem registro de realização. Orientado a forma de continuidade e o lançamento 

correto no DIGISUS. 

 

 

Reunião  Presencial com a Diretoria de Vigilância em Saúde da SES 

Data: 16 de junho de 2021 

Horário: 14h 

Local: Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) 

Pauta: entrega dos microscópios aos municipios do Juruá 

Participantes: Diretora de Vigilância em Saúde da SES e Coordenação de Apoio 

 

 

Reunião  Presencial com Coordenação de Apoio, Apoiadores e o Presidente do COSEMS/AC 

Data: 17 de junho de 2021 

Horário: 14h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul 

Participantes: Coordenação de Apoio, Apoiadores, Presidente do COSEMS e Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. 

Pauta: Detalhes finais para a realização do Seminário Fortalecimento da APS, alinhamento das 

informações com o mestre de cerimônia da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Logo após, foi 

realizada visita ao Teatro dos Naúas, para os ajustes necessários.  
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Presidente do COSEMS, Apoiadores, Coordenação de Apoio e Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Cruzeiro do Sul 

 
 
 

Seminário de Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde  

 
Data: 18 de junho de 2021 (sexta-feira) 

Local:  Teatro dos Náuas, município  de Cruzeiro do Sul (AC) 
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 O Seminário contou com a participação dos Gestores Municipais de Saúde, Apoiadores, 

Técnicos Municipais. 
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Mesa de abertura 

 

 
Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – José de Souza Lima (Zequinha Lima) 
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Presidente do COSEMS/AC – Agnaldo de Souza Lima 

 

A Mesa de abertura conta com a participação das seguintes autoridades:  

 

JOSÉ DE SOUZA LIMA (Zequinha Lima) – Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul;        

AGNALDO DE SOUZA LIMA – Secretário Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul e Presidente do 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Acre – COSEMS/AC;    

 WILAMES FREIRE BEZERRA – Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde – CONASEMS;     

 ÉDEN CARLOS BARROS DE MIRANDA – Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no 

Acre;     

CARLOS  HENRIQUE LIMA E SILVA  – Representante da Secretaria de Estado de Saúde e Diretor 

de Planejamento e Gestão do SUS;      

VITOR LIMA MARTINELI – Secretário Municipal de Saúde de Acrelândia e Vice-Presidente do 

COSEMS/AC;   

JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DA SILVA – Chefe do Departamento de Engenharia e Arquitetura da 

Associação dos Municípios do Acre – AMAC;     

SUETÔNIO QUEIROZ DE ARAÚJO (Especialista Sênior/Escritório das Nações Unidas de Serviços 

para Projetos – UNOPS); 

CATIANA RODRIGUES DA SILVA - Chefe do Núcleo Regional de Saúde Juruá e Tarauacá/Envira.  
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Gestores Municipais de Saúde e Palestrantes (Wilames Freire, Diogo Demarchi e Suetônio 

Queiroz) 

 
Dos 22 (vinte e dois) Gestores Municipais de Saúde do Estado teve a efetiva participação 

de 20 (vinte) Gestores Municipais de Saúde, a saber: 

1. VITOR LIMA MARTINELI – Secretário Municipal de Saúde de Acrelândia e Vice-Presidente 

do COSEMS/AC 

2. IVELINA MARQUES DE ARAÚJO SOUZA – Secretária Municipal de Saúde de Assis Brasil 

3. JOÃO RAIMUNDO ARAÚJO DE MELO – Secretário Municipal de Saúde de Brasiléia 

4. FRANCISCO ABREU DE OLIVEIRA – Secretário Municipal de Saúde de Bujari e MARIA DA 

CONCEIÇÃO SANTANA MENDONÇA – Secretária Adjunta de Saúde de Bujari 

5. JAMYSCLEY CARDOSO XAVIER – Secretário Municipal de Saúde de Capixaba 

6. AGNALDO DE SOUZA LIMA  – Secretário Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul e 

Presidente do COSEMS e VALÉRIA DE OLIVEIRA LIMA  – Secretária Adjunta de Saúde de 

Cruzeiro do Sul 

7. CASSIUS CLAY HASSEM MACIEL – Secretário Municipal de Saúde de Epitaciolândia 
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8. ERONILDO OLIVEIRA DE SOUSA – Secretário Municipal de Saúde de Feijó 

9. AJUCILENE GONÇALVES MOTA – Secretário Municipal de Saúde de Mâncio Lima 

10. JOSÉ MARIA DA SILVA – Secretário Municipal de Saúde de Marechal Thaumaturgo 

11. FRANCISCA TAUMATURGO DE SÁ – Secretária Municipal de Saúde de Manoel Urbano 

12. DAVID DA SILVA SOUZA – Secretário Municipal de Saúde de Plácido de Castro 

13. EDNA DA SILVA CUIABANO CHAVES – Secretária Municipal de Saúde de Porto Acre 

14. ANA FLAVIA MELO DE SOUZA – Secretária Municipal de Saúde de Porto Walter 

15. FRANCISCO SILVA LIMA – Secretário Municipal de Saúde de Rio Branco 

16. EVERTON DA SILVA FARIAS – Secretário Municipal de Saúde de Rodrigues Alves 

17. NILDETE LIRA DO NASCIMENTO  – Secretária Municipal de Saúde de Sena Madureira 

18. DAYANA COSTA DOS REIS – Secretária Municipal de Saúde de Senador Guiomard 

19. ADERLÂNDIO NASCIMENTO DE FRANÇA – Secretário Municipal de Saúde de Tarauacá 

20. WAGNER SOARES DE MENESES – Secretário Municipal de Saúde de Xapuri 
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Governador do Estado do Acre – Gladson Cameli 

              
O Governador Gladson Cameli fez questão de comparecer ao evento para agradecer a 

todos os Secretários Municipais de Saúde, Técnicos e Profissionais de Saúde por todo empenho e 

dedicação. Agradecer por toda a luta e comprometimento que os municípios têm realizado 

frente a Pandemia da COVID-19. 

 

Observação: o Governador pediu licença para retirar a máscara de proteção, considerando que 

estava cumprindo o distanciamento estabelecido nas regras sanitárias.  
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 Palestrante – Wilames Freire  

 

O Presidente do CONASEMS Dr. Wilames Freire proferiu a palestra: Atenção Primária à 

Saúde em tempos de COVID-19. 

 
Palestrante – Diogo Demarchi 

O Assessor Técnico do CONASEMS Diogo Demarchi proferiu as palestras: Recursos 

Financeiros destinados aos municípios e Informação em Saúde e Alocação de Recursos da APS. 

Somente 2 (dois) Gestores de Saúde deixaram de participar do evento, dos municipios 

de: Jordão e Santa Rosa do Purus, ambos por problemas de saúde. No entanto, mandaram 
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representantes e também técnico (a) municipal de saúde.  

O sucesso do evento foi concretizado devido à participação efetiva e o 

comprometimento de todos os atores envolvidos. 

 
PROGRAMAÇÃO: 
Manhã: 

8h – Credenciamento 

8h30min às 9h – Solenidade de abertura (Mesa de Abertura) 

9h às 10h – Conferência Magna “Atenção Primária à Saúde em tempos de COVID-19” (Dr. 

Wilames Freire – Presidente do CONASEMS) 

11h às 12h – Recursos Financeiros destinados aos municípios (Diogo Demarchi – Assessor 

Técnico do CONASEMS) 

12h às 14h – Almoço 

Tarde: 

14h às 16h – Informação em Saúde e Alocação de Recursos da APS (Diogo Demarchi – Assessor 

Técnico do CONASEMS) 

16h às 17h – Consórcio  de Medicamentos (Suetônio Queiroz de Araújo – Especialista 

Sênior/Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos – UNOPS) 

 

Oficina Introdutória de Monitoramento e Avaliação em Saúde –– Turma Acre 

Data: 23 de junho de 2021 

Horário: 14h (Acre) 

Link:https://zoom.us/j/98218769610?pwd=a0JrZEZ3aXpLSWt0MEkrY1dpVG01QT09 

  

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/98218769610?pwd=a0JrZEZ3aXpLSWt0MEkrY1dpVG01QT09
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Videoconferência Coordenadores - Rede Colaborativa 

Data: 24 de junho de 2021 

Horário: 8h (Acre) 

Pauta: continuação dos trabalhos em Grupo da análise do trabalho da coordenação na promoção 

desse debate em seus territórios 

Link: https://conasems-br.zoom.us/j/97122055810 

Participantes: Coordenadores de Apoio dos COSEMS’s e Grupo Executivo. 

 
 

 

Webconferêcncia, com a equipe da SAPS (Ministério da Saúde) e assessoria técnica do CONASS 

e CONASEMS 

Data: 21 de junho de 2021 

Horário: 8h 

Pauta:  apresentação das Portarias nº 894 e 731 no âmbito da APS e enfrentamento ao 

coronavírus.  

Participantes: Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS/AC) e assessoria técnica do CONASS e 

CONASEMS 

Resumo da reunião:  apresentação por parte dos técnicos do MS de todos os anexos das 

portarias e uma segunda parte onde os apoiadores COSEMS e técnicos das secretarias estaduais 

https://conasems-br.zoom.us/j/97122055810
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de saúde puderam expor suas dúvidas. Muitas dúvidas esclarecidas, reunião extremamente 

positiva e organizada com falas muito assertivas e exemplos práticos das situações vividas no 

território. No que concerne ao COSEMS/AC será elaborado um Guia de Bolso para a execução 

destes recursos a fim de que o mesmo seja amplamente utilizado. 

 

Reunião de avaliação da primeira turma de ACS/ACE da oficina de implantação do Guia de 

Enfentamento a COVID-19 

Data: 23 de junho de 2021 

Horário: 10h 

Pauta: avaliação do método, tempo, conteúdo e atividades desenvolvidas na primeira turma de 

implantação do Guia de Combate à Covid 19 – ACS/ACE de Rio Branco.  

Participantes: Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS/AC) e membros do GT de implantação do Guia 

de Enfentamento a COVID-19 

Resumo da reunião:  

Participação na reunião de avaliação da primeira turma de ACS/ACE da oficina de implantação do 

Guia de Enfentamento a COVID-19. Sugerido acrescentar momento de coleta de expectativas dos 

ACS/ACE em relação à Oficina e ao final da oficina realizar uma reflexão com essas expectativas, 

se foram alcançadas ou não, por meio de uma nuvem de palavras.  
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Reunião virtual do Projeto HubCovid 

Data: 23 de junho de 2021 

Horário: 8h 

Participantes: Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS/AC) e membros do Projeto 

Resumo da reunião virtual do projeto HubCovid – parceria Jhonson e Jhonson/MS/CONASEMS. 

Esta é uma reunião que foi resultado das demandas dos grupos das regiões norte/nordeste e 

centro oeste. Reunião realizada pelas facilitadoras destas regiões, os representantes de cada 

COSEMS e Dr. André Ribas com a finalidade de esclarecimentos e refinamento do conhecimento 

técnico.  

Segue resumo repassado aos outros apoiadores do COSEMS/AC:  

Resumo da reunião com Dr André Ribas - Projeto HubCovid - 23/06/2021 

1. Apresentado pelos apoiadores dos COSEMS os desafios para a execução da vacinação contra 
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COVID-19; 

2. Desafios comuns a todos os estados/municípios - imunizantes insuficientes, confusão na 

organização dos grupos prioritários considerando a autonomia do município fazendo com que 

cada município faça de uma jeito diferente, dificuldade na logística de distribuição e 

cumprimento da campanha na comunidade ribeirinha fazendo com que a equipe do município se 

desloque várias vezes ao território, baixa adesão da população à segunda dose das vacinas; 

3. Abordado por Dr. André: 

3.1 - Não se vacina para não ter casos leves ou brandos. Vacina-se para reduzir casos graves e 

que requeiram leitos de internação clínica e de uti. Neste ponto TODAS as vacinas usadas em 

território nacional tem acima de 80% de eficácia;  

3.2- Disponibilizado estudo que mostra o aumento maior de casos em adultos jovens do que em 

crianças mantendo a prioridade de vacinação para pessoas acima de 18 anos. Crianças infectam 

menos, disseminam menos e tem formas mais brandas da doença. Vacinar criança agora (mesmo 

que a ANVISA tenha autorizado o uso da pfizer para acima de 16 anos) é inversão de grupos 

prioritários:  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.13.21255281v1 (link do 

estudo) 

3.3 - Dr. André sugeriu reforçar a estratégia de busca ativa para os faltosos ou não aderidos à 

segunda dose;  

3.4 - Colocado à disposição o serviço áudio visual do projeto Hub Covid para criação de vídeos 

educativos para ampla divulgação em mídias sociais a fim de auxiliar a aumentar a adesão na 

busca pela segunda dose da vacina. Cada representante de COSEMS ficou de levantar os 

principais temas que podem ser abordados nessas campanhas de comunicação. 

Orientação à secretária de Manoel Urbano sobre a execução financeira dos incrementos PAB e 

MAC. Enviada nota técnica da CNM atualizada sobre a matéria. 

 

 

 

 

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.13.21255281v1
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Reunião Presencial Segunda Turma de Implantação do Guia de Enfrentamento a COVID-19 

para ACS/ACS de Rio Branco 

Data: 24 de junho de 2021 

Horário: 8h 

Local: Palácio do Comércio, Rio Branco (AC) 

Participantes: Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS/AC) e membros do GT de implantação do Guia 

de Enfentamento a COVID-19 

Resumo da reunião: 

Participação de forma presencial na segunda turma de implantação do Guia de Enfrentamento à 

COVID-19 para ACS/ACS de Rio Branco. Tivemos a presença de 15 ACS/ACE e duas enfermeiras 

nesta turma. Realizada atividade de coleta de expectativas, abordagem da função dos ACS/ACE 

durante a pandemia principalmente no monitoramento e rastreamento. Esta abordagem foi 

realizada por meio de divisão dos presentes em 02 grupos menores onde os mesmos precisavam 

construir uma resposta para 02 perguntas disparadoras. Ao final do tempo estipulado, um 

representante de cada grupo apresentava e defendia suas argumentações contrapondo-se com o 

conteúdo apresentado e refletindo sobre sua prática. Foi abordado ainda pela técnica estadual 

responsável pelo apoio diagnóstico, a diferença conceitual e de indicação de todos os tipos de 

testes disponíveis para diagnóstico de covid. Tal abordagem visa qualificar a orientação dada à 

comunidade considerando que em nosso município o teste padrão ouro foi por um tempo, 

banalizado, pois a qualquer tipo de sintoma gripal, independente de avaliação por profissional de 

saúde, a comunidade estava exigindo a realização unicamente deste exame. Ao final, foi 

apresentada a nuvem de palavras construída com as expectativas que eles tiveram no início da 

oficina com o objetivo de refletir se as mesmas haviam sido alcançadas ou não. 
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Assembleia Extraordinária da Diretoria do COSEMS/AC 

Data: 29 de junho de 2021  

Horário: 17h 

Pauta:  

- Prestação de Contas 1º Quadrimestre 2021; 

- Programação Anual do COSEMS 2022. 

Link da reunião:  
https://conasems-br.zoom.us/j/95104535383?pwd=QUJLVUhoVHN1MGRzblJ2QTQ5ZlAyQT09 
 

 

Reunião Presencial com a Diretoria de Planejamento da SES 

Data: 30 de junho de 2021  

Horário: 9h 

Local: Secretaria de Estado de Saúde 

Pauta:  

Conferência Municipal de Saúde de Plácido de Castro 

Participantes: Diretor de Planejamento da SES e Coordenação de Apoio do COSEMS/AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://conasems-br.zoom.us/j/95104535383?pwd=QUJLVUhoVHN1MGRzblJ2QTQ5ZlAyQT09
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JULHO/2021 

            

              No mês de julho houve mudança de Gestor Municipal de Saúde de Epitaciolândia 

assumindo o cargo o Sr. Sérgio Mesquita de Carvalho, nomeado através do Decreto nº 178, de 

05 de julho de 2021, publicado no DOE nº 13.078 de 06/07/2021.  

 

Atividades: 

Videoconferência Coordenadores - Rede Colaborativa (Parte II – Oficina) 

Data: 01 de julho de 2021 

Horário: 10h às 12h (Brasília) 

Pauta: O Apoio e a Gestão. Papéis, Limites e Acordos (qualificar as estratégias para promover a 

qualificação da relação apoio/gestão, produzidas pelos grupos na primeira parte da oficina 

Participantes: Grupo Executivo e Coordenadores de Apoio dos COSEMS’s 

Link da reunião: 

https://conasems-br.zoom.us/j/94703345484?pwd=YW04MXA5ZFp6TS9PQWVqME5yTThadz09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://conasems-br.zoom.us/j/94703345484?pwd=YW04MXA5ZFp6TS9PQWVqME5yTThadz09
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Conferência Municipal de Saúde de Plácido de Castro 

Data: 02 de julho de 2021 

Local: SESC, município de Plácido de Castro 

Horário: 8 horas 

Participantes: Usuários, Trabalhadores, Gestores em Saúde, Vice-Presidente do COSEMS/AC, 

Coordenação de Apoio do COSEMS/AC, representantes do CES, representantes da SES e 

autoridades locais 

           

 

 

Mesa de Abertura da 6ª Conferência Municipal de Saúde de Plácido de Castro: David da Silva 
Souza (Secretário Municipal de Saúde de Plácido de Castro) e demais autoridades  
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Oficina de implantação do Guia de Enfrentamento à COVID19 para ACS/ACE/Enfermeiros do 

município de Rio Branco – 3ª turma do município de Rio Branco 

Data: 06 de julho de 2021 

Horário: 8h  

Local: Palácio do Comércio – município de Rio Branco. 

Participantes: Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), 70 ACS, 16 

enfermeiros e 03 ACE da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, Técnicos da SESACRE e 

demais membros do Grupo de Trabalho participaram de forma híbrida.  

Resumo da Oficina: 

Realizado trabalhos em grupos com 04 perguntas disparadoras a fim de que os grupos pudessem 

refletir sobre os seus papeis no enfrentamento à covid19, dando ênfase ao atendimento à 

gestante e puérpera. Apresentado ainda o fluxo de atendimento do pré-natal disponibilizado 

para as pacientes nessa condição, além de trabalhado os tipos de exames disponíveis e suas 

indicações. 

 
Reunião  do Grupo Condutor Estadual de Redes de Atenção à Saúde - GCERAS 

Data: 06 de julho de 2021 

Horário: 14h  

Local: Auditório da Políclinica Tucumã, município de Rio Branco 

Pauta: Projeto de Expansão do Serviço de Atenção Domiciliar para as Regioanais de Saúde do 
Estado do Acre. 

Participantes:  representantes da SES, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS);  
Conselho Estadual de Saúde (CES) e  Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 

 
Reunião Grupo Rede de Governança da Informação CONASEMS 

Data: 07 de julho de 2021 

Horário: 16h às 17h (Brasília) 
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Participantes: Membros do SIG Rede de Governança da Informação CONASEMS, Diogo Demarchi 
Silva e Marizelia Leão Moreira (CONASEMS)  
  
Pauta: SIS/SUS e a gestão das informações no MS; 
  
Link  da reunião: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sig-gi-conasems-cosems 
 
 
Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional (CIR) da 3ª Região de Saúde 

denominada Juruá e Tarauacá/Envira 

Data:  09 de julho de 2021 

Horário: 08h30min 

Local: Auditório do Centro Estadual de Educação Permanente - CEDUP, município  de Cruzeiro do 

Sul 

Participantes: 7 (sete) Gestores Municipais de Saúde, Apoiador da Região, Coordenação de 
Apoio, representantes da Secretaria de Estado de Saúde e Núcleo Regional da Saúde. 
Pauta: 

1) Definição da Coordenação da CIR  3º Região de Saúde denominada Juruá e 
Tarauacá/Envira; 

2) Definição do Secretário Executivo; 
3) Fluxo de apresentação das pautas para serem apreciadas pela CIR; 
4) Calendário de Reuniões;  
5) Apresentação do quantitativo de cadastro válido por município da 3ª Região de Saúde - 

Previne Brasil (Apoiador do COSEMS Alex de Melo Gaspar); 
6) Apresentação do projeto da Equipe Fluvial de Marechal Thaumaturgo e Feijó. 
7) Outros. 

Encaminhamentos: 

8) Eleição para Coordenador (a) e Vice-Coordenador (a), sendo eleitos por unanimidade: 
Coordenadora: AJUCILENE GONÇALVES MOTA – Secretária Municipal de Saúde de Mâncio Lima 
e Vice-Coodenador: ERONILDO OLIVEIRA DE SOUSA – Secretário Municipal de Saúde de Feijó 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sig-gi-conasems-cosems
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Coordenadora da CIR: Ajucilene Mota, Presidente do COSEMS: Agnaldo Lima e Vice-Coordenador da CIR: Eronildo Souza 

9) A coordenadora do Núcleo Regional da Saúde Sra Catiana Rodrigues informou que já foi 
solicitada a SES a contratação do Secretário (a) Executivo da CIR da 3ª Região de Saúde; 

10) Pactuado o calendário de reunião da CIR que acontecerá de forma presencial e itinerante: 

Calendário de Reuniões da CIR da 3ª Região de Saúde – Juruá e Tarauacá/Envira 

MÊS DIA LOCAL/MUNICIPIO 

Julho 09 (sexta-feira) CRUZEIRO DO SUL 

Agosto 13 (sexta-feira) RODRIGUES ALVES 

Setembro 10 (sexta-feira) FEIJÓ 

Outubro 08 (sexta-feira) MÂNCIO LIMA 

Novembro 12 (sexta-feira) TARAUACÁ 

Dezembro Aberto a definir 

11) Apresentado e pactuado o fluxo de envio de pauta a ser apreciado pela CIR; 
12) Pactuado: Projeto de Credenciamento da Unidade Básica de Saúde Fluvial e Estratégia 

Saúde da Família Fluvial Ampliada com Saúde Bucal do município de Marechal Thaumaturgo 
(AC); e Projeto de Credenciamento da Unidade Básica de Saúde Fluvial e Estratégia Saúde da 
Família Fluvial Ampliada com Saúde Bucal  do município de Feijó (AC); 
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13) Apresentação do quantitativo de cadastro válido por município da 3ª Região de Saúde - 
Previne Brasil (Apoiador do COSEMS Alex de Melo Gaspar); 

      

      Apoiador da 3ª Região de Saúde – Alex de Melo Gaspar                           Plenário da CIR da 3ª Região de Saúde 

 

Gestores Municipais, representantes da SES, Presidente do COSEMS, Apoiador da Região de Saúe e Coordenação de 
Apoio 

 

Lista de presença: 
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Reunião Virtual Extraordinária  da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 

Data: 15 de julho de 2021  



 
 

69 
 

Horário: 8h30min 

Link da reunião: https://meet.google.com/smp-ymwf-ith 

Participantes: Secretária de Estado de Saúde, Técnicos da SES, Gestores Municipais de Saúde, 
Presidente do COSEMS, Apoiadores, Coordenação de Apoio, Apoiador da APS/MS para o Acre,  
equipe CONASS e PlanificaSUS. 
Pauta: 

     Resoluções CIB/AC “Ad-referendum” do Plenário: 
  Resolução CIB/AC nº 27, de 23 de junho de 2021 –  ratificação do  Atestado de 
Conclusão da Obra da Prefeitura de Cruzeiro do Sul,  Proposta FNS n° 
11370.229000/1170-06, referente a obra de construção da Unidade Básica de Saúde 
Fluvial – UBS/Fluvial, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 67, Centro, CEP: 69.990-000, 
Cruzeiro do Sul (AC); 
  Resolução CIB/AC nº 28, de 23 de junho de 2021 – pactua o Projeto Técnico de 
Implantação do Transporte Sanitário Eletivo do Município de Rodrigues Alves (AC); 
  Resolução CIB/AC nº 29, de 12 de julho de 2021 – pactua a Proposta de Ampliação 
de Atendimentos da Santa Casa da Amazônia, referente a Proposta de Convênio nº 
904510/21-001, que tem como objeto a aquisição de equipamento e material 
permanente para Atenção Especializada em Saúde, Emenda nº 40780003, de autoria 
do Parlamentar Márcio Bittar, no valor de R$ 1.272.634,00. 
  Resolução CIB/AC nº 30, de 12 de julho de 2021 – pactua a as Propostas de 
Emendas, de autoria do Parlamentar Márcio Bittar, que tem como objetivo reforma e 
ampliação da Santa Casa da Amazônia; 

     Homologação das Resoluções CIR da 3ª Região de Saúde: 
  Resolução – CIR nº 01, de 09 de julho de 2021 – pactua o Projeto de Implantação 
da Equipe de Saúde da Família Fluvial – ESFF, do município de Marechal Thaumaturgo 
 – Acre. 
  Resolução – CIR nº 02, de 09 de julho de 2021 – pactua o Projeto de Implantação 
da Equipe de Saúde da Família Fluvial – ESFF, do município de Feijó – Acre. 

     Projeto Técnico de Implantação do Transporte Sanitário Eletivo do Município de Porto 
Walter (AC); 

     Projeto de implantação de 2 (duas) Equipes Multiprofissionais de Atenção Especializada em 
Saúde Mental no município de Rio Branco, sendo 1 (uma) Equipe tipo 1 na URAP Augusto 
Hidalgo de Lima e outra tipo 3 no Centro de Especialidade o Mundo Azul; 

     Apresentação da Fase II da Planificação da Atenção à Saúde, na Regional do Baixo Acre; 

     Documento Orientador referente a Rede de Diagnóstico Estadual para HIV e Hepatites; 

     Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Acre para Enfrentamento da 
Infecção pelo Novo Coronavírus (COVID 19), 8ª Edição; 

     Outros. 

https://meet.google.com/smp-ymwf-ith
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Nara Oliveira (Coordenadora de Apoio COSEMS/AC), Paula Mariano (Secretária de Estado de Saúde), Muana Araújo 
(Secretária Adjunta de Administração da SES), Adriana Lobão (Secretária Adjunta de Assistência da SES), Carlos Henrique 

Lima (Diretor de Planejamento da SES) 
 

 
Reunião Virtual da CIB 

 

Reunião virtual sobre Planejamento Regional Integrado – PRI (Acre) 

Data: 15 de julho de 2021  

Horário: 14h10min (Acre) 
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Reunião via plataforma Team (Microsoft)  
Participantes da SESACRE: Carlos Henrique Lima e Silva; Maria da Conceição de Almeida França; 
Patricia Azevedo Feitosa; Luciana Freire; Mariana Uchôa; Priscila Cordeiro; Renato Gabriel; 
Vilcineide Machado. Setores: Diretoria de Planejamento e Gestão do SUS (Divisão de 
Instrumentos de Gestão, Divisão de Economia da Saúde) 

Participantes do Ministério da Saúde: Dulce Cerutti; Luíza Acioli; Cícero Góes; Larissa Sousa; 
Regina Melo; Éden Carlos Miranda. Setores: Departamento de Gestão Interfederativa e 
Participativa Coordenação-Geral de Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos de 
Planejamento do SUS, Coordenação-Geral de Articulação Tripartite, Coordenação-Geral de 
Cooperação à Gestão Interfederativa); Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no 
Acre – SEMS-AC. 

Participantes do COSEMS: Nara Oliveira (Coordenadora de Apoio e Secretária  Executiva) e 
Ludmila Maia (Apoiadora) 

Pauta programada: reunião para nivelamento de informações junto à nova Secretária de Estado 
de Saúde Paula Faria e Secretária-adjunta de Saúde Adriana Lobão sobre o PRI. 
  
Dulce Cerutti e Luíza Acioli conduziram a introdução da reunião e apresentação de cada 
participante. Apresentou a Larissa, que estava de Licença Maternidade – apoiadora para o Acre 
no projeto PRI. Foi informado que o Grupo de Trabalho de Gestão da CIT anunciou a discussão 
sobre prorrogação do prazo de execução do projeto PRI previsto na Portaria 1.812/2020 para 
junho 2022, com adiamento do prazo para dezembro de 2023. 
Carlos Henrique Lima e Silva justificou a ausência das Secretárias, e informou ainda sobre o 
retorno das reuniões da CIR da 3º Região de Saúde Juruá e Tarauacá/Envira. 
Luíza conduziu a reunião, informando inicialmente que haverá contratação via OPAS de 2 
técnicos que trabalharão na SEMS para prestar apoio institucional à SES e ao COSEMS. 
Carlos Henrique e Luíza também apontaram sobre os 3 projetos que a Diretoria de Planejamento 
da SESACRE aderiu, Regionalização (PROADI); Fortalecimento da Gestão (CONASS) e PRI (Portaria 
1.812/2020), e a necessidade de alinhar as agendas e nivelar as informações logo que os demais 
projetos recomecem. 
Luíza fez um resumo do passo-a-passo de revisão do projeto PRI – Portaria 1.812/2020. E foi 
retomada a revisão do projeto meta a meta, com participação e opinião dos presentes. 
Na Meta 1 (Reunião inicial (kick-off) com os tomadores de decisão): 
- Sobre a composição do grupo de tomadores de decisão (do inglês stakeholders: “partes 
interessadas”) do PRI Acre (Comitê Gestor do PRI), ficou listado os seguintes membros: 
Secretária de Estado Paula Mariano e Secretária Adjunta Adriana Lobão; Carlos Henrique (apoio 
de Conceição e Patricia); Coordenadora de Redes da SESACRE (a definir); Presidente e Sec. 
Executiva do COSEMS (Agnaldo Lima e Nara Oliveira); Superintendência da SEMS (com apoio de 
1 técnico) (a definir) e Coordenadores das 3 CIR (Alto Acre, Baixo Acre e Purus, e Juruá/Tarauacá-
Envira). A reunião de execução dessa meta ficou reagendada para 2ª quinzena de agosto. 
 
Na Meta 2 (Realizar Encontro de acolhimento aos novos gestores municipais de saúde):   
- Sobre a realização do Acolhimento dos Gestores, ficou registrado pela Secretária Executiva do 
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COSEMS que aconteceram 2 momentos de acolhimento, em janeiro e em junho de 2021, onde 2 
itens da pauta da Meta 2 (Responsabilidades do Gestor municipal de Saúde e Instrumentos de 
Planejamento do SUS) foi cumprida. As demais pautas (Fundo Municipal de Saúde e Papel dos 
Conselheiros Municipais de Saúde) deverão ser ainda realizadas, e houve sugestão da Vilcineide 
e Patricia que fosse retomado o assunto Instrumentos de Planejamento e Gestão; 
Encaminhamentos:  

14) A Secretária Executiva do COSEMS, Nara Oliveira ficou de providenciar um documento 
comprovando a realização dos Encontros de Acolhimento e pautas já abordadas. Tal 
documento será validado na 1ª reunião do Comitê Gestor do PRI (Meta 1); 

15) Até o dia 22 de julho de 2021 o Diretor de Planejamento da SES Carlos Henrique Lima e 
Silva ficou de confirmar a data da reunião do Comitê Gestor do PRI (Meta 1), prevista para 
a 2ª quinzena de agosto; 

16) Carlos Henrique também se comprometeu a apresentar o calendário das reuniões do 
Grupo condutor coletivo das Redes de Atenção da SESACRE para que a partir desse 
calendário, se redefina o calendário das reuniões quinzenais do PRI Acre. 

17) A próxima reunião online do PRI Acre ficou para 29/07/2021, às 16h30min (horário de 
Brasília). 

 

 

 

Reunião com  a Secretária de Estado de Saúde 

Data: 16 de julho de 2021 

Horário: 8h 

Pauta: fortalecimento dos Colegiados de Gestão - Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 

Comissões Intergestores Regionais (CIR). 

Participantes: Paula Mariano (Secretária de Estado de Saúde) e Nara Oliveira (Coordenadora de 

Apoio do COSEMS/AC) 

https://agencia.ac.gov.br/saude-do-acre-discute-sobre-fortalecimento-dos-colegiados-de-

gestao-nas-comissoes-bipartite/ 

“A Secretária de Estado de Saúde e Presidente da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/AC), 

Paula Mariano, reuniu-se na manhã desta sexta-feira, 16, com a Coordenadora de Apoio e 

Secretária Executiva do Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) no Acre, Nara 

Oliveira, para tratar sobre o fortalecimento dos Colegiados de Gestão nas Comissões 

Intergestores Bipartite (CIB) e Comissões Intergestores Regionais (CIR). Para a secretária de 

Saúde, Paula Mariano, o fortalecimento e estruturação da CIB e CIR  é primordial e afirma que 

https://agencia.ac.gov.br/saude-do-acre-discute-sobre-fortalecimento-dos-colegiados-de-gestao-nas-comissoes-bipartite/
https://agencia.ac.gov.br/saude-do-acre-discute-sobre-fortalecimento-dos-colegiados-de-gestao-nas-comissoes-bipartite/
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esses espaços intergovernamentais, políticos e técnicos são fundamentais para o planejamento, 

negociação e a implementação das políticas de saúde pública. Assim, já está sendo organizado a 

estrutura necessária, bem como identificando os técnicos para assumir as respectivas Secretarias 

Executivas CIB e CIR. ‘O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Acre tem contribuído 

fortemente para a formulação e implementação de políticas e apoio técnico às Secretarias 

Municipais na condução das políticas de saúde, promovendo, de maneira proativa, a articulação 

e a pactuação técnica e política em torno dos interesses municipais, com vistas à defesa dos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde’, ressalta Paula Mariano.” 

 

 

Dra. Paula Mariano (Secretária de Estado de Saúde do Acre) e Nara Oliveira (Coordenadora de Apoio do COSEMS/AC) 

 
 
Live sobre o ConecteSUS Profissional 

Data: 16 de julho de 2021 

Horário: 14h30min (Brasília) 

Resumo: 
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A live foi realizada pelo Conasems em parceria com o DATASUS e a SAPS com diversas 

orientações técnicas de como fazer a habilitação de acesso PEC e-SUS APS à RNDS via portal 

ConecteSUS Profissional e mostrar o passo a passo do novo recurso. 

O Conecte SUS Profissional possibilitar o compartilhamento de informações de pacientes e 

permitir o acesso aos dados em qualquer lugar do país, com as devidas autorizações de acesso, 

baseado nas informações contidas na Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS. 

Transmissão ao vivo: Canal Conasems no Youtube  
 
Saiba mais: https://www.conasems.org.br/live-conasems-datasus-e-saps-dao-orientacoes-sobre-
o-conecte-sus-profissional/ 
 

Reunião Virtual Extraordinária  da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 

Data: 21 de julho de 2021 

Horário: 8h 

Participantes: Secretária de Estado de Saúde, Técnicos da SES, Gestores Municipais de Saúde, 

Presidente do COSEMS, Apoiadores e Coordenação de Apoio. 

Pauta: 

18) Distribuição de Vacinas aos Municípios do Estado do Acre e Caravana da Vacinação - 

Pauta 31; 

19) Fluxo de dispensação de medicação para Hanseníase no Estado; 

20) Aquisição de Equipamentos de informática para as unidades sentinelas de influenza e 

doenças respiratórias. 

Link de acesso a reunião: https://meet.google.com/bko-waqt-otz 

 

https://www.conasems.org.br/live-conasems-datasus-e-saps-dao-orientacoes-sobre-o-conecte-sus-profissional/
https://www.conasems.org.br/live-conasems-datasus-e-saps-dao-orientacoes-sobre-o-conecte-sus-profissional/
https://meet.google.com/bko-waqt-otz
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Apoiador Alex Gaspar, Coordenadora de Apoio Nara Oliveira e Presidente do COSEMS Agnaldo Lima 

 

 

Encaminhamentos: 

21) Pactuado a continuidade da distribuição de vacinas contra COVID-19 de forma 
proporcional/igualitária à população de cada município com análise de estoque existente 
sem prejuízo ou penalidade aos municípios pelo desenvolvimento da campanha, evitando 
apenas a perda de doses por sobrecarga de armazenagem, falha elétrica ou outros 
fatores, promovendo Cobertura Vacinal Homogênea no estado do Acre conforme planilha 
abaixo:                                        

Distribuição de Doses da Pauta nº 31, por municípios, Acre. 

Municípios 
1ª Dose 
40 a 44 

anos 32% 

35 a 39 
anos 
100% 

30 a 34 
anos 45% 

Total 
Pfizer 

Total 
Fiocruz 

Total 

Acrelândia 120 1021 604 1200 545 1745 

Assis Brasil 270 425 835 900 630 1530 

Brasiléia 598 2054 2223 4800 75 4875 

Bujari 126 526 328 720 260 980 

Capixaba 299 400 501 1200 0 1200 

Cruzeiro do Sul 1487 6828 12115 20040 390 20430 

Epitaciolândia 422 1380 828 2610 20 2630 
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Feijó 520 1240 580 600 1740 2340 

Jordão 26 222 122 360 10 370 

Mâncio Lima 211 1123 636 600 1370 1970 

Manoel Urbano 217 520 313 900 150 1050 

Marechal Thaumaturgo 439 855 816 600 1510 2110 

Plácido de Castro 512 1049 909 2400 70 2470 

Porto Acre 414 1052 564 0 2030 2030 

Porto Walter 228 460 332 0 1020 1020 

Rio Branco 9900 28186 17384 55200 270 55470 

Rodrigues Alves 493 1280 587 2310 50 2360 

Santa Rosa do Purus 109 442 199 0 750 750 

Sena Madureira 1047 3753 1710 6420 90 6510 

Senador Guiomard 522 1702 786 2820 190 3010 

Tarauacá 862 1200 548 2520 90 2610 

Xapuri 432 900 888 2220 0 2220 

Acre 19.254 56.618 43.808 108.420 11.260 119680 

22) Não houve pactuação do Fluxo de dispensação de medicação para Hanseníase no Estado. 
Presidente do COSEMS solicitou que fosse refeita a proposta considerando as dificuldades 
geográficas dos municípios de difícil acesso: Jordão, Santa Rosa do Purus, Porto Walter e 
Marechal Thaumaturgo; 

23) Pactuada a aquisição de equipamentos de informática para as unidades sentinelas de 
influenza e doenças respiratórias. 

 
Reunião com a Gestora e Equipe Técnica de Mâncio Lima 

Data: 21 de julho de 2021 
Horário: 10 horas 
Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Mâncio Lima 
Pauta: alinhamento da Oficina de Fortalecimento da Gestão Municipal que se realizará no dia 23 
de julho de 2021 
Participantes: Ajucilene Gonçalves Mota – Secretária Municipal de Saúde de Mâncio Lima, Erlan 
Ferreira de Araújo – Diretor de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Mâncio Lima,  
Alderly Costa Souza – Coordenadora Municipal de Atenção Primária e Alex de melo Gaspar – 
Apoiador da 3ª Região de Saúde 
A reunião foi realizada com a equipe municipal para alinhamento da Oficina de Fortalecimento 
da Gestão Municipal (23.07.2021). Considerando que a Coordenadora Municipal de Atenção 
Alderly Costa Souza havia assumido recentemente o cargo, o Apoiador do COSEMS Alex Gaspar 
aproveitou a oportunidade para demonstrar o acesso ao sistema e-Gestor, retirar as dúvidas 
sobre o  monitoramento dos indicadores pactuados no Previne Brasil e cadastros válidos dos 
municípios. Demonstrou no sistema SISAB a forma de extrair a relação nominal dos usuários  que 
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são compatibilizadas para o indicadores previsto na portaria nº 3.222 de 10 de dezembro de 
2020, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa 
Previne Brasil. 
Encaminhamentos: entregue a equipe municipal a planilha de monitoramento de indicador de 
desempenho elaborado pela  COSEMS. 

 
Coordenadora de Apoio, Secretária de Saúde de Mâncio Lima, Técnicos Municipais e Apoiador da 3ª Região de Saúde 

 

 

 

Videoconferência Coordenadores - Rede Colaborativa 

Data: 22 de julho de 2021 

Horário: 8h (Acre) 

Pauta: Processo de contratação de coordenadores e facilitadores – informes e esclarecimentos 

Reunião via plataforma Team (Microsoft)  

Participantes: Coordenadores de Apoio dos COSEMS’s e Grupo Executivo. 

 
Reunião com o Presidente do COSEMS/AC 

Data: 22 de julho de 2021 

Horário: 14h 

Local: sede da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul 

Pauta: Alinhamento do Seminário de Fortalecimento da Gestão do SUS de Mâncio Lima e 

Rodrigues Alves 
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Participantes: Agnaldo de Souza Lima – Presidente do COSEMS, Nara Oliveira – Coordenadora de 

Apoio, Alex de Melo Gaspar – Apoiador da 3ª Região de Saúde e Mário Lúcio Júnior – Assessor 

Técnico da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul. 

   
             Alex Gaspar, Nara Oliveira, Agnaldo Lima e Mário Jr 

 

Seminário de Fortalecimento da Gestão do SUS do Município de Mâncio Lima 

Data: 23 de julho de 2021 

Horário: 8 as 12h 

Local: Auditório Márcia Alencar, município de Mâncio Lima 

Participantes: Gestora Municipal de Saúde de Mâncio Lima, Equipe Municipal de Saúde, 

Presidente do COSEMS/AC, Coordenadora de Apoio, Apoiador da Região de Saúde, Assessor 

Técnico da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul 

O Seminário teve três palestras principais: 

24) A primeira palestra foi proferida pelo Presidente do COSEMS/AC Agnaldo de Souza Lima o 

qual enfatizou  a importância do Previne Brasil – Novo Financiamento da Atenção Básica. Fez um 

panorama da Portaria nº 2.979/2019: I) capitação ponderada (cadastros); II) Pagamento por 

desempenho (Portaria 3.222/2019; III) incentivo para ações estratégicas. Explicou a mudança de 

lógica para custeio; prazo de transição; cálculo da população; periocidade do recálculo; casos de 
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credenciamentos novos; indicadores.  

25) A segunda palestra foi proferida pelo Apoiador da 3ª Região de Saúde Alex Melo Gaspar 

o qual apresentou o comparativo dos indicadores de desempenho do 1º Quadrimestre de 2020 

ao 1º Quadrimestre 2021; uma avaliação por UBS do município fazendo essa análise do mesmo 

período; demonstrou como realizar o monitoramento dos sete  indicadores pactuados na 

Portaria 3.222 de 10/12/2019; e apresentou as planilhas de monitoramento elaborado pela 

equipe do COSEMS/AC; 

26) A terceira palestra foi proferida pelo Assessor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde 

de Cruzeiro do Sul Mário Lúcio Júnior apresentando sobre a inserção de dados de forma correta 

para a validação do indicador nos sistemas de informação vigente (SISAB), falou tanto da 

inserção dos dados no Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC, como no Sistema com Coleta de 

Dados Simplificada (CDS), abordou também a importância do monitoramento a nível de equipe 

e município. 

 

Abertura do evento: Ajucilene Mota – Secretária Municipal de Saúde de Mâncio Lima 
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Palestrante: Agnaldo Lima – Presidente do COSEMS 

 
Mário Júnior (Assessor Técnicos SMS/CZS), Agnaldo Lima (Presidente do COSEMS), Alex de Melo Gaspar (Apoiador) e 

Nara Oliveira (Coordenadora de Apoio) 
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Palestrante: Mário Júnior (Assessor Técnico de Secretaria                        Palestrante: Alex Gaspar (Apoiador COSEMS) 

Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul 

 

 

 

Seminário de Fortalecimento da Gestão do SUS do Município de Rodrigues Alves 

Data: 23 de julho de 2021 

Horário:  14h às 17h 

Local: Auditório da Escola Cunha Vasconcelos – município de Rodrigues Alves 

Participantes: Gestor Municipal de Saúde de Rodrigues Alves, Equipe Municipal de Saúde, 
Presidente do COSEMS/AC, Apoiador da Região de Saúde, Assessor Técnico da Secretaria 
Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul e Coordenadora de Apoio do COSEMS/AC 
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Abertura do Seminário: Everton da Silva Farias – Secretário Municipal de Saúde de Rodrigues Alves  

 
Coordenadora da APS de Rodrigues Alves, Assessor Técnico da SMS/CZS, Coordenadora de Apoio, Presidente do 

COSEMS, Secretário de Saúde de Rodrigues Alves e Apoiador do COSEMS 

O Seminário teve três palestras principais: 

27) A primeira palestra foi proferida pelo Presidente do COSEMS/AC Agnaldo de Souza Lima o 

qual enfatizou  a importância do Previne Brasil – Novo Financiamento da Atenção Básica. 

Fez um panorama da Portaria nº 2.979/2019: I) capitação ponderada (cadastros); II) 

Pagamento por desempenho (Portaria 3.222/2019; III) incentivo para ações estratégicas. 

Explicou a mudança de lógica para custeio; prazo de transição; cálculo da população; 

periocidade do recálculo; casos de credenciamentos novos; indicadores.  

28) A segunda palestra foi proferida pelo Apoiador da 3ª Região de Saúde Alex Melo Gaspar o 
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qual apresentou o comparativo dos indicadores de desempenho do 1º Quadrimestre de 

2020 ao 1º Quadrimestre 2021; uma avaliação por UBS do município fazendo essa análise 

do mesmo período; demonstrou como realizar o monitoramento dos sete  indicadores 

pactuados na Portaria 3.222 de 10/12/2019; e apresentou as planilhas de monitoramento 

elaborado pela equipe do COSEMS/AC; 

29) A terceira palestra foi proferida pelo Assessor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde 

de Cruzeiro do Sul Mário Lúcio Júnior apresentando sobre a inserção de dados de forma 

correta para a validação do indicador nos sistemas de informação vigente (SISAB), falou 

tanto da inserção dos dados no Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC, como no Sistema 

com Coleta de Dados Simplificada (CDS), abordou também a importância do 

monitoramento a nível de equipe e município. 

Visita do apoio ao município de Manoel Urbano e II Seminária Avaliativo do Previne Brasil para 

Indicadores de Desempenho 

Data: 20 e 21 de julho de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Manoel Urbano e Câmara dos Vereadores 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Francisca 

Taumaturgo (Secretária Municipal de Saúde de Manoel Urbano) e  Equipe da SMS. 

Resumo da reunião: 

 Realizado cadastro no módulo treinamento e módulo produção da farmacêutica 

responsável pelo Hórus Municipal. Demonstrado para a mesma o local para baixar os manuais e 

o fluxo do treinamento; 

 Auxiliado secretária na construção de uma resposta ao MP a cerca do fluxo correto de 

encaminhamento de pacientes em surto psiquiátrico; 

 Realizado Seminário de Avaliação e Monitoramento dos Indicadores de Desempenho e 

Cadastros do Previne Brasil. Apresentado os resultados do município de forma geral e também 

por equipe. Feito o comparativo dos resultados encontrados no Q1 2020 e Q1 2021. Contou 

com a participação de médicos, enfermeiros, odontólogos, ASB, técnicos em enfermagem, ACS, 
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ACE, administrativos, coordenadores das unidades, técnico municipal responsável pelos 

sistemas (CNES, ESUS, SISAB, Egestor), coordenador de APS do município. Houve ampla 

participação de todos os profissionais presentes com questionamentos, compartilhamento de 

estratégias positivas e tira dúvidas. Ao final foi disponibilizada 02 ferramentas construídas pelo 

COSEMS para apoio à realização do monitoramento de forma mensal dos indicadores e para a 

busca ativa de pacientes; 

 Realizada navegação pelo e-gestor para geração de relatório nominal de inconsistências 

nos cadastros e orientada a realização de busca ativa daqueles pacientes listados para sanar ou 

reduzir as inconsistências. Demonstrado ainda a emissão de relatórios nominais dos pacientes 

que foram e que não foram contabilizados no indicador de desempenho; 

 Realizado navegação nos relatórios públicos sobre pagamento da APS para demonstração 

do monitoramento a ser feito a respeito do cumprimento das condicionalidades para 

pagamento do custeio; 

 Orientado a identificação do pagamento dos ACS concursados e dos temporários nos 

relatórios públicos do E-gestor; 

 Realizado cadastro dos coordenadores das unidades de saúde do município para acesso 

ao SISAB no egestor a fim de realizar o monitoramento dos cadastros e dos indicadores de 

desempenho; 

 Realizado orientação sobre a LC 181 e a forma correta de reprogramação dos saldos. Esta 

orientação foi realizada tanto para a secretária de saúde como para o secretário de finanças do 

município. 
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Aleyne Lins (Apoiadora do COSEMS/AC), Francisca Taumaturgo (Secretária Municipal de 
Saúde de Manoel Urbano) e Técnicos Municipais  
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Visita do apoio ao município de Sena Madureira 

Data: 22 e 23 de julho de 2021 

Horário: 8h 

Local: Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira 

Participantes: Aleyne Lins Alves (Apoiadora do COSEMS/AC para a 1ª Região de Saúde), Nildete 

Lira (Secretária Municipal de Saúde de Sena Madureira) Equipe da SMS. 

 Resumo da reunião: 

 Realizada reunião com equipe técnica da coordenação de APS do município. Abordado 

todo o Previne Brasil desde sua concepção até as atualizações nas legislações que regem o 

referido programa; 

 Apresentado os resultados alcançados pelo município no componente capitação 

ponderada comparando o primeiro quadrimestre de 2020 com o primeiro quadrimestre de 

2021. Nesta apresentação foi abordado também as situações de inconsistências nos cadastros 

(como identifica-las e estratégias para redução da quantidade) além de uma análise de 

vantagens e desvantagens na inclusão dos cadastros realizados pela ESFr na contabilização do 

recurso de capitação ponderada; 

 Na segunda parte da oficina trabalhamos os resultados dos indicadores de desempenho 

fazendo um comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2020 e o primeiro quadrimestre de 

2021. Além da avaliação municipal, realizamos também uma avaliação por equipe de saúde da 

família; 

 Após as análises foi apresentada 3 ferramentas construídas pelos apoiadores do COSEMS 

como sugestão de uso para auxiliar nos registros dos atendimentos de forma a alavancar os 

indicadores e também para auxiliar no monitoramento dos pacientes não contabilizados nos 

indicadores. A terceira ferramenta foi disponibilizada para a equipe da coordenação de APS a 

fim de auxiliar o alcance do ISF local; 

 Demonstrado acesso e interpretação dos relatórios que apresentam nominalmente os 

pacientes que não são contabilizados no indicador para realização de busca ativa; 

 Demonstrado o fluxo de credenciamento de ESF, ACS e EAP no e-Gestor por meio do 
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perfil Gerência APS; 

 Orientado a secretária municipal de saúde sobre a impossibilidade de uso do recurso de 

incremento de PAB para custear convênio com instituição que execute serviços de média e alta 

complexidade. Compartilhado Nota Técnica da CNM a respeito dessa orientação. 

 

Oficina  Virtual – UBS Fluvial e e-Sfribeirinha 

Data: 27 de julho de 2021 

Horário: 14h30min 

Participantes: apoiador do MS, responsável técnica pela área de populações específicas do MS, 

técnicos do DAPS/SESACRE, apoiadores COSEMS/AC e técnicos das Secretarias Municipais de 

Saúde (Técnicos de Sistemas e Coordenadores de APS) 

Link da Oficina:  

https://conasems-br.zoom.us/j/93495125454?pwd=STVmcmNuVU1SZkdnZmF3ZllUM2RLQT09 

Resumo da Oficina: abordado o processo de construção de projeto para credenciamento, 

processo de solicitação e manutenção da estratégia. 

Entrevistas Virtuais – candidatos a Facilitadores  (Processo Seletivo para contratação de 

Facilitadores da Estratégia de Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS do Projeto no 

Triênio 2021-2023) via plataforma Team (Microsoft) 

Data: 27 de julho de 2021 

1ª Entrevista –  Candidata: Juliana Pereira Nascimento Pedroza 

Horário: 14h (horário Acre) 

Participantes: Rosana Soares Bonanho, Tassia Toffoli Nunes, Nara Oliveira e Juliana Pereira 

2ª Entrevista  – Candidato: Mário Lúcio Ferreira da Silva Júnior 

Horário: 14h30min (horário Acre) 

Participantes: Rosana Soares Bonanho, Tassia Toffoli Nunes, Nara Oliveira e o Mário Lúcio Júnior 

3ª Entrevista  – Candidato: Tiago Bezerra Alves 

Horário: 16h (horário Acre) 

https://conasems-br.zoom.us/j/93495125454?pwd=STVmcmNuVU1SZkdnZmF3ZllUM2RLQT09
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Participantes: Rosana Soares Bonanho, Tassia Toffoli Nunes, Nara Oliveira, Andreza Tonasso Galli 

e Tiago Bezerra Alves 

 

Reunião virtual sobre Planejamento Regional Integrado – PRI (Acre) 

Data: 29 de julho de 2021 

Horário:16h30min (horário de Brasília) 

Reunião via plataforma Team (Microsoft)  

 
Participantes da SESACRE: Carlos Henrique Lima e Silva; Patricia Azevedo Feitosa; Luciana Freire; 

Diretoria de Planejamento e Gestão do SUS (Divisão de Instrumentos de Gestão, Divisão de 

Economia da Saúde) 

Participantes do Ministério da Saúde: Dulce Cerutti; Cícero Góes; Éden Carlos Miranda. 

Participantes do COSEMS: Nara Oliveira (Coordenadora de Apoio e Secretária  Executiva) e 

Ludmila Maia (Apoiadora) 

Dulce Cerutti informou a impossibilidade de Luiza Acioli e Larissa Souza participarem da reunião 

pois as mesmas tiveram que participar de outra agenda. Pediu desculpas aos presentes e sugeriu 

suspender a reunião para a semana seguinte.  

Encaminhamentos: 

30) Reunião remarcada para o dia 03 de agosto de 2021, as 15h30 (horário do Acre) 

 
 
Reunião com todos os APOIADORES da Rede Colaborativa e o CONASEMS  

Data: 29 de julho de 2021 

Horário: 18h (Brasília) 

Participantes: Mauro Junqueira (Secretário Executivo do CONASEMS), Cristiane Pantaleão  (Vice-

Presidente do CONASEMS, Hisham Mohamad (Diretor Financeiro do CONASEMS) e Apoiadores 

da Rede Colaborativa 

Link da reunião: 

https://conasems-br.zoom.us/j/97879394902?pwd=VVZNR2lZZFVUSEJaeGNzb3BoTk1PUT09 

https://conasems-br.zoom.us/j/97879394902?pwd=VVZNR2lZZFVUSEJaeGNzb3BoTk1PUT09
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Resumo da reunião: novo triênio do PROADI – REDE COLABORATIVA e o Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde CONASEMS, em parceria com a Beneficência Portuguesa (BP), já 

iniciou suas tratativas com os COSEMS para celebração do “Termo de Parceria”, para repasse de 

recursos para este novo ciclo, garantindo assim a continuidade do importante trabalho do apoio 

à gestão. Como é de conhecimento de todos, iniciamos na data de ontem, o nosso curso “SER 

GESTOR SUS”, do qual os Apoiadores terão um papel fundamental. Para a ação de tutoria 

prevista no curso, informo que a contratação dos tutores será feita pela Faculdade SUPREMA 

através de Pessoa Jurídica “PJ”, teve o intuito de dirimir quaisquer problemas e dúvidas que 

possam ainda o assunto. 
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Agosto/2021 

                No mês de agosto houve mudança de Gestor Municipal de Saúde de Assis Brasil 

assumindo o cargo a Sra. Júnia de Araújo Almeida, nomeada através do Decreto nº 190, de 02 de 

agosto de 2021, publicado no DOE nº 13.099 de 03/08/2021. Ocorreu mudança também do 

Gestor Municipal de Saúde de Sena Madureira assumindo o cargo o Sr.  Gilberto Lira de Almeida, 

através do Decreto nº 097, de 11 de agosto de 2021, publicado no DOE nº 13.105 de 

12/08/2021. 

Atividades: 

Reunião Híbrida (Presencial e Remota) da Comissão Intergestores Regional (CIR) da 1ª Região 
de Saúde – Baixo Acre e Purus 
 
Data: 02 de agosto de 2021 
Horário: 9h  
Local: Auditório da Secretaria de Estado (SESACE) município de Rio Branco 

Link de acesso a reunião: 

https://conasems-br.zoom.us/j/98525074679?pwd=NnFDTWlHUzIvSWdWalZUZG45bzB5Zz09 

Pauta:  

o Definição da Coordenação da CIR: 
o Definição do Calendário de Reuniões; 
o Monitoramento e Avaliação de Indicadores de Desempenho e Cadastro do Previne Brasil 

na Região de Saúde do Baixo Acre e Purus 

Participantes presencial: Representantes da SESACRE, Francisco Lima – Secretário de Saúde de 
Rio Branco, Douglas da Silva Nascimento – Secretário de Saúde de Capixaba; Alancardes Penha 
de Araújo – Secretário de Saúde de Santa Rosa do Purus; Nildete Lira do Nascimento – Secretária 
de Saúde de Sena Madureira e Coordenação de Apoio COSEMS/AC. 

Participantes na forma remota: Carlos Henrique Lima e Silva – Diretor de Planejamento da 
SESACRE; Vitor Lima Martineli – Secretário Municipal de Saúde de Acrelândia; Maria da 
Conceição Santana – Secretária Adjunta de Saúde do Bujari; Edna da Silva Cuiabano Chaves – 
Secretária Municipal de Saúde de Porto Acre; Dayana Costa dos Reis – Secretária Municipal de 
Saúde de Senador Guiomard. 

Foram eleitos para coordenação da CIR: 

https://conasems-br.zoom.us/j/98525074679?pwd=NnFDTWlHUzIvSWdWalZUZG45bzB5Zz09
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Coordenador: Vitor Lima Martineli – Secretário Municipal de Saúde de Acrelândia 

Vice-Coordenador: Carlos Henrique Lima e Silva – Diretor de Planejamento da SESACRE 

 
Reunião Grupo Rede de Governança da Informação CONASEMS 

Data: 04 de agosto de 2021 

Horário: 16h às 17h (Brasília) 

Participantes: Membros do SIG Rede de Governança da Informação CONASEMS, Diogo Demarchi 
Silva e Marizelia Leão Moreira (CONASEMS)  
  
Pauta: SIS/SUS da concepção à implantação. 
  
Link  da reunião: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sig-gi-conasems-cosems 
 
Reunião Virtual da Comissão Intergestores Regional (CIR) da 1ª Região de Saúde – Baixo Acre e 
Purus 

Data: 04 de agosto de 2021 

Horário: 15h  

Link da reunião: https://meet.google.com/cgx-uijd-xzo 

Pauta: Definição da Coordenação da CIR: 

Foram eleitos para coordenação da CIR: 

Coordenador: Wagner Soares de Meneses – Secretário Municipal de Saúde de Xapuri. 

Vice-Coordenador: João Raimundo Araújo de Melo – Secretário Municipal de Saúde de Brasiléia. 

Participantes:  representantes da SES, Ludmila Soares Maia – Apoiadora da 2ª Regiãod e Saúde, 

Nara Oliveira – Coordenação de Apoio do COSEMS/AC, Júnia de Araújo Almeida – Secretária 

Municipal de Saúde de Assis Brasil, João Raimundo Araújo de Melo – Secretário Municipal de 

Saúde de Brasiléia; Sérgio Mesquita de Castro – Secretário Municipal de Saúde de Epitaciolândia, 

Wagner Soares de Meneses – Secretário Municipal de Saúde de Xapuri. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sig-gi-conasems-cosems
https://meet.google.com/cgx-uijd-xzo
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Ficando consensuado a próxima reunião da Comissão será de forma presencial a ser realizada no 

dia 14 de setembro de 2021, no município de Brasiléia. 

 
 

Reunião Virtual Extraordinária  da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 

Data: 04 de agosto de 2021  

Horário: 8h30min 

Link da reunião:  

https://conasems-br.zoom.us/j/95511757150?pwd=SDdyd0pYUUpEZ2JqSkJwZmhTcWJYdz09 

 

Participantes: Secretária de Estado de Saúde, Técnicos da SES, Gestores Municipais de Saúde, 
Presidente do COSEMS, Apoiadores e Coordenação de Apoio 
Pauta: 

o Projeto para Ampliação do Transporte Sanitário Eletivo no Município de Tarauacá (AC). 

Encaminhamento: Pactuado 

o Projeto de Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS'i) no 

município de Rio Branco (AC). 

Encaminhamento: Pactuado 

o Instituições para compor a Comissão Coordenadora Estadual do Programa Mais Médicos 

(CCE/PMM) do Estado do Acre 

Encaminhamento: Pactuado as instituições abaixo relacionadas: 

o  Ministério da Saúde (MS);  

o  Secretaria Estadual de Saúde (SES);  

o  Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS);  

o Instituição Supervisora do Projeto Mais Médicos para o Brasil; 

o Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (SEMSA); 

o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). 

Pactuado ainda que a  Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE) publicará a Portaria de 

constituição, bem como fará a indicação do (a) coordenador (a) da Comissão. E as Instituições 

deverão indicar os representantes (um titular e um suplente) para emissão da Portaria pela 

https://conasems-br.zoom.us/j/95511757150?pwd=SDdyd0pYUUpEZ2JqSkJwZmhTcWJYdz09
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SESACRE.  

o Vacinação  da população de 12 a 17 anos (OF/GAB/SEMSA nº 975, de 02 de agosto de 

2021 da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco). 

Encaminhamentos: Pactuado que a vacinação COVID-19 seja por decréscimo de faixa etária 

estabelecida por cada município, EXCLUSIVAMENTE com o imunobiológico PFIZER para 

adolescentes de 12 a 17 anos conforme previsto em bula, não prejudicando as estratégias de 

resgate dos adultos não vacinados. Pactuado também que a  antecipação da 2ª dose da PFIZER 

apenas para as pessoas que receberam a 1ª dose nos meses de MAIO e JUNHO e enquanto 

houver estoque, não sendo permitida a antecipação das pessoas que foram vacinadas a partir 

de JULHO/2021, por questões de estoque e intervalo mínimo entre doses. 

 

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional (CIR) da 3ª Região de Saúde 

denominada Juruá e Tarauacá/Envira  

Data: 13 de agosto de 2021  

Horário: 8h 

Local: Câmera de Vereadores, município de Rodrigues Alves 

Participantes: Gestores Municipais de Saúde, Apoiador da Região, Coordenação de Apoio, 

Facilitador, representantes da Secretaria de Estado de Saúde e Núcleo Regional da Saúde. 

 

Participantes da Reunião da CIR 
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Pauta: 
o Leitura da ata da última reunião; 

o Apresentação do Facilitador do COSEMS/AC; 

o Apresentação do Processo de Atualização do Plano de Ação da Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência do Estado do Acre e Proposta de Seminários Regionais da RCPD 

para os municípios da Região de Saúde; 

o Apresentação de “Monitoramento das ações e Indicadores da Atenção Primária” para os 

municípios da Regional do Juruá; 

o Fluxo de Transporte de amostra de Carga Viral para Hepatite B do Lacen-Juruá para o 

Lacen – Acre; 

o Solicitação de revisão dos recursos do limite financeiro da Assistência de Média e Alta 

Complexidade do Município de Cruzeiro do Sul/AC e Revisão do Plano de Ação da Rede 

de Urgência e Emergência – RUE; 

o Projeto de Credenciamento da Unidade Básica de Saúde Fluvial e Estratégia Saúde da 

Família Fluvial Ampliada com Saúde Bucal do município de Tarauacá (AC); 

o Projeto de Credenciamento da Unidade Básica de Saúde Fluvial e Estratégia Saúde da 

Família Fluvial Ampliada com Saúde Bucal  do município de Rodrigues Alves (AC). 

Encaminhamentos: 

 Pactuado os Projetos de Credenciamento da Unidade Básica de Saúde Fluvial e 

Estratégia Saúde da Família Fluvial Ampliada com Saúde Bucal de Tarauacá (AC) e Rodrigues 

Alves (AC). 

 

Reunião de ACOLHIMENTO das FACILITADORAS e FACILITADORES 

Data: 19 de agosto de 2021 

Horário: 8h (Acre) 

Reunião via plataforma Team (Microsoft)  
 

Participantes: Coordenadores de Apoio, Facilitadores e Grupo Executivo da Rede Colaborativa. 

Objetivos: 
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o Acolher dando as boas vindas aos novos integrantes do grupo de facilitadores. 

o Apresentar o papel e função previstos na Súmula orientativa, com destaque às ações de 

planejamento, EPS, institucionalização da EA e sinergia entre projetos. 

Programação:  

o Abertura e boas vindas – boas vindas do GE (Wilma Madeiro). 

o Apresentação dos participantes (Wilma Madeiro) 

o Coleta de expectativas 

o Painel – Contextualização do papel do Facilitador: paralelos entre experiências e súmula. 

o Informes finais e encaminhamentos. 

 

Oficina 1 – Pactuação, formação do Grupo de Trabalho Monitoramento PES SESACRE  

Data: 20 de agosto de 2021  

Horário: 09 h (Acre)  

Participantes: Coordenadores das Comissões Intergestores Regionais (CIR’s), representantes da 
SES, SEMS e COSEMS (Coordenação de Apoio, Apoiador Alex de Melo Gaspar e Facilitador) 
 

Link da reunião: https://us04web.zoom.us/j/78831872943 

 

Pauta: apresentar o escopo do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual - Triênio 

2021/2023, pactuar papéis, entregas, agendas e fluxos. 
 

A reunião foi conduzida Pela Sra. Fabiana Mota Peroni facilitadora  do Projeto Fortalecimento da 

Gestão Estadual do SUS Eixo Político Estratégico - PROADI-HAOC 

Encaminhamentos:  

Projeto Fortalecimento Gestão Estadual - Monitoramento Plano Estadual: próximas oficinas 

2º Oficina - 24 setembro às 09 horas (horário local a definir) 

3º Oficina -  05 novembro às 09 horas (horário local a definir) 

4º Oficina - 03/12 às 09 horas (horário local a definir) 

Definido o Grupo de Trabalho Planejamento, Monitoramento e Avaliação, composto no mínimo, 

por um representante titular e um suplente das áreas mencionadas:  

Representantes da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE): 

https://us04web.zoom.us/j/78831872943
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✔ Luciana de Mendonça Freire (titular) –  Técnica da Diretoria de Planejamento e Gestão do 

SUS 

✔ Mariana Uchôa Pereira (suplente) – Técnica da Diretoria Planejamento e Gestão do SUS 

✔ Jocelene Soares de Souza (titular) – Diretora de Redes de Atenção à Saúde 

✔ Liliane Maria Alves Maia (suplente) – Técnica da Diretoria de Redes de Atenção à Saúde 

✔ Maria Ramaica Alves Farias (titular) – Técnica do Departamento de Atenção Primária em 

Saúde 

✔ Leila Maria da Silva Lopes (suplente) - Técnica do Departamento de Atenção Primária em 

Saúde 

✔ Patrícia Satrapa Silva (titular) - Técnica do Departamento de Ensino e Pesquisa 

✔ Maria Stelita Bento Nogueira (suplente) - Técnica do Departamento de Ensino e Pesquisa 

✔ Girlayne Freire Salles (titular) - Técnica do Departamento de Regulação Controle e 

Avaliação 

✔ Ligiane Mendes Freires Soares (suplente) - Técnica do Departamento de Regulação 

Controle e Avaliação 

✔ Andréia Santos Farias (titular) – Técnica do Departamento do Complexo Regulador 

✔ Pedrini Penha e Penha (suplente) - Técnica do Departamento do Complexo Regulador 

✔ José Gabriel de Souza Mesquita (titular) – Diretor do Departamento de Vigilância em 

Saúde: 

✔ Cheila Maria Leão (suplente) – Técnica da Diretoria do Departamento de Vigilância em 

Saúde.  

Representantes da Superintendência do Ministério da Saúde no Estado do Acre (SEMS/AC): 

✔ Éden Carlos Barros de Miranda – Superintendente da SEMS/AC 

✔ Keila Fernanda Maziero dos Santos – Técnica da SEMS/AC 

Representantes das Comissões Intergestores Regionais (CIR’s): 
1) Comissão Intergestores Regional (CIR) da 1ª Região de Saúde denominada Baixo Acre e 

Purus:  

✔ Vitor Lima Martineli (titular) – Coordenador da CIR e Secretário Municipal de Saúde de 

Acrelândia  

✔ Carlos Henrique Lima e Silva (suplente) – Vice - Coordenador da CIR e Diretor de 

Planejamento e Gestão do SUS/SESACRE 

2) Comissão Intergestores Regional (CIR) 2ª Região de Saúde denominada Alto Acre:  

✔ Wagner Soares de Meneses (titular) – Coordenador da CIR e Secretário Municipal de 

Saúde de Xapuri 

✔ João Raimundo Araújo de Melo (suplente) – Vice - Coordenador da CIR e Secretário 

Municipal de Saúde de Brasiléia 
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3) Comissão Intergestores Regional (CIR) da 3ª Região de Saúde denominada Juruá e 

Tarauacá/Envira:  

✔ Ajucilene Gonçalves Mota (titular) – Coordenadora da CIR e Secretária Municipal de 

Saúde Mâncio Lima 

✔ Eronildo Oliveira de Sousa (suplente) – Vice -  Coordenador da CIR e Secretário Municipal 

de Saúde de Feijó. 

 

Representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Acre: 

✔ Nara Cilene da Silva Oliveira (titular) – Secretária Executiva e Coordenadora de Apoio. 

✔ Mário Lúcio Ferreira da Silva Júnior (suplente) – Facilitador do COSEMS.  

Definido que o Grupo de Trabalho Planejamento, Monitoramento e Avaliação, será coordenado 
pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos em Saúde, por meio da Divisão 
de Instrumentos de Gestão do SUS e terá as seguintes atribuições: 

I. Assessorar na condução da Política de Planejamento, Monitoramento e Avaliação 
em Saúde no Acre, alinhado à estratégia do governo e aos fundamentos do SUS; 

II. Alinhar o Plano Estadual de Saúde e seus componentes com os demais 
instrumentos de gestão e os instrumentos legais de orçamentação (PPA, LDO e LOA), bem 
como coordenar a elaboração dos Instrumentos de Gestão do SUS; 

III. Assessorar na condução da Política de Informação em Saúde, articulando os 
diferentes setores/departamentos/assessorias da SESACRE para a realização de análises da 
situação de saúde no Acre, tendo em vista o processo de planejamento, monitoramento e 
avaliação; 

IV. Prover o gestor da saúde de informações estratégicas para tomada de decisão na 
condução do SUS no Acre;  

V. Assessorar na condução das estratégias de educação permanente em 
planejamento, monitoramento e avaliação do SUS, em parceria com o departamento de 
Ensino e Pesquisa – SESACRE. 

VI. Difundir a cultura de planejamento, monitoramento e avaliação no âmbito 
estadual e municipal, apoiando os municípios no processo de qualificação da gestão do SUS;  

VII. Monitorar indicadores que permitam avaliação de resultados das ações e serviços 
de saúde para aprimoramento dos planos e programas executados; 

VIII. Assessorar na definição e priorização de áreas estratégicas para pesquisa e 
desenvolvimento científico e tecnológico em planejamento, monitoramento e avaliação em 
saúde - para ampliar a gestão sistêmica das informações subsidiando políticas orientadas por 
evidências; 

IX. Contribuir para a promoção da cultura da transparência da gestão estadual do 
SUS, estimulando a transparência ativa no âmbito da SESACRE.  

 

Reunião Virtual Extraordinária  da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
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Data: 23 de agosto de 2021  

Horário: 10h 

Link de acesso a reunião: https://meet.google.com/qnx-enhs-adr 

Participantes: Secretária de Estado de Saúde, Coordenação do SAMU, Técnicos da SES, Gestores 

Municipais de Saúde, Presidente do COSEMS, Apoiadores, Facilitador e Coordenação de Apoio. 

Pauta: 

o Projeto de Implantação da Central de Transporte Sanitário; 

o Renovação de Frota de Ambulâncias de Transporte Sanitário e para o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência; 

o Homologação das Resoluções da Comissão Intergestores Regional (CIR) da 3ª Região de 

Saúde denominada Juruá e Tarauacá/Envira. 

Encaminhamentos: 

o Pactuado o Projeto de Renovação de Frota de Ambulâncias de Transporte Sanitário e para 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e a  distribuição de 

ambulâncias  destinadas aos municípios do Estado conforme tabela abaixo.  

Tabela com a distribuição das ambulâncias aos municípios  

Município Tipo de Ambulância Observação 

Assis Brasil SAMU RF – ambulância  2015 

Epitaciolândia SAMU RF – ambulância  2014 

Brasiléia  BRANCA – avançada UTA – transporte de pacientes da Alta 
Complexidade dos municípios de Assis 
Brasil, Brasiléia, Epitaciolandia e Xapuri. 

Xapuri  -  - 

Capixaba SAMU RF – ambulância  2015 

Senador 
Guiomard  

- - 

Acrelândia  SAMU RF – ambulância  2014 

Plácido de 
Castro 

Branca Ambulância Branca ficará responsável 
pela transferência dos pacientes de Vila 
Campinas, Plácido de Castro e 
Acrelandia. 

https://meet.google.com/qnx-enhs-adr


 
 

100 
 

Rio Branco  SAMU – VTR 01  

VTR 08 BRANCAS – 
HUERB/SASMC 

2 CRLEITOS 

1 FUNDHACRE  

Central de transporte sanitário em fase 
de implantação.  

Bujari SAMU Ambulância apresentando princípio de 
anti-economicidade 

Sena Madureira SAMU/BRANCA Samu – Pré Hospitalar e Alta 
Complexidade  

Brancas - Transferências 

Manoel Urbano  - - 

Feijó  SAMU/BRANCA Samu – Pré Hospitalar e Alta 
Complexidade  

Brancas - Transferências 

Tarauacá  SAMU/BRANCA Samu – Pré Hospitalar e Alta 
Complexidade  

Brancas - Transferências 

Cruzeiro do Sul SAMU /5 BRANCAS Samu – Pré Hospitalar e Alta 
Complexidade  

Brancas - Transferências 

Santa Rosa do 
Purus 

BRANCA  - 

Jordão BRANCA -  

Conforme preconizada na NOTA TÉCNICA nº 36/2016/CGUE/DAHU/SAS/MS, fica 
estabelecido a necessidade de 30% da frota destinada a Reserva Técnica. Sendo as 
demais em bom estado geral, que cumpram os critérios para desfazimento, poderão ser 
doadas a unidades de menor complexidade e demanda.  

o Pactuado ainda a coparticipação dos municípios, quanto a contratação dos condutores 

para dirigir  as viaturas “brancas” para transporte de nível Primário  e de Média Complexidade. 

A contratação deverá ser feita pelo município, e este profissional deverá ser cedido ao Estado 

(SESACRE), visto que as ambulâncias, manutenções e abastecimentos já são feitos pela esfera 

estadual. 

o Pactuado  o Projeto de Implantação da Central de Transporte Sanitário para atender as 
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demandas das principais  Unidades de Saúde  da capital  do Estado; 

4) Homologadas as Resoluções da Comissão Intergestores Regional (CIR) da 3ª Região de 

Saúde denominada Juruá e Tarauacá/Envira, abaixo mencionadas: 

o Resolução CIR nº 03, de 13 de agosto de 2021 – pactua o Projeto de Credenciamento 

da Unidade Básica de Saúde Fluvial e Estratégia Saúde da Família Fluvial Ampliada com Saúde 

Bucal do município de Tarauacá (AC); 

o Resolução CIR nº 04, de 13 de agosto de 2021 – pactua o Projeto de Credenciamento 

da Unidade Básica de Saúde Fluvial e Estratégia Saúde da Família Fluvial Ampliada com Saúde 

Bucal  do município de Rodrigues Alves (AC). 

 

Reunião virtual sobre Planejamento Regional Integrado – PRI (Acre) 

Data: 24 de agosto de 2021  

Horário: 15h (Acre) 

Reunião via plataforma Team (Microsoft)  
Participantes da SESACRE: Carlos Henrique Lima e Silva; Maria da Conceição de Almeida França; 
Patricia Azevedo Feitosa; Luciana Freire; Mariana Uchôa; Priscila Cordeiro; Renato Gabriel.  

Participantes do Ministério da Saúde: Dulce Cerutti; Luíza Acioli; Larissa Sousa; Regina Melo; 
Éden Carlos Miranda. Setores: Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa 
Coordenação-Geral de Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos de Planejamento do SUS, 
Coordenação-Geral de Articulação Tripartite, Coordenação-Geral de Cooperação à Gestão 
Interfederativa); Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Acre – SEMS-AC. 

Participantes do COSEMS: Nara Oliveira (Coordenadora de Apoio e Secretária  Executiva) e Alex 
de Melo Gaspar (Apoiador) Mário Lúcio Júnior (Facilitador) 

Pauta: atualização/adequação do Projeto da PT 1812/2021 por meta 

Encaminhamento: 

o Envio as membros do grupo do ppt com apresentação da Estratégia Tripartite para 
aprimorar a gestão e governança no SUS- pactuada em 30/04/2021 na CIT;  

o Proposição de atualização da planilha de adequação do projeto 1812/2020 para o 
novo prazo possível até dez/2023 - anexo A da NI 04/2021 - 25/08, 10hs, BSB. Responsavéis 
Patricia Azevedo, Conceição França, Luiza Acioli, Larissa  Soisa e Nara Oliveira; 

o Próxima reunião do grupo PRI-AC dia 14/09 para validação da proposição de planilha 
de adequação do projeto 1812/2020 para o novo prazo possível até dez/2023 - anexo A da NI 
04/2021; 
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o Envio da cópia da portaria de constituição do grupo de regionalização – AC. 
Responsável: Carlos Henrique Lima e Silva; 

o Envio do calendário ordinário das reuniões mensais da CIR e CIB de 2021 e 2022. 
Responsável: Carlos Henrique Lima e Silva; 

o Envio de email da SESACRE, Carlos Henrique, para DGIP/MS, solicitando participação 
das consultoras CGAT, articulador estadual Regionalização/BP, facilitadora projeto gestão 
estadual para reunião de trabalho com CIR/CIB de planejamento das atividades de 
implementação do PRI 2021/2023;  

o Envio pela SESACRE para SEMS da matriz de monitoramento do 2º trimestre 
atualizadas com as ações realizadas no período . Responsável: Carlos Henrique Lima e Silva 
(prazo expirado em 30/07/21). 

 

Reunião virtual sobre Planejamento Regional Integrado – PRI (Acre) 

Data: 25 de agosto de 2021  

Horário: 8h (Acre) 

Reunião via plataforma Team (Microsoft)  
Participantes da SESACRE: Maria da Conceição de Almeida França e  Patricia Azevedo Feitosa 

Participantes do Ministério da Saúde: Luíza Acioli e Larissa Sousa 

Participantes do COSEMS: Nara Oliveira (Coordenadora de Apoio e Secretária  Executiva)  

Pauta: Atualização da planilha de adequação do projeto PT nº 1812/2020 para o novo prazo 
possível até dez/2023 

Encaminhamentos: 

o As representantes do Estado Patrícia Azevedo e Maria da Conceição França entraram na 
reunião no entanto, tiveram dificuldade de acesso ao microfone e vídeo o que impossibilitou 
que as mesmas interagissem com os demais presentes na reunião. Dessa maneira, ficou 
consensuado que as mesmas fizessem suas proposições e enviassem via e-mail e a apresentação 
será na próxima reunião ordinária dia 14 de setembro de 2021. 

 

Reunião Grupo Técnico CONASEMS/COSEMS Vigilância em Saúde 

Data: 27 de agosto de 2021 

Horário: 9h (Acre) 

Pauta: Administração de dose de reforço de vacinação contra a COVID-19 e distribuição teste 

antígeno pela Fiocruz.  

Link de acesso a reunião: https://meet.google.com/fyb-gowx-dqq 
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Participantes: representantes dos COSEMS’s, Alessandro Chagas e Kandice Falção (CONASEMS) 

 

Aula Inaugural do Curso Pós Graduação Processos e Ferramentas Gerenciais para Integração e 

Sinergia dos Projetos no SUS 

Data: 27 de agosto de 2021 

Horário: 14h (Acre) 

 

O curso tem como finalidade proporcionar oportunidades para aperfeiçoar e desenvolver 

conhecimentos e habilidades sobre estratégias de ações colaborativas em gestão de projetos 

para melhoria dos processos de trabalho e acompanhamento de projetos vigentes nos 

territórios. Com carga horária de 360 horas com duração aproximada de 12 meses. O conteúdo e 

as práticas abordadas no curso serão voltados a atender às necessidades dos profissionais que 

atuam nos espaços de governança interfederativos do SUS no que diz respeito à aplicação de 

ferramentas e técnicas em atividades de gestão integrada e sincrônica desses projetos.  

A Coordenadora de Projeto da Rede Colaborativa/HAOC Andreza Tonasso Galli apresentou o 

conteúdo programático do curso, a saber: 

Participantes:  

Dr. Mauro Guimarães Junqueira – 
Secretário Executivo do CONASEMS; 
Jurandi Frutuoso – Secretário Executivo 
do CONASS; Ana Paula N. Marques de 
Pinho – HAOC; Andreza Tonasso Galli – 
HAOC; Marcos Franco – GE;  Denise 
Rinehart – CONASEMS/GE; Dulce Fátima 
Cerutti – DGIP/SE/MS; Erica Eloize 
Peroni Ferreira – HAOC; Marcelo 
Machado de Carvalho – CONASEMS/GE; 
Márcia Cristina da Cruz Mecone – HAOC; 
Tassia Toffoli Nunes – HAOC; 
Coordenadores do Apoio e Facilitadores 
COSEMS; Articuladores do Projeto 
Regionalização; Servidores da área 
Planejamento e/ou vinculado ao apoio, 
regionalização, planejamento 
ascendente, CIR, planejamento 
Estratégico, instrumentos de gestão das 
Secretarias Estaduais de Saúde;  
Apoiadores institucional da gestão 
federal do SUS (SEINSF/MS). 



 
 

104 
 

Módulo 1: Alinhamento Conceitual e Mapeamento de Projetos 

o Construção e ciclo de Políticas públicas; 

o Território e necessidades; 

o Regionalização e desafios do PRI; 

o Instrumentos de planejamento (LDO/PPA/METAS, etc) e Ciclo de políticas públicas; 

o Projetos no SUS; Projetos instalados no território; Perspectivas de resultados dos projetos 

no SUS; 

o Mapa estratégico do desenvolvimento dos projetos no território; 

o Perfil dos atores do território. 

o Módulo 2: Gestão de Projetos I 

o Ciclo de política pública e Ciclo de projeto e como pode ser desenvolvido na gestão 

pública do SUS; 

o Planejamento e instrumentos de planejamento no SUS (PES, PE, etc) 

o Gestão e Atenção: inter-relação, perspectivas e desafios; 

o Gestão de partes interessadas: Vontade política; capacidade política; governabilidade. 

Módulo 3: Gestão de Projetos II 

o Gerenciamento de risco; 

o Gestão da qualidade; 

o Gestão de processos e melhoria contínua; 

o Métodos ágeis para minimizar barreiras e qualificar o gerenciamento dos projetos. 

Módulo 4: Educação Permanente na Gestão de Projetos 

o Alinhamento conceitual; 

o EP como estratégia de gestão e capacitação da gestão e atenção; 

o EP como ferramenta de desenvolvimento das equipes para gestão dos projetos e visão 

crítica para novos projetos. 

Módulo 5: Integração e sinergia de projetos no SUS 

o Alinhamento conceitual sobre os benefícios da integração e os prejuízos e impactos da 

o fragmentação das ações no território; 

o Plano de ação estratégico para promover a integração dos projetos, monitoramento e 



 
 

105 
 

avaliação periódica de resultados; 

o Indicadores de integração dos projetos; 

o Modelo de governança para integração dos projetos. 

Módulo 6: Liderança na condução de projetos 

o Liderança; 

o Mediação de conflitos e negociação no âmbito da gestão de projetos no SUS; 

o Gestão do tempo; 

o Comunicação e Feedback; 

o Técnicas de apresentação e articulação no âmbito da gestão de projetos no SUS. 

 

Reunião de Aproximação Hospital Beneficência Portuguesa: Projeto Rede Colaborativa 

Data: 30 de Agosto de 2021 

Horário: 14 horas (horário de Brasília) 

Pauta: Convênio de Cooperação no Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão 

Municipal do SUS 

Reunião do Microsoft Teams (plaforma) 

Participantes: Presidente dos COSEMS’s (ou representante da diretoria da entidade),  

Coordenadores do Apoio, Facilitadores, Grupo Executivo do Projeto da Rede Colaborativa, 

Regiani Nunes – Coordenadora do Projeto - Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. Mauro 

Guimarães Junqueira – Secretário Executivo do CONASEMS, COSEMS: AC, ES, AP, RR, MS, TO e 

RO. 

O Secretário Executivo do CONASEMS Dr. Mauro Guimarães Junqueira justificou a ausência do 

Presidente do CONASEMS Wilames Freire que estava cumprindo outra agenda ressaltou que a 

entrada do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo no desenvolvimento do Projeto 

"Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS", no âmbito do PROADI 

SUS 2021-2023, tendo como objetivo principal a consolidação da estratégia de apoio aos 26 

COSEMS. A reunião de aproximação com os representantes do Hospital, a fim de estabelecer o 

formato de parceria a ser firmado, bem como dialogarmos sobre dúvidas quanto a esse novo 

processo de exercício do projeto. 
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A Coordenadora do Projeto Beneficência Portuguesa de São Paulo  Regiani Nunes apresentou a 

Proposta de Trabalho – COSEMS e BP, destacando: 

o Objetivos 

o Entregas Globais 

o Entregas mínimas para repasse 

o Contratos 

Lista de presença: 

 

Reunião Projeto Hub Covid 

Data: 30 de agosto de 2021 

Horário: 16h (Brasília) 

Participantes: Representantes dos COSEMS’s, representantes do Projeto Hub COVID e Diogo 

Demarchi (Assessor Técnico do CONASEMS 

Pauta: conexões e conectividade dos serviços públicos de saúde no enfratamento a Pandemia: 



 
 

107 
 

desavios e avanços. 

 
 

 
 

Segue abaixo a síntese da reunião elaborada pelas Apoiadora do HUB. 
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Visita Integrada: OPAS, CONASS,  CONASEMS e MS para a agenda: Troca de Experiências e 

Boas Práticas na Resposta à COVID-19 

Data: 31 de agosto de 2021 

Horário:8 as 12:30 

Local: Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 

 

Participantes: Secretário Municipal de Saúde de Rio Branco, Diretora Municipal de Vigilância em 

Saúde, Técnicos Municipais, representantes da SESACRE, Ministério da Saúde, CONASS, 

CONASEMS, COSEMS, consultores externos e OPAS 

 

O Secretário Municipal de Saúde de Rio Branco Francisco Lima juntamente com a Diretora 

Socorro Martins utilizando projeção multidimia apresentaram  sobre a preparação e resposta ao 
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COVID-19 nos componentes: coordenação da resposta, vigilância em saúde (incluindo 

estratégias de testagem), atenção à saúde, comunicação de risco e plano de imunização. A 

apresentação seguiu o detalhamento abaixo mencionado: 
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Representantes OPAS, CONASS, Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco e SES 

 

 

Representantes CONASS, OPAS, CONASEMS e COSEMS 
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Reunião Virtual “GT Atenção Básica CONASEMS/COSEMS” 

Data: 31 de agosto de 2021 

Horário: 17h (Brasília) 

Pauta: Programa Previne Brasil – Novas atualizações 

Link de acesso: https://conasems-br.zoom.us/j/88185933792 

Participantes: representantes dos COSEMS’S, Ministério da Saúde  e CONASEMS 

A reunião teve como pauta principal as novas atualizações do Programa Previne Brasil que foram 

apresentadas pelo Coordenador-Geral de Financiamento da Atenção Primária do Ministério da 

Saúde Sr. Gregory Carvalho, conforme lâminas abaixo: 

 

 

https://conasems-br.zoom.us/j/88185933792
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Tipos de Receitas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

Receita Corrente 56.951,45 56.951,45 56.951,45 56.951,45 227.805,80
Receitas de Contribuições/Portaria 220 56.951,45 56.951,45 56.951,45 57.451,45 228.305,80
Rendimentos  (Resgate BB CDB DI) 0,00
Rendimentos (BB CP Admin Diferenciado) 2.500,00 25.710,01 28.210,01
Rendimentos  (Resgate BB CDB DI) 0,00
Rendimentos (BB CP Admin Diferenciado) 1.000,00 11.010,45 12.010,45
Rendimentos (BB CP Admin Diferenciado) 3.024,86 1.510,45 4.535,31
Rendimentos (BB CP Admin Diferenciado) 630,45 5.510,45
Rendimentos (BB CP Admin Diferenciado) 774,95 774,95
TED Devolvida 1.500,00 1.500,00

Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizado 0,00

Diversas (Especificar) 0,00

Total das Receitas 56.951,45 56.951,45 56.951,45 56.951,45 227.805,80

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
Despesas Correntes: 31.728,45 109.196,12 53.930,75 31.507,91 226.363,23

Vencimentos e Vantagens Fixas 2.814,76 8.682,38 8.863,34 10.596,19 30.956,67
Encargos Sociais 5.630,50 4.771,72 25.545,50 4.923,29 40.871,01
Diárias e Ajuda de Custos 10.000,00 69.500,00 10.500,00 4.250,00 94.250,00
Impostos/Taxas 1.381,23 165,75 1.286,04 1.358,49 4.191,51
Tarifas Bancárias 41,80 229,90 10,45 31,35 313,50
Materiais de Consumo (Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens e Locomoção 4.607,57 2.501,45 3.234,06 3.592,45 13.935,53
Serviços de Terceiros Pessoa Física 6.238,18 2.090,00 2.000,00 2.000,00 12.328,18
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.014,41 21.254,92 1.949,06 1.124,95 25.343,34
Outros (especificar) 0,00 0,00 542,30 3.631,19 4.173,49

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00
Móveis e Equipamentos 0,00
Veículos 0,00
Outros (especificar) 0,00
Total de Despesas 31.728,45 109.196,12 53.930,75 31.507,91 226.363,23
Saldo do Mês 25.223,00              (52.244,67)            3.020,70                25.443,54              
Saldo do Período Anterior 32.378,31              26.149,95              49.975,09              78.130,18              
Saldo Final 57.601,31              (26.094,72)            52.995,79              103.573,72            33.820,88              

COSEMS ACRE -  RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2ª QUADRIMESTRE 2021

ANEXO III - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional



 
 

CNPJ: 07191667/0001-68 Registro no Cartório sob o nº 3451, livro A-41, Fls 181/193 
Edifício Sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Acre (SEMS/AC) 

Rua Coronel Sebastião Dantas, nº 2.418 – Estação Experimental, 1º andar 
Rio Branco (AC) CEP: 69.918-214,  

Telefone: (68) 99281-1184 E-mail: cosems.acre@gmail.com   

  

 
PARECER COSEMS ACRE Nº 02/2021 

 
Considerando a Deliberação CONARES nº 002/2018 que aprova o Regulamento para 

Prestação de Contas dos COSEMS’s ao CONASEMS referente aos recursos oriundos da 

Contribuição e Representação Institucional e Revoga a Deliberação CONASEMS 001/2016 e 

dá outras providências; 

Considerando a Reunião Virtual do COSEMS/AC realizada em 21 de setembro de 

2021, para apresentação da Prestação de Contas do COSEMS/AC do 2º Quadrimestre de 

2021. 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º: Aprovar a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2021 do Conselho das 

Secretarias Municipais de Saúde do Acre (COSEMS/AC) dos Recursos Financeiros da 

Contribuição de Representação Institucional. 

Rio Branco (AC), 21 de setembro de 2021 

CONSELHO FISCAL: 

 
 

 

 
 
 
 
 



Ofício nº 0489/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Ao Senhor 

Vitor Lima Martineli 

Presidente do COSEMS/AC 

Rua Coronel Sebastião Dantas, nº2.418 - 1º andar Estação Experimental. 

Rio Branco/AC 

CEP: 69918-214 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0053/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0053/2021 de 

23/11/2021, 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 



Ofício nº 0489/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Ao Senhor 

Vitor Lima Martineli 

Presidente do COSEMS/AC 

Rua Coronel Sebastião Dantas, nº2.418 - 1º andar Estação Experimental. 

Rio Branco/AC 

CEP: 69918-214 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0053/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0053/2021 de 

23/11/2021, 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 








