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1 - Introdução 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas é uma 

associação civil, pessoa jurídica de direito privado, registrada 

primitivamente sob nº 6.284 no livro A nº 43 em 20/10/93, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de 

duração por prazo indeterminado, com sede e foro em Manaus, Amazonas, 

regendo-se pelo presente estatuto e normas complementares. Entre nossas 

principais atribuições, destacamos: 

 

1) Funcionar como órgão permanente de intercâmbio de experiências e 

informações de seus associados; promover o fortalecimento da 

política de saúde das Secretarias Municipais nas esferas municipal, 

estadual e federal; 

 

2) Diligenciar no sentido de que as Secretarias Municipais de Saúde 

participem das decisões tomadas pelos órgãos municipais, estaduais e 

federais, que lhes interessem diretamente; 

 

3) Encaminhar aos órgãos competentes propostas para equacionar os 

problemas da área da saúde; promover estudos e propor soluções aos 

problemas relativos ao desenvolvimento da área da saúde; 

 

4) Orientar e promover a realização de congressos, conferências, 

seminários e outros eventos de interesse do setor saúde; 

 

5) Garantir representação das Secretarias Municipais de Saúde em toda 

e qualquer comissão da esfera estadual constituída para tratar de 

assuntos de interesse do setor saúde, dentre outras citadas no estatuto 

da entidade. 

 

 



Este relatório traz um resumo das Ações do COSEMS-AM durante o 

quadrimestre de Maio a Agosto de 2020. 

 

2 – Objetivos  

 

1 - Fortalecer a gestão municipal de saúde 

 

1.1) Realizar eventos de interesse da gestão municipal de saúde; 

 

1.2) Monitorar a elaboração dos Instrumentos de Gestão; 

 

1.3) Apoiar s organização das Conferências Municipais de Saúde; 

 

1.4) Fortalecer as regiões de saúde dentro do processo da EPS; 

 

1.5) Elaborar instrumentos informativos sobre assuntos pertinentes aos 

gestores; 

 

1.6) Tratar politicamente assuntos de importância para a saúde municipal. 

 

 

2: Executar o Programa “Apoiador” no Amazonas 

 

2.1) Atuar nos espaços regionais do SUS; 

 

2.2) Apoiar os gestores municipais para serem protagonista nos espaços de 

discursão do SUS; 

 

2.3) Fortalecer o processo da Educação Permanente dentro da gestão; 

 

2.4)Participar dos curso de aprimoramento desenvolvido pela Rede 

Colaborativa. 

 

3: Fomentar pauta positiva para saúde municipal na mídia, realizando 

a defesa política da mesma. 

 



3.1) Divulgar notícias, informações e reportagens sobre desafios e avanços 

no âmbito municipal na internet e jornais; 

 

3.2) Estimular os gestores a mostrar alternativas inovadoras e socialmente 

inclusivas que visam ações de promoção da saúde;  

 

3.3) Uso do site da SMS disponibilizada dentro da plataforma do 

COSEMS/AM; 

 

3.4) Divulgação em mídias digitais das notícias e fatos do cotidiano do 

COSEMS/AM. 

 

3 – Desenvolvimento das Ações nos meses de Janeiro a Abril de 

2021. 

 

MAIO 

 

03 a 07 de MAIO – Retorno das atividades na sede do Cosems-AM, com 

reunião semanal de planejamento, redistribuição de tarefas para a melhoria 

do fluxo das demandas recebidas dos Municípios. Participação na Reunião 

do Projeto SBC Telemedicina em cardiologia. Elaboração do Observatório 

Cosems-AM com o tema: Medida Provisória Nº 1.047, de 3 de Maio de 

2021. Participação na live no YouTube sobre "O papel do ACS e do ACE no 

enfrentamento à Covid-19" HubCovid; e do Workshop do Conasems sobre 

produção de conteúdo no combate à pandemia. 

 

10 a 14 de MAIO – Reunião semanal de planejamento, redistribuição de 

tarefas para a melhoria do fluxo das demandas recebidas dos Municípios. 

Atendimento a Secretária de Ipixuna, Alcliener, pelos apoiadores Claudio e 

Helany. Realização da Oficina "Saúde Nutricional começa na boca" 

organizada pelos apoiadores Tadeu, Gigelis e Ester. Participação de Reunião 

com o MS para apresentação do novo apoiador do Programa Mais Médicos. 

Participação no Webinário com o presidente do Senado Federal, Rodrigo 

Pacheco. Viagem de apoio para o Município de São Sebastião do Uatumã – 



Claudio e Laene. Elaboração da Convocação para a III Reunião Ordinária da 

Diretoria Executiva. Elaboração do Observatório Cosems-AM com os 

seguintes temas: Portaria Gm/Ms Nº 731, de 16 de Abril de 2021; Portaria 

Gm/Ms Nº 947, de 11 de Maio de 2021; Portaria Gm/Ms Nº 894, de 11 de 

Maio de 2021.  

 

17 a 21 de MAIO – Reunião semanal de planejamento, redistribuição de 

tarefas para a melhoria do fluxo das demandas recebidas dos Municípios, 

com a participação do Presidente do Cosems-AM, Franmartony Firmo. 

Realização da Oficina de Pactuação de indicadores de Saúde em São 

Sebastião do Uatumã. Viagem dos apoiadores Tadeu e Ariane para os 

Municípios de Tefé, Alvarães e Uarini. Participação na aula interativa do 

ImunizaSUS, através do canal do Conasems. Participação em live referente 

à Lei Complementar 181, com Assessor Técnico e Coordenador de 

Administração e Finanças do CONASS, realizada pelo Cosems-CE.   

 

24 a 31 de MAIO – Participação na Reunião da Comissão Intergestores 

Bipartite e da III Reunião Ampliada da Diretoria Executiva do COSEMS-

AM. Realização de atendimentos aos gestores via whatsapp e ligações 

telefônicas. Levantamento do numero de casos de Covid-19 nos Municípios 

do interior do Estado. Reunião semanal de alinhamento e início da 

organização da mudança de sede. Servidores passaram a trabalhar em home 

office, enquanto a nova sede do COSEMS-AM passava por reforma.  

 

JUNHO 

01 a 11 de JUNHO – Continuadamente acompanho as atividades diárias dos 

apoiadores, como: consulta diária ao DOU; Envio de informações (Portarias, 

Notas Técnicas e Decretos, tanto Estadual quanto Federal) via celular, e-

mails para os gestores municipais; Contato com SES sobre ações conjuntas. 

Elaboração de Levantamento de dados municipais para diagnóstico 

situacional da Região de Saúde Rio Negro e Solimões com ênfase nos saldos 

remanescentes. Elaboração de Levantamento dos Municípios que não 

inseriram as ações de Combate ao COVID-19 no Plano Municipal de Saúde 

conforme NT07/2020. Participação na Roda de conhecimento CNM com o 



Tema: Transferência e Transposição de Saldos no SUS: LC172/2020 e 

181/2021. Elaboração do levantamento das Portarias de repasses de recursos 

financeiros para custeio das ações de combate ao Covid-19 para a Região de 

Saúde Rio Negro e Solimões do primeiro semestre do ano de 2021. 

Conforme dificuldade de alguns municípios em identificar as ultimas 

Portarias de repasses para ações de combate a pandemia do 

CORONAVIRUS, foi realizado e repassado para os Secretários um 

levantamento com todos os repasses incluindo o número das portarias, datas, 

valores, processos e ordens bancarias. 

14 a 18 de JUNHO – Continuação das as atividades do Cosems/Am com 

atendimento diário aos gestores com: Elaboração do Observatório 

Cosems/Am. – o informativo das Portarias do Diário Oficial da União 

(DOU); Envios das informações diárias (Portarias, Notas Técnicas, Decretos 

e informativos e convites oriundos do Cosems, Conasems, Ministério da 

Saúde e do Estado), por via celular e e-mails para os gestores. - Participação 

da reunião CONASEMS/ Rede Colaborativa, no dia 11/06 às 13:30h – via 

webconferência. Pauta: Novo financiamento de custeio Previne Brasil. 

Participação da reunião CONASEMS/ Rede Colaborativa, no dia 16/06 às 

13:30h – via webconferência. Pauta: Equipe de Saúde Ribeirinha e UBSF.  

Participação da reunião CONASEMS/ Rede Colaborativa, no dia 21/06 às 

9h – via webconferência. Pauta: Guia prático de comunicação, com 

estratégias de melhorar a divulgação da campanha de vacinação contra 

Covid-19 nos municípios. 

21 a 30 de JUNHO – Continuação dos atendimentos remotos aos Secretários 

Municipis de Saúde. - Participação da reunião do COSEMS/AM, no dia 

23/06 às 15:30h – via webconferência. Pauta: Intensificar a inscrição do 

Curso Ser Gestor do SUS, cronograma de viagens para os municípios. 

Participação na Reunião Ampliada da Secretaria Executiva do COSEMS-

AM  e IV Reunião Ordinária da Diretoria Executiva – Biênio 2021/2023, 

realizada no dia 29 de Junho  de 2021 ás 09:00h. As Pautas: Campanha de 

vacinação do Amazonas; Projeto LIEPS que objetiva implementar o 

Laboratório de Inovação e Educação Permanente em Saúde; Processos da 

CIBAM e o VIII Congresso do COSEMS/AM. - Participação da Reunião 

261ª (ducentésima sexagésima primeira) Ordinária da Comissão 

Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas – CIB, realizada no dia 

26/04/2021 às 14hs, local Auditório da SES/AM, tendo como pautas 



discutidas: Processo nº 011598/2021 – SIGED, Processo nº 011558/2021– 

SIGED, Processo nº 012265/2021 e Processo nº 002047/2021, o Processo nº 

002138/2021 - SIGED – CONVALIDAÇÃO AD REFERENDUM Nº 123/;  

Processo nº 002132/2021; Processo nº 12652/2021; Processo nº 12786/2021; 

Processo nº 012874/2021; Processo nº 013946/2021; Processo nº 012812; 

Processo nº 014158/2021; Processo nº 001664/2021.  Participação na III 

Reunião Ordinária da Diretoria Executiva – Biênio 2021/2023.  

JULHO 

01 a 09 de JULHO –  Participação da Oficina de qualificação de Atenção 

ao Pré-natal com o tema “Força Pré-natal do SUS”. Local: Faculdade 

Fametro nos dias 05 a 07 de julho.  Levantamento de dados municipais para 

diagnóstico situacional da Região de Saúde Rio Negro e Solimões com 

ênfase nos saldos remanescentes. Realização do Curso de Especialização em 

Saúde Publica. Realização da Oficina - Programa da Força Pré Natal e 

Reunião com a Técnica de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.  

12 a 16 de JULHO – Continuidade das atividades e acompanhamentos 

remotos do Cosems-am. Levantamento de dados para visita técnica no 

município de Beruri e Coari – Am. Visita técnica da Apoiadora Liliam até o 

município de Beruri e logo após ao Munícipio de Coari.  

Solicitada pelo Secretário Municipal de Saúde. 

19 a 23 de JULHO – Viagem Técnica ao Município de Coari nos dias 19 a 

23 de julho para realizar o I Ciclo de Qualificação Profissional sobre o 

Previne Brasil, capacitação do Conselho Municipal de Saúde, Projeto das 

eSFR e outras demandas do gestor municipal. Reunião presencial com o 

Presidente do Cosems-AM.   

26 a 30 de JULHO – - Participação da inauguração da nova sede do 

COSEMS/AM, no dia 26/07 às 18:00h. E últimos ajustes para o inicio do 

VIII Congresso do Cosems-AM. Participação do VIII Congresso do 

COSEMS nos dias 27 e 28 de julho – Local: Comfort Hotel Manaus. Tema 

- Fazer Gestão no Amazonas: desafios entre as especificidades e a pandemia. 

- Participação da reunião CONASEMS/ Rede Colaborativa, no dia 29/07 às 

18:00h – via web conferência. Pauta: início do Curso Ser Gestor do SUS. 

Organização do levantamento de dados para visita técnica no município de 

Codajas – Am. 



 

 

AGOSTO 

02 a 06 de ABRIL – Continuação dos atendimentos aos secretários e 

técnicos dos Municípios. - Viagem técnica ao município de Silves nos dias 

03 a 07 de agosto para verificação do sistema de informação, realização da 

oficina sobre o Previne Brasil, treinamento aos ACS e ACE, sistema de 

informação, abertura do Agosto Dourado e outras demandas da gestora 

municipal. Visita Técnica no Município de Codajas 

09 a 13 de ABRIL – Continuação dos atendimentos aos secretários e 

técnicos dos Municípios. - Viagem técnica ao município de Nhamundá nos 

dias 09 a 15 de agosto para levantamento das demandas de saúde do 

município, reunião sobre a Conferência Municipal de Saúde Capacitação 

sobre o Acolhimento ao Pré-natal, capacitação sobre o Programa Previne 

Brasil e SISPACTO com os profissionais de nível superior e técnico, visita 

as Unidades de Saúde, treinamento aos Agentes Comunitários de Saúde, 

capacitação sobre as atribuições e  Programa Previne Brasil, capacitação 

sobre Educação Permanente em Saúde dos profissionais de saúde de nível 

superior. -Reunião de apresentação do Programa de Revitalização de UBS 

por meio do trabalho de privados de liberdade no dia 11/08 às 14 h. Apoio 

Técnico aos Municípios de Codajas, Anori, Beruri, Caapiranga. 

Levantamento de dados para visita técnica no município de Caapiranga – 

Am. Solicitada pelo Secretário Municipal de Saúde, e ida ao Município de 

Caapiranga.  

16 a 20 de ABRIL – Continuação dos atendimentos aos secretários e 

técnicos dos Municípios. - Viagem técnica ao município de Itacoatiara no 

dia 17 de agosto para a oficina do acolhimento ao pré-natal e os indicadores 

de saúde, capacitação sobre o Programa Previne Brasil e SISPACTO com os 

profissionais de nível superior e técnico. 

23 a 31 de ABRIL – Continuação dos atendimentos aos secretários e 

técnicos dos Municípios. - Viagem técnica ao município de Rio Preto da Eva 

nos dias 23 a 25 de agosto para levantamento das demandas de saúde do 

município, capacitação sobre o Programa Previne Brasil e SISPACTO com 

os profissionais de nível superior e técnico, visita as Unidades de Saúde, 



treinamento aos Agentes Comunitários de Saúde, capacitação sobre as 

atribuições e Programa Previne Brasil, início da Oficina de Territorialização. 

- Participação da reunião interna na sede do COSEMS no dia 27/08  às 9h 

para apresentar o que foi feito na regional no primeiro semestre de 2021: 

viagens, apoio técnico, reuniões, evolução dos planos municipais.  

Intensificação junto aos secretários para o preenchimento do formulário do 

curso Saúde com Agente. - Participação da V reunião Ordinária da diretoria 

executiva do COSEMS e reunião ampliada às 9h na sede do COSEMS.  

Participação da 263º reunião da CIB, no dia 30/08 às 14:00h – no auditório 

da SES para discussões e pactuações de 20 processos e comunicações. Apoio 

ao Projeto do MS Força Pre-Natal do SUS, solicitado pela Tecnica e tutora 

Camila Baccin para auxilio nas inscrições dos alunos. Apoio a Pesquisa da 

USP e Fiocruz sobre os Desafios da Atenção Básica no Enfrentamento da 

Pandemia da COVID-19 no SUS – 2021. 

 

 

4 – Considerações finais 

 

 

Em meio a situação atual onde o novo Coronavírus (COVID-19) vem se 

alastrando em nosso Estado, o Cosems-AM continuou mesmo de longe 

fazendo seu papel de orientação, informação e apoio aos gestores que 

enfrentam na ponta a doença. Seguimos sendo a equipe que chega com as 

informações e estratégias de soluções para que os problemas enfrentados 

pelos gestores sejam resolvidos da melhor forma possível.  

 

                                            

Franmartony Oliveira Firmo 

Presidente do Cosems-AM 

 











Ofício nº 0491/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Ao Senhor 

Franmartony Oliveira Firmo 

Presidente do COSEMS/AM 

Rua Quinto Cúrcio, casa nº 56 - Conjunto Vila Municipal - Adrianópolis. 

Manaus/AM 

CEP: 69057-740 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0055/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0055/2021 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 








