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APRESENTAÇÃO 
 

Em conformidade com o Estatuto do COSEMS/ES em seu Art. 22, compete ao Conselho Fiscal analisar e aprovar os relatórios e as prestações 
de contas quadrimestrais, relativas às finanças da Entidade e encaminhá-las parta Aprovação da Assembleia Geral. 

A diretoria Executiva vem defendendo o aprimoramento e transparência nas prestações de contas, no dever de cumprir com sua atuação perante 
a todos os associados. O uso dos recursos das Contribuições Institucionais de cada município é programado para atividades de Fortalecimento 
as gestões Municipais, sendo investido em ações no sentido de viabilizar criação de conhecimento e empoderamento dos gestores e Técnicos 
na área de saúde, promovendo Congressos, Encontros, Fóruns, Seminários, Oficinas e outros eventos para troca de experiências e 
aprofundamento nos diálogos e discussões entre as instâncias de âmbito local e até mesmo interfederativas. 

 

 

 

          



 
 

 
 

CENÁRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO 2º QUADRIMESTRE 2021 
 

Todas as atividades realizadas, no período do 2º Quadrimestre de 2021, foram planejadas e outras conforme demanda imediata. Muitas ações 
não programadas, mas executadas, devido ao momento emergencial que estamos atravessando com a Pandemia – COVID-19. Todas as agendas 
pactuadas para esse quadrimestre foram realizadas, como Assembleia Ordinária – COSEMS/ES, reuniões de CIR-CIB, Reunião Câmaras 
Técnicas do COSEMS, Reuniões Coordenação e Apoio Rede Colaborativa; em alguns momentos presenciais e outros virtuais respeitados as 
normas sanitárias estaduais.  

Registramos o importante papel de desempenho da Diretoria do COSEMS/ES, em atenção no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e no aprimoramento da gestão Municipal. 

A ferramenta que muito contribui para muitas realizações programadas foi a Plataforma Zoom. 

Pensando em qualificar as informações e comunicação dispensada aos gestores e técnicos, o Colegiado contratou uma Assessoria Técnica em 
tecnologia da Informação, pessoa jurídica, e no quadro de funcionários admitiu uma Assessora de Comunicação, com estas novas contratações, 
muitas outras ações foram implantadas: 

 Assembleia Geral Ordinária presencial – 02 
 Assembleia Geral Ordinária Virtual – 01 
 Encontro de Gestores Municipais de Saúde - 01 
 Reunião de Diretoria Executiva/Ampliada Presencial -02 
 Reunião de Diretoria Executiva/Ampliada Virtual – 01 
 Oficina de Validação das Ações do PGASS 2021 - 01 
 Reunião Conselho Fiscal Presencial - 01 
 Reunião CIB - 03 
 Reuniões: CIR/Metropolitana – 04 

                 CIR/Central/Norte – 02 presenciais - 03 virtuais 



 
 

 
 

                 CIR/ Sul – 04 
 Reuniões Coordenação e Apoiadoras da Rede Colaborativa – 10 
 Reunião da CT Assistência Farmacêutica – 02 
 Reunião da CT PGASS/COSEMS/ES – 01 
 Reunião da CT Integrada do COSEMS/ES - PGASS - 06 

ATIVIDADES DAS APOIADORAS REDE COLABORATIVA 
 Região Central/Norte - 36 atendimentos 
 Região Sul – 18 atendimentos 
 Região Metropolitana – 18 atendimentos 

AÇÕES REALIZADAS PELO ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 Reuniões periódicas Equipe de Apoio COSEMS/ES 
 Lives com Municípios sempre que solicitado E-gestor AB / Previne Brasil  
 Reunião Grupo Governança da Informação CONASEMS Apresentação do COSEMS/ES.  
 Painel de acompanhamento das fichas da APS utilizando a ferramenta Power BI.  
 Assembleia Geral do COSEMS/ES  
 Reunião com Assessoria Técnica do CONASEMS Estratégias para iniciar o trabalho sobre gestão da informação no estado e 

ferramentas de apoio como o Fórum para participação dos técnicos e gestores.  
 Participação da Reunião Semanal com o Secretário Estadual Nésio Fernandes.  
 Reunião com Municípios - Dúvidas sobre o e-gestor Atenção Básica. 
 Relatórios referentes as Notas dos Indicadores de Desempenho do Programa Previne Brasil. 

 
 



 
 

 
 

ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
 

 Produção de releases das assembleias realizadas e do Encontro de Gestores 
 Cobertura fotográfica de eventos presenciais; 
 Apoio no Encontro de Gestores, realizado em agosto; 
 Suporte nas assembleias e reuniões realizadas via Zoom; 
 Participação nas reuniões periódicas da equipe de Apoio; 
 Atualização do site institucional do Cosems/ES e do Instagram; 
 Atualização da plataforma do Conasems, no que diz respeito ao Espírito Santo; 
 Apoio na gestão e divulgação de informações no grupo de secretários do WhatsApp; 
 Participação nas reuniões de alinhamento com a equipe de Comunicação do Conasems e dos Cosems de outros estados.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                           Assembleia Geral Ordinária  – 07/05/2021 

 
  



 
 

 
 

Assembleia Geral Ordinária Virtual – 10/06/2021 

 
 



 
 

 
 

Assembleia Geral Ordinária - 08 /07/2021 

 

  



 
 

 
 

Encontro de Gestores Municipais de Saúde – 05 e 06/08/2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Reunião Câmara Técnica Assistência Farmacêutica  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Reunião Diretoria Ampliada do COSEMS/ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Reunião CT Integrada do COSEMS/ES - PGASS 

 
 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

                                                                                         Considerações Finais 
 

Encerramos mais um quadrimestre, e com profundo pesar solidarizamos com as vitimas da COVID-19 e seus familiares. Dentro de nossas forças, 
lutamos diariamente e incansavelmente no enfrentamento desta pandemia.Estamos retornando as nossas atividades presenciais mais com as 
novas “invenções técnologicas”, alguns movimentos vão continuar virtuais. Diante de nossas possibilidades,mantemos firmes no nosso propósito 
de fazer uma política técnica na saúde, visando uma melhor qualidade de vida aos usuários. 

                                                                              É possível reinventar e fazer acontecer! 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Cátia Cristina Vieira Lisboa 
Presidente do COSEMS/ES 

Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo 







                                                            

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, realizou-se a 8ª 1 
Assembleia Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo - 2 
COSEMS/ES – às 09h, em formato presencial atendendo as normas Sanitárias Estaduais. A 3 
Presidente do COSEMS/ES Srª Cátia Cristina Vieira Lisboa Inicia a assembleia saudando a todos 4 
os presentes e passa a pauta começando com os informes e solicitações de Secretários, após a 5 
Presidente passa a palavra ao Técnico de Tecnologia da Informação do COSEMS/ES Sr. Stanley 6 
Mendes que fala a todos sobre as atualizações do SIOPS e a importância de ficarmos atentes aos 7 
prazos para que não haja perde de recursos os municípios devem fazer download das 8 
atualizações para inclusão de dados referentes aos gastos com a saúde em 2021 já o Projeto 9 
Saúde Conectada tem como objetivo monitorar a qualidade da internet nas UBS esse novo 10 
software para transmissão de dados á base nacional está disponível na página de downloads e 11 
qualquer dúvida entrem em contado com a Rede de Apoiadores do COSEMS/ES e aproveita para 12 
agradecer os municípios de Ecoporanga e Anchieta que estão servindo de projeto piloto para este 13 
programa. Após a Presidente passa a palavra para a Coordenadora da Assistência Farmacêutica 14 
do COSEMS/ES Srª Mariana Dagustinho fala aos Secretários e técnicos sobre a parceria do 15 
COSEMS/ES e da Secretária Estadual de Saúde – SESA, na promoção do Webinário sobre 16 
Banco Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (BNAFAR) no dia 28 17 
de outubro de 2021, as 09h com o tema “A importância da transmissão de dados para garantia de 18 
recursos Qualifar SUS”. Convidamos V.S.ª e Coordenadores da Assistência Farmacêutica 19 
Municipal e um Técnico da área de Tecnologia da Informação para participar deste evento que 20 
muito contribuirá nos esclarecimentos de dúvidas. Teremos como palestrante o Sr. Wenderson 21 
Walla Andrade, Coordenador do Despertamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da 22 
Saúde. É imprescindível a participação de representante de seu município. Após a Presidente 23 
Cátia Lisboa passa palavra para Coordenadora do Conselho Fiscal do COSEMS/ES Srª Marise 24 
Bernarda Vilela Secretária de Venda Nova do Imigrante, que passa para a Assembleia que os 25 
conselheiros fizeram a analise dos documentos apresentados, contabilidade e atividades 26 
realizadas referente ao 2º Quadrimestre de 2021, (maio a agosto), com a presença do Contador 27 
Marcelo Siqueira e da Secretária Executiva do COSEMS/ES Srª Marfiza Machado de Novaes. O 28 
contador Marcelo Siqueira passou para os conselheiros, que foi credito e débitos nesse 29 
quadrimestre. A Srª Marise informa a Assembleia que a prestação de contas está em 30 
conformidade, mostrando que temos R$ 133,05 de credito e poupança R$185,74, aplicação R$ 31 
514.604,88 tendo como saldo total R$ 514.737,93 e que os conselheiros aprovaram na integra a 32 
prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2021, socializando com vocês o nosso parecer. A 33 
Assembleia pactuou e aprovou a prestação de contas apresentada. Após a Presidente Cátia 34 
Lisboa informa aos secretários que foi realizada uma reunião que antecede essa assembleia, 35 
onde nos foi apresentado o momento do Projeto Rede Colaborativa, pela Coordenadora Estadual 36 
Srª Marfiza Machado de Novaes. O objetivo da reunião foi para esclarecer sobre a necessidade 37 
de institucionalizar o Projeto de Apoiadores dentro do COSEMS/ES, lembrando que esse é o 38 
ultimo triênio financiado pelo PROADI/SUS. Diante do exposto nós (COSEMS/ES) precisamos nos 39 
organizar para viabilizar formas de que a equipe do Rede Colaborativa, venha fazer parte, fazer 40 
parte dos colaboradores institucionalizados do COSEMS/ES. A Vice – Presidente do COSEMS/ES 41 
Srª Sandra Lupim, falou da importância da continuidade desse projeto para o fortalecimento dos 42 
Gestores municipais. Sabemos que esse triênio 2021-2023, temos tempo suficiente para 43 
buscarmos forças e dar continuidade a função apoio no nosso COSEMS/ES. Lembrando a 44 
presidente que a função Apoio já está inserido na nossa programação e no Regimento Interno da 45 
Instituição. A assembleia apoia a continuidade do projeto e podemos pensar em fortalece-lo cada 46 
vez mais. Após a Presidente passa a palavra para Srª Marcia Portugal Siqueira - Chefe do Núcleo 47 
Especial de Programação de Serviços de Saúde – NEPSS que vai falar a todos sobre a 48 
Articulação regional para as pactuações das oficinas do momento 3 da PGASS (“nova PPI”) e 49 
fazer a Proposta do curso de Planejamento, Programação Assistencial e Apoio a Gestão Regional 50 
(Institucionalização da Programação). PGASS – “Nova PPI”: Cenário atual: Processo de Validação 51 
das parametrizações e programações pelo COSEMS/ES, Deliberação pelo COSEMS – 21 de 52 
outubro 53 



                                                            

 

Homologação da CIB por meio de Resolução, Curso de Aperfeiçoamento em Planejamento, 54 

Programação Assistencial e Apoio a Gestão Regional e Municipal, Curso de Especialização em 55 

Planejamento, Programação Assistencial e Governança Regional, Cadastramento de técnicos no 56 

PROGRAMASUS junto com os Secretários Municipais de Saúde e 2 Técnicos por município a 57 

inscrições para o Curso de Aperfeiçoamento serão realizadas pelo ICEPi com vagas para 58 

Secretário Municipal de Saúde e 2 Técnicos por município – os mesmos cadastrados no 59 

PROGRAMASUS. Divididos em MOMENTO I – Planejamento. Harmonização das Diretrizes, 60 

Objetivos e Metas dos Planos de Saúde Nacional, Estadual, Municipais e o Plano Regional 61 

Integrado – PRI.MOMENTO II – Investimento: Levantamento, Dimensionamento e Projeção 62 

de Recursos Financeiros para as Redes de Atenção. Identificação dos vazios assistenciais das 63 

Redes de Atenção, para complementar sua organização para a atenção integral – Mapas de 64 

Investimentos. Momento de Programação Assistencial Explicitação das Responsabilidades 65 

Sanitárias/Pactos de Gestão de cada ente.3 PGASS - Regionais. Levantamento das 66 

necessidades, dimensionamento e consolidação de todas as ações e serviços programados para 67 

serem ofertados à população, pactuação dos fluxos assistenciais Intergestores, com a definição 68 

de municípios e serviços de referência e conclusão dos Mapas de Investimentos Regionais. 69 

Planejamento e Programação Regional o processo de validação dos parâmetros e programação – 70 

CT/COSEMS/ES: Oficinas da Câmara Técnica Ampliada do COSEMS/ES e convidados; 71 

Adiamento da Assembleia do COSEMS/ES; Resolução (Deliberação) do COSEMS/ES; 72 

Homologação pela CIB-ES – Resolução; Alimentar o PROGRAMASUS; Articulação Regional em 73 

CIR. Apresentação das Redes e Linhas de Cuidados e Agravos Prioritários homologados pela CIB 74 

para conhecimento das CIR; Proposta de Agendas das Oficinas Regionais: pactuação em 75 

CIR.PGASS elaborada e aprovada – março 2022 e Implantação da PGASS – a partir de abril 76 

2022.  Após a Subsecretária de Estado de Assistência em Saúde - SSAS Quelen Tanize fala a 77 

todos que a PGASS não trabalha com valores, mas com as necessidades dos municípios e 78 

programação de recursos por isso é um grande desafio fazer esta programação nos territórios, 79 

pois todos os municípios precisam saber como usar os recursos disponíveis. Aprovado por todos. 80 

Após a Presidente Cátia Lisboa agradece a fala de Marcia e Quelen e passa a palavra ao 81 

Subsecretário de Vigilância em Saúde Luiz Carlos Reblin que passa o informe sobre a vacinação 82 

antirrábica em conjunto com a Coordenadora do Programa Danielle Grillo que fala a todos sobre a 83 

campanha de vacinação que começa neste sábado é a SESA ainda tem seringas disponíveis e 84 

nenhum município foi buscar! Quanto ao mapa de risco vão ser alteradas as cores agora vamos 85 

ter a cor azul que indica baixo risco e volta a elogiar o empenho dos municípios na campanha de 86 

vacinação e aproveita também para falar da doação de câmaras frias que estão chegando aos 10 87 

municípios comtemplados dando mais agilidade e segurança para todos Danielle diz a todos que 88 



                                                            

 

71% da população Capixaba já tomou a 2º dose de vacina graças ao empenho de todos os 78 89 

municípios e que em breve alcançaremos o patamar de excelência, mas não devemos nos 90 

descuidar e continuar usando mascara e obedecendo as normas Sanitárias Estaduais. Após a 91 

Presidente Cátia Lisboa para a palavra Maria Fernanda Moratori Alves - Chefe da Atenção 92 

Primária Estadual – NEAPRI que fala a todos sobre o  Seminário Estadual da Atenção Primária 93 

que vai acontecer nos dias 16 e 17 de novembro (local a definir) com a presença de Prefeitos e 94 

Secretários Municipais de  Saúde e este seminário é uma forma de se fazer compreender a 95 

importância da Atenção Básica nos territórios e fortalecer os municípios ouvindo as demandas e 96 

monitorando as ações existentes e implantando novas ações. Após a Presidente passa a palavra 97 

para Roberto Chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental que faz um rápido panorama do uso de 98 

agrotóxicos no Estado do Espírito Santo e a população exposta a este produto a Crescente 99 

utilização de agrotóxico o Brasil líder mundial em consumo, amostras de alimentos com resultados 100 

insatisfatórios, subnotificação dos casos. Causando uma repercussão grave ocasionado diversos 101 

problemas de saúde. Levando demandas da sociedade civil, MP e do MS. A flexibilização da 102 

Legislação Brasileira de Agrotóxico - Lei Nº 7.802/89. O Cenário atual do Espírito Santo entre 103 

2015 e 2018 ocorreram 5.687 intoxicações exógenas registradas no DATATOX/SINAN, destas, 104 

1899 (33,3%) são relacionadas a tentativas de suicídio (NEPAINT), 1607 de causas acidentais, 105 

864 casos ocupacionais. Ainda de 5687 notificações, 3208 (56,4%) casos por agrotóxicos de uso 106 

agrícola. Acredita-se que parte das causas acidentais possam ser ocupacionais. DSASTE/SVS 107 

observou a necessidade de definir estratégias de trabalho que auxiliassem a descentralização da 108 

VSPEA para os municípios que apresentam maior potencial de exposição humana a agrotóxicos. 109 

Trazendo como proposta a Elaboração do Plano de Ação a criação de GT ou similar para registrar 110 

casos de intoxicação exógena por agrotóxicos usando critérios estaduais de do MS esperamos 111 

implantar a VSPEA em 22 municípios capixabas. Implementar, coordenar e executar as ações de 112 

vigilância em saúde das populações expostas a agrotóxicos no plano municipal; programar as 113 

ações e estabelecer no plano municipal de saúde metas e prioridades para o acompanhamento 114 

das ações; mapear áreas de risco e identificar os agrotóxicos frequentemente relacionados às 115 

intoxicações; realizar levantamento e cadastramento sistemático de áreas com populações 116 

expostas a agrotóxicos, em articulação com os órgãos afins; promover a integração das ações de 117 

vigilância com ações de atenção integral à saúde - promoção, prevenção, assistência e 118 

reabilitação; desencadear intervenções e estabelecer parcerias intra e intersetoriais no nível 119 

municipal para a implementação das ações; receber as notificações das unidades de saúde; 120 

notificar à Secretaria Estadual e promover a investigação dos casos notificados estabelecendo 121 

instrumentos e indicadores para acompanhamento e avaliação da Implementação das ações de 122 

vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. Garantir a implantação e a 123 



                                                            

 

continuidade das ações de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. Pactuada 124 

aceita por todos. Após a Presidente Cátia Lisboa passa a palavra a Secretária Executiva Srª 125 

Marfiza Novaes que fala a todos que devido as fortes chuvas que atingiram nosso Estado na 126 

semana anterior nossa assembleia foi adiada para hoje dia 26/10/21 e a próxima assembleia 127 

seguindo nosso cronograma é dia 04/11/21, por esta proximidade estamos sugerindo que 128 

aconteça no dia 11/11/21 sugestão pactuado por todos e quanto a assembleia de dezembro fica a 129 

sugestão de fazermos fora da Grande Vitória e com pernoite Sugestão pactuada por todos. E 130 

sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, Marfiza 131 

Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e 132 

aprovada será subscrita.   133 

 134 
 135 





 

Ofício nº 0495/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Aa Senhora 

Cátia Cristina Vieira Lisboa 

Presidente do COSEMS/ES 

Rua Maria de Lourdes Garcia, 474 - Ilha de Santa Maria. Vitória/ES 

CEP: 29051-250 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0059/2021. 

 

Prezada Senhora, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0059/2021 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 

 
 








