
 

 

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ATIVIDADES COSEMS GO  

PERÍODO MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO  2021 

 

1 - Reunião Cosems Goiás e SES/GO  

 

Reunião entre Cosems Goiás e SES/GO realizada na manhã desta quinta-feira, 6 de maio. Esta 

foi a primeira reunião presencial realizada entre os novos integrantes da Diretoria e a Secretaria 

de Estado. A Diretoria executiva do Cosems GO foi recebida na sede da Secretaria pelo 

Secretário de Estado de Saúde Ismael Alexandrino, além de superintendentes da pasta. 

Na pauta: discussões sobre o modelo de contrapartida da Atenção Primária, com proposta de 70% 

fixa e 30% variável; a possibilidade de contrapartida estadual para Vigilância em Saúde; a 

proposta de unificar PRI, planificação e regionalização, uma vez que as equipes são as mesmas 

(proposta apresentada na ocasião pelo Cosems), a situação do CREDEQ e das Comunidades 

Terapêuticas e a vacinação contra COVID-19 para pacientes com comorbidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 - Assembleia Ordinária Cosems Goiás  

 

O Cosems Goiás realizou nesta quinta-feira, 13 de maio, sua 5ª Assembleia Ordinária. 

Participaram da reunião as assessoras técnicas do Conasems Marcela Alvarenga e Blenda Leite, 

a Superintendente de Vigilância em Saúde SES/GO, Flúvia Amorim e a Gerente de Imunização 

da SES/GO Clarice Carvalho dos Santos, além da Diretoria, Secretaria Executiva e Apoiadores 

do Cosems Goiás, além de gestores e técnicos das Regionais de Saúde do Estado. 

Dentre as principais pautas apresentadas e discutidas: 

Edital nº 01/2021/Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

que institui o Programa Saúde com Agente; Lei Complementar nº 181/2021 e a Prorrogação do 

uso dos saldos; Campanha de Vacinação COVID-19 para o grupo de comorbidades e a 

apresentação da Resolução CIB nº 056.2021: Procedimento Operacional Padrão e Calendário de 

Pactuações Intermunicipais do ano de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 - Reunião CIB Maio/2021  

 

 

Foi realizada na manhã desta quinta-feira, 10 de maio, a 4ª Reunião Ordinária CIB. O encontro 

contou com a presença virtual de 265 participantes, incluindo gestores municipais de saúde, 

Diretoria, técnicos e apoiadores do Cosems Goiás, técnicos municipais e também das Regionais 

de Saúde, além da equipe de superintendência da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 

   

4 - Reunião CIB Extraordinária - Pactuação Campanha Vacinal Contra Covid-19 

 

CIB pactua vacinação contra COVID-19 

seguindo ordem decrescente de idade em 

Goiás 

Gestores Municipais de Saúde de Goiás 

participaram na tarde desta quinta-feira, 27 

de maio, de reunião extraordinária da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para 

pactuar as alterações propostas no Programa 

Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra COVID-19. A proposta 

pactuada em CIB foi a de que à população 

em geral seja destinada 70% das doses e aos 

grupos prioritários, até 30%. A pactuação 

terá validade já a partir das próximas remessas de doses que chegarem no estado. 

A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás, Veronica Savatin, reiterou que a 

pactuação foi resultado de um trabalho em conjunto realizado entre SES/GO e Cosems Goiás. “Cosems e 

SES já vinham conversando sobre a possibilidade de fazer essa alteração desde quando nós, do Conselho, 

começamos a receber informações dos gestores municipais de saúde sobre a lentidão no andamento da fila 

da vacinação e a baixa procura de determinados grupos pela vacina, por exemplo”. 

Uma nova resolução CIB já está sendo elaborada pela SES/GO e será enviada aos gestores 

municipais de saúde em breve. O Ministério da Saúde informou também que deve encaminhar 



 

 

aos gestores uma Nota Técnica com detalhamentos e definições do novo PNO. A reunião 

completa pode ser acessada no site do Cosems Goiás ou no Canal do Cosems Goiás no 

Youtube. 

 

 

 

5 - Reunião CIR Pirineus  

 

 

A Equipe Técnica do Cosems Goiás participou na manhã desta terça-feira, da 6ª Reunião 

Ordinária da CIR Pirineus. O Conselho fez uma breve apresentação sobre detalhes da 

Programação Pactuada Integrada, além de orientações sobre a Lei Complementar nº181 de 6 de 

maio de 2021 e as ações e o trabalho dos Apoiadores Cosems. 

 

6 - Reuniões Regimento CIM e Assessoramento para elaboração dos PMS  

   

 

Cosems Goiás, SES Goiás e SEINSF/MS realizaram ao 

longo do mês de junho reuniões online para apresentar o 

novo regimento das Comissiões Intergestores 

Macrorregionais (CIM). Na ocasião, gestores puderam 

tirar dúvidas e compreender como deverá funcionar a 

instância. 

 

 



 

 

9 - Assembleia Extraordinária Cosems Goiás  

 

   

O Cosems Goiás realizou no dia 16 de junho, às 17h pela plataforma ZOOM, Assembleia 

Extraordinária para discutir os trâmites da Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19 

em Goiás, além das Eleições Cosems Biênio 2021/2022. Além disso, foram também discutidas a 

atuação do Ministério Público na garantia do direito à saúde, em especial nas ações de prevenção 

e vacinação (Participação: Karina D'Abruzzo, Coordenadora do CAO Saúde MPGO); o novo 

modelo de contrapartida estadual à APS, a ampliação da vacinação contra Covid-19 para gestantes 

e puérperas sem comorbidade, a proposta para o novo plano de Regulação Estadual e o Dia D de 

Vacinação contra Influenza (e multivacinação) em Goiás, no dia 3 de julho.  

 

 

12 - Seminário: Planos Municipais de Saúde  

 

 

Cosems Goiás, SEINSF/MS, Regionais de 

Saúde, gestores e técnicos municipais 

de saúde participaram nesta segunda-

feira (21) do Seminário: Planos 

Municipais de Saúde. Além do 

seminário, serão realizadas ainda duas 

oficinas: a primeira relacionada à 

Análise de Situação de Saúde e a 

segunda relacionada ao DOMI. O vídeo 

completo com a reunião e o Guia de 

Assessoramento aos Municípios para a 

elaboração do PMS já estão disponíveis 

no Canal do Cosems Goiás no Youtube 

e também no nosso site! 

 

 

 

 



 

 

13 - Inauguração Policlínica na região do Sudoeste goiano  

 

 

A presidente do Cosems Goiás, 

Veronica Savatin (SMS Chapadão 

do Céu) participou da inauguração 

da Policlínica de Quirinópolis, no 

Sudoeste do estado, nesta quarta-

feira (30). A região conta com 28 

municípios, que agora podem 

contar com a estrutura hospitalar 

da policlínica.  

 

 

 

 

14 - Segunda Oficina de Elaboração dos PMS  

 

O Cosems Goiás agradece imensamente aos mais de 200 participantes da 2ª Oficina para 

Elaboração dos PMS, realizada no dia 8 de julho.  Com essa oficina, Cosems Goiás, SES/GO, 

CES-GO e SEINFS encerram as atividades de orientação para a elaboração dos PMS. Ao longo 

de todo o primeiro semestre de 2021, seminários, lives, além de apresentações e documentos 

informativos foram disponibilizados aos gestores e técnicos municipais de saúde.  

 

 

 

 

 

 



 

 

15 - Audiência Pública - Câmara dos Deputados - Saúde do Homem  

 

A comissão especial da Câmara dos Deputados que acompanha o combate ao câncer no Brasil 

realizou no dia 15 de julho audiência pública para discutir a saúde do homem com foco na 

oncologia. Verônica Savatin Wottrich, Presidente do COSEMS Goiás e Secretária Municipal de 

Saúde de Chapadão do Céu participou da reunião também como representante do Conasems. 

Na ocasião, Veronica pode falar sobre os desafios da gestão municipal nesse âmbito. “As 

mulheres procuram as unidades de saúde e nós traçamos estratégias para elas, que conseguem 

chegar até nós. No caso dos homens, precisamos traçar estratégias para primeiramente alcançar 

esse usuário e depois trazê-lo até a unidade de saúde”, ressaltou a presidente. 

 

 

16 - Reunião Ordinária CIB  

Foi realizada na manhã desta quinta-

feira (15) a 6ª Reunião Ordinária CIB, 

que contou com a participação de mais 

de 280 gestores e técnicos da Saúde. 

Dentre alguns dos destaques 

apresentados e pactuados na reunião 

estão: o Protocolo de Estratificação de 

Risco para Cirurgias Eletivas; as 

Recomendações para investigação e 

notificação para COVID-19 na Ficha 

de Acidente de Trabalho no SINAN; o 

registro de doses de vacina contra 

COVID-19 no SI-PNI; o projeto piloto 

desenvolvido em Goiás (pela Fiocruz) 

sobre Auditoria no SUS; a instauração 

dos comitês de discussão do Plano 

Estadual de Regulação e as readequações da Resolução CIB nº089/2021, que define a distribuição 

de vacinas contra COVID-19 em Goiás.  

 



 

 

 

17 - Solenidade de posse Diretoria Conasems 

  

O CONASEMS realizou no dia 28 de julho solenidade de posse da diretoria reeleita para o 

próximo biênio 2021/2023. Compõe a diretoria como diretor financeiro o gestor de Pirenopolis, 

@hisham.hamida e como 2° vice presidente regional da região centro-oeste, o gestor de Aparecida 

de Goiânia @alessandromagalhaes_ . A presidente do COSEMS/Goiás, @veronicasavatin esteve 

presente na solenidade, juntamente com o ministro da saúde @marceloqueiroga. No mesmo dia, 

como agenda oficial, a presidente ainda participou da Assembleia Geral do CONASEMS. 

 

 

 

https://www.instagram.com/hisham.hamida/
https://www.instagram.com/alessandromagalhaes_/
https://www.instagram.com/veronicasavatin/
https://www.instagram.com/marceloqueiroga/


 

 

18 - Oficina Conasems: Captação Ponderada  

 

 

O Conasems realizou na manhã do dia 12 de agosto a Oficina de Captação Ponderada com os 

municípios goianos que possuem a captação ponderada abaixo dos 60% conforme previsto no 

novo modelo de financiamento estipulado pelo programa Previne Brasil. O objetivo da atividade 

foi orientar e apoiar os Municípios na transição da modalidade de financiamento da APS. Marcela 

Alvarenga e Diogo Demarchi, assessores técnicos do Conasems puderam apresentar aos gestores 

e técnicos municipais participantes, dentro outros pontos, o conceito e o objetivo da captação 

ponderada, cadastro e utilização do CNES, manuseio do SISAB e registro no eSUS AB. 

 

 

  19 - Webinário Cosems Goiás: Judicialização da Saúde  

 

O Cosems Goiás realizou no dia 27 de agosto, o Webinário Judicialização da Saúde em Goiás. 

Para conversar sobre o assunto com gestores e técnicos em saúde, o Cosems contou com as 

participações de Fernanda Terrazas, Assessora Jurídica do @conasems, Eduardo Perez, Juiz de 

Direito do @tjgooficial e Presidente do Comitê Executivo Estadual do Fórum da Saúde do CNJ, 

Tarsila Costa do Amaral, Assessora para Políticas Governamentais da SMS Jundiaí/SP e Carolina 

Souza Andrade Lício, doutoranda em Biotecnologia aplicada à Judicialização da Saúde no 

Programa de Pós Graduação em Biotecnologia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/conasems/
https://www.instagram.com/tjgooficial/


 

 

20 - Acolhimento PMMB  

 

Foi realizado no dia 31 de agosto, o Acolhimento para gestores municipais de saúde ativos do 

Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB/GO) e médicos dos 20º e 23º Ciclos do Programa 

estão convidados para o Acolhimento PMMB em Goiás. A atividade foi realizada pela plataforma 

Zoom.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos de Receitas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
Receita Corrente 130.156,50 131.251,92 132.468,46 134.901,91 528.778,79

Receitas de Contribuições/Portaria 220 123.380,00 123.380,00 123.380,00 123.880,00 494.020,00
Receitas de Contribuições/Boletos 0,00 0,00
Devolução de Diárias
Recuperação de Despesa Acolhimento Gestores
Receitas Financeiras  (Rendimentos) 6.776,50 7.871,92 9.088,46 11.021,91 34.758,79

Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diversas (Especificar) - Reembolso de Diária 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 130.156,50 131.251,92 132.468,46 134.901,91 528.778,79

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
Despesas Correntes: 114.639,53 209.418,03 125.411,79 104.539,42 554.008,77

Vencimentos e Vantagens Fixas 53.794,49 127.286,56 65.660,77 46.515,16 293.256,98
Encargos Sociais 30.383,26 48.516,19 38.086,82 31.768,76 148.755,03
Diárias e Ajuda de Custos 2.600,00 1.300,00 1.050,00 690,00 5.640,00
Impostos/Taxas 6.283,91 314,38 423,04 529,31 7.550,64
Tarifas Bancárias 221,11 257,00 72,00 37,55 587,66
Materiais de Consumo (Expedientes) 1.111,64 119,08 0,00 779,52 2.010,24
Combustíveis e Lubrificantes 668,32 570,00 0,00 105,06 1.343,38
Passagens e Locomoção 58,49 0,00 0,00 2.338,31 2.396,80
Serviços de Terceiros Pessoa Física 4.653,00 4.757,99 4.653,00 4.653,00 18.716,99
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 14.865,31 26.296,83 15.466,16 17.122,75 73.751,05
Outros (especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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) - Marcas e patentes 0,00
Total de Despesas 114.639,53 209.418,03 125.411,79 104.539,42 554.008,77
Saldo do Mês 15.516,97              (78.166,11)             7.056,67                30.362,49              
Saldo do Período Anterior 3.046.827,59         3.062.344,56         2.984.178,45         2.991.235,12         
Saldo Final 3.062.344,56         2.984.178,45         2.991.235,12         3.021.597,61         3.021.597,61         

ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional



    

 
 

     

 

 

Ata da Reunião de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde do Estado de Goiás, realizada aos 21 de outubro de 2021 às 08h00min, por meio eletrônico através 

da plataforma zoom.  

 

Dra. Jaqueline, Secretária Executiva, inicia a reunião agradecendo a participação de todos os presentes , 

na oportunidade solicita que todos participantes de apresentem. Dr. Emanuel, Contador, cumprimenta a 

todos e inicia apresentação da prestação de contas do 2º quadrimestre. Relata que não houve nada de 

atípico e que a média de gastos continua a mesma. Explica que houve um gasto a mais com rendimentos 

e o motivo foi a necessidade de sacar dinheiro da aplicação. Informa que não houve aquisição de 

imobilizado.  

Na parte de despesa também nada atípico. Entretanto, em alguns meses é possível perceber que o valor 

das despesas dobrou, porém isso se deu pelo fato de as vezes a instituição pagar duas folhas no mês, e que 

os encargos podem também ficar mais extrapolados por causa de férias e 13º terceiro.  

Dr. Emanuel relata sobre as taxas, o qual o COSEMS/GO e que está sujeito a tabela progressiva da 

aplicação financeira, o que significa que se aplica um dinheiro hoje e já utiliza amanhã a tabela é maior. 

Então ele alerta porque o recurso que está sendo investido está sendo utilizado para despesa mensa l. 

Contudo a situação financeira da instituição não está ruim, mas bom ficar em alerta para longo prazo. O 

mesmo conclui informando sobre saldo total da conta o qual inclui o recurso CGR que está bloqueado, e 

informa que junto com a sua equipe estão trabalhando em prol de colocar a prestação de contas na nuvem 

para que todos tem acesso facilmente.  

Dra. Jaqueline relata que sobre o Projeto da Rede Colaborativa, que antes quem custeava era o Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz – HAOC, entretanto a partir de agosto desse ano houve uma divisão de custeio 

com a entrada do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo – BP no que chamam agora de 

Plataforma Colaborativa. Nessa nova proposta, os facilitadores, novo ator nesse projeto, e coordenadores 

continuarão sendo custeados pelo HAOC, mas os apoiadores serão custeados pelos repasses da BP aso 

COSEMS. Ela informa que a BP não trabalha como o HAOC, que mantinham vínculo direto com os 

apoiadores como bolsistas. Para isso, a BP e os COSEMS realizarão assinatura de um termo de cooperação 

técnica entre si.  



    

 
 

Os repasses serão realizados diretamente aos COSEMS, que tiveram autonomia para decidir a forma de 

contratação dos apoiadores, e que o COSEMS/GO, por orientação jurídica, deliberou que o contrato com 

os apoiadores será através de PJ.  

Dra. Jaqueline, continua relatando que foi aberto conta bancária específica para recebimento desse 

recurso, e que por isso que no próximo quadrimestre terá uma prestação de contas a mais dessa conta 

corrente. No total a instituição tem 9 apoiadores 2 celetistas custeados pela própria instituição, os outros 

7 já está sendo pagos com recurso recebido da BP, entretanto 1 deles tem vínculo como assessora técnica 

do COSEMS/GO, então essa está sendo paga pelo CONASEMS, o qual desconta o valor do repasse que 

fazem para instituição.   

Dra. Jaqueline informa que os ressarcimentos serão realizados por outra conta corrente, por que o repasse 

da BP é referente só o valor da prestação de serviço. Ela explica que nesse novo triênio, a proposta é de 

institucionalizar os apoiadores, mas que ainda não se sabem como isso se dará.  

Dra. Veronica explica que o recurso que CGR que recebemos da União e secretária de estado como forma 

de convênio não prestaram conta no final de 2018, e nem solicitou a prorrogação, então a PGE solicitou 

a devolução do recurso e do que foi gasto, já foi falado 4 vezes com o Dr. Ismael, também irá ter uma 

conversa com a Dra. Luciana se caso não emitirem o DARE, a instituição oficializará a PGE  e Casa Civil 

do Estado. A partir dessa conversa com a Dra. Luciana se não houver retorno os apoiadores não realizarão 

nenhum tipo de articulação com as regionais.  

Dr. Carlos Galvão parabeniza os colaboradores da instituição.  

Dra. Jaqueline ressalva que trabalho está sendo realizado com transparência. Os conselheiros também 

parabenizam a instituição a diretoria pela transparência, e declaram aprovada a prestação de contas.  

A Senhorita Gleiciele informa que irá enviar os documentos para assinatura e que com ou sem ressalvas 

os mesmos deverão ser remetidos de volta assinados e digitalizados.   

Dra. Jaqueline agradece a todos pela participação. Eu, Gleiciele Silva Oliveira – Auxiliar Administra t iva 

do COSEMS participei da reunião e lavrei a presente Ata. 

 

 

                                                                                                    
       Veronica Savatin Wottrich                                                         Gleiciele Silva Oliveira  

         Presidente do COSEMS                                                          Auxiliar Administrativa 

Secretária Municipal de Saúde de Chapadão do Céu                               COSEMS/GO 



    

 

  

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 

 

Os membros do Conselho Fiscal do COSEMS/GO analisaram o presente demonstrativo conferindo o saldo 

anterior, as receitas, aplicação do fundo de reserva, as despesas orçadas e realizadas, saldo final do período, 

conforme seção III, Art. 14 do Estatuto do COSEMS/GO. Após concluído emitimos o presente parecer e 

recomendamos a Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária a: 

 

(x) – Aprovado SEM ressalva, pelos(s) Conselheiros(s): 1(x) 2(x) 3(x) 

( ) - Aprovado COM ressalva, pelos(s) Conselheiros(s): 1( ) 2(  ) 3( ) 

 

Ressalva:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

( ) - NEGATIVA de aprovação, pelos(s) Conselheiros(s): 1( ) 2( ) 3( )  

 

Justificativa: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                                            Goiânia-GO 26 de Outubro de 2021. 



 

Ofício nº 0496/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Aa Senhora 

Verônica Savatin Wottrich 

Presidente do COSEMS/GO 

Rua 14, s/nº, Edifício Flamboyant Park Business - Jardim Goiás. Goiânia/GO 

CEP: 78810-180 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0060/2021. 

 

Prezada Senhora, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0060/2021 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 

 
 








