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RELATORIO DAS ATIVIDADES DO 2º QUADRIMESTRE - 2021 DO CONSELHO DE 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL – COSEMS/MS. 

 

O presente relatório tem por objetivo documentar as informações das atividades realizadas pelo 

COSEMS/MS no 2º quadrimestre de 2021, bem como as ações programadas e desenvolvidas 

pela diretoria, Secretaria Executiva e Apoiadores Regionais no período que compreende Maio a 

agosto de 2021. 

Mantivemos a agendas de Lives, WhatsApp, com enfoque nas demandas espontâneas dos 

gestores municipais de saúde, dentre as principais destacou-se a vacinação dos municípios, e as 

realizadas por lives organizadas pelo CONASEMS, ao qual foram extremamente essenciais bem 

como as webs do grupo de apoiadores do Mato Grosso do Sul organizada pela coordenação do 

Apoio, secretaria executiva e diretoria do COSEMS-MS.  É uma importante ação estruturante, do 

Apoio Institucional, que visa contemplar as necessidades e anseios dos gestores municipais de 

saúde quanto ao cumprimento da legislação de prestação de contas das ações e serviços, por 

meio da qualificação dos gestores Municipais de Saúde e seus respectivos colaboradores 

estratégicos. 

O 2º quadrimestre de 2021, as atividades foram desenvolvidas de forma simultânea: reuniões, 

palestras e apoio aos gestores, foi realizada uma reunião da nova Diretoria com os apoiadores, 

onde foi apresentado as principais demandas. Este quadrimestre foi extremamente produtivo, 

com muitas CIBs extraordinária com o tema Vacina, nos grupo de apoio juntamente com o 

presidente do COSEMS e SES, foi trabalhado de uma forma para manter o primeiro lugar do 

estado que mais vacina no Brasil, acredito que estamos marchando com muita velocidade para 

vencer este enfrentamento à Covid-19, foi organizado um conjunto de ações com objetivos  

direcionados as demandas urgentes dos gestores, no qual foi decidido pela diretoria do 

COSEMS-MS realizar monitoramento e levantamento dos municípios que estiverem com 

dificuldades na vacinação, foi trabalhado para realizar uma força tarefa e obter sucesso e 

reconhecimento em nosso trabalho.  As atividades e ações diárias são:  

- Verificação diária ao Diário Oficial da União (DOU), verificando portarias pertinentes ao Estado 

ou de interesse comum; 
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- Elaboração do Observatório COSEMS/MS, ferramenta onde simplificamos as portarias, decretos 

etc..  

- Envio das informações (Portarias, Notas Técnicas e Decretos) via celular aos gestores de suas 

respectivas regionais; 

- Continuamos com as ações do Guia orientador e suas oficinas. A planificação das microrregiões 

de saúde do estado, onde realizamos atendimentos presenciais como planejamos na reunião 

passada com o GE.  

- Orientação aos gestores a respeito da utilização do E - gestor – Pagamento Mais médicos para 

incluir a situação dos profissionais vinculados ao município por competência de pagamento.  

- Informações sobre as novas portarias, notas técnicas do ministério da Saúde, onde orientamos 

os gestores e também os técnicos; 

-Agenda de atividades (via internet) com os municípios - contato com os gestores e equipe 

municipal sobre os Instrumentos de Gestão (PMS, PAS e RAG/Monitoramento e orientação) 

Indicadores, Pactuações, Pendências e Implicações Legais. 

-Estimulação dos gestores e técnicos para a participação ativa e efetiva nas instâncias de 

discussão, pactuação e deliberação mesmo que por via web porém de suma importância para 

decisões (CIB, câmara técnica, Reunião COSEMS-MS). 

- Reunião do Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica (GTTAF). 

- Reunião da equipe COSEMS, com objetivo de levantar melhorias dos métodos de comunicação, 

visando objetividade e tempo resposta adequado, para as demandas oriundas da gestão 

municipal. 

-Realizamos reuniões de equipe com Natália nossa assessora de comunicação para alinhamento 

e implementação e melhoria no portal COSEMS, redes sociais e mídias, para divulgar as ações 

realizadas no Estado, com a decisão de melhoria em nossas Redes Sociais, para maior 

visibilidade da atuação do COSEMS/MS em nosso estado e Pais, inclusive com o lançamento do 

novo site do COSEMS/MS , no aniversário de 17 anos do COSEMS. 

Contudo o que se pode afirmar e que o COSEMS-MS/Apoio Institucional de maneira uniforme 

fomentou diversos movimentos estruturantes, dentre os quais a sensibilização dos gestores 
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municipais de saúde quanto a vacinação, levantamento sobre os instrumentos de gestão dos 

municípios, indicadores de saúde, processo de trabalho, apoio institucional e financiamento, entre 

outros.   

Nesse quadrimestre, tivemos uma conquista que a muitos anos estávamos planejando, a 

inauguração da nossa sede, agora começamos a realizar novos objetivos, listamos expectativas, 

propomos mudar, buscamos por mudanças no caminhar, olhar, na nossa casa nova e em nosso 

jeito de apoiar a todos os municípios do estado. Tudo isso com o objetivo de recomeçar essa 

nova caminhada, que certamente será diferente. 

Acredito que esse 2º quadrimestre de 2021 ficará para a história do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (COSEMS/MS), depois de 17 anos de muito trabalho 

o COSEMS-MS inaugura sua sede própria, tivemos uma solenidade de inauguração contou com 

a presença do presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde Wilames 

Freire, do secretário de Estado. A equipe do COSEMS-MS teve papel primordial em manter os 

Secretários municipais de saúde informados em relação as Portarias, Notas Técnicas, e logística 

de vacina, onde o foco desse mês era manter o primeiro lugar no Brasil, continuamos parceiro 

dos municípios, estando em cada localidade de forma dinâmica, fazendo o diagnóstico situacional 

de cada município, construindo debates, diálogos para que pudéssemos fazer valer uma das 

premissas do SUS, a equidade de ações, integração da rede de saúde, melhorando a 

acessibilidade aos usuários do nosso estado”. 

Quero destacar dois pontos nesse quadrimestre, primeira, a diminuição na ocupação de leitos, 

resultado de todo esforço feito pela SES, COSEMS e Secretarias Municipais de Saúde antes e 

durante a pandemia, no sentido de proteger o sistema de saúde e o segundo fator foi o avanço da 

cobertura vacinal”, o nosso estado começou a terceira dose nos idosos e pediu a diminuição do 

intervalo entre as duas doses da vacina Pfizer. “Mato Grosso do Sul está pedindo que entre a 

primeira e segunda dose o intervalo diminua para 21 dias”, continuamos monitorando. E 

reforçamos a todos que este importante passo exige de todos nós muita responsabilidade e 

comprometimento para que possamos avançar sempre. 

Continuamos com as visitas presenciais de diversos municípios na sede do COSEMS-MS, com 

dificuldade de operacionalizar o SIOPS, considerando que durante este período de intensa 

atividade para atender as demandas imediatas os gestores municipais demonstraram interesse e 

comprometimento quanto à importância da necessidade de planejamento da gestão do SUS. 
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Como norteadores do nosso processo de trabalho nos propõem sempre a uma reavaliação para 

adequação das agendas, considerando também a nossa capacidade de execução relacionada ao 

tempo do projeto, especificidades de cada região de saúde e alinhamento com técnicos da SES.  

Chegamos a conclusão que Manter um diagnóstico atualizado com os municípios, proporciona 

um melhor acompanhamento sobre os resultados alcançados, subsidia as atividades do apoio no 

território na discussão e articulação com os gestores e contribui com a operacionalização das 

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

REUNIÃO DIRETORIA 2º QUADRIMESTRE 2021 

03/05/2021 – Web reunião CIB extraordinária; 

05/05/2021 – Web reunião oficina Guia orientador para o enfrentamento da COVID nas RAS; 

06/05/2021 - Web reunião CIB extraordinária; 

10/05/2021 – Web reunião preparatória do PlanificaSUS. 

12/05/2021 – Web reunião grupo condutor para avaliação da oficina do Guia orientador para o 

enfrentamento da COVID nas RAS. 

13/05/2021 – Web Reunião com o CONASEMS sobre o Informatiza APS. 

18/05/2021 – Web reunião CIB ordinária; 

31/05/2021 – reunião presencial COSEMS e CIB; 

01/06/2021 – Web reunião CIB extraordinária estadual, pauta vacina. 

07/06/2021 – Reunião na sede do COSEMS com a comissão de atualização do Estatuto do 

COSEMS/MS; 

- 07/06/2021 – Web reunião COSEMS/MS sobre vacinação no Estado; 

09/06/201 – Web reunião CIB extraordinária estadual, pauta vacina 

- 10/06/2021 – Capacitação SIOPS aos gestores e técnicos do estado; 

- 11/06/2021 – Web reunião PlanificaSUS: resultados e fase II no Mato Grosso do Sul; 
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- 9/06/2021 – Reunião Diretoria COSEMS e Reunião Administrativa 
 

09/07/2021– Reunião COSEMS/MS e reunião SES. 

16/07/2021– Reunião presencial com a diretoria, apoiadores e reunião CIB.  

16/07/2021– Reunião diretoria COSEMS/MS. 

26/07/2021 – Participação no evento de posse da Nova Diretoria CONASEMS; 

10/08/2021 - Elaboração do formulário do google form para levantamento da necessidade de D1 

e D2 nos municípios do estado. 

13/08/2021 - Web reunião GTTAF (Grupo técnico de trabalho da assistência farmacêutica) 

17 e 18/08/2021 - Reunião de organização do aniversário do COSEMS/MS e inauguração da 

sede própria. 

19/08/2021 - Oficina presencial “Os desafios do controle das arboviroses no contexto da 

pandemia covid-19” e inauguração da sede própria do COSEMS/MS. 

20/08/2021- CIB ordinária presencial 

 

 

 
Maria Angélica Benetasso 

Tesoureira  

COSEMS/MS 

 

 

 

http://www.cosemsms.org.br/
http://www.cosemsms.org.br/


Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul 

              Rua Joel Dibo, 267 -2° andar – centro – CEP: 79002-060. 

                 Campo Grande/MS.                     Telefone: (67)-3312-1108. 

www.cosemsms.org.brcontato@cosemsms.org.br 

 

ANEXO – FOTOS 
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Tipos de Receitas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
Receita Corrente 51,838.95 51,838.95 155,506.85 31,603.37 290,788.12

Receitas de Contribuições/Portaria 220 51,838.95 51,838.95 155,506.85 31,603.37 290,788.12
Receitas de Contribuições/Boletos 0.00
Receitas Financeiras  (Rendimentos)  0.00

Receita de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imobilizado
Diversas (Especificar) 0.00
Total das Receitas 51,838.95 51,838.95 155,506.85 31,603.37 290,788.12

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
Despesas Correntes: 109,280.44 193,622.82 120,468.28 81,995.43 505,366.97

Vencimentos e Vantagens Fixas 13,082.00 13,080.00 26,062.00 0.00 52,224.00
Encargos Sociais 3,078.15 3,078.15 6,156.30 0.00 12,312.60
Diárias e Ajuda de Custos 1,500.00 3,300.00 2,852.91 2,200.00 9,852.91
Impostos/Taxas 12,529.85 12,539.63 13,056.63 4,211.66 42,337.77
Tarifas Bancárias 215.00 215.00 215.00 288.15 933.15
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serviços de Terceiros Pessoa Física 7,658.00 5,772.00 9,544.00 2,000.00 24,974.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 71,217.44 155,638.04 62,581.44 73,295.62 362,732.54
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) 0.00
Total de Despesas 109,280.44 193,622.82 120,468.28 81,995.43 505,366.97
Saldo do Mês (57,441.49)             (141,783.87)           35,038.57              (50,392.06)             
Saldo do Período Anterior 247,194.47            189,752.98            47,969.11              83,007.68              
Saldo Final 189,752.98            47,969.11              83,007.68              32,615.62              32,615.62              

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems
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ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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





 

Ofício nº 0499/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Ao Senhor 

Rogério dos Santos Leite 

Presidente do COSEMS/MS 

Avenida Eduardo Elias Zahran, nº 3179 - Vila Antônio Vendas. Campo 

Grande/MS 

CEP: 79002-060 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0063/2021. 

 

Prezado Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0063/2021 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 

 
 








