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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE 
AAGOSTO/2021.  

1IDENTIFICAÇÃO 
 

Órgão: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 

Endereço: Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 441,

B. Alvorada.  

Cidade – Cuiabá- MT - CEP: 78048

Telefone: (65) 3644-2406 / 3644

CNPJ – 36894301/0001-53
 

O Conselho de Secretarias 
COSEMS/MT é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia 
administrativa,financeiraepatrimonial,deduraçãoindeterminada,com sede no município 
de Cuiabá, Estado de Mato Gross

 

O COSEMS/MT tem por finalidade:
 

I - Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes e seus 
respectivos secretários (as) ou detentores (as) de função equivalente para atuarem em 
prol do desenvolvimento da saúde pública, da 
da população aos serviços
descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde 

 

II - Atuar como representante institucional das 
Mato Grosso nos órgãos propositivos, consultivos e deliberativos da direção regional, 
estadual e nacional do SUS, principalmente nas Comissões Intergestores Regionais 
(CIR’s), Conselho Estadual de Saúde (CES), Comissão In
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com vistas à 
formulação e avaliação da política de saúde, bem como, do seu financiamento, 
defendendo a descentralização das ações e serviços de saúde e a autonom
municípios.
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O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 
COSEMS/MT é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia 
administrativa,financeiraepatrimonial,deduraçãoindeterminada,com sede no município 
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

O COSEMS/MT tem por finalidade: 

Congregar as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes e seus 
respectivos secretários (as) ou detentores (as) de função equivalente para atuarem em 
prol do desenvolvimento da saúde pública, da universalidade e da igualdade do acesso 

aos serviços de saúde, promovendo ações que fortaleçam a 
descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde 

Atuar como representante institucional das Secretarias Municipais de Saúde de 
Mato Grosso nos órgãos propositivos, consultivos e deliberativos da direção regional, 
estadual e nacional do SUS, principalmente nas Comissões Intergestores Regionais 
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Municipais de Saúde de Mato Grosso - 
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lucrativos, com autonomia 
administrativa,financeiraepatrimonial,deduraçãoindeterminada,com sede no município 
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respectivos secretários (as) ou detentores (as) de função equivalente para atuarem em 
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descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde – SUS; 

Secretarias Municipais de Saúde de 
Mato Grosso nos órgãos propositivos, consultivos e deliberativos da direção regional, 
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tergestores Bipartite (CIB) e 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com vistas à 

valiação da política de saúde, bem como, do seu financiamento, 
defendendo a descentralização das ações e serviços de saúde e a autonomia dos 
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São princípios organizativos do COSEMS/MT:
 

I – Missão: Representar, defender e apoiar as Secretarias Municipais de Saúde de Mato 
Grosso de forma cooperativa e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS; 

II – Visão: Consolidar-se como um Conselho representativo, atuante e cooperativo na 
formulação, avaliação da política e implementação do SUS, com o apoio das Secretarias 
Municipais de Saúde. 

 
Diretoria Executiva 

 
Presidente - Marco Antônio Norberto Felipe

1º Vice Presidente – Marineze de Araújo Meira

2º Vice Presidente – Flávio A. dos Santos

1º Secretário - Rogério Noro

2º Secretário – Lubiane Boer

 
Conselho Deliberativo/Vices Presidentes Regionais
 

 Região de Alto Tapajós: 
SUPLENTE-Andréia

 Região Baixada Cuiabana:
Assis Xavier;  

 Região Araguaia Xingu:
Carvalho Camargo;  

 Região Araguaia Carajás: 
Magalhães;  

 Região Centro Norte Matogrossense: 
eSUPLENTE -;   

 Região Garças Araguaia:
Narciso Correa;   

 Região Médio Araguaia: 
HaianeMorenna M. Ribeiro Aguiar

 Região Médio Norte Matogrossense: 
SUPLENTE - Gicelly Maria LorenziZanatta 

 Região Norte Matogrossense:
Maria da Silva;   

 Região Noroeste Matogrossense:
SUPLENTE:Jovelino Alves

 Região Oeste Matogrossense
Auriane Alves Prata; 

 Região Sudoeste Mato
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São princípios organizativos do COSEMS/MT: 

Representar, defender e apoiar as Secretarias Municipais de Saúde de Mato 
Grosso de forma cooperativa e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS; 

se como um Conselho representativo, atuante e cooperativo na 
formulação, avaliação da política e implementação do SUS, com o apoio das Secretarias 

Marco Antônio Norberto Felipe 

Marineze de Araújo Meira 

Flávio A. dos Santos 

Rogério Noro 

Boer 

/Vices Presidentes Regionais 

Região de Alto Tapajós: TITULAR – Fabiana Patrícia Leocádio Soares Pessoa 
Andréia Fabiana dos Reis;  

Região Baixada Cuiabana: TITULAR - Rosa Maria B. Manzano 

Região Araguaia Xingu:TITULAR - Romeu Martinez e SUPLENTE 
 

Região Araguaia Carajás: TITULAR - Rosane Farias e SUPLENTE 

Região Centro Norte Matogrossense: TITULAR -Flávio Vinicius Fonseca de Sá 

Região Garças Araguaia: TITULAR:- Magno Sousa Martins Vieira 

Região Médio Araguaia:  TITULAR:  Eberson Mateus dos Santos e SUPLENTE 
HaianeMorenna M. Ribeiro Aguiar;  
Região Médio Norte Matogrossense: TITULAR - Aluirson Figueiredo Neto Júnior  

Gicelly Maria LorenziZanatta Sousa;   
Região Norte Matogrossense: TITULAR: Elisiane SchustereSUPLENTE 

Região Noroeste Matogrossense: TITULAR - Ivania Vargens Tigre Weber e 
Jovelino Alves  De Almeida;   

Região Oeste Matogrossense: TITULAR- Hudson Cunha Ramos  e  SUPLENTE: 
 

Região Sudoeste Mato-grossense: TITULAR - SUPLENTE – 

org.br/ 

Representar, defender e apoiar as Secretarias Municipais de Saúde de Mato 
Grosso de forma cooperativa e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS;  

se como um Conselho representativo, atuante e cooperativo na 
formulação, avaliação da política e implementação do SUS, com o apoio das Secretarias 

Fabiana Patrícia Leocádio Soares Pessoa e 

Rosa Maria B. Manzano e SUPLENTE – Érica 

Romeu Martinez e SUPLENTE -Maristela 

e SUPLENTE - Reginaldo Alves 

Flávio Vinicius Fonseca de Sá 

Magno Sousa Martins Vieira e SUPLENTE -            

TITULAR:  Eberson Mateus dos Santos e SUPLENTE - 

Aluirson Figueiredo Neto Júnior  e 

TITULAR: Elisiane SchustereSUPLENTE –Gislaine 

Ivania Vargens Tigre Weber e 

Hudson Cunha Ramos  e  SUPLENTE: 
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 Região Sul-mato-grossense
Silva Alves  

 Região Teles Pires:  TITULAR 

 Região Vale do Arinos:
Reis Calado;   

 Região Vale do Peixoto:
eSUPLENTE - Casciano Martins Reis.

 
Conselho Fiscal 

 

 TITULAR - Waldir Alessandro;

 SUPLENTE - Fábio H. Carraro

 TITULAR- Nassin El Din; 

 SUPLENTE - Angélica Fernandes de Oliveira

 TITULAR - Mariluci C. Gonçalves

 SUPLENTE - Thais Cristina Pelisão. 

 
Representante no Conselho Estadual de Saúde

 Cleide Maria Anzil 
 
Assessoria Técnica  

 Ana Paula Louzada Dos Anjos 

 Adriano Bispo Zeferino De Paula 

 Darilene Maria Tenório Santos 

 Elizabeth De Arruda Pinto 

 Geny Catarina F. Rodrigues Lopes 

Assessoria de Comunicação 

 Adriele Rodrigues 

Apoiadores Regionais 

 Aline Priscila Guedes Rocha

 Cristian Eduardo Bonapaz

 Deriane Gouveia de Oliveira

 Dilma da Conceição Araújo

 Elizangela Dias Viotto 

 Erislane Aparecida de Oliveira 

 Izakarolyne Silva de Assis
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grossense: TITULAR: Michel Lucas rocha e SUPLENTE 

TITULAR – Fátima Aparecida Malinski e  SUPLENTE 

Região Vale do Arinos:TITULAR –Nolar Soares de Almeida eSUPLENTE 

Região Vale do Peixoto: TITULAR -Danielle da Cruz C. Calado de Oliveira 
Casciano Martins Reis. 

Waldir Alessandro; 

Fábio H. Carraro;  

 

Angélica Fernandes de Oliveira; 

Mariluci C. Gonçalves; 

Thais Cristina Pelisão.  

Representante no Conselho Estadual de Saúde 

Ana Paula Louzada Dos Anjos – Secretária Executiva 

Adriano Bispo Zeferino De Paula - Assessoria Técnica/Administrativa- Orçamentária e Financeira

Darilene Maria Tenório Santos - Assessoria Técnica/Administrativa- Orçamentária e Financeira

Elizabeth De Arruda Pinto - Assessoria Técnica 

gues Lopes – Assessoria Técnica 

de Comunicação  

Aline Priscila Guedes Rocha 

Cristian Eduardo Bonapaz 

Gouveia de Oliveira 

Dilma da Conceição Araújo 

Erislane Aparecida de Oliveira  

Izakarolyne Silva de Assis 

org.br/ 

e SUPLENTE - Marcos da 

Fátima Aparecida Malinski e  SUPLENTE -  

eSUPLENTE - Gilberto 

Danielle da Cruz C. Calado de Oliveira 

Orçamentária e Financeira 

Orçamentária e Financeira 
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 Jessica Souza Rocha Valim

 Katlin Cristina de Oliveira Fernandes

 Larissa Raquel de Pina MaulinKchimel

 Leonardo Sousa de Moraes

 Maria Pinheiro Fernandes

 Midiã A. Rissotte 

 Riviany Alves Santos 

 Theodoro Carlos Magalhães Pinto

 Valdecir Correia Paz 
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2. APRESENTAÇÃO 
 

Conforme expresso no seu Regulamento Estatutário Art. 7º e visando subsidiar a 

elaboração do Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, são elaborados no âmbito da 

Secretaria Executiva deste Conselho, os Relatórios de Atividades e os respectivos Relatórios 

Financeiros, que são apreciados quadrimestralmente pelo Conselho Fiscal da Entidade e 

encaminhados o CONASEMS conforme 

As atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, bem 

como de sua Diretoria Execu

Assessoria de Comunicação 

Reuniões de Diretoria e Assembleias se assim for necessário.

Assim, visando subsidiar a elaboração do 

são elaborados, no âmbito da Secretaria Executiva deste Conselho, Relatórios de Atividades e 

os respectivos Relatórios Financeiros, adotando

são apreciados quadrimestralme

Agosto / Set a Dez). 

A Secretaria Executiva do COSEMS/MT é composta por Unidades relacionadas às 

atividades técnico-finalísticas: Assessoria Técnica, Assessoria de Comunicação, Atividades do 

Apoio/Rede Colaborativa. Apresentaremos também as atividades da Diretoria Executiva e 

Conselho Deliberativo. O presente Relatório traz as atividades, as discussões e 

encaminhamentos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT no 

período de Maio a Agosto 

apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período, no que se refere às atividades 

custeadas, no todo ou em parte, pelo COSEMS/MT.

 
3. INTRODUÇÃO 
 

 Conforme se verá a seguir, durante o período compreendido entre os meses de 

Agosto de 2021, destacam-se as atividades técnicas que compreendem elaboração de pareceres, 

notas técnicas, informações sobre a legislação federal e estadual, discussões e r

organização de serviços no que se refere aos Instrumentos de gestão e I

Câmaras Técnicas Instituídas

dentre outras demandas relativas a cobertura vacinal dos 

 Realização de Reuniões de Colegiados de Gestores Municipais no âmbito das regiões de 

saúde e participação em CIR’s, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e participação em CIB, 
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Conforme expresso no seu Regulamento Estatutário Art. 7º e visando subsidiar a 

elaboração do Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, são elaborados no âmbito da 

Secretaria Executiva deste Conselho, os Relatórios de Atividades e os respectivos Relatórios 

nanceiros, que são apreciados quadrimestralmente pelo Conselho Fiscal da Entidade e 

encaminhados o CONASEMS conforme Deliberação CONARES n 002/2018

As atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, bem 

como de sua Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Assessores Técnicos, 

Assessoria de Comunicação e Apoiadores, são previamente planejadas e deliberadas nas 

Reuniões de Diretoria e Assembleias se assim for necessário. 

Assim, visando subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, 

são elaborados, no âmbito da Secretaria Executiva deste Conselho, Relatórios de Atividades e 

os respectivos Relatórios Financeiros, adotando-se a mesma periodicidade desses últimos, que 

são apreciados quadrimestralmente pelo Conselho Fiscal da Entidade (Jan a Abril / Maio a 

A Secretaria Executiva do COSEMS/MT é composta por Unidades relacionadas às 

finalísticas: Assessoria Técnica, Assessoria de Comunicação, Atividades do 

Rede Colaborativa. Apresentaremos também as atividades da Diretoria Executiva e 

Conselho Deliberativo. O presente Relatório traz as atividades, as discussões e 

encaminhamentos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT no 

Agosto de 2021. As despesas relacionadas a essas atividades são 

apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período, no que se refere às atividades 

custeadas, no todo ou em parte, pelo COSEMS/MT. 

Conforme se verá a seguir, durante o período compreendido entre os meses de 

se as atividades técnicas que compreendem elaboração de pareceres, 

notas técnicas, informações sobre a legislação federal e estadual, discussões e r

serviços no que se refere aos Instrumentos de gestão e I

Câmaras Técnicas Instituídas, Reorganização da rede de serviços ambulatorial e hosp

dentre outras demandas relativas a cobertura vacinal dos municípios.  

Realização de Reuniões de Colegiados de Gestores Municipais no âmbito das regiões de 

saúde e participação em CIR’s, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e participação em CIB, 

org.br/ 

Conforme expresso no seu Regulamento Estatutário Art. 7º e visando subsidiar a 

elaboração do Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, são elaborados no âmbito da 

Secretaria Executiva deste Conselho, os Relatórios de Atividades e os respectivos Relatórios 

nanceiros, que são apreciados quadrimestralmente pelo Conselho Fiscal da Entidade e 

Deliberação CONARES n 002/2018. 

As atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, bem 

lho Fiscal, Assessores Técnicos, 

e Apoiadores, são previamente planejadas e deliberadas nas 

Relatório Anual de Gestão do COSEMS/MT, 

são elaborados, no âmbito da Secretaria Executiva deste Conselho, Relatórios de Atividades e 

se a mesma periodicidade desses últimos, que 

nte pelo Conselho Fiscal da Entidade (Jan a Abril / Maio a 

A Secretaria Executiva do COSEMS/MT é composta por Unidades relacionadas às 

finalísticas: Assessoria Técnica, Assessoria de Comunicação, Atividades do 

Rede Colaborativa. Apresentaremos também as atividades da Diretoria Executiva e 

Conselho Deliberativo. O presente Relatório traz as atividades, as discussões e 

encaminhamentos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Executiva do COSEMS/MT no 

. As despesas relacionadas a essas atividades são 

apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período, no que se refere às atividades 

Conforme se verá a seguir, durante o período compreendido entre os meses de Maio a 

se as atividades técnicas que compreendem elaboração de pareceres, 

notas técnicas, informações sobre a legislação federal e estadual, discussões e reuniões sobre a 

serviços no que se refere aos Instrumentos de gestão e Indicadores de saúde, 

Reorganização da rede de serviços ambulatorial e hospitalar, 

Realização de Reuniões de Colegiados de Gestores Municipais no âmbito das regiões de 

saúde e participação em CIR’s, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e participação em CIB, 
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algumas em formato presencial e outras de forma 

ações. 

 

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES:

4.1 ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA
 

A Assessoria Técnica tem como premissa desenvolver as seguintes competências: 

subsidiar tecnicamente nas questões demandadas pelo CONASEMS,

COSEMS/MT, questões debatidas no âmbito estadual e as 

propor e participar das discussões sempre que acionado seja pelo apoio regional, conselho 

deliberativo e/ou ações que envolvam pactuações 

reuniões de Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trabalho

entre outros que se fizerem necessários, apoiar tecnicamente as representações do COSEMS/MT 

em instâncias decisórias e e

monitorar matérias legislativas, apoiar a operacionalização das decisões das instâncias 

deliberativas CGM, CIR, REUNIÃO DE DIRETORIA, CIB E CES, participar de projetos e de 

Grupos Técnicos de Traba

desenvolvimento de ações que impactam diretamente o for

Neste quadrimestre o trabalho teve como umas das principais ações a intensificação da vacinação 

COVID-19, a Contextualização das açõ

informativos, alertas sobre a v

normativas do PNI, PNO NACIONAL, ESTADUAL E PACTUAÇÕES CIB/MT

acompanhamento das atualizações

troca de gestores o que requereu ações de acolhimentos constantes dos apoiadores regionais

Assessoria Técnica.  

No quadrimestre em questão a

monitoramento e acompanhamento mensal dos pagamentos efetuados pela SES/MT aos 

municípios, referente aos recursos da APS, Regionalização, PAICI, Assistência Farmacêutica e 

Média e Alta Complexidade, conforme site da SES 

para municípios. Estas informações foram enviadas aos gestores e apoiadores, tendo o 

dos pagamentos efetuados em forma de planilha. 

informações do SIOPS e a situação dos municípios quanto 

de Diretoria houve reforço quanto aos prazos e 

monitoramento das informações para evitar que os recursos municipais fossem suspensos. 
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ncial e outras de forma remota. Opresente relatório evidenciará essas 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: 

4.1 ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

A Assessoria Técnica tem como premissa desenvolver as seguintes competências: 

subsidiar tecnicamente nas questões demandadas pelo CONASEMS, 

questões debatidas no âmbito estadual e as recorrentes demandas municipais,

propor e participar das discussões sempre que acionado seja pelo apoio regional, conselho 

deliberativo e/ou ações que envolvam pactuações bipartites, e ainda, assessorar tecnicamente nas 

reuniões de Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trabalho junto a três esferas de governo

entre outros que se fizerem necessários, apoiar tecnicamente as representações do COSEMS/MT 

em instâncias decisórias e em atividades de relacionamento institucional,

monitorar matérias legislativas, apoiar a operacionalização das decisões das instâncias 

deliberativas CGM, CIR, REUNIÃO DE DIRETORIA, CIB E CES, participar de projetos e de 

Grupos Técnicos de Trabalho, apoiar tecnicamente os 16 apoiadores regionais no 

desenvolvimento de ações que impactam diretamente o fortalecimento da gestão municipal

Neste quadrimestre o trabalho teve como umas das principais ações a intensificação da vacinação 

xtualização das ações de Enfrentamento COVID 

informativos, alertas sobre a vacinação,orientando os Gestores a importância de seguir as 

NACIONAL, ESTADUAL E PACTUAÇÕES CIB/MT

tualizações do Plano de Contingência Estadual. 

troca de gestores o que requereu ações de acolhimentos constantes dos apoiadores regionais

No quadrimestre em questão a Assessoria técnica do COSEMS/MT 

e acompanhamento mensal dos pagamentos efetuados pela SES/MT aos 

municípios, referente aos recursos da APS, Regionalização, PAICI, Assistência Farmacêutica e 

Média e Alta Complexidade, conforme site da SES – Informações Financeiras 

nicípios. Estas informações foram enviadas aos gestores e apoiadores, tendo o 

efetuados em forma de planilha. Nesta mesma temática, também 

informações do SIOPS e a situação dos municípios quanto à entrega dos relatór

houve reforço quanto aos prazos e a Assessoria Técnica realizou 

monitoramento das informações para evitar que os recursos municipais fossem suspensos. 

org.br/ 

atório evidenciará essas 

A Assessoria Técnica tem como premissa desenvolver as seguintes competências: 

 Diretoria Executiva do 

recorrentes demandas municipais, 

propor e participar das discussões sempre que acionado seja pelo apoio regional, conselho 

e ainda, assessorar tecnicamente nas 

junto a três esferas de governo, 

entre outros que se fizerem necessários, apoiar tecnicamente as representações do COSEMS/MT 

de relacionamento institucional, acompanhar e 

monitorar matérias legislativas, apoiar a operacionalização das decisões das instâncias 

deliberativas CGM, CIR, REUNIÃO DE DIRETORIA, CIB E CES, participar de projetos e de 

lho, apoiar tecnicamente os 16 apoiadores regionais no 

talecimento da gestão municipal. 

Neste quadrimestre o trabalho teve como umas das principais ações a intensificação da vacinação 

es de Enfrentamento COVID – 19com muitos 

os Gestores a importância de seguir as 

NACIONAL, ESTADUAL E PACTUAÇÕES CIB/MT e ainda o 

Estadual. Neste período houve 

troca de gestores o que requereu ações de acolhimentos constantes dos apoiadores regionais e 

ssessoria técnica do COSEMS/MT realizou o 

e acompanhamento mensal dos pagamentos efetuados pela SES/MT aos 

municípios, referente aos recursos da APS, Regionalização, PAICI, Assistência Farmacêutica e 

Informações Financeiras – transferências 

nicípios. Estas informações foram enviadas aos gestores e apoiadores, tendo o compilado 

Nesta mesma temática, também foi enviado às 

entrega dos relatórios, nas reuniões 

a Assessoria Técnica realizou um trabalho de 

monitoramento das informações para evitar que os recursos municipais fossem suspensos.  
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A Assessoria Técnica do COSEMS/MT realizou

aos municípios por meio dos apoiadores para saber a 

com o intuito de levantarjunto aos municípios, informaçõessobre a situação de elaboração dos 

referidos instrumentos, a fim de que poss

devida regularização, o levantamento 

apresentadoum compilado das principais dificuldades dos municípios

o DIGISUS, principalmente p

mesmo com as webs oficinas

de retomar e realizar ações mais efetivas. 

realização de Oficinas regionais

realizadas em formato presencial

aSEMS/SEINSF/MS (Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa

equipe técnica do NGER/SES (

capacitação com os apoiadore

preparatórias com o NGER e em Agosto a Oficina foi realiza

participação remota do Técnico do MS/CGFIP onde foi tratado: 

Informes gerais sobre a implantação do DGMP 

Painéis do DigiSUS Gestor –

Funcionalidades gerais do sistema

Acesso: Cadastro, perfis e liberação de c

Funcionalidade: Pactuação Interfederativa de Indicadores

Funcionalidade: Plano de Saúde

Funcionalidade: Programação Anual de Saúde

Funcionalidade: Relatório Anual de Gestão

Funcionalidade: Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQ

 A Oficina teve duração de 16 h e contou com a participação dos apoiadores de forma 

presencial e remota e ainda de alguns técnicos da SES que atuam nos escritórios regionais de 

saúde, como encaminhamento os apoiadores realizarão nos meses seguintes oficinas

o NGER realizará ações junto com o telessaúde com lives e tutoriais. A Diretoria estabeleceu 

que o monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão de planejamento e orçamento são 

prioridades nas atividades de fortalecimento institucional,

permanente nas reuniões de CGM’s. 

No períodocompreendido

participou das Reuniões preparatória
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écnica do COSEMS/MT realizouem Maio um estudo via formulário junto 

por meio dos apoiadores para saber a Situação dos Instrumentos de Planejamento

levantarjunto aos municípios, informaçõessobre a situação de elaboração dos 

referidos instrumentos, a fim de que possamos dar o apoio necessário aos municípios visando 

, o levantamento foi apresentado em Reunião de Diretoria

das principais dificuldades dos municípios e dentre as principais está 

incipalmente por que houve troca significativa de gestores e equipe gestora, 

webs oficinas realizadas no inicio do ano para apoiar, percebemos a necessidade 

de retomar e realizar ações mais efetivas.  Desta forma nos foi demandado

realização de Oficinas regionais para tratar do tema e apoiar os municípios e

em formato presencial. A Assessoria técnica então fez interlocução junto 

Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa

equipe técnica do NGER/SES (Núcleo de Gestão Estratégica para Resultado

capacitação com os apoiadores e estes realizarem nas regiões. Realizamos em Julho reuniões 

preparatórias com o NGER e em Agosto a Oficina foi realizada e na ocasião contamos com a 

Técnico do MS/CGFIP onde foi tratado:  

Informes gerais sobre a implantação do DGMP  

– Acesso Público 

Funcionalidades gerais do sistema 

Acesso: Cadastro, perfis e liberação de cadastro no SCPA.  

Funcionalidade: Pactuação Interfederativa de Indicadores 

Funcionalidade: Plano de Saúde 

Funcionalidade: Programação Anual de Saúde 

Funcionalidade: Relatório Anual de Gestão 

Funcionalidade: Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA). 

A Oficina teve duração de 16 h e contou com a participação dos apoiadores de forma 

presencial e remota e ainda de alguns técnicos da SES que atuam nos escritórios regionais de 

saúde, como encaminhamento os apoiadores realizarão nos meses seguintes oficinas

o NGER realizará ações junto com o telessaúde com lives e tutoriais. A Diretoria estabeleceu 

que o monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão de planejamento e orçamento são 

prioridades nas atividades de fortalecimento institucional, sendo prioridade 

permanente nas reuniões de CGM’s.  

No períodocompreendido neste quadrimestre a Assessoria técnica do COSEMS/MT

preparatória s junto aoGrupo Condutor (CONASS, 

org.br/ 

estudo via formulário junto 

Situação dos Instrumentos de Planejamento 

levantarjunto aos municípios, informaçõessobre a situação de elaboração dos 

amos dar o apoio necessário aos municípios visando à 

Diretoria de Junho onde foi 

e dentre as principais está 

houve troca significativa de gestores e equipe gestora, 

, percebemos a necessidade 

demandados pela Diretoria a 

do tema e apoiar os municípios e estas serem 

. A Assessoria técnica então fez interlocução junto 

Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa/núcleo MT) e a 

Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados) para realizar uma 

Realizamos em Julho reuniões 

da e na ocasião contamos com a 

.  

A Oficina teve duração de 16 h e contou com a participação dos apoiadores de forma 

presencial e remota e ainda de alguns técnicos da SES que atuam nos escritórios regionais de 

saúde, como encaminhamento os apoiadores realizarão nos meses seguintes oficinas regionais e 

o NGER realizará ações junto com o telessaúde com lives e tutoriais. A Diretoria estabeleceu 

que o monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão de planejamento e orçamento são 

sendo prioridade como pauta 

a Assessoria técnica do COSEMS/MT 

(CONASS, SES, ERS, 
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Assessoria Cosems e Apoiadores)

realizadas no período 4 (quatro) Oficinas temáticas e também oficinas de monitoramento. Os 

temas debatidos foram: Oficina I

casos, óbitos por Covid e faixas etárias mais atingidas

de 2020; Apresentação da situação atual dos óbitos por complicação das condições crônicas (CC) 

(HAS, DM e gestantes), compar

saúde da gestante- Apresentação sobre a situação atual da COVID

e óbitos por Covid, Nº total de casos e óbitos em gestan

apresentação de experiência exitosa de ações decorrentes do 

CONASS por meio das facilitadoras abordou 

Oficina IIIsobre Atenção as condições crônicas no estado para p

organização da Rede de Atenção à Saúde no estado 

apresentadas pela população no contexto da Pandemia pela COVID

ênfase nas Condições Crônicas mais prevalentes, utilizando como instrumento o Guia Orientador 

para Enfrentamento da Pandemia n

organização da Atenção às Condições Crônicas; Apresentação de 

decorrentes do Guia Municipio de Santo Antônio do Leverger, 

facilitadoras abordou o Alinhamento so

atenção à Saúde mental- Apresentação da 

pandemia, Apresentação de experiência exitosa de ações decorrentes do Guia

Mutum e o CONASS por meio das facilitadoras abordou

de Saúde Mental para o enfrentamento da Pandemia

sido bem avaliadas pelos participantes e sempre que há necessidade os temas são reorgani

pelo grupo condutor a fim de atender as necessidades do estado. 

 Outra ação desencadeada pela Assessoria Técnica foram atividades de qualificação 

para os municípios referentes aos 

levantamento realizado junto aos municípios das principais dificuldades está os indicadores. E

reuniões da Diretoria e atividades da Assessoria Técnica

teríamos que desencadear ações junto aos municípios, pois existiam muitas dúvidas em

ao monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho 

demandado em pela Diretoria a realização de 

municípios. A Assessoria técnica então fez interlocução ju

Primária da SES para que planejássemos as

Previne Brasil. Assim realizamos reuniões de P
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e Apoiadores)para retomadadas oficinas do Guia Orientador 

realizadas no período 4 (quatro) Oficinas temáticas e também oficinas de monitoramento. Os 

Oficina I - Apresentação da situação atual da COVID

por Covid e faixas etárias mais atingidas, comparativo do cenário atual com o ano 

Apresentação da situação atual dos óbitos por complicação das condições crônicas (CC) 

(HAS, DM e gestantes), comparar os dados de 2019, 2020 e 2021; Oficina II

Apresentação sobre a situação atual da COVID-19 no estado: nº to

Nº total de casos e óbitos em gestantes, comparando com 2019 e 2020, 

experiência exitosa de ações decorrentes do Guia Municipio de Vila Rica

por meio das facilitadoras abordou sobre Atenção à Gestante com e sem covid

as condições crônicas no estado para prosseguir com o apoio na 

organização da Rede de Atenção à Saúde no estado de Mato Grosso para responder as demandas 

apresentadas pela população no contexto da Pandemia pela COVID-19 e demais agravos, com 

ênfase nas Condições Crônicas mais prevalentes, utilizando como instrumento o Guia Orientador 

para Enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção à Saúde, 4ª edição, especificamente na 

a Atenção às Condições Crônicas; Apresentação de experiência exitosa de ações 

Municipio de Santo Antônio do Leverger, e o CONASS por meio das 

Alinhamento sobre a RAS as Condições Crônicas; 

Apresentação da organização da RAS de SM

experiência exitosa de ações decorrentes do Guia

ONASS por meio das facilitadoras abordouo Alinhamento 

de Saúde Mental para o enfrentamento da Pandemia cuidando de si e do outro. 

pelos participantes e sempre que há necessidade os temas são reorgani

pelo grupo condutor a fim de atender as necessidades do estado.  

Outra ação desencadeada pela Assessoria Técnica foram atividades de qualificação 

para os municípios referentes aos indicadores de desempenho do Previne

realizado junto aos municípios das principais dificuldades está os indicadores. E

da Diretoria e atividades da Assessoria Técnica com o CONASEMS

ear ações junto aos municípios, pois existiam muitas dúvidas em

nto e avaliação dos indicadores de desempenho do Previne Brasil. 

pela Diretoria a realização de Oficinas regionais para tratar do tema e apoiar os 

A Assessoria técnica então fez interlocução junto à coordenação de Atenção 

rimária da SES para que planejássemos as Oficinas Regionais - Indicadores de Desempenho do 

. Assim realizamos reuniões de Planejamento das Oficinas e 

org.br/ 

oficinas do Guia Orientador – 2021, foram 

realizadas no período 4 (quatro) Oficinas temáticas e também oficinas de monitoramento. Os 

Apresentação da situação atual da COVID-19 no estado: nº 

, comparativo do cenário atual com o ano 

Apresentação da situação atual dos óbitos por complicação das condições crônicas (CC) 

Oficina II sobre atenção à 

19 no estado: nº total de casos 

tes, comparando com 2019 e 2020, 

Municipio de Vila Rica e o 

sobre Atenção à Gestante com e sem covid-19; 

rosseguir com o apoio na 

de Mato Grosso para responder as demandas 

19 e demais agravos, com 

ênfase nas Condições Crônicas mais prevalentes, utilizando como instrumento o Guia Orientador 

a Rede de Atenção à Saúde, 4ª edição, especificamente na 

experiência exitosa de ações 

e o CONASS por meio das 

bre a RAS as Condições Crônicas; Oficina IV- sobre 

organização da RAS de SM para enfrentamento da 

experiência exitosa de ações decorrentes do Guia Municipio de Nova 

o Alinhamento da organização da RAS 

cuidando de si e do outro. As oficinas têm 

pelos participantes e sempre que há necessidade os temas são reorganizados 

Outra ação desencadeada pela Assessoria Técnica foram atividades de qualificação 

Previne Brasil, dentro o 

realizado junto aos municípios das principais dificuldades está os indicadores. Em 

com o CONASEMS,já se previa que 

ear ações junto aos municípios, pois existiam muitas dúvidas em relação 

do Previne Brasil. Desta forma foi 

Oficinas regionais para tratar do tema e apoiar os 

coordenação de Atenção 

Indicadores de Desempenho do 

lanejamento das Oficinas e contamos com a 
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participação doApoio Institucional do

participação dos Apoiadores do COSEMS e técnicos dos ERS/SES

Oficinas entre Junho e Agosto, que foram coordenadas pela Atenção Primária da SES 

aprofundando os 07 indicadores de Saúde,

Zoom.  

Dando continuidade ao processo formativo da equipe de Assessoria Técnica e 

Apoiadores, o COSEMS aderiu à proposta do 

ponderada para municípios que estavam com índices abaixo do preconizado, em nosso estado 

tínhamos quatro (04), porem para aproveitar ao máximo a Diretoria decidiu por realizar em dois 

(2) dias abrangendo os 141 municípios do estado. Assim a equipe organizou a reali

Oficina que contou ao todo com

com a Assessora Técnica 

momentos:Conceituação dos componentes novo modelo de financiamento

conceito e diretrizes de adscrição e

do cidadão nos sistemas de informação (

sistemas de Informação da AB e CNES

foi interativa num amplo espaço de debate e esclarecimentos. 

Encerrando o ciclo de 

apoiadores com subsídios práticos que estes realmente pudessem apoiar os município

melhorar os indicadores que em avaliação global estavam bem abaixo do ideal, foram realizadas 

em paralelo as ações elencadas 

parceria para que realizássemos uma Oficina com a equipe do CIA/CE (COSEMS Interativo 

Atualiza) considerando o trabalho desenvolvido pelo COSEMS/CE que apresentou resultados 

concretos na publicação dos indicadores de desempenho do 

assessoria técnica reuniu-se com o COSEMS/CEe iniciou o planejamento das ações para que 

encerrado este processo formativo os apoiadores pudessem iniciar as ações 

qualitativo e formativo junto aos municípios. Assim ficou organizada a realização de uma 

Oficina Presencial a ser realizada em setembro. 

No período compreendido o COSEMS por meio de sua Assessoria Técnica recebeu 

documento para adesão do Projeto “Fortalecimento do

integração da rede de atenção à saúde (Regionalização)”, no triênio 2021

PROADI através da Beneficência Portuguesa, a Assessoria 

duas técnicas como interlocut

estratégica municipal e estadual do SUS para a coordenação do processo de planejamento 
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nstitucional do DAB/MS neste processo. Nestas oficinas 

participação dos Apoiadores do COSEMS e técnicos dos ERS/SES. Realizamos assim três (03) 

Oficinas entre Junho e Agosto, que foram coordenadas pela Atenção Primária da SES 

aprofundando os 07 indicadores de Saúde, as oficinas ocorrem de forma remota pelo aplicativo 

Dando continuidade ao processo formativo da equipe de Assessoria Técnica e 

Apoiadores, o COSEMS aderiu à proposta do CONASEMS derealização 

para municípios que estavam com índices abaixo do preconizado, em nosso estado 

quatro (04), porem para aproveitar ao máximo a Diretoria decidiu por realizar em dois 

(2) dias abrangendo os 141 municípios do estado. Assim a equipe organizou a reali

Oficina que contou ao todo com a participação de 135 pessoas divididas em dois blocos 

 do CONASEMS Marcela Alvarenga. A programação 

Conceituação dos componentes novo modelo de financiamento

conceito e diretrizes de adscrição e capitação ponderada, Capitação ponderada método, 

do cidadão nos sistemas de informação (e-SUS AB e sistemas terceiros), 

sistemas de Informação da AB e CNES. A oficina teve avalição positiva pelos participantes

foi interativa num amplo espaço de debate e esclarecimentos.  

Encerrando o ciclo de qualificação de ações complementares para ofertas aos 

apoiadores com subsídios práticos que estes realmente pudessem apoiar os município

melhorar os indicadores que em avaliação global estavam bem abaixo do ideal, foram realizadas 

em paralelo as ações elencadas acima, reuniões com COSEMS/CE com intuito de estabelecer 

parceria para que realizássemos uma Oficina com a equipe do CIA/CE (COSEMS Interativo 

Atualiza) considerando o trabalho desenvolvido pelo COSEMS/CE que apresentou resultados 

os indicadores de desempenho do 1º quadrimestre de 2021. Assim, a

se com o COSEMS/CEe iniciou o planejamento das ações para que 

encerrado este processo formativo os apoiadores pudessem iniciar as ações 

vo e formativo junto aos municípios. Assim ficou organizada a realização de uma 

Oficina Presencial a ser realizada em setembro.  

No período compreendido o COSEMS por meio de sua Assessoria Técnica recebeu 

do Projeto “Fortalecimento dos Processos de Governança, organização e 

integração da rede de atenção à saúde (Regionalização)”, no triênio 2021

PROADI através da Beneficência Portuguesa, a Assessoria técnica passa a compor o projeto com 

duas técnicas como interlocutoras. O objetivo principal do projeto é fortalecer a gestão 

estratégica municipal e estadual do SUS para a coordenação do processo de planejamento 

org.br/ 

ste processo. Nestas oficinas contamos com a 

Realizamos assim três (03) 

Oficinas entre Junho e Agosto, que foram coordenadas pela Atenção Primária da SES 

as oficinas ocorrem de forma remota pelo aplicativo 

Dando continuidade ao processo formativo da equipe de Assessoria Técnica e 

derealização de oficina de captação 

para municípios que estavam com índices abaixo do preconizado, em nosso estado 

quatro (04), porem para aproveitar ao máximo a Diretoria decidiu por realizar em dois 

(2) dias abrangendo os 141 municípios do estado. Assim a equipe organizou a realização desta 

a participação de 135 pessoas divididas em dois blocos e contou 

A programação teve dois 

Conceituação dos componentes novo modelo de financiamento, Apresentação do 

, Capitação ponderada método, Cadastro 

SUS AB e sistemas terceiros), Navegação pelos 

positiva pelos participantes, pois 

qualificação de ações complementares para ofertas aos 

apoiadores com subsídios práticos que estes realmente pudessem apoiar os municípios a 

melhorar os indicadores que em avaliação global estavam bem abaixo do ideal, foram realizadas 

acima, reuniões com COSEMS/CE com intuito de estabelecer 

parceria para que realizássemos uma Oficina com a equipe do CIA/CE (COSEMS Interativo 

Atualiza) considerando o trabalho desenvolvido pelo COSEMS/CE que apresentou resultados 

1º quadrimestre de 2021. Assim, a 

se com o COSEMS/CEe iniciou o planejamento das ações para que 

encerrado este processo formativo os apoiadores pudessem iniciar as ações regionais de cunho 

vo e formativo junto aos municípios. Assim ficou organizada a realização de uma 

No período compreendido o COSEMS por meio de sua Assessoria Técnica recebeu 

s Processos de Governança, organização e 

integração da rede de atenção à saúde (Regionalização)”, no triênio 2021-2023 coordenado via 

técnica passa a compor o projeto com 

O objetivo principal do projeto é fortalecer a gestão 

estratégica municipal e estadual do SUS para a coordenação do processo de planejamento 
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regional integrado (PRI) e o aprimoramento da governança macrorregional do SUS. 

realizadas quatro (04 reuniões), onde houve apresentação da proposta do cronograma para 

execução do projeto com as respectivas etapas, apresentação de contextualização das 

macrorregiões do estado e a formação das equipes do grupo condutor estadual e dos grupos 

macrorregionais.  

A Assessoria Técnica também participou das Reuniões do COE/MT, 

em questão os temas mais debatidos foram: 

Nacional de Imunização – PNI e Plano Estadual de Imunização 

desses instrumentos e das pactuações em CIB/SES

gestores municipais, podendo ser penalizados pelos órgãos de controle que serão acionados, se 

houver atraso na aplicação da segunda dose 

prioritários pelos gestores locais. A SES também apresentou 

19, lançado pelo estado como forma de acompanhamento das doses aplicadas 

sobre como se encontra a vacinação nos municípios e

como primeira por vários municípios

reforçar nos municípios a importância de seguir as normativas. NO COE/MT também foi 

debatido a importância dos municípios con

serviços e da rede hospitalar com o avanço da vacinação. 

No período compreendido 

técnica de Regulação da CIB, 

reuniões semanais, pois foi um período marcado por 

comorbidades com um numero expressivo de óbitos, principalmente para cardiologia e neurologia, tendo 

leitos ociosos de UTI COVID

dimensionamento dos leitos.  Outra ação desenvolvida em paralelo pela assessoria técnica foi às reuniões 

periódicas com a equipe da Central de Regulação da capital co

municípios como forma de apoiar 

da capital, visando maior transparência nas ações e realmente 

aproximação da equipe junto aos municípios, t

urgência e emergência, houve pouco avanços, pois mesmo com as inúmeras reuniões, percebe

dificuldade da câmara técnica em operacionalizar as propostas sugeridas, período marcado por intensas 

reuniões.  

A Assessoria Técnica junto com a Direção executiva dialogou junto a SES/MT 

execução doPlano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid

Estadual de Operacionalização da vacinação contra a Covid

pactuações das resoluções. Entre Maio e Julho
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regional integrado (PRI) e o aprimoramento da governança macrorregional do SUS. 

euniões), onde houve apresentação da proposta do cronograma para 

execução do projeto com as respectivas etapas, apresentação de contextualização das 

macrorregiões do estado e a formação das equipes do grupo condutor estadual e dos grupos 

A Assessoria Técnica também participou das Reuniões do COE/MT, 

em questão os temas mais debatidos foram: a obrigatoriedade dos municípios 

PNI e Plano Estadual de Imunização – PEI e que o descumprim

desses instrumentos e das pactuações em CIB/SES-MT, acarretará em responsabilização dos 

gestores municipais, podendo ser penalizados pelos órgãos de controle que serão acionados, se 

so na aplicação da segunda dose da vacina, em face da mudança da orde

prioritários pelos gestores locais. A SES também apresentou as informações do painel COVID 

lançado pelo estado como forma de acompanhamento das doses aplicadas 

sobre como se encontra a vacinação nos municípios e as falhas na utilização da segunda dose, 

como primeira por vários municípios. O COSEMS neste período foi duramente cobrado para 

reforçar nos municípios a importância de seguir as normativas. NO COE/MT também foi 

debatido a importância dos municípios continuarem a testagem via RT-PCR e reorganização dos 

serviços e da rede hospitalar com o avanço da vacinação.  

No período compreendido a Assessoria técnica do COSEMS/MT que compõe a 

, propôs a retomada do debatepara acesso aos leitos

pois foi um período marcado por pacientes apresentando complicações

comorbidades com um numero expressivo de óbitos, principalmente para cardiologia e neurologia, tendo 

leitos ociosos de UTI COVID-19, onde foi solicitada pelo COSEMS uma reavaliação para 

Outra ação desenvolvida em paralelo pela assessoria técnica foi às reuniões 

periódicas com a equipe da Central de Regulação da capital co-gestora no processo que presta apoio

municípios como forma de apoiar o acesso a procedimentos eletivos, retomadospela

maior transparência nas ações e realmente garantir o acesso aos serviços, houve uma 

aproximação da equipe junto aos municípios, tornando o processo mais resolutivo. No que tange a 

urgência e emergência, houve pouco avanços, pois mesmo com as inúmeras reuniões, percebe

dificuldade da câmara técnica em operacionalizar as propostas sugeridas, período marcado por intensas 

A Assessoria Técnica junto com a Direção executiva dialogou junto a SES/MT 

Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid

Estadual de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19 no que se 

pactuações das resoluções. Entre Maio e Julho, realizamos reuniões Web com os gestores e 

org.br/ 

regional integrado (PRI) e o aprimoramento da governança macrorregional do SUS. Foram 

euniões), onde houve apresentação da proposta do cronograma para 

execução do projeto com as respectivas etapas, apresentação de contextualização das 

macrorregiões do estado e a formação das equipes do grupo condutor estadual e dos grupos 

A Assessoria Técnica também participou das Reuniões do COE/MT, no quadrimestre 

dos municípios cumprirem o Plano 

PEI e que o descumprimento 

MT, acarretará em responsabilização dos 

gestores municipais, podendo ser penalizados pelos órgãos de controle que serão acionados, se 

nça da ordem dos grupos 

as informações do painel COVID 

lançado pelo estado como forma de acompanhamento das doses aplicadas com detalhamento 

lização da segunda dose, 

. O COSEMS neste período foi duramente cobrado para 

reforçar nos municípios a importância de seguir as normativas. NO COE/MT também foi 

PCR e reorganização dos 

Assessoria técnica do COSEMS/MT que compõe a Câmara 

leitos de UTI GERAL, com 

pacientes apresentando complicações de outras 

comorbidades com um numero expressivo de óbitos, principalmente para cardiologia e neurologia, tendo 

onde foi solicitada pelo COSEMS uma reavaliação para 

Outra ação desenvolvida em paralelo pela assessoria técnica foi às reuniões 

gestora no processo que presta apoio aos 

o acesso a procedimentos eletivos, retomadospela central de regulação 

garantir o acesso aos serviços, houve uma 

ornando o processo mais resolutivo. No que tange a 

urgência e emergência, houve pouco avanços, pois mesmo com as inúmeras reuniões, percebe-se uma 

dificuldade da câmara técnica em operacionalizar as propostas sugeridas, período marcado por intensas 

A Assessoria Técnica junto com a Direção executiva dialogou junto a SES/MT sobre a 

Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19, Plano 

19 no que se referema seguir as 

, realizamos reuniões Web com os gestores e 
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apoiadores para debater especificamente o tema da imunização, 

alertando os gestores sobre a importância das 

obrigatoriamente registradas no Sistema do Programa Nacional de Imunização SI

conforme as normativas vigentes e ainda alerta aos gestores em seguir as normativas dispostas 

sobre os grupos prioritários, vários informativos for

Realizamos vários levantamentos via formulários a fim de apoiar os municípios que estavam 

com falta de D2 e ainda população subestimada. Realizamos uma força tarefa junto a SES 

paracorrigir as distorções  da cobe

grupo e por faixa etária estimada pelo ministério. 

em saúde passa ser ativada com reuniões periódicas. Foi pactuado em reunião de CIB que não 

seriam mais trabalhados doses por grupo, apenas por faixa etária

doses e ainda um esforço e reforço da Assessoria Técnica e Apoiadores dos municípios seguirem 

as normativas. Realizamos enquanto COSEMS

SES o equacionamentona distribuição de doses, para minimizar as diferenças, cons

população vacináveis, foi um quadrimestre de trabalho intenso no que diz respeito a

as diferenças para maior ou para menor e desta forma fa

contemplando os municípios que estavam

considerados de fronteira, população privada

positivo e com isso houve um avanço significativo em 

A equipe de Assessoria técnica 

influenza no estado tivesse um indicador mais positivo, apresentando em reunião de Diretoria os 

índices dos municípios.  

Dando continuidade às atividades da Assessoria Técnica houve participação ativa nos 

GT de Governança e Informação, de Vigilância em S

Atenção Básica, socializando as informações nos mais variados meios de comunicação. 

Assessoria Técnica participou também das Webs referentes ao SI

Comissão de Integração Ensino x Serviço/CIES/MT que teve como foco a retomada das reuniões 

periódicas e organização de um seminário estadual de Educação Perman

EPS,das reuniões ordinárias da Comissão de Coordenação Estadual do Programa Mais Médicos

CCE/MT, dentre as pautas estão os editais para reposição de vaga que se encontrava em aberto e 

ainda a prorrogações de ciclos. A equipe de Assessoria

mudanças que se tratam da validação da bolsa dos médicos devido ao problema no FORMSUS e 

realizou com os apoiadores o monitoramento mensal das validações da bolsa. 

quadrimestre passa a compor também o p

4E-mail: cosems@cosemsmt.orghttps://www.cosemsmt.org

apoiadores para debater especificamente o tema da imunização, foram vários encontros, 

alertando os gestores sobre a importância das informações das aplicaçõe

obrigatoriamente registradas no Sistema do Programa Nacional de Imunização SI

conforme as normativas vigentes e ainda alerta aos gestores em seguir as normativas dispostas 

oritários, vários informativos foram elaborados e direcionado aos municípios. 

Realizamos vários levantamentos via formulários a fim de apoiar os municípios que estavam 

com falta de D2 e ainda população subestimada. Realizamos uma força tarefa junto a SES 

paracorrigir as distorções  da cobertura de primeira dose segundo a população vacinável por 

grupo e por faixa etária estimada pelo ministério. Neste período a Câmara técnica de vigilância 

em saúde passa ser ativada com reuniões periódicas. Foi pactuado em reunião de CIB que não 

trabalhados doses por grupo, apenas por faixa etária, exceto 

doses e ainda um esforço e reforço da Assessoria Técnica e Apoiadores dos municípios seguirem 

as normativas. Realizamos enquanto COSEMS estudos sobre as remessa recebida

a distribuição de doses, para minimizar as diferenças, cons

população vacináveis, foi um quadrimestre de trabalho intenso no que diz respeito a

as diferenças para maior ou para menor e desta forma fazer as devidas equalizações, 

contemplando os municípios que estavam com déficit de doses, a exemplo: municípios 

considerados de fronteira, população privada de liberdade, e demais grupos, o trabalho foi 

positivo e com isso houve um avanço significativo em nosso estado quanto à cobertura vacinal. 

de Assessoria técnica também intensificou ações para que o índice de cobertura da 

sse um indicador mais positivo, apresentando em reunião de Diretoria os 

do continuidade às atividades da Assessoria Técnica houve participação ativa nos 

GT de Governança e Informação, de Vigilância em Saúde, coordenados pelo CONASEMS, GT 

o Básica, socializando as informações nos mais variados meios de comunicação. 

Assessoria Técnica participou também das Webs referentes ao SI-PNI, das reuniões ordinárias da 

Comissão de Integração Ensino x Serviço/CIES/MT que teve como foco a retomada das reuniões 

periódicas e organização de um seminário estadual de Educação Perman

das reuniões ordinárias da Comissão de Coordenação Estadual do Programa Mais Médicos

CCE/MT, dentre as pautas estão os editais para reposição de vaga que se encontrava em aberto e 

ainda a prorrogações de ciclos. A equipe de Assessoria Técnica também informou quanto às 

mudanças que se tratam da validação da bolsa dos médicos devido ao problema no FORMSUS e 

realizou com os apoiadores o monitoramento mensal das validações da bolsa. 

quadrimestre passa a compor também o projeto entre a FIOCRUZe o CONASEMS voltado

org.br/ 

foram vários encontros, 

informações das aplicações das vacinas serem 

obrigatoriamente registradas no Sistema do Programa Nacional de Imunização SI-PNI em 48h 

conforme as normativas vigentes e ainda alerta aos gestores em seguir as normativas dispostas 

am elaborados e direcionado aos municípios. 

Realizamos vários levantamentos via formulários a fim de apoiar os municípios que estavam 

com falta de D2 e ainda população subestimada. Realizamos uma força tarefa junto a SES 

rtura de primeira dose segundo a população vacinável por 

Neste período a Câmara técnica de vigilância 

em saúde passa ser ativada com reuniões periódicas. Foi pactuado em reunião de CIB que não 

 para efeito de segundas 

doses e ainda um esforço e reforço da Assessoria Técnica e Apoiadores dos municípios seguirem 

remessa recebidas para propor a 

a distribuição de doses, para minimizar as diferenças, considerando a 

população vacináveis, foi um quadrimestre de trabalho intenso no que diz respeito a identificar 

as devidas equalizações, 

com déficit de doses, a exemplo: municípios 

de liberdade, e demais grupos, o trabalho foi 

nosso estado quanto à cobertura vacinal. 

também intensificou ações para que o índice de cobertura da 

sse um indicador mais positivo, apresentando em reunião de Diretoria os 

do continuidade às atividades da Assessoria Técnica houve participação ativa nos 

aúde, coordenados pelo CONASEMS, GT 

o Básica, socializando as informações nos mais variados meios de comunicação. A 

das reuniões ordinárias da 

Comissão de Integração Ensino x Serviço/CIES/MT que teve como foco a retomada das reuniões 

periódicas e organização de um seminário estadual de Educação Permanente e Mostra de 

das reuniões ordinárias da Comissão de Coordenação Estadual do Programa Mais Médicos- 

CCE/MT, dentre as pautas estão os editais para reposição de vaga que se encontrava em aberto e 

Técnica também informou quanto às 

mudanças que se tratam da validação da bolsa dos médicos devido ao problema no FORMSUS e 

realizou com os apoiadores o monitoramento mensal das validações da bolsa. A Assessoria neste 

e o CONASEMS voltado para 
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o desenvolvimento de Comunidades de Práticas para 

da COVID-19 em todo o território nacional, o projeto tem como objetivo: 

compartilhamento de experiências

com Mediadores centrais e Mediação dos espaços de debate, neste quadrimestre ocorreu somente 

uma reunião. Outra ação que a Assessoria passa a compor é o

do IPADS e Conasems, osencontros 

nos estados do norte e centro

Outra ação realizada pela Assessoria foi à participação das reuniões dos Grupos 

condutores do PLANIFICASUS, onde apresentação e discussão so

expansão do Planifica no estado com reuniões semana

viabilidade de execução da proposta, construção metodológica da proposta, principais facilidades 

e fragilidades no processo de expansão no es

região sul do estado.  

A Assessoria técnica socializou as 

publicadas via LEGISCOSEMS

whatssapp.  A Assessoria técnica 

subsidiar tecnicamente os municípios nas mais variadas demandas que dizem respeito à gestão e 

operacionalização do SUS.  

No quadrimestre em questão 

realização das Reuniões de Diretoria, sendo 

utilizando a licença disponibilizada pelo CONASEMS

tal.Houve uma reunião de Diretoria itinerante na cidade de SIN

reuniões neste quadrimestre foram à socialização

ao COVID – 19: informações, 

socialização dos trabalhos dos grupos, 

indicadores de desempenho do Previne Brasil, cirurgias eletivas, sendo estas pautas permanentes 

nas reuniões de Diretoria deste quadrimestre.

Neste período a Assessoria técnica 

Executiva com o objetivo de realizar avaliação do processo trabalho técnico e institucional, onde 

foi identificada a necessidade d

bem como da própria Diretoria Executiva. Foram realizadas revisão do Plano de trabalho e 

reordenamento das ações do COSEMS. A Secretaria Executiva realizou reuniões temáticas com 

a equipe de Assessoria técnica e Apoiadores sobre o processo de desenvolvimento institucional

abordando os temas como: papel e atribuições da Assessoria, Apoiadores, Diretoria e atuação 
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de Comunidades de Práticas para Populações Vulnerabilizadas no Contexto 

19 em todo o território nacional, o projeto tem como objetivo: 

ompartilhamento de experiências, cadastro de colaboradores e de experiências,

e Mediação dos espaços de debate, neste quadrimestre ocorreu somente 

uma reunião. Outra ação que a Assessoria passa a compor é o Projeto Hub Covid é uma par

encontros tem ocorrido quinzenais com foco nas ações do COVID

nos estados do norte e centro-oeste.  

Outra ação realizada pela Assessoria foi à participação das reuniões dos Grupos 

condutores do PLANIFICASUS, onde apresentação e discussão sobre a realização da II etapa e 

expansão do Planifica no estado com reuniões semanais para implantação da proposta, 

viabilidade de execução da proposta, construção metodológica da proposta, principais facilidades 

e fragilidades no processo de expansão no estado, com avaliações continuas do execução na 

A Assessoria técnica socializou as matérias legislativas nacionais e estad

publicadas via LEGISCOSEMS hospedada no site, e ainda encaminhadas via e

whatssapp.  A Assessoria técnica produziu notas técnicas e informativas 

subsidiar tecnicamente os municípios nas mais variadas demandas que dizem respeito à gestão e 

 

o quadrimestre em questão a assessoria técnica do COSEMS/MT organizou a 

realização das Reuniões de Diretoria, sendo realizadas de formahibrida 

disponibilizada pelo CONASEMS e presencial em espaço locado para 

tal.Houve uma reunião de Diretoria itinerante na cidade de SINOP. Os temas recorrentes nas 

reuniões neste quadrimestre foram à socialização e contextualização das açõ

nformações, alertas sobre a vacinação, atualização do Plano de Contingência

ização dos trabalhos dos grupos, prazos de entrega dos instrumentos de gestão, regulação, 

indicadores de desempenho do Previne Brasil, cirurgias eletivas, sendo estas pautas permanentes 

e Diretoria deste quadrimestre. 

Neste período a Assessoria técnica realizou reunião de trabalho com a Diretoria 

com o objetivo de realizar avaliação do processo trabalho técnico e institucional, onde 

foi identificada a necessidade de rever o “atuar” da equipe de Assessoria Técnica e Apoiadores, 

bem como da própria Diretoria Executiva. Foram realizadas revisão do Plano de trabalho e 

reordenamento das ações do COSEMS. A Secretaria Executiva realizou reuniões temáticas com 

ssessoria técnica e Apoiadores sobre o processo de desenvolvimento institucional

abordando os temas como: papel e atribuições da Assessoria, Apoiadores, Diretoria e atuação 

org.br/ 

Populações Vulnerabilizadas no Contexto 

19 em todo o território nacional, o projeto tem como objetivo: mobilização e 

colaboradores e de experiências, Interlocução 

e Mediação dos espaços de debate, neste quadrimestre ocorreu somente 

Projeto Hub Covid é uma parceria 

com foco nas ações do COVID-19 

Outra ação realizada pela Assessoria foi à participação das reuniões dos Grupos 

bre a realização da II etapa e 

is para implantação da proposta, 

viabilidade de execução da proposta, construção metodológica da proposta, principais facilidades 

tado, com avaliações continuas do execução na 

matérias legislativas nacionais e estaduais 

hospedada no site, e ainda encaminhadas via e-mails e 

produziu notas técnicas e informativas neste quadrimestre para 

subsidiar tecnicamente os municípios nas mais variadas demandas que dizem respeito à gestão e 

a assessoria técnica do COSEMS/MT organizou a 

hibrida pela plataforma Zoom 

e presencial em espaço locado para 

s temas recorrentes nas 

ontextualização das ações de enfrentamento 

tualização do Plano de Contingência, 

ega dos instrumentos de gestão, regulação, 

indicadores de desempenho do Previne Brasil, cirurgias eletivas, sendo estas pautas permanentes 

reunião de trabalho com a Diretoria 

com o objetivo de realizar avaliação do processo trabalho técnico e institucional, onde 

e rever o “atuar” da equipe de Assessoria Técnica e Apoiadores, 

bem como da própria Diretoria Executiva. Foram realizadas revisão do Plano de trabalho e 

reordenamento das ações do COSEMS. A Secretaria Executiva realizou reuniões temáticas com 

ssessoria técnica e Apoiadores sobre o processo de desenvolvimento institucional, 

abordando os temas como: papel e atribuições da Assessoria, Apoiadores, Diretoria e atuação 
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nos mais diversos espaços. Esse trabalho resultou na realização de Oficina para ab

com contratação de facilitação externa para que o COSEMS possa cumprir sua missão 

institucional. O momento proporcionou avaliar as ações v

ações programadas para serem desenvolvidas no próximo quadrimestre. 

Destacamos o papel articulador e mediador exercido pelo COSEMS

Assessoria Técnica, para superação de conflitos de relação de poder, entre a SES e municípios, 

principalmente com os de maior porte. 

em reuniões que a Assessoria técnica participou, 

processo de negociação junto aos municípios de Rondonópolis referente 

PLANIFICASUS e do município de

das habilitações de leitos de urgência

Assim, todas as ações elencadas acima, as iniciativas, 

desenvolvidos pelo COSEMS/MT

pela Diretoria, articulados com vistas à promoção de resultados 

quantitativos, com o objetivo de 

impactos no fortalecimento da gestão municipal para que os municípios garantam saúde 

cumpram sua responsabilidade sanitária.

4.2 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE 
 

O COSEMS/MTcontinuou

estratégias: atender os municípios com as informações técnicas de saúde, principalmente sobre a 

COVID-19 e vacinação, e também apresentar para o público interno o que é o COSEMS/MT.

 A Assessoria de Comunicação continuou com a investir em endomarketing, continuando 

com os posts para as redes sociais (Facebook, I

da equipe de Diretoria.  

A Assessoria de comunicação pensando em facilitar o acesso 

mudança de hospedagem do desenvolvedor do web site que foi aprovado pela Diretoria. Neste 

quadrimestre o foco foi planejar este novo formato e sua

A Assessoria tem produzido 

cabendo ao site às informações mais técnicas e também as atualizações das resoluções. Nesse 

ponto a estratégia do COSEMS

gestores e equipes. 

Como medida de respaldo aos municípios no momento conturbado e com muitas 

atualizações que enfrentamos, a equipe optou por “destrinchar” as informações das resoluções, 
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nos mais diversos espaços. Esse trabalho resultou na realização de Oficina para ab

com contratação de facilitação externa para que o COSEMS possa cumprir sua missão 

O momento proporcionou avaliar as ações visando boas práticas de gestão, com 

serem desenvolvidas no próximo quadrimestre.  

o papel articulador e mediador exercido pelo COSEMS

, para superação de conflitos de relação de poder, entre a SES e municípios, 

principalmente com os de maior porte. O COSEMS promoveu ações de interações e 

em reuniões que a Assessoria técnica participou, visando a assegurar a gestão solidária, 

processo de negociação junto aos municípios de Rondonópolis referente 

e do município de Cuiabá que é capital e precisou de med

de leitos de urgência e emergência. 

Assim, todas as ações elencadas acima, as iniciativas, reuniões, 

COSEMS/MT, foram pautados nos marcos legais e constitutivos, v

retoria, articulados com vistas à promoção de resultados 

com o objetivo de cumprirmos nossa missão institucional e que 

impactos no fortalecimento da gestão municipal para que os municípios garantam saúde 

cumpram sua responsabilidade sanitária. 

4.2 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

continuou neste quadrimestre com o trabalho

estratégias: atender os municípios com as informações técnicas de saúde, principalmente sobre a 

e vacinação, e também apresentar para o público interno o que é o COSEMS/MT.

A Assessoria de Comunicação continuou com a investir em endomarketing, continuando 

ra as redes sociais (Facebook, Instagram e whatssapp) aprese

A Assessoria de comunicação pensando em facilitar o acesso às

mudança de hospedagem do desenvolvedor do web site que foi aprovado pela Diretoria. Neste 

quadrimestre o foco foi planejar este novo formato e sua transição.  

Assessoria tem produzido uma comunicação mais descontraída, com memes e gifs, 

informações mais técnicas e também as atualizações das resoluções. Nesse 

COSEMS/MT se pauta em oferecer uma informação de 

Como medida de respaldo aos municípios no momento conturbado e com muitas 

atualizações que enfrentamos, a equipe optou por “destrinchar” as informações das resoluções, 

org.br/ 

nos mais diversos espaços. Esse trabalho resultou na realização de Oficina para abordar o tema 

com contratação de facilitação externa para que o COSEMS possa cumprir sua missão 

práticas de gestão, com 

 

o papel articulador e mediador exercido pelo COSEMS por meio da 

, para superação de conflitos de relação de poder, entre a SES e municípios, 

COSEMS promoveu ações de interações e negociações 

a assegurar a gestão solidária, com 

processo de negociação junto aos municípios de Rondonópolis referente às ações do 

que é capital e precisou de mediação nas questões 

reuniões, processos de trabalho 

s marcos legais e constitutivos, validados 

retoria, articulados com vistas à promoção de resultados tantos qualitativos e 

cumprirmos nossa missão institucional e que promovam 

impactos no fortalecimento da gestão municipal para que os municípios garantam saúde 

trabalhono foco em duas 

estratégias: atender os municípios com as informações técnicas de saúde, principalmente sobre a 

e vacinação, e também apresentar para o público interno o que é o COSEMS/MT. 

A Assessoria de Comunicação continuou com a investir em endomarketing, continuando 

) apresentando os membros 

às informações propôs a 

mudança de hospedagem do desenvolvedor do web site que foi aprovado pela Diretoria. Neste 

uma comunicação mais descontraída, com memes e gifs, 

informações mais técnicas e também as atualizações das resoluções. Nesse 

/MT se pauta em oferecer uma informação de qualidade aos 

Como medida de respaldo aos municípios no momento conturbado e com muitas 

atualizações que enfrentamos, a equipe optou por “destrinchar” as informações das resoluções, 
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apresentando de forma mais incisiva e didática os pontos que deveriam ser observados por meio 

de posts padrões. Além disso, o 

como forma de dar voz e representatividade aos gestores, essas notas, i

espaço especial no site. 

Nesse quadrimestre o 

municípios do estado, o que se apresentou como uma boa oportunidade, uma vez que amplia a 

visibilidade do Conselho e também amp

permanecem dando muito resultado, e uma delas é o clipping, que traz um resumo das principais 

ações de saúde das equipes dos municípios. O clipping tem ganhado tanto alcance que os 

profissionais têm se mobilizado para encaminhar as fotos/vídeos e um resumo da ação. Alguns

clippings têm reunido mais de 5

articulou visando potencializar a mobilização dos secretáriosmunicipais de saúde em torno das 

pautas prioritárias da gestão do SUS, bemcomo viabilizar a participação dos gestores e 

profissionais de saúde nas 

promoveram a disseminação de informações de caráter institucional, informativo e de

técnicas aos gestores. 

4.3 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 
 

A Diretoria Executiva do COSEMS/MT cumpre agendas na sede do Conselho 

periodicamente para reuniões com a equipe técnica, com os demais membros da Diretoria, 

acompanhando e deliberando sobre

reuniões mensais e outras advindas dos gestores, bem como representando o COSEMS/MT 

nos diversos espaços em prol e defesa dos interesses dos 141 municípios. 

Destacamos que no período 

Executiva em todas as reuniões 

na sede do COSEMS para coordenar as reuniões, principalmente o Presidente do COSEMS. 

O Presidente e a 2º Vice

Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) 

compreendido com pautas sobre as pactuaç

recursos financeiros destinados aos municípios

Projetos PROADI – Triênio 2021/2023

Colaborativa, Cenário Vigilância em Saúde e Vacinas, Ce

principais temas. A Diretoria executiva por meio do Presidente solicitou apoio do 

CONASEMS nas reuniões de Diretoria de Junho e Julho para tratar de encaminhamentos 

estaduais de grupos prioritários relacionados 
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apresentando de forma mais incisiva e didática os pontos que deveriam ser observados por meio 

de posts padrões. Além disso, o COSEMS/MT investiu muito na produção de notas informativas 

como forma de dar voz e representatividade aos gestores, essas notas, inclusive, receberam um 

Nesse quadrimestre o COSEMS/MT se tornou fonte para mídia como representação dos 

municípios do estado, o que se apresentou como uma boa oportunidade, uma vez que amplia a 

visibilidade do Conselho e também amplia as vozes emitidas por ele. Algumas estratégias 

permanecem dando muito resultado, e uma delas é o clipping, que traz um resumo das principais 

ações de saúde das equipes dos municípios. O clipping tem ganhado tanto alcance que os 

ilizado para encaminhar as fotos/vídeos e um resumo da ação. Alguns

clippings têm reunido mais de 50 ações.O processo de trabalho da Assessoria de Comunicação 

visando potencializar a mobilização dos secretáriosmunicipais de saúde em torno das 

pautas prioritárias da gestão do SUS, bemcomo viabilizar a participação dos gestores e 

profissionais de saúde nas atividades promovidas pela COSEMS. As ações de comunicação 

a disseminação de informações de caráter institucional, informativo e de

4.3 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS  

A Diretoria Executiva do COSEMS/MT cumpre agendas na sede do Conselho 

periodicamente para reuniões com a equipe técnica, com os demais membros da Diretoria, 

acompanhando e deliberando sobre as questões postas e oriundas das demandas discutidas nas 

reuniões mensais e outras advindas dos gestores, bem como representando o COSEMS/MT 

nos diversos espaços em prol e defesa dos interesses dos 141 municípios. 

Destacamos que no período compreendido contamos com a presença da Diretoria 

m todas as reuniões de Diretoria e CIB realizadas, estes sempre se fa

EMS para coordenar as reuniões, principalmente o Presidente do COSEMS. 

e a 2º Vice-presidente marcaram presença na conferência

Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) realizadas via WEB no 

com pautas sobre as pactuações nacionais referentes ao cenário COVID

inados aos municípios, manutenção dos leitos de UTI, KIT 

Triênio 2021/2023 principalmente a transição do Projeto Rede 

Cenário Vigilância em Saúde e Vacinas, Cenário Saúde 

toria executiva por meio do Presidente solicitou apoio do 

SEMS nas reuniões de Diretoria de Junho e Julho para tratar de encaminhamentos 

de grupos prioritários relacionados às gestantes e puérperas, profissionais da 

org.br/ 

apresentando de forma mais incisiva e didática os pontos que deveriam ser observados por meio 

/MT investiu muito na produção de notas informativas 

nclusive, receberam um 

/MT se tornou fonte para mídia como representação dos 

municípios do estado, o que se apresentou como uma boa oportunidade, uma vez que amplia a 

lia as vozes emitidas por ele. Algumas estratégias 

permanecem dando muito resultado, e uma delas é o clipping, que traz um resumo das principais 

ações de saúde das equipes dos municípios. O clipping tem ganhado tanto alcance que os 

ilizado para encaminhar as fotos/vídeos e um resumo da ação. Alguns 

de trabalho da Assessoria de Comunicação se 

visando potencializar a mobilização dos secretáriosmunicipais de saúde em torno das 

pautas prioritárias da gestão do SUS, bemcomo viabilizar a participação dos gestores e 

As ações de comunicação 

a disseminação de informações de caráter institucional, informativo e deorientações 

A Diretoria Executiva do COSEMS/MT cumpre agendas na sede do Conselho 

periodicamente para reuniões com a equipe técnica, com os demais membros da Diretoria, 

as questões postas e oriundas das demandas discutidas nas 

reuniões mensais e outras advindas dos gestores, bem como representando o COSEMS/MT 

nos diversos espaços em prol e defesa dos interesses dos 141 municípios.  

mos com a presença da Diretoria 

estes sempre se fazem presentes 

EMS para coordenar as reuniões, principalmente o Presidente do COSEMS.  

na conferência do Conselho 

via WEB no período 

ões nacionais referentes ao cenário COVID-19, 

leitos de UTI, KIT intubação, 

principalmente a transição do Projeto Rede 

nário Saúde Digital, sendo os 

toria executiva por meio do Presidente solicitou apoio do 

SEMS nas reuniões de Diretoria de Junho e Julho para tratar de encaminhamentos 

gestantes e puérperas, profissionais da 
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educação, trabalhadores da indústria, pois foram os gru

nosso estado.  

O Presidente do COSEMS participou no quadrimestre de agendas periódicas com a 

Gestão da SES/MT para debater a retomada e execução das Cirurgias, as reuniões tinham como 

objetivo debater as ações e conduções estratégicas de alinhamento 

retomada das cirurgias, na oportunidade, a SES apresentou o Programa Mais MT Cirurgia para 

impulsionar a realização das cirurgias. O programa precisou ser realinhado por 

problemas na elaboração do projeto e para que os municípios pudessem de fato ter acesso ao 

recurso disponibilizado pelo estado, desta forma esta pauta ocupou de forma significativa a 

agenda da Diretoria Executiva e do Conselho deliberativo. 

Outra pauta no período delimitado

discussões dos Leitos COVID

equipamentos para manutenção dos serviços, 

queda nos casos de contaminação da COVID

A Pauta da imunização ocupou lugar de destaque na agenda institucional da Diretoria 

Executiva. O Presidente, 1ª Vice Presidente e 1º Secretário, 

Gestão da SES mensalmente, de forma remota e presencial, 

população vacinável, considerando a população estimada

estado tivemos vários cenários, tanto de população há menor como há maior, e, 

municípios que necessitava de correção de informações lançadas não Painel Interativo

pela da SES que apresentavam erros quanto às informações lançadas

comparado ao LOCALIZA SUS, sendo este último à fonte oficial de informa

nas reuniões realizadas a SES realizou as atualizações no 

COSEMS onde a partir de entãoos municípios podem 

faixa etária, por resolução com as correções solicitadas.

Executiva na figura do Presidente que foi acionado para participar de reuniões da Assembleia 

Legislativa de modo a esclarecer a pactuação dos grupos conforme normativas e atualizações do 

PNO/MS. O Presidente concedeu 

sendo o COSEMS destaque na mídia

Outra agenda institucional presente neste quadrimestre foram

junto a Presidência da Associação Matogrossense dos municípios

Público e Prefeitos,que teve como pauta o retorno às aulas no estado. Ao todo foram realizadas 

três (03) reuniões, que contou com a presença do Presidente do COSEMS, as reuniões tiveram 

comoobjetivo o planejamento dos municípios no ret
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indústria, pois foram os grupos que mais tivemos problemas em 

O Presidente do COSEMS participou no quadrimestre de agendas periódicas com a 

Gestão da SES/MT para debater a retomada e execução das Cirurgias, as reuniões tinham como 

debater as ações e conduções estratégicas de alinhamento para execução da 

retomada das cirurgias, na oportunidade, a SES apresentou o Programa Mais MT Cirurgia para 

impulsionar a realização das cirurgias. O programa precisou ser realinhado por 

problemas na elaboração do projeto e para que os municípios pudessem de fato ter acesso ao 

recurso disponibilizado pelo estado, desta forma esta pauta ocupou de forma significativa a 

agenda da Diretoria Executiva e do Conselho deliberativo.  

no período delimitado que requereu ações mais intensificadas foram 

Leitos COVID- clínicos e UTI’s, o fluxo da regulação de acesso, insumos e 

equipamentos para manutenção dos serviços, uma vez que o cenário estava mais positivo co

queda nos casos de contaminação da COVID-19.  

A Pauta da imunização ocupou lugar de destaque na agenda institucional da Diretoria 

, 1ª Vice Presidente e 1º Secretário, neste quadrimes

mensalmente, de forma remota e presencial, para corrigir

nsiderando a população estimada pelo MS, subestimada

estado tivemos vários cenários, tanto de população há menor como há maior, e, 

municípios que necessitava de correção de informações lançadas não Painel Interativo

da SES que apresentavam erros quanto às informações lançadas

comparado ao LOCALIZA SUS, sendo este último à fonte oficial de informa

a SES realizou as atualizações no painel, conforme solicitação do 

COSEMS onde a partir de entãoos municípios podem consultar doses recebidas, por grupo, por 

faixa etária, por resolução com as correções solicitadas. Destacamos aqui a atuação da Diretoria 

Executiva na figura do Presidente que foi acionado para participar de reuniões da Assembleia 

Legislativa de modo a esclarecer a pactuação dos grupos conforme normativas e atualizações do 

oncedeu entrevistas em vários veículos de comunicação estaduais, 

sendo o COSEMS destaque na mídia neste período.  

Outra agenda institucional presente neste quadrimestre foram

junto a Presidência da Associação Matogrossense dos municípios- AMM

que teve como pauta o retorno às aulas no estado. Ao todo foram realizadas 

, que contou com a presença do Presidente do COSEMS, as reuniões tiveram 

o planejamento dos municípios no retorno das atividades da educação. 

org.br/ 

pos que mais tivemos problemas em 

O Presidente do COSEMS participou no quadrimestre de agendas periódicas com a 

Gestão da SES/MT para debater a retomada e execução das Cirurgias, as reuniões tinham como 

para execução da proposta de 

retomada das cirurgias, na oportunidade, a SES apresentou o Programa Mais MT Cirurgia para 

impulsionar a realização das cirurgias. O programa precisou ser realinhado por apresentar 

problemas na elaboração do projeto e para que os municípios pudessem de fato ter acesso ao 

recurso disponibilizado pelo estado, desta forma esta pauta ocupou de forma significativa a 

que requereu ações mais intensificadas foram às 

fluxo da regulação de acesso, insumos e 

uma vez que o cenário estava mais positivo com 

A Pauta da imunização ocupou lugar de destaque na agenda institucional da Diretoria 

neste quadrimestre se reuniu com a 

para corrigir a cobertura real da 

, subestimada, pois em nosso 

estado tivemos vários cenários, tanto de população há menor como há maior, e, ainda aqueles 

municípios que necessitava de correção de informações lançadas não Painel Interativo produzido 

da SES que apresentavam erros quanto às informações lançadas, principalmente se 

comparado ao LOCALIZA SUS, sendo este último à fonte oficial de informações.Desta forma 

, conforme solicitação do 

consultar doses recebidas, por grupo, por 

Destacamos aqui a atuação da Diretoria 

Executiva na figura do Presidente que foi acionado para participar de reuniões da Assembleia 

Legislativa de modo a esclarecer a pactuação dos grupos conforme normativas e atualizações do 

entrevistas em vários veículos de comunicação estaduais, 

Outra agenda institucional presente neste quadrimestre foramàs reuniões realizadas 

AMM, SINTEP, Ministério 

que teve como pauta o retorno às aulas no estado. Ao todo foram realizadas 

, que contou com a presença do Presidente do COSEMS, as reuniões tiveram 

orno das atividades da educação.  
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O Presidente do COSEMS cumpriu agenda em Brasília para acompanhar a posse da 

Nova Diretoria do CONASEMS eleita para biênio 2021

acompanhar a posse do representante do COSEMS/MT Secretário do 

na nova composição do CONASEMS fazendo parte do Conselho Fiscal e assim, nosso 

representante passa a participar das reuniões de Diretoria do Conselho Nacional, apoiando e 

contribuindo com a execução das ações do COSEMS no estado. 

A Diretoria Executiva acompanhou ativamente o processo de mudança do Projeto Rede 

Colaborativa que no quadrimestre apresentou várias mudanças, 

Facilitador, a permanência do Coordenador e ainda mudanças relacionadas à gestão 

administrativas e financeiras de execução do projeto. A Diretoria conduziu avaliação das ações 

do Apoio num dialogo com a Diretoria e Apoiadores com objetivo de reconduzir o processo para 

que as ações do apoio tenham impacto efetivo nas ações do COSEMS. Neste 

também tomou a decisão de equalizar o pagamento dos apoiadores onde todos passam a receber 

os mesmos valores, sendo a complementação feita com recursos próprios do COSEMS. 

A Diretoria Executiva coordenou a realização das qualificações 

Assessoria Técnica e Apoiadores 

Ponderada, Reorganização do Processo de Desenvolvimento Institucional, intensificando o 

dialoga com todos os atores que operacionalizam as ações do COSEMS nos 

espaços.  

A Diretoria realizou neste período avaliação de atuação da Assessoria Técnica, este 

processo foi conduzido pelo Presidente e

permanentes e capacitação para que o COSEMS atue p

seu estatuto.  

 

4.4 ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO (
Ação nas Regiões de Mato Grosso
 

Considerando que o Projeto Rede Colaborativa/ Apoiadores Regionais tem como 

objetivo apoiar e fortalecer o processo de regionalização no estado para cooperar de forma 

permanente com os gestores municipais de saúde na formulação e implementação da política 

saúde, planejamento, controle e avaliação. 

Considerando as atribuições do apoiador que deve participar presencial nos Encontro

Nacionais promovidos pelo HAOC/CONASEMS, nas Oficinas/ Seminários realizados em 

Cuiabá, na Região e fora do estado, sempre q

Projeto e comparecer presencialmente às reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da 

4E-mail: cosems@cosemsmt.orghttps://www.cosemsmt.org

O Presidente do COSEMS cumpriu agenda em Brasília para acompanhar a posse da 

Nova Diretoria do CONASEMS eleita para biênio 2021-2023 e na ocasião apresentar e 

acompanhar a posse do representante do COSEMS/MT Secretário do municipio de Dom Aquino 

na nova composição do CONASEMS fazendo parte do Conselho Fiscal e assim, nosso 

representante passa a participar das reuniões de Diretoria do Conselho Nacional, apoiando e 

contribuindo com a execução das ações do COSEMS no estado.  

Diretoria Executiva acompanhou ativamente o processo de mudança do Projeto Rede 

Colaborativa que no quadrimestre apresentou várias mudanças, sendo realizada a seleção do 

Facilitador, a permanência do Coordenador e ainda mudanças relacionadas à gestão 

nistrativas e financeiras de execução do projeto. A Diretoria conduziu avaliação das ações 

do Apoio num dialogo com a Diretoria e Apoiadores com objetivo de reconduzir o processo para 

que as ações do apoio tenham impacto efetivo nas ações do COSEMS. Neste 

também tomou a decisão de equalizar o pagamento dos apoiadores onde todos passam a receber 

os mesmos valores, sendo a complementação feita com recursos próprios do COSEMS. 

A Diretoria Executiva coordenou a realização das qualificações 

Assessoria Técnica e Apoiadores no que diz respeito à Oficina do DIGISUS, Capitação 

Reorganização do Processo de Desenvolvimento Institucional, intensificando o 

com todos os atores que operacionalizam as ações do COSEMS nos 

A Diretoria realizou neste período avaliação de atuação da Assessoria Técnica, este 

processo foi conduzido pelo Presidente e o 1º Secretário, onde a proposta foi realizar 

e capacitação para que o COSEMS atue para concretizar os objetivos propostos em 

APOIO À GESTÃO (Projeto Rede Colaborativa/Apoiadores
Ação nas Regiões de Mato Grosso) 

Considerando que o Projeto Rede Colaborativa/ Apoiadores Regionais tem como 

objetivo apoiar e fortalecer o processo de regionalização no estado para cooperar de forma 

permanente com os gestores municipais de saúde na formulação e implementação da política 

saúde, planejamento, controle e avaliação.  

Considerando as atribuições do apoiador que deve participar presencial nos Encontro

Nacionais promovidos pelo HAOC/CONASEMS, nas Oficinas/ Seminários realizados em 

Cuiabá, na Região e fora do estado, sempre que acionados pelo COSEMS/MT/Coordenação do 

omparecer presencialmente às reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da 

org.br/ 

O Presidente do COSEMS cumpriu agenda em Brasília para acompanhar a posse da 

2023 e na ocasião apresentar e 

municipio de Dom Aquino 

na nova composição do CONASEMS fazendo parte do Conselho Fiscal e assim, nosso 

representante passa a participar das reuniões de Diretoria do Conselho Nacional, apoiando e 

Diretoria Executiva acompanhou ativamente o processo de mudança do Projeto Rede 

sendo realizada a seleção do 

Facilitador, a permanência do Coordenador e ainda mudanças relacionadas à gestão 

nistrativas e financeiras de execução do projeto. A Diretoria conduziu avaliação das ações 

do Apoio num dialogo com a Diretoria e Apoiadores com objetivo de reconduzir o processo para 

que as ações do apoio tenham impacto efetivo nas ações do COSEMS. Neste sentido a Diretoria 

também tomou a decisão de equalizar o pagamento dos apoiadores onde todos passam a receber 

os mesmos valores, sendo a complementação feita com recursos próprios do COSEMS.  

A Diretoria Executiva coordenou a realização das qualificações da equipe de 

no que diz respeito à Oficina do DIGISUS, Capitação 

Reorganização do Processo de Desenvolvimento Institucional, intensificando o 

com todos os atores que operacionalizam as ações do COSEMS nos mais variados 

A Diretoria realizou neste período avaliação de atuação da Assessoria Técnica, este 

Secretário, onde a proposta foi realizar avaliações 

ara concretizar os objetivos propostos em 

Rede Colaborativa/Apoiadores em 

Considerando que o Projeto Rede Colaborativa/ Apoiadores Regionais tem como 

objetivo apoiar e fortalecer o processo de regionalização no estado para cooperar de forma 

permanente com os gestores municipais de saúde na formulação e implementação da política de 

Considerando as atribuições do apoiador que deve participar presencial nos Encontros 

Nacionais promovidos pelo HAOC/CONASEMS, nas Oficinas/ Seminários realizados em 

ue acionados pelo COSEMS/MT/Coordenação do 

omparecer presencialmente às reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da 
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Comissão Intergestores Regional (CIR) e do Colegiado de Gestão Regional (CGM)na Região.

Destacamos que no período que 

prestaram apoio aos gestores municipais de saúde, através de meios eletrônicos (e

e outras fontes de comunicação, conforme as demandas da saúde direcionadas pelo município ao 

apoiador regional. A disseminação de informações e as ações do apoio se tornaram fundamentais 

para o fortalecimento da gestão municipal. 

Os apoiadores realizaram periodicamente acolhimento aos novos gestores, neste 

quadrimestre houve troca significativa de secretários/

formativo e de ações intensificadas, principalmente na região da baixada cuiabana, região sul 

mato-grossense e centro norte. Houve também troca de Representação do COSEMS Regional, 

nestas regiões percebe-se uma fragil

funções, pois os gestores ainda não tem clareza do papel e das atribuições de ser 

Destacamos que todos participaram no quadrimestre em questão, das Reuniões de Comissão 

Intergestora Regional – CIR, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e Comissã

Bipartite – CIB e alguns participaram de comissões regionais como CAC (Comissão de 

Acompanhamento de Contratualização).  

Neste quadrimestre os movimentos do apoio tiveram foco nas 

da vacinação contra COVID 

doses faltantes D2 para completar o esquema vacinal, das doses de vacinas para os grupos com 

comorbidades. Outro ponto que exigiu bastante at

técnicas da APS refere-se à campanha de vacinação de Influenza 

para atualização dos registros de doses aplicadas na campanha vacinação 

de informação SIPNI em tempo oportuno

No mês de maio e junho, segundo os relatórios mensais do apoio, observa

parte das atividades executadas em âmbito regional foram remotas,

isolamento social, o que evidenciou muitas abstenções nas reun

dificuldades para obter a devolutiva dos municípios frente as demandas solicitadas, ocasionando 

ações repetidas e grande mobilização para pequenos resultados. O argumento dos gestores foi 

rotina gerada pela pandemia que foi est

apontam em sua grande maioria que os gestores apesar das circunstâncias da Pandemia ans

que as discussões de CIR e CGM sejam 

interrompido durante a realização das reuniões.

agosto onde as reuniões passam a ser em sua grande maioria presencial uma notória mudança na 

participação dos gestores nos espaços de discussão colegiada, tendo uma maior participaç
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Comissão Intergestores Regional (CIR) e do Colegiado de Gestão Regional (CGM)na Região.

Destacamos que no período que condiz com este relatório, os apoiadores regionais 

restaram apoio aos gestores municipais de saúde, através de meios eletrônicos (e

e outras fontes de comunicação, conforme as demandas da saúde direcionadas pelo município ao 

A disseminação de informações e as ações do apoio se tornaram fundamentais 

para o fortalecimento da gestão municipal.  

realizaram periodicamente acolhimento aos novos gestores, neste 

quadrimestre houve troca significativa de secretários/as, exigindo do apoio um trabalho mais 

formativo e de ações intensificadas, principalmente na região da baixada cuiabana, região sul 

grossense e centro norte. Houve também troca de Representação do COSEMS Regional, 

se uma fragilidade na realização do CGM, pois o apoiador te acúmulo de 

funções, pois os gestores ainda não tem clareza do papel e das atribuições de ser 

Destacamos que todos participaram no quadrimestre em questão, das Reuniões de Comissão 

CIR, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e Comissã

CIB e alguns participaram de comissões regionais como CAC (Comissão de 

Acompanhamento de Contratualização).   

Neste quadrimestre os movimentos do apoio tiveram foco nas informações, orientações 

da vacinação contra COVID - 19, na sua operacionalização, levantamentos de informações de 

doses faltantes D2 para completar o esquema vacinal, das doses de vacinas para os grupos com 

comorbidades. Outro ponto que exigiu bastante atuação do apoio junto aos gestores, equipes 

se à campanha de vacinação de Influenza – H1N1, 

para atualização dos registros de doses aplicadas na campanha vacinação 

em tempo oportuno. 

No mês de maio e junho, segundo os relatórios mensais do apoio, observa

parte das atividades executadas em âmbito regional foram remotas, 

o que evidenciou muitas abstenções nas reuniões de CGM e CIRG, muitas 

dificuldades para obter a devolutiva dos municípios frente as demandas solicitadas, ocasionando 

ações repetidas e grande mobilização para pequenos resultados. O argumento dos gestores foi 

rotina gerada pela pandemia que foi estabelecida como prioridade. Os relatórios dos apoiadores 

apontam em sua grande maioria que os gestores apesar das circunstâncias da Pandemia ans

CGM sejam presenciais, pois um dificultador estar em web sem ser 

ante a realização das reuniões. Percebe-se que nos meses seguintes julho e 

agosto onde as reuniões passam a ser em sua grande maioria presencial uma notória mudança na 

participação dos gestores nos espaços de discussão colegiada, tendo uma maior participaç

org.br/ 

Comissão Intergestores Regional (CIR) e do Colegiado de Gestão Regional (CGM)na Região. 

condiz com este relatório, os apoiadores regionais 

restaram apoio aos gestores municipais de saúde, através de meios eletrônicos (e-mail), telefone 

e outras fontes de comunicação, conforme as demandas da saúde direcionadas pelo município ao 

A disseminação de informações e as ações do apoio se tornaram fundamentais 

realizaram periodicamente acolhimento aos novos gestores, neste 

as, exigindo do apoio um trabalho mais 

formativo e de ações intensificadas, principalmente na região da baixada cuiabana, região sul 

grossense e centro norte. Houve também troca de Representação do COSEMS Regional, 

idade na realização do CGM, pois o apoiador te acúmulo de 

funções, pois os gestores ainda não tem clareza do papel e das atribuições de ser “vice regional”. 

Destacamos que todos participaram no quadrimestre em questão, das Reuniões de Comissão 

CIR, Reunião de Diretoria do COSEMS/MT e Comissão Intergestora 

CIB e alguns participaram de comissões regionais como CAC (Comissão de 

informações, orientações 

19, na sua operacionalização, levantamentos de informações de 

doses faltantes D2 para completar o esquema vacinal, das doses de vacinas para os grupos com 

uação do apoio junto aos gestores, equipes 

H1N1, e ainda, a orientação 

para atualização dos registros de doses aplicadas na campanha vacinação COVID-19 no sistema 

No mês de maio e junho, segundo os relatórios mensais do apoio, observa-se que a maior 

 devido a situação de 

iões de CGM e CIRG, muitas 

dificuldades para obter a devolutiva dos municípios frente as demandas solicitadas, ocasionando 

ações repetidas e grande mobilização para pequenos resultados. O argumento dos gestores foi à 

abelecida como prioridade. Os relatórios dos apoiadores 

apontam em sua grande maioria que os gestores apesar das circunstâncias da Pandemia anseiam 

pois um dificultador estar em web sem ser 

se que nos meses seguintes julho e 

agosto onde as reuniões passam a ser em sua grande maioria presencial uma notória mudança na 

participação dos gestores nos espaços de discussão colegiada, tendo uma maior participação com 
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debates mais dinâmicos e calorosos, os apoiadores registram em seus relatórios a reuniões 

presenciais como positivas promovendo interaçãoe maior qualificação na participação dos 

gestores. 

Apesar dos apoiadores terem intensificado junto aos gestores 

do cumprimento das agendas da gestão municipal referente às ações de planejamento, 

orçamento, (Plano Municipal de Saúde 

Anual de Gestão (RAG), PPA, LDO, LOA,

de CGM, realizados inúmeros

alcance de números mais positivos no acompanhamento mensal de alimentação das informações

nos boletins emitidos pelo MS d

quadrimestre. O mesmo ocorre no monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho do 

Previne Brasil, que também ocupou prioridade nas ações 

Apoiadores traçaram ações

evidenciam que estas pautas não são

pelos registros nos relatórios, é possível mensurar que os apoiadores 

provocando os gestores a realizarem uma análise 

vem sendo executados e que efetivamente 

realmente se tenha impacto na realidade de saúde local. 

Nos relatórios dos apoiadores é possível 

como legislações, notas técnicas, portarias, notas informativas e todas as que são subsidio para os 

gestores no processo de organização de gestão

oportuno. No entanto, os apoiadores registram que em

tem sido muito difuso, perdendo seu foco, principalmente na utilização da

Permanente em Saúde) para a qualificação dos gestores e equipes técnicas municipais no 

exercício da gestão do SUS municipal, seus princípios e diretrizes, no fortalecimento da gestão 

solidária e da regionalização, na utilização dos instrumentos de planejamento e gestão, bem 

como das instâncias colegiadas e do Controle Social como ferramentas e

implantação e aprimoramento do Sistema. 

Os relatórios apontam que muitos se sentem “tarefeiros”, sobrecarregados, pois o 

contexto da pandemia, de inúmeras dificuldades, meses lidando com alto índice de óbito, 

dificulta avaliar se o papel desempenhado foi satisfatório

poderia ter sido diferente, onde 

participação ativa de todos nas reuniões convocadas pelo COSEMS, Coordenação do Apoio, 
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debates mais dinâmicos e calorosos, os apoiadores registram em seus relatórios a reuniões 

presenciais como positivas promovendo interaçãoe maior qualificação na participação dos 

Apesar dos apoiadores terem intensificado junto aos gestores municipais 

o cumprimento das agendas da gestão municipal referente às ações de planejamento, 

(Plano Municipal de Saúde - PMS), Programação Anual de Saúde (PAS),Relatório 

Anual de Gestão (RAG), PPA, LDO, LOA,SIOPS, sendo estas pautas permanentes nas reuniões 

de CGM, realizados inúmeros comunicados, alertas quanto ao prazo, discussões, etc., 

alcance de números mais positivos no acompanhamento mensal de alimentação das informações

nos boletins emitidos pelo MS do DIGISUS, continuaram não foram satisfatórios

O mesmo ocorre no monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho do 

Previne Brasil, que também ocupou prioridade nas ações do apoio como pauta recorrente. 

ações como: reuniões ampliadas, pauta permanente no C

evidenciam que estas pautas não são tratadas meramente como conceitos, 

pelos registros nos relatórios, é possível mensurar que os apoiadores estão 

es a realizarem uma análise reflexiva das ações e serviços de saúde 

vem sendo executados e que efetivamente resultem na elaboração de um mapa estratégico 

na realidade de saúde local.  

Nos relatórios dos apoiadores é possível identificar que os repasses de informações, tais 

como legislações, notas técnicas, portarias, notas informativas e todas as que são subsidio para os 

gestores no processo de organização de gestão e tomada de decisão, são 

entanto, os apoiadores registram que em função da pandemia, o papel do apoiador 

tem sido muito difuso, perdendo seu foco, principalmente na utilização da

para a qualificação dos gestores e equipes técnicas municipais no 

ercício da gestão do SUS municipal, seus princípios e diretrizes, no fortalecimento da gestão 

solidária e da regionalização, na utilização dos instrumentos de planejamento e gestão, bem 

como das instâncias colegiadas e do Controle Social como ferramentas e

implantação e aprimoramento do Sistema.  

Os relatórios apontam que muitos se sentem “tarefeiros”, sobrecarregados, pois o 

ontexto da pandemia, de inúmeras dificuldades, meses lidando com alto índice de óbito, 

papel desempenhado foi satisfatório por parte do apoiador

poderia ter sido diferente, onde todas as ações realizadas parecem ser insuficiente

participação ativa de todos nas reuniões convocadas pelo COSEMS, Coordenação do Apoio, 

org.br/ 

debates mais dinâmicos e calorosos, os apoiadores registram em seus relatórios a reuniões 

presenciais como positivas promovendo interaçãoe maior qualificação na participação dos 

municipais a importância 

o cumprimento das agendas da gestão municipal referente às ações de planejamento, 

PMS), Programação Anual de Saúde (PAS),Relatório 

as permanentes nas reuniões 

comunicados, alertas quanto ao prazo, discussões, etc., visando o 

alcance de números mais positivos no acompanhamento mensal de alimentação das informações 

não foram satisfatórios neste 

O mesmo ocorre no monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho do 

do apoio como pauta recorrente. Os 

pauta permanente no CGM, o que 

, de forma cartorial, mas 

estão a todo o momento 

das ações e serviços de saúde que 

resultem na elaboração de um mapa estratégico 

identificar que os repasses de informações, tais 

como legislações, notas técnicas, portarias, notas informativas e todas as que são subsidio para os 

são repassadas em tempo 

função da pandemia, o papel do apoiador 

tem sido muito difuso, perdendo seu foco, principalmente na utilização da EPS(Educação 

para a qualificação dos gestores e equipes técnicas municipais no 

ercício da gestão do SUS municipal, seus princípios e diretrizes, no fortalecimento da gestão 

solidária e da regionalização, na utilização dos instrumentos de planejamento e gestão, bem 

como das instâncias colegiadas e do Controle Social como ferramentas e espaços primordiais na 

Os relatórios apontam que muitos se sentem “tarefeiros”, sobrecarregados, pois o 

ontexto da pandemia, de inúmeras dificuldades, meses lidando com alto índice de óbito, 

por parte do apoiador, ou ainda, se 

insuficientes, mesmo com 

participação ativa de todos nas reuniões convocadas pelo COSEMS, Coordenação do Apoio, 
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HAOC, Guia Orientador, CGM, CIR, Reunião de Diretoria e CIB e demais que se fizeram 

necessária neste período intenso de avanço da imunização nos municípios. 

Nas ações do apoio podemos extrair via relatórios apresentados que a troca de gestores, 

faz com que a figura do apoiador seja imprescindível, mais ao mesmo tempo com grande 

responsabilidade, apesar de o apoiador ter 

não são detentores de todas as respostas. O que aponta para a necessidade de uma ação

ativa da Direção Executiva do COSEMS e da Assessoria Técnica junto aos colegiados regionais 

para esclarecer as responsabilidades e atribuições dos apoiadores. Nos relatórios percebe

os gestores em algumas ações, solicitam que o apoiador façam 

assumem responsabilidade que nã

fazem “todo o possível e às vezes até aquilo que parecia ser impossível, para ajudar os gestores 

e suas equipes a superarem ou mitiga

(extraído do relatório do apoio, julho/2021). 

complexo, pois acompanha a dinâmica do SUS que

Neste quadrimestre a Diretoria Executiva 

um processo de ações desenvolvidas para o fortalecimento da

oficinas mais qualificadas e detalhadas fossem realizadas em médio prazocom o objetivo de 

refletir em mudanças benéficas 

A transição da gestão do projeto propiciou ao COSEMS traçar uma autocritica para 

reorganizar as ações e que focar em 

melhorar e elaboração e entrega dos instrumentos de gestão e os índices dos indicadores de 

desempenho do Previne Brasil, neste tocante foram realizadas oficinas nestas temáticas, de 

qualificação com ofertas de subsídios práticos aos apoiadores para que estes pudessem 

efetivamente ter condições de melhorar o cenário posto, considerando uma baixa significativa na 

transmissão da COVID-19 e assim poder retomar as demais ações que são competência da 

gestão municipal.  

O Momento atual exigiu

atenção básica e de constituir coletivos na gestão da governança. 

encaminhamentos estão sendo produzidos nos espaços regionais, exigindo atuação do apoio cada 

vez mais efetiva.  Os desafios ainda se concentram 

sólida, resolutiva e universal e ainda superar as dificuldades de locomoção, comunicação 

(internet, conexão, informática, etc.), 

sua equipe, para que eles pró

com" e não "para", saindo do imediatismo. Operíodo enfrentado pelos municípios 
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HAOC, Guia Orientador, CGM, CIR, Reunião de Diretoria e CIB e demais que se fizeram 

necessária neste período intenso de avanço da imunização nos municípios. 

Nas ações do apoio podemos extrair via relatórios apresentados que a troca de gestores, 

e a figura do apoiador seja imprescindível, mais ao mesmo tempo com grande 

de o apoiador ter acesso a muitas informações em tempo oportuno, estes 

não são detentores de todas as respostas. O que aponta para a necessidade de uma ação

do COSEMS e da Assessoria Técnica junto aos colegiados regionais 

para esclarecer as responsabilidades e atribuições dos apoiadores. Nos relatórios percebe

os gestores em algumas ações, solicitam que o apoiador façam algumas atividades ou mesmo 

que não são competências do apoiador. Fica evidente que os apoiadores 

vezes até aquilo que parecia ser impossível, para ajudar os gestores 

e suas equipes a superarem ou mitigarem os inúmeros problemas que surgem a cada instante

extraído do relatório do apoio, julho/2021). O processo de trabalho do apoio continua sendo 

acompanha a dinâmica do SUS quemuda a cada momento. 

Neste quadrimestre a Diretoria Executiva e Assessoria Técnica do COSEMS coordenou 

ções desenvolvidas para o fortalecimento das ações do apoio o que fez com que 

oficinas mais qualificadas e detalhadas fossem realizadas em médio prazocom o objetivo de 

refletir em mudanças benéficas em relação execução das ofertas do apoio nos espaços regionais

A transição da gestão do projeto propiciou ao COSEMS traçar uma autocritica para 

focar em atividades mais estratégicas, principalmente voltadas para 

ração e entrega dos instrumentos de gestão e os índices dos indicadores de 

desempenho do Previne Brasil, neste tocante foram realizadas oficinas nestas temáticas, de 

qualificação com ofertas de subsídios práticos aos apoiadores para que estes pudessem 

ivamente ter condições de melhorar o cenário posto, considerando uma baixa significativa na 

19 e assim poder retomar as demais ações que são competência da 

exigiurepensar novos arranjos de produzir cuidado principalmente na 

atenção básica e de constituir coletivos na gestão da governança. Percebe

encaminhamentos estão sendo produzidos nos espaços regionais, exigindo atuação do apoio cada 

Os desafios ainda se concentram em fortalecer a efetivação de uma RAS 

sólida, resolutiva e universal e ainda superar as dificuldades de locomoção, comunicação 

(internet, conexão, informática, etc.), realização de atividades focadas na qualificaçãodo gestor e 

sua equipe, para que eles próprios desenvolvam as atividades mais operacionais, ou seja, "atuar 

saindo do imediatismo. Operíodo enfrentado pelos municípios 

org.br/ 

HAOC, Guia Orientador, CGM, CIR, Reunião de Diretoria e CIB e demais que se fizeram 

necessária neste período intenso de avanço da imunização nos municípios.  

Nas ações do apoio podemos extrair via relatórios apresentados que a troca de gestores, 

e a figura do apoiador seja imprescindível, mais ao mesmo tempo com grande 

acesso a muitas informações em tempo oportuno, estes 

não são detentores de todas as respostas. O que aponta para a necessidade de uma ação mais 

do COSEMS e da Assessoria Técnica junto aos colegiados regionais 

para esclarecer as responsabilidades e atribuições dos apoiadores. Nos relatórios percebe-se que 

algumas atividades ou mesmo 

o são competências do apoiador. Fica evidente que os apoiadores 

vezes até aquilo que parecia ser impossível, para ajudar os gestores 

emas que surgem a cada instante” 

do apoio continua sendo 

muda a cada momento.  

e Assessoria Técnica do COSEMS coordenou 

s ações do apoio o que fez com que 

oficinas mais qualificadas e detalhadas fossem realizadas em médio prazocom o objetivo de 

execução das ofertas do apoio nos espaços regionais. 

A transição da gestão do projeto propiciou ao COSEMS traçar uma autocritica para 

, principalmente voltadas para 

ração e entrega dos instrumentos de gestão e os índices dos indicadores de 

desempenho do Previne Brasil, neste tocante foram realizadas oficinas nestas temáticas, de 

qualificação com ofertas de subsídios práticos aos apoiadores para que estes pudessem 

ivamente ter condições de melhorar o cenário posto, considerando uma baixa significativa na 

19 e assim poder retomar as demais ações que são competência da 

idado principalmente na 

Percebe-se que muitos 

encaminhamentos estão sendo produzidos nos espaços regionais, exigindo atuação do apoio cada 

em fortalecer a efetivação de uma RAS 

sólida, resolutiva e universal e ainda superar as dificuldades de locomoção, comunicação 

atividades focadas na qualificaçãodo gestor e 

prios desenvolvam as atividades mais operacionais, ou seja, "atuar 

saindo do imediatismo. Operíodo enfrentado pelos municípios exige uma 
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“integração” para concretizar 

agravamento da pandemia, e ao mesmo tempo comc

ambientais de transmorbilidade

colapsos do Sistema em algumas áreas, como a regulação, 

complexidade e a necessidade de aprimoramento das ações da APS

vacina, manter as medidas protetivas

crônicas, exigindo do Apoio ações multifocais

Percebemos nos relatórios do

um planejamento com ações 

enquanto instrumento organizativo e político para a consolidação do Sistema

atribuições do apoio e sua governabilidade em efetivar as propostas elencadas pelo projeto. 

 

4.5. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COSEMS

 

Destacamos aqui as atividades referentes à manutenção da Secretaria Executiva do 

COSEMS/MT e, às quais correspondem despesas correntes: I. 

de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios; II. Pagamento de colaboradores externos; 

III. Pagamento de despesas administrativas como: contabilidade, auditoria independente, 

despesas de copa e material de limpeza, sup

cartórios, material de consumo, gasolina e outras despesas com automóvel, seguros, tributos e 

taxas, despesas bancárias, dentre outras.

Registramos que ao todo, para a realização das ações e atividades

referentes ao período compreendido entre 

de custo (deslocamento), diárias, serviços de água, café, chá e almoço, 

sala, providenciado material de apoio para todas as ações, tanto de reuniões, bem como para o 

funcionamento do técnico-

administrativa e financeira.  

A Assessoria Técnica responsável pelas aç

financeiras ordenaram neste período vários processos administrativos 

atividades finalísticas do COSEMS, levando em consideração, além da busca das ofertas mais 

vantajosas, critérios técnicos que at

adquiridos e serviços a serem prestadosvisando estabelecer o processo decisório e de controle 

alicerçado em informações que cumpram a finalidade da entidade, e com condições de 

racionalizar sua atuação e dar o máximo de qualidade ao seu processo de desenvolvimento 
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concretizar tais ações, uma vez que estamos em um 

da pandemia, e ao mesmo tempo comcondições de saúde e de fatores sociais e 

de transmorbilidade e ainda a extrema escassez de alguns recursos: humanos, 

olapsos do Sistema em algumas áreas, como a regulação, procedimentos de média e alta 

e a necessidade de aprimoramento das ações da APScom 

vacina, manter as medidas protetivas, urgência/emergência, cuidados de usuários com condições 

crônicas, exigindo do Apoio ações multifocais. 

Percebemos nos relatórios dos apoiadores neste quadrimestre a necessidade de realizar 

ações estruturantes no que diz respeito ao fortalecimento da gestão 

enquanto instrumento organizativo e político para a consolidação do Sistema

e sua governabilidade em efetivar as propostas elencadas pelo projeto. 

4.5. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COSEMS 

Destacamos aqui as atividades referentes à manutenção da Secretaria Executiva do 

COSEMS/MT e, às quais correspondem despesas correntes: I. Elaboração e pagamento da folha 

de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios; II. Pagamento de colaboradores externos; 

III. Pagamento de despesas administrativas como: contabilidade, auditoria independente, 

despesas de copa e material de limpeza, suporte de tecnologia da informação, telefonia, correios, 

cartórios, material de consumo, gasolina e outras despesas com automóvel, seguros, tributos e 

taxas, despesas bancárias, dentre outras. 

Registramos que ao todo, para a realização das ações e atividades

referentes ao período compreendido entre Maio a Agosto foram realizadospagamentos de ajuda 

de custo (deslocamento), diárias, serviços de água, café, chá e almoço, coffee break

sala, providenciado material de apoio para todas as ações, tanto de reuniões, bem como para o 

- administrativo, organização da gestão de pessoal e da rotina 

 

A Assessoria Técnica responsável pelas ações administrativas

ordenaram neste período vários processos administrativos 

atividades finalísticas do COSEMS, levando em consideração, além da busca das ofertas mais 

vantajosas, critérios técnicos que atendessem as necessidades em relação aos bens a serem 

adquiridos e serviços a serem prestadosvisando estabelecer o processo decisório e de controle 

alicerçado em informações que cumpram a finalidade da entidade, e com condições de 

dar o máximo de qualidade ao seu processo de desenvolvimento 

org.br/ 

um período saindo de um 

ondições de saúde e de fatores sociais e 

xtrema escassez de alguns recursos: humanos, 

procedimentos de média e alta 

com ações preventivas: 

urgência/emergência, cuidados de usuários com condições 

neste quadrimestre a necessidade de realizar 

struturantes no que diz respeito ao fortalecimento da gestão 

enquanto instrumento organizativo e político para a consolidação do Sistema que envolve as 

e sua governabilidade em efetivar as propostas elencadas pelo projeto.  

Destacamos aqui as atividades referentes à manutenção da Secretaria Executiva do 

Elaboração e pagamento da folha 

de pessoal CLT e respectivos encargos e benefícios; II. Pagamento de colaboradores externos; 

III. Pagamento de despesas administrativas como: contabilidade, auditoria independente, 

orte de tecnologia da informação, telefonia, correios, 

cartórios, material de consumo, gasolina e outras despesas com automóvel, seguros, tributos e 

Registramos que ao todo, para a realização das ações e atividades do COSEMS/MT 

foram realizadospagamentos de ajuda 

coffee break, locação de 

sala, providenciado material de apoio para todas as ações, tanto de reuniões, bem como para o 

organização da gestão de pessoal e da rotina 

ões administrativas, orçamentárias e 

ordenaram neste período vários processos administrativos a fim de viabilizaras 

atividades finalísticas do COSEMS, levando em consideração, além da busca das ofertas mais 

endessem as necessidades em relação aos bens a serem 

adquiridos e serviços a serem prestadosvisando estabelecer o processo decisório e de controle 

alicerçado em informações que cumpram a finalidade da entidade, e com condições de 

dar o máximo de qualidade ao seu processo de desenvolvimento 
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institucional, considerando a avaliação dos relatórios de Auditoria dos anos de 2019 e 2020.

Os processos relacionados 

quadrimestre foram empreendidas as seguintes

 Implementação da

práticas e reorganização do processo de trabalho interno

aproximadamente 30 h semanais pela equipe responsável

 Acompanhamento dos t

contratada, 

 Contratação de nova empresa de 

 Reuniões mensais com a contabilidade contratada a fim de alinhar os serviços 

prestados para 

 Elaboração, em c

contratações de bens e serviços,

 Implementação do Regimento Interno.

Além dessas iniciativas, foram realizadas atividadesem cumprimento a disposições 

estatutárias e regimentais, sendo realizadas 

com o objetivo de viabilizar 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Conforme descrito acima, durante o período compreendido entre os meses de 

Agosto, as atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT foram orientadas, sobretudo, 

para a o fortalecimento da gestão municipal e nossa atuação em todos os foros de discussão 

ocupados pelo COSEMS/MT. 

Além disso, cabe registrar que as atividades dão continui

ações elencadas no Plano de Ação Anual

ereadequado para conforme deliberado

Executiva. 

Conforme previsto no Art. 36 e Art. 37 

Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria 

Executiva e encaminhar os respectivos relatórios para apreciação e aprovação na Assembléia. 

No quadrimestre em questão houve reunião em formato 

19/10/2021 as 14:00 hrs, conforme recomendação via 
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, considerando a avaliação dos relatórios de Auditoria dos anos de 2019 e 2020.

s processos relacionados ao desenvolvimento institucional foram revistos e neste 

empreendidas as seguintesiniciativas: 

Implementação da Prestação de Contas Cosems com incorporação de boas 

práticas e reorganização do processo de trabalho interno

aproximadamente 30 h semanais pela equipe responsável, 

Acompanhamento dos trabalhos da empresa de Auditoria independente 

Contratação de nova empresa de Contabilidade, 

Reuniões mensais com a contabilidade contratada a fim de alinhar os serviços 

prestados para que atendam as necessidades institucionais,

Elaboração, em conjunto de Termos de Referênciae realização das respectivas 

contratações de bens e serviços, 

Implementação do Regimento Interno. 

Além dessas iniciativas, foram realizadas atividadesem cumprimento a disposições 

, sendo realizadas reuniões periódicas com a Presidência e Secretário 

objetivo de viabilizar as atividades finalísticas do COSEMS.  

Conforme descrito acima, durante o período compreendido entre os meses de 

, as atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT foram orientadas, sobretudo, 

para a o fortalecimento da gestão municipal e nossa atuação em todos os foros de discussão 

ocupados pelo COSEMS/MT.  

Além disso, cabe registrar que as atividades dão continuidade ao prosseguimento das 

ações elencadas no Plano de Ação Anual, que oportunamente neste quadrimestre foi revisado 

conforme deliberado em Reunião de Diretoria e deliberadas pelaDiretoria 

Conforme previsto no Art. 36 e Art. 37 do Estatuto Social do COSEMS/MT, o Conselho 

Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria 

Executiva e encaminhar os respectivos relatórios para apreciação e aprovação na Assembléia. 

No quadrimestre em questão houve reunião em formato Web conferência

conforme recomendação via Ofício Circular n°027/2020 que mantém os 

org.br/ 

, considerando a avaliação dos relatórios de Auditoria dos anos de 2019 e 2020. 

ao desenvolvimento institucional foram revistos e neste 

e Contas Cosems com incorporação de boas 

práticas e reorganização do processo de trabalho interno com dedicação de 

 

rabalhos da empresa de Auditoria independente 

Reuniões mensais com a contabilidade contratada a fim de alinhar os serviços 

m as necessidades institucionais, 

onjunto de Termos de Referênciae realização das respectivas 

Além dessas iniciativas, foram realizadas atividadesem cumprimento a disposições 

com a Presidência e Secretário 

Conforme descrito acima, durante o período compreendido entre os meses de Maio a 

, as atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT foram orientadas, sobretudo, 

para a o fortalecimento da gestão municipal e nossa atuação em todos os foros de discussão 

dade ao prosseguimento das 

, que oportunamente neste quadrimestre foi revisado 

de Diretoria e deliberadas pelaDiretoria 

do Estatuto Social do COSEMS/MT, o Conselho 

Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria 

Executiva e encaminhar os respectivos relatórios para apreciação e aprovação na Assembléia.  

Web conferência/Presencial no dia 

Circular n°027/2020 que mantém os 



 

Fones: (65) 3644/2406 ou 3644/3914E

prazos estipulados para envio da prestação de contas e ainda sugere 

realização de reuniões em modalidade 

Técnicos Adriano Bispo e Darilene Santos, designados pela Secretaria Executiva para tal 

atividade. Na Reunião foram analisados pelos membros do Conselho fiscal

documentos: planilha analítica, extratos de conta corrente e poupança, documentos 

comprobatórios de pagamentos tais como: nota fiscal, recibo e orçamento; conciliação bancária e 

receita das contas correntes do COSEMS/MT. Por 

regem o tema, o Conselho Fiscal aprovou o 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, 

referente ao período de Maio a Agosto

4E-mail: cosems@cosemsmt.orghttps://www.cosemsmt.org

estipulados para envio da prestação de contas e ainda sugere 

realização de reuniões em modalidade web. Os responsáveis pela reunião foram os Assessores 

Técnicos Adriano Bispo e Darilene Santos, designados pela Secretaria Executiva para tal 

atividade. Na Reunião foram analisados pelos membros do Conselho fiscal

documentos: planilha analítica, extratos de conta corrente e poupança, documentos 

comprobatórios de pagamentos tais como: nota fiscal, recibo e orçamento; conciliação bancária e 

receita das contas correntes do COSEMS/MT. Por estar em conformidade com a legislação que 

regem o tema, o Conselho Fiscal aprovou o 2º quadrimestre de 2021.  

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, 

Maio a Agosto de 2021. 

org.br/ 

estipulados para envio da prestação de contas e ainda sugere direcionamentos para 

Os responsáveis pela reunião foram os Assessores 

Técnicos Adriano Bispo e Darilene Santos, designados pela Secretaria Executiva para tal 

atividade. Na Reunião foram analisados pelos membros do Conselho fiscal os seguintes 

documentos: planilha analítica, extratos de conta corrente e poupança, documentos 

comprobatórios de pagamentos tais como: nota fiscal, recibo e orçamento; conciliação bancária e 

dade com a legislação que 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/MT, 
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Fotos do período compreendido entre Maio
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Maio a Agosto de 2021.  
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Tipos de Receitas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

Receita Corrente 91.822,64R$         97.263,75R$         92.688,34R$         93.188,34R$        374.963,07R$          

Receitas de Contribuições/Portaria 220 91.822,64R$              97.016,84R$             92.688,34R$              93.188,34R$            374.716,16R$          

Receitas de Contribuições/Boletos -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Receitas Financeiras  (Rendimentos) -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Resgate Aplicações Financeiras -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        

Outros ( Devoluções) 810,00R$                    246,91R$                   -R$                         -R$                        

Receita de Capital -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Imobilizado -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Diversas (Especificar) -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Total das Receitas 92.632,64R$             97.263,75R$            92.688,34R$            93.188,34R$           375.773,07R$          

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

Despesas Correntes: 35.976,22R$             114.360,32R$          81.278,45R$            119.769,64R$         351.384,63R$          

Vencimentos e Vantagens Fixas 18.517,37R$              25.933,06R$            23.905,82R$              30.655,40R$            99.011,65R$            

Encargos Sociais 13.031,34R$              30.640,32R$             17.983,27R$              18.728,05R$            80.382,98R$            

Diárias e Ajuda de Custos -R$                          4.590,00R$                7.820,00R$                34.965,00R$            47.375,00R$            

Impostos/Taxas -R$                          -R$                         -R$                         1.585,13R$              1.585,13R$              

Tarifas Bancárias 52,35R$                      198,65R$                   253,21R$                   441,75R$                  1.591,12R$              

Materiais de Consumo (Expedientes) -R$                          843,81R$                   896,11R$                   -R$                        1.739,92R$              

Combustíveis e Lubrificantes -R$                          4.231,05R$                838,69R$                   387,04R$                  5.456,78R$              

Passagens e Locomoção -R$                          -R$                         -R$                         5.906,99R$              5.906,99R$               

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

Passagens e Locomoção -R$                          -R$                         -R$                         5.906,99R$              5.906,99R$               

Serviços de Terceiros Pessoa Física 560,00R$                    36.944,35R$             13.426,55R$              12.386,30R$            63.317,20R$            

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.815,16R$                 10.979,08R$             16.154,80R$              14.713,98R$            45.663,02R$            

Outros (Aplicação Financeira) -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Despesas de Capital -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Investimentos -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Móveis e Equipamentos -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Veículos -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Outros (especificar) -R$                          -R$                         -R$                         -R$                        -R$                       

Total de Despesas 35.976,22R$             114.360,32R$          81.278,45R$            119.769,64R$         351.384,63R$          

Saldo do Mês 56.656,42R$             17.096,57-R$            11.409,89R$            26.581,30-R$           

Saldo do Período Anterior 423.115,91R$           479.772,33R$          462.675,76R$          474.085,65R$         

Saldo Final 479.772,33R$           462.675,76R$          474.085,65R$          447.504,35R$         447.504,35R$          

Marco Antonio Norberto Felipe

  Presidente do COSEMS/MT                           Secretário Geral do COSEMS/MT

Rogério Noro



PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

Mato Grosso- COSEMS/MT em seu Artigo 36 e 37 e Deliberação do

002/2018, que aprova regulamento

Secretarias Municipais de Saúde 

Contribuição de Representação Institucional e dá outras providências;

Ressaltamos que 

Quadrimestre/2021(Maio, 

irregularidades na prestação de contas do 

de Mato Grosso - COSEMS/MT

Quadrimestre/2021do COSEMS/MT

É O PARECER DO CONSELHO 

__________________________
Mariluci Gonçalves Constante 

_________________________________________
Fabio Henrique Carraro 

__________
Waldir Alessandro Gabriel 

 

 

PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTR

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

COSEMS/MT em seu Artigo 36 e 37 e Deliberação do

aprova regulamento para prestação de contas dos Conselhos de

Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS referente aos recursos oriundos da 

Contribuição de Representação Institucional e dá outras providências; 

 foram analisados a Prestação de Contas 

, Junho, Julho e Agosto) e que não foram encontradas 

na prestação de contas do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

COSEMS/MT. Dessa forma, APROVAMOS a Prestação de Contas 

COSEMS/MT. 

É O PARECER DO CONSELHO FISCAL. 

Cuiabá, 

 
 
 
 

______________________________________
Mariluci Gonçalves Constante – Gaúcha do Norte/MT

Conselheira Fiscal 

 

 

______________________________________ 
bio Henrique Carraro – Comodoro/MT 

Conselheiro Fiscal 
 
 
 
 

___________________________________ 
Waldir Alessandro Gabriel – Vera/MT 

Conselheiro Fiscal 

QUADRIMESTRE/2021 

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

COSEMS/MT em seu Artigo 36 e 37 e Deliberação do CONARES nº 

dos Conselhos de 

nte aos recursos oriundos da 

a Prestação de Contas 2º 

e que não foram encontradas 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

APROVAMOS a Prestação de Contas 2º 

Cuiabá, 19/10/2021.  

______________________ 
Gaúcha do Norte/MT 



 

Ofício nº 0500/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Ao Senhor 

Marco Antônio Noberto Felipe 

Presidente do COSEMS/MT 

Avenida Dr. Helio Ribeiro 525 nº 252 - Alvorada. Cuiabá/MT 

CEP: 78048-250 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0064/2021. 

 

Prezado Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0064/2021 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 

 
 








