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1. Introdução 
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba – COSEMS-PB fundado em 03 de junho de 1988 se constitui em importante espaço 

político no processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS), na medida em que representa e defende interesses loco-regionais de saúde 
onde ocorrem pactuações e projetos em disputa e, ganha legitimidade como força política capaz de agregação e representação do conjunto de todas 
as secretarias municipais de saúde nos 223 municípios da Paraíba. 

O COSEMS-PB é uma entidade sem fim lucrativo, com objetivo de representar os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Paraíba, junto 
às instâncias institucionais do SUS. É através do COSEMS que o Gestor Municipal garante espaço e poder de decisão perante o Conselho Estadual de 
Saúde (CES) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

Ao lado das ações políticas institucionais, o COSEMS-PB oferece uma série de atividades e serviços dentre os quais o mais importante é 
atualização constante do Gestor Municipal de Saúde sobre todos os assuntos deliberados pelas instâncias do SUS, bem como, o acompanhamento de 
projetos que representem recursos financeiros para os Municípios. 

Desse modo, o art. 1º do Estatuto do COSEMS-PB, diz que “O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS/PB é uma entidade civil 
de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa financeira e patrimonial de duração indeterminada, com sede e foro em João 
Pessoa - PB, regido pelo presente estatuto e normas complementares”. Completando o art. 2º que “O COSEMS-PB tem a finalidade de: lutar pela 
autonomia dos municípios; congregar os dirigentes dos serviços municipais de saúde, funcionando como órgão permanente de intercâmbio de 
experiências e informações dos seus membros; participar na discussão da política de saúde a nível nacional, estadual e municipal, e, atuar de todas 
as formas para que a saúde da população dos municípios paraibanos amplie sua qualidade de forma universal, integral e equânime”.  

Ainda, no parágrafo único do art. 2º do referido Estatuto,  

“Para a consecução de suas finalidades o COSEMS-PB se propõe a: 
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I - Promover encontros, seminários, congressos e outros eventos que possibilitem 
discussões e troca de experiências; 

II - Lutar pelo fortalecimento dos municípios no Sistema de Saúde, defendendo com 
firmeza os interesses municipais; 

III - Lutar pela saúde dos municípios através de um processo que garanta a 
transmissão de informações, que possibilite a obtenção de recursos financeiros e 
técnicos, buscando a ampliação de repasse de recursos para o setor saúde de forma 
efetiva, onde os municípios possam executar ações que beneficiem a população 
buscando qualidade de vida; 

IV - Participar da construção das políticas de saúde, com representação em 
instâncias decisórias e acompanhar sua concretização nos planos, programas e 
projetos; 

V - Promover a participação da sociedade civil organizada junto ao sistema de 
saúde, garantindo espaço para troca de experiências acerca do controle social; 

VI - Buscar apoio, cooperação técnica e parcerias, através de convênios e/ou 
contratos com entidades e instituições municipais, estaduais, nacionais e 
internacionais, objetivando o aperfeiçoamento do sistema da gestão municipal de 
saúde por meio de intercâmbio de informações.” 

 

De acordo com o art. 10 do Capítulo I do Estatuto do COSEMS-PB, 

“São instâncias deliberativas e colegiadas do COSEMS-PB: 

I - A Assembleia Geral;  

II - A Diretoria Executiva;  
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III - A Representação Macrorregional; 

IV - O Conselho Fiscal.” 

 

Assim, vale destacar o papel da Diretoria Executiva quando no art. 18: 

 “A Diretoria Executiva é órgão de direção e de administração superior a quem 
compete à supervisão e a administração do COSEMS-PB, sendo constituída pelos 
seguintes membros: 

I - Presidente;  

II - Vice-Presidente;  

III - Diretoria de Finanças;  

IV - Diretoria de Gestão e Planejamento;  

V - Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; 

VI - Diretoria de Regionalização em Saúde;  

VII - Diretoria de Atenção à Saúde; 

VIII - Diretoria de Vigilância em Saúde.” 

 

Dessa forma, a Diretoria Executiva do COSEMS-PB no o artigo 27: 

“compete a Diretoria Executiva:  

I - Executar as deliberações da Assembleia Geral; 
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II - Acompanhar os eventos de interesse do setor saúde, mobilizando os membros 
do COSEMS-PB;  

III - Estimular e auxiliar a formação, organização e a consolidação de entidades de 
saúde, junto às associações de municípios;  

IV - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do COSEMS/PB;  

V - Apresentar relatórios semestrais das ações da Diretoria Executiva à Assembleia 
Geral; 

VI - Apresentar relatórios anuais das movimentações financeiras e patrimoniais ao 
Conselho Fiscal. 

VII - Exercer o controle interno das atividades do COSEMS-PB, nos termos do 
Estatuto e segundo as diretrizes e os critérios fixados pela Assembleia Geral.” 

Considerando a Resolução Conasems 004/2018 que homologa e submete à aprovação do Conares o regulamento para prestação de contas 
dos Cosems ao Conasems referente aos recursos oriundos da contribuição de representação institucional, e conforme a Deliberação Conares 
002/2018 que aprova esse regulamento, revogando a Deliberação Conasems 001/2016 e dá outras providências.  

Dessa forma, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e a equipe do COSEMS-PB vem se ajustando para cumprir com as orientações da 
Deliberação Conares 002/2018 com apresentação, análise e aprovação de documentos de prestação de contas e relatórios de atividades 
quadrimestrais e anual, assim como programa anual de atividades e está em processo de atualização do Estatuto e Regimento Interno do COSEMS-
PB, assim como ajustes no processo de trabalho para seguir o item 2.2: 

“Compete aos COSEMS: 

2.2.1 Elaborar Programa Anual de Atividades, até o dia 30 de junho do ano anterior, 
e Relatório Anual de Gestão, até o dia 31 de março do ano seguinte, relativos a 
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todos os recursos oriundos do FNS, sem prejuízo da previsão de eventuais outras 
fontes de receitas; 

2.2.2 Prestar contas ao Conasems dos recursos recebidos a título de Contribuição de 
Representação Institucional, observando os termos deste Regulamento Interno; 

2.2.3 Zelar pelo correto uso dos recursos obedecendo à legislação vigente, às 
normas estabelecidas em seus respectivos Estatutos, Regimentos e Regulamentos, 
assim como aos regramentos de aplicação contábeis, observando os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

2.2.4 Manter arquivados todos os documentos e registros referentes ao objeto 
deste Regulamento Interno, por um período de 05 (cinco) anos após o cumprimento 
das etapas de apresentação e aprovação da prestação de contas pelo Conasems; e 

2.2.5 Dar publicidade, no sítio de internet dos conselhos, a todas as informações 
relativas às ações realizadas com os recursos da Contribuição de Representação 
Institucional dos municípios, em obediência à Lei nº 12.527/ 2011 e ao Decreto nº 
7.724/2012, que a regulamenta.” 

Assim, o presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo COSEMS-PB no 2º quadrimestre de 2021, compreendendo o período 
de maio a agosto de 2021, considerando as atividades, objetivos, atores envolvidos, resultados e encaminhamentos. As despesas associadas a essas 
atividades são apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período do quadrimestre, por meio de planilhas resumida e complementar 
de prestação de contas dos recursos financeiros da contribuição de representação institucional do referido quadrimestre de 2021, assinadas pelas 
Presidente e Diretora Financeira/Tesoureira do COSEMS-PB, assim como o Parecer Favorável do Conselho Fiscal do COSEMS-PB aprovado na reunião 
realizada remotamente via videoconferência utilizando a ferramenta do Zoom em 25 de outubro de 2021, devido a pandemia da COVID-19, na qual 
consta em Ata, com a presença virtual dos membros do Conselho Fiscal, o Contador, a Secretária Executiva e a Assessora Jurídica do COSEMS-PB.  
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2. Mapa estratégico do COSEMS-PB 
 

O COSEMS-PB construiu em 2019 como parte da etapa do Planejamento o seu Mapa Estratégico, esta ferramenta possibilitou estabelecer 
visualmente a missão, a visão de futuro, os valores, as prioridades, os projetos estratégicos e os resultados esperados. 

O Mapa possibilitou 
portanto, nortear um Plano 
de Ação Institucional factível 
considerando o contexto 
atual da Saúde do Estado da 
Paraíba.  
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3. Atividades do COSEMS-PB  
3.1. Atividades da Presidência, Diretoria e Secretaria Executiva 

3.1.1. Presidência e Diretoria  

Devido a redução dos casos da pandemia Covid-19, a Presidente do COSEMS-PB que cumpria uma agenda semanal na sede do Conselho, 
voltou a participar de reuniões e/ou eventos presenciais em casos que realmente fosse necessário a sua presença ou ainda, a participar de algumas 
agendas virtuais, estando presente no escritório, junto a equipe do COSEMS. Embora que a maioria das agendas participou por meio de ferramentas 
virtuais como Google Meets, Zoom, outras, assim como pelo Whatsapp, mantendo reuniões periódicas com a equipe técnica e administrativa do 
COSEMS para despachar demandas técnicas, administrativas e financeiras, assim como em reuniões técnicas ou eventos, reuniões da CIB, da 
Comissão Intergestora Regional (CIR), do Projeto da Rede Colaborativa, nas Assembleias do COSEMS-PB, com a SES-PB, Conasems, Agência Estadual 
de Vigilância Sanitária (AGEVISA), e órgãos de controle como Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB), 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), ou ainda, conselhos de classes como Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba (CRM-
PB), Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN-PB), Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO-PB), dentre outras instituições e 
órgãos.  

Dentre as atribuições exercidas pela Presidente do COSEMS-PB são: representar o COSEMS-PB judicial e extrajudicialmente, ativa e 
passivamente, perante outras organizações e instituições de saúde e congêneres; delegar especificamente a outro membro a representação oficial 
do COSEMS-PB, descentralizando e dando oportunidades a outros membros da Diretoria para participar e acompanhar as reuniões e seus 
encaminhamentos aos demais membros da Diretoria e equipe técnica do COSEMS-PB; convocar as reuniões da Diretoria Executiva; presidir e 
coordenar as reuniões da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral; coordenar e movimentar as atividades financeiras com poderes para assinaturas 
de cheques e/ou pagamentos ou transferências eletrônicas, em conjunto com a Diretora de Finanças; articular com instituições, conselhos e 
autarquias, juntamente com a Vice-Presidente e demais membros da Diretoria do COSEMS-PB.  
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Além disso, a Presidente Soraya Galdino está como Diretora Titular de Descentralização e Regionalização do Conasems e participou das 
reuniões virtuais de Diretoria do Conasems, assim como das reuniões do Conares, como representante do Grupo de Trabalho (GT) de Regionalização 
do Conasems, além da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e CIB-PB nas pactuações de normativas e estratégias para ações e operacionalização de 
recursos orçamentários para o enfrentamento a Covid-19, além de recursos para o Previne Brasil, dentre outras pautas de saúde de impacto à gestão 
municipal da Paraíba.  

Participou das 02 (duas) Reuniões do Conselho Nacional de Representantes Estaduais - CONARES do Conasems por webconferência e como 
membro da Diretoria Executiva do Conasems participou de 02 (duas) reuniões também por webconferência sobre os seguintes pontos: análise de 
Conjuntura; participação do Ministro da Saúde Marcelo Queiroga; PREV COV – participação do Secretário de Vigilância em Saúde Dr. Arnaldo 
Medeiros; leitura da Ata da Comissão Fiscal para apreciação e aprovação; processo eleitoral do Conasems; apresentação do Projetos PROADI 
/Conasems; pauta da CIT e Informes como Termo de Cooperação NIC BR; orçamento Federal 2021 / PLP 010; campanha de Vacinação COVID / 
Influenza; prorrogação captação ponderada – Previne Brasil; recursos Extraordinários para APS / COVID; distribuição de Concentradores de Oxigênio; 
leitos UTI COVID; leitos de Suporte Ventilatório; operacionalização da Portaria 3712/20 – Rastreamento do Câncer; medicamentos de IOT; 
encerramento Projeto AEDES NA MIRA; PMM Ciclo 23; Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde; piso Enfermagem e 30hs da 
categoria; curso ACS/ACE; ICMS – Cadeia produtiva (insumos, equipamentos e medicamentos); Centros de Atendimentos COVID; sistema de 
informação: UTI (Notifica) e Imunização (SIPNI); saldo em conta; oncologia; recomposição de Diretoria do Conasems / atualização da documentação 
relativa à nomeação no cargo de Gestor Municipal; lançamento do Manual do Gestor 2021; cursos do Conasems – cenários e prazos; consolidado das 
respostas do questionário do Conasems enviado aos membros do CONARES sobre as demandas dos municípios e proposta de planejamento da 
instituição; cronograma de Acolhimento dos Novos Gestores pelos COSEMS; Auditoria nos COSEMS; campanha de Imunização/ImunizaSUS; E-SUS 
Notifica/Alimentação e Comitê de Governança da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19. 

Junto a equipe, a Presidente participou da Reunião do Conasems com os Presidentes dos COSEMS sobre pauta: Projeto Proadi – SUS e o 
Curso de Gestão dirigida as Secretarias Municipais de Saúde, no qual junto a equipe, Rede Colaborativa e a SES-PB estamos dando encaminhamentos 
e mobilizando os Gestores e suas equipes gestoras para se inscrever no referido curso. 
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Participou da abertura com a Coordenadora do Encontro Remoto 2021 do projeto Rede Colaborativa que tratou do percurso da coordenação 
e apoio COSEMS e da Oficina de Sustentabilidade da Rede Colaborativa 2021 debatendo sobre apresentação das contribuições dos COSEMS, 
apresentação do Projeto Rede Colaborativa Triênio 2021/2023, alinhamentos, proposições e encaminhamentos. Além do lançamento do Guia da 
Estratégia Apoiador CONASEMS-COSEMS, que tem o objetivo de apresentar algumas diretrizes da estratégia Apoiador, baseado na experiência de 
formação e capacitação das equipes de Apoio realizadas ao longo do triênio no Rede Colaborativa. 

Durante o 1º quadrimestre de 2021, o COSEMS-PB convocou e realizou 03 (três) Assembleias Ordinárias. Nas Assembleias Ordinárias do 
COSEMS, todas realizadas de forma remota, destacando a importância da presença em média 80 (oitenta) gestores municipais de saúde para o 
fortalecimento da saúde na Paraíba, abordando as seguintes pautas: aprovação das atas das Assembleias Ordinárias do COSEMS-PB; debate e 
encaminhamentos das pautas das reuniões da CIB;  apresentação sobre COSEMS-PB: missão, projetos estratégicos, equipe e ações/eventos para 
2021; apresentação da Apoiadora da 2ª e 12ª CIR - Projeto da Rede Colaborativa; apresentação do Boletim da avaliação da gestão COSEMS 2020; 
discussão da Pauta da Reunião de Diretoria do Conasems, do Conares e da CIT;   Campanha de Vacinação contra Covid-19 e Informes como: 
desdobramentos da Atenção Primária à Saúde; link de cadastro https://forms.gle/Vm8XKrmDF3MA97Jc7 para os gestores no COSEMS, inserindo 
documentação com foto, portaria de nomeação atualizada e Termo de Consentimento LGPD; acolhimento aos Novos Gestores por meio da 
realização do Bate Papo COSEMS semanal e Programação com SES e SEMS por Macrorregião; apresentação da recomposição da Diretoria do 
COSEMS-PB 2021; apresentação do Parecer do Conselho Fiscal de aprovação da prestação de contas e relatório de atividades do 3º quadrimestre de 
2020 e prestação de contas do ano de 2020.; SIOPS;     Atualização sobre covid, vacinação; Orientações sobre Instrumentos de Gestão (Ácordão TCU 
206/2020); Oficina de Pactuação Interfederativa – SES/COSEMS; Prazo de envio e apresentação - Relatório Detalhado do último quadrimestre e RAG 
2020; Orientações sobre a Lei do Previne Brasil; atualização sobre Atenção Especializada; apoio e Divulgação ao Projeto de Aprimoramento, Gestão e 
Regionalização – SES, SEMS e COSEMS-PB; aprovação do Relatório Anual de Gestão 2020, Relatório da MRP Auditoria Externa 2020 e Plano Anual de 
Atividades 2021. 

Na 2ª Assembleia Ordinária do COSEMS foi temática com apresentação da Mesa: Vigilância em Saúde: a força da vacinação no enfrentamento 
a pandemia de COVID-19 sob a ótica nacional e na Paraíba com os convidados Arnaldo Correia de Medeiros - Secretário de Vigilância em Saúde - 
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SVS/Ministério da Saúde e Daniel Beltrammi - Secretário Executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde do Estado da Paraíba/SES-PB.  
 A Presidente Soraya Galdino reforçou a importância dos gestores participarem da Assembleia, momento em que receberão apoio, 
informações, relatarão as demandas, necessidades e sugestões dos municípios e regionais de saúde. “O papel do COSEMS é dar esse apoio através 
dos encaminhamentos, qualificações, entre outras ações para melhorar a gestão municipal em saúde na Paraíba e para isso precisamos da 
participação ativa dos gestores nesses eventos e fóruns de debates e pactuações”, disse. 

Durante esse 1º quadrimestre, foram realizadas 02 (duas) Reuniões Ordinárias da Diretoria do COSEMS-PB debatendo sobre as seguintes 
pautas: acolhimento; composição, atribuições e atuação da Diretoria; apresentação dos Grupos, Comissões e Comitê de Ética, Conduta e 
Planejamento da Gestão do COSEMS-PB; apresentação do Parecer do Conselho Fiscal de aprovação da prestação de contas e relatório de atividades 
do 3º quadrimestre de 2020 e prestação de contas do ano de 2020 e Visita da Auditoria Externa; Pauta da Assembleia e da CT/CIB; atualização sobre 
covid, vacinação, Previne Brasil, APS, Atenção Especializada; encaminhamentos das Reuniões do Conares, Diretoria do Conasems e da CIT; apoio e 
divulgação ao Projeto de Aprimoramento, Gestão e Regionalização – SES, SEMS e COSEMS-PB ; assinatura Carta Aberta Prefeito SMS JP; 
apresentação da Assessora Jurídica; análise da inadimplência da contribuição institucional de anos anteriores x isenção da diretoria; aprovação do 
Relatório Anual de Gestão 2020; apresentação  do Relatório da MRP Auditoria Externa 2020; aprovação do Plano Anual de Atividades 2021; 
encaminhamentos Grupos e Comissões Estaduais e momento de Escuta da Diretoria para elencar necessidades e demandas de seus municípios e 
regiões, considerando que muitos são Presidentes de CIR também, além de sugestões para a retomada e fase II para operacionalização do Projeto 
FortaleCIR, atribuições e sugestões por cada Diretoria.  

Ainda, o COSEMS-PB realizou 01 (uma) Reunião do Conselho Fiscal para apreciação e aprovação da prestação de contas e relatório de 
atividades do 3º quadrimestre de 2020 e prestação de contas do ano de 2020 e Visita da Auditoria Externa, na qual as demonstrações contábeis 
referentes ao período obtiveram parecer favorável, além de todas as demais operações e práticas adotadas até a data correspondente ao 
fechamento do balancete. Participaram da reunião os gestores membros do Conselho, a Diretoria Financeira, o Contador, a Secretaria Executiva e a 
Assessoria Jurídica do COSEMS. As demonstrações contábeis e relatório de atividades referentes ao 3º quadrimestre de 2020 (setembro a dezembro) 
e do ano de 2020 (janeiro a dezembro) tiveram parecer favorável, considerando que representaram adequadamente sob todos os aspectos 
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relevantes, a posição patrimonial e financeira do COSEMS-PB. Além disso, o resultado de suas operações, mutações de seu patrimônio líquido e as 
origens e aplicações de seus recursos estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, , sendo assim aprovada toda a documentação 
que será enviada para conhecimento e análise do Conselho Fiscal do Conasems e divulgada no site do COSEMS-PB. 

Nesse quadrimestre foram realizadas 07 (sete) Reuniões da CIB-PB, sendo 03 (três) Reuniões Ordinárias e 04 (quatro) Reuniões 
Extraordinárias da CIB que também foram realizadas de forma remota, através de videoconferência, foram discutidas várias temáticas com destaque 
para as seguintes pautas: apresentação das ações e projetos do COSEMS e da SES para 2021;  Programação/Cronograma de Atividades para 
Acolhimento dos Novos Gestores no período 04, 11 e 18/02/2021, promovidas pela SES, COSEMS e SEINSF; aprovação de Atas das Reuniões 
Ordinárias e Extraordinárias da CIB de 2020 e 2021; Processo de Atualização da Programação da Assistência de Média e Alta Complexidade; 
orientações e prazos de elaboração do 3º RDQA de 2020 e do RAG 2020no sistema DigiSUS GESTOR - Módulo planejamento; Drive da GEVS para 
compartilhar com os municípios documentos Notas, Manuais, Portarias entre outros arquivos disponível no Link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VTD343dmeH4dM5ZnxYWPmTpCNQpZcCCr?usp=sharing; Nota Técnica Conjunta SES-
PB/GEVS/GOVE/NEI/COSEMS-PB Nº 01/2021- dispõe sobre as Orientações aos municípios para execução da campanha de vacinação contra COVID-
19; lista de demanda reprimida de cirurgias eletivas; Termo de adesão ao Programa Opera Paraíba; Programa Requalifica UBS - Ordens de Serviço 
inseridas no SISMOB para início de obra e atestado de conclusão de obra, Ordens de Serviço inseridas no SISMOB para início de obra e atestado de 
conclusão de obra e Credenciamentos; aprovação da proposta de Emendas Parlamentares; Plano Estadual de Atenção Integral à Pessoa com 
Transtorno Mental em Conflito com a Lei do Estado da Paraíba; remanejamento dos recursos financeiros do Teto MAC; rateio dos recursos 
financeiros referentes à Portaria GM/MS nº 3.896, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados 
e Distrito Federal, para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada 
pelo novo Coronavírus; rateio do recurso federal para a estratégia de acesso aos procedimentos cirúrgicos no exercício de 2021 (PT GM/MS n° 3.641, 
de 21 de dezembro de 2020); plano estadual de operacionalização da vacinação contra a COVID-19 na Paraíba; remanejamento de recursos 
referentes aos Núcleos de Vigilância Epidemiológica das unidades hospitalares de gestão estadual para o FES;  atualização do Regimento interno da 
Comissão Intergestores Bipartite; s termos de pactuação firmados entre a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (AGEVISA/PB) e municípios da 
Paraíba; formação da Comissão estadual de oncologia; início da execução do projeto de Aprimoramento das ações de gestão, planejamento e 

https://drive.google.com/drive/folders/1VTD343dmeH4dM5ZnxYWPmTpCNQpZcCCr?usp=sharing
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regionalização da saúde na Paraíba;  informativo GEPLAG 2021- Planejamento em Saúde; rateio do recurso que trata a Portaria GM/MS nº 3.712, de 
22 de dezembro de 2020, que institui em caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às ações 
integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do Câncer no Sistema Único de Saúde – SUS; habilitação do CAPS I; remanejamento de 
recursos MAC, referente a 4ª e 5ª parcelas de 2021 - SISMAC, com atualizações das pactuações em CIB; Atualização dos representantes dos Grupos 
de Trabalho da Programação da Assistência –CTPAS nas Regiões de Saúde; Prestação de Contas dos Convênios celebrados com Ministério da Saúde 
Convênio nº 768831/2011 – Fundação Flávio Ribeiro Coutinho; atualização dos leitos de contingenciamento COVID 19 da Paraíba;  configuração das 
áreas Estratégicas e seus parâmetros, em nível estadual, para a atualização da Programação da assistência de Média e Alta Complexidade; Guia 
Orientador para execução do Projeto Fortalecimento do Planejamento Regional da Paraíba;  redefinição da composição do Grupo Condutor – GC da 
Atualização da Programação da Assistência de Média e Alta Complexidade; alteração da denominação dos Grupos de Trabalho – GT para 
implantação de PGASS por Região de Saúde para Grupo Trabalho – GT da Atualização da Programação da Assistência de Média e Alta Complexidade, 
considerando as Resoluções CIB nº 57, de 29/08/2017 e nº 111, de 07/10/2019; ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU – 
192 nas 6ª e 9ª Região de Saúde com 1(uma) Unidade de Suporte Básico de vida terrestre; implantação do Centro de Especialidade Odontológica – 
CEO, Modalidade I. E ainda, nas Reuniões Extrordinárias foram abordadas aprovação de novos grupos prioritários para vacinação contra covid na 
Paraíba e publicadas Notas Técnicas com orientações sobre a execução da vacinação, conforme Plano de operacionalização da Campanha no Estado. 
 Durante o 1º quadrimestre, o COSEMS-PB participou de 03 (três) Reuniões do Conselho Estadual de Saúde (CES-PB), abordando as seguintes 
pautas: pactuação dos indicadores 2020-2021; Relatório do 3º quadrimestre de 2020; atualização das informações sobre covid, vacinação pela SES-
PB; Cronus Passport – App Passaporte de Vacinação; relatório DigiSUS - Situação dos Municípios no Sistema Digisus, Práticas Integrativas de Saúde – 
Segurança Alimentar e assuntos administrativos do Conselho.  

A Presidente, representante da Diretoria, gestores das cidades referência como João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa se reúnem, 
semanalmente, junto a SES-PB, para Reunião fixa do Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde sobre covid. 
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A Diretoria do COSEMS-PB participou de diversas reuniões e eventos técnicos, representando o Conselho, assim como de webs reuniões 
como: Reunião com as lideranças quilombolas do estado para conversarmos sobre o monitoramento, acompanhamento e avaliação do processo de 
vacinação nas comunidades quilombolas. 

Com o objetivo de promover o encontro e a integração das esferas da gestão federal, estadual e municipal de saúde, de forma acolhedora, 
abordando temas que promovam esclarecimento e conteúdo para a condição da gestão de saúde, o COSEMS-PB, a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-PB) e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba (SEMS) realizaram eventos virtuais de acolhimento aos novos secretários 
de saúde, por meio de videoconferência. As três edições do encontro aconteceram por macros de saúde simultaneamente divididos por temáticas 
para a 1ª, 2ª e 3ª macrorregiões de saúde. Os encontros de acolhimento tiveram como tema “Compreendendo a gestão do SUS”, através da 
abordagem de assuntos relacionados à administração pública de saúde, a exemplo de aspectos funcionais e financeiros, planejamentos, ações e 
projetos e sobre as medidas de enfrentamento à Covid e a vacinação. 

A Presidente do COSEMS-PB, Soraya Galdino destacou importância da discussão da pauta sobre Gestão do Trabalho e Educação em Saúde no 
apoio e pactuação com a Escola de Saúde Pública da Paraíba - ESP/PB para ampliação da Residência de Medicina em Família e Comunidade, de modo 
que realizou articulação com 23 gestores, junto a SES-PB, realizando reunião de apresentação do projeto com justificativa e esclarecimentos sobre 
atribuições dos municípios, escuta aos gestores para pactuação da proposta de convênio a ser encaminhada ao Ministério da Educação para análise e 
aprovação e posterior informe a CIB. 

A Presidente, Diretoria e equipe técnica do COSEMS participaram de Reuniões com SES-PB para validação do Projeto para aprimoramento das 
ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando a organização e à governança da RAS no SUS da Paraíba, conforme preconizado na 
Portaria Nº 1812/2020; reuniões sobre covid, junto a equipe técnica da SES e COSEMS.  

3.1.2. Secretaria Executiva   

Dentre as competências e atribuições da Secretaria Executiva constam o desenvolvimento de atividades para coordenar os processos técnicos 
e administrativos; elaborar o Plano Anual do COSEMS-PB de acordo com as diretrizes emanadas da Diretoria Executiva; subsidiar o Presidente nas 
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questões operacionais e administrativas do COSEMS-PB; acompanhar a Diretoria Executiva em reuniões técnicas, políticas, administrativas e, em 
particular, a Assembleia Geral do COSEMS-PB; apoiar a subsidiar, com documentações pertinentes, as reuniões da Diretoria Executiva e a Assembleia 
Geral; definir estratégias e apoiar a implementação das competências dos membros da Diretoria do Colegiado; coordenar a distribuição de 
responsabilidade aos funcionários do COSEMS-PB; acompanhar o Balanço Financeiro da entidade; cumprir e fazer cumprir as deliberações da 
Diretoria Executiva e da Assembleia Geral do COSEMS-PB. 

Dentre outras atividades como execução, acompanhamento, monitoramento do gerenciamento técnico, administrativo, financeiro e de 
pessoal do COSEMS, em conformidade com o plano de atividades e as decisões da Diretoria; apoiar e secretariar os trabalhos da Assembleia Geral, 
da Diretoria, do individual do Presidente e de cada um dos seus membros; operacionalizar as decisões da Diretoria e Administração do COSEMS-PB e, 
quando necessário, representá-los; manter informados os gestores municipais de saúde e as entidades representativas da gestão municipal do SUS, 
atendendo e apoiando as demandas originárias dessas instâncias; manter informados os gestores municipais de saúde e as entidades representativas 
da gestão municipal do SUS, atendendo e apoiando as demandas originárias dessas instâncias; executar as atividades necessárias à realização das 
ações, atividades, os programas e projetos e eventos do COSEMS; manter em dia a escrituração contábil e prestação de contas, juntamente com o 
Presidente, Diretor Financeiro e Contador do COSEMS; representação técnica do COSEMS e/ou participação em reuniões e eventos. 

a) Administrativo  

Na parte administrativa, as atividades desenvolvidas pela equipe do COSEMS abrangem: recebimento de documentos e/ou e-mails; 
elaboração de documentos (ofícios, notas técnicas, informativas, esclarecimento, dentre outros); atualização do cadastro dos gestores municipais, 
Diretoria, Presidentes de CIR, representantes em GT ou comissões e equipe; acompanhamento, divulgação/publicação e atualização, junto a equipe 
técnica, comunicação e TI; arquivamento de documentos; acompanhamento da agenda da Presidente, Diretoria ou Representante e equipe; 
Organização de eventos – logística, articulação, preparação e material e manutenção da sede do COSEMS-PB. 

Durante a pandemia, o trabalho do COSEMS-PB não parou e embora as reuniões não foram realizadas de forma presencial, mas foram 
promovidas constantemente de forma remota. Durante os meses de janeiro a março, a equipe do COSEMS trabalhou de forma presencial no 



 

17 

escritório, conforme a Nota Informativa de Trabalho referente ao retorno das atividades presenciais no COSEMS-PB, seguindo todas as medidas de 
segurança a seus trabalhadores, acompanhando e atendendo as demandas das SMS, elaborando notas informativas e vídeos sobre o Covid e 
divulgando em nosso site institucional e redes sociais, assim como postando noa grupos de Whatsapp dos gestores e em parceria com os Apoiadores 
da Rede Colaborativa, além de encaminhamentos por e-mails. Durante o mês de abril, a equipe voltou a trabalhar de forma remota sob o regime de 
teletrabalho, conforme a Nota Interna de funcionamento do trabalho diante do Coronavírus e a Nota Informativa sobre prorrogação do prazo 
referente ao funcionamento do COSEMS-PB e labor dos funcionários perante o Covid-19, disponível para atendimento on line no mesmo horário de 
funcionamento do conselho. E assim, a equipe do COSEMS se reunia semanalmente para debater temas como demandas dos gestores, elaboração 
de notas técnicas, planejamento das ações, estratégias e projetos e para a manutenção da qualificação e do apoio em geral no atendimento aos 
gestores municipais, além de participar de reuniões junto a Presidente e Consultoria do COSEMS para dar mais celeridade e encaminhamentos às 
demandas da Presidência e da Diretoria, assim como as de cunho administrativas, financeiras e técnicas do Conselho.  

E assim, as estratégias de trabalho remoto foram mantidas para realização das reuniões de equipe, técnicas, Assembleias, Webinário, 
Oficinas, Bate Papo, desenvolvimento dos projetos estratégicos do COSEMS-PB, dentre outros, por webconferências.  

Na parte de divulgação de eventos, informações em saúde e Boletins do COSEMS-PB semanais com informações resumidas destacando as 
ações da semana, além de que a nossa equipe técnica, de comunicação e de TI mantiveram de forma atualizadas os grupos de whtasapp, site e redes 
sociais do COSEMS. 

Ainda, foram divulgados os Boletins das Regiões de Saúde em Tempos de Pandemia, semanalmente pelo COSEMS, em parceria com a Rede 
Colaborativa, demonstrando gráficos, a fim de divulgar a evolução e a atualização dos casos confirmados de Covid-19 e óbitos, que foram registrados 
nas regionais de todo o Estado da Paraíba, baseado nas informações do Boletim Estadual da Paraíba da SES-PB.  

Na 2ª quinzena de Agosto, o COSEMS-PB contratou uma Consultora, a ex-secretária municipal de saúde Francisca Eudézia com objetivo de e 
de forma semanal, realizávamos Reuniões com Consultoria e equipe do COSEMS, a fim de manter a integração entre a equipe, desenvolvendo um 
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trabalho conjunto com a equipe Administrativa, Técnica, Presidente e Diretoria deste Conselho, buscando contribuir no fortalecimento da gestão 
estratégica do COSEMS-PB, especialmente no processo de planejamento e no apoio direto à gestão deste Conselho. 

A Secretaria Executiva realiza reunião semanal com as Assessorias Técnicas e Jurídicas, Consultoria, além da Secretaria Administrativa para 
debater assuntos técnicos e acompanhar as demandas e os encaminhamentos, além de monitorar as demandas, junto a equipe por meio da 
ferramenta Trello. Ainda, realiza frequentemente reunião com a equipe de TI e de Comunicação e Publicidade, a fim de tratar sobre demandas sobre 
site e servidor COSEMS.  

Ainda, realiza reunião quinzenal entre a equipe com os Apoiadores Regionais para tratar do Projeto FortaleCIR... 

Por causa da situação, o COSEMS realizou uma readaptação de organização e processo de trabalho para cumprimento da missão do conselho 
de apoiar e qualificar os gestores municipais de Saúde na formulação, condução e implementação de políticas públicas de saúde para fomentar as 
tomadas de decisão e promover a articulação e a pactuação técnica e política em torno dos interesses municipais. 

Nesse quadrimestre, a Secretaria Executiva do COSEMS-PB, junto a Assessoria Técnica e Jurídica destaca o desenvolvimento das seguintes 
atividades:  

 Trabalho presencial e/ou em teletrabalho; 

 Debate com equipe de comunicação e TI para elaboração de lives, vídeos, tutoriais aos gestores;  

 Elaboração de artes para parabenizar gestores e profissionais de saúde no enfrentamento a covid;  

 Distrato e contratação de novo TI; 

 Contratação de mais 01 (uma) Assessora Jurídica;  

 Substituição da empresa de telefonia fixa e internet da VIVO para Tely;  
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 Revisão Plano Anual de Atividades COSEMS 2021-2022;  

 Realização de Reuniões semanais da equipe, comunicação e TI para monitoramento das demandas, processo e fluxo de trabalho;  

 Ulilização da ferramenta Trello por toda a equipe para monitoramento coletivo das demandas;  

 Realização de Reuniões periódicas  da equipe e Presidente/Diretoria; 

 Realização de Reunião da equipe, Presidente com Assessoria Técnica do Conasems sobre análise doses vacinas na Paraíba x Informes técnicos 
SES, 

 Realização de Reunião Equipe e Rede Colaborativa para Avaliação e Revisão FortaleCIR, sistematizando e programando a operacionalização da 
fase II do FortaleCIR, além de demandas técnicas e administrativas da instituição. 

 

b) Financeiro e Contábil 

No 2º quadrimestre, o COSEMS-PB realizou a 1ª Reunião do Conselho Fiscal em fevereiro, de forma remota, por meio da ferramenta Zoom. 
As demonstrações contábeis referentes ao período obtiveram parecer favorável, bem como todas as demais operações e práticas adotadas até a 
data correspondente ao fechamento do balancete. Participaram da reunião os gestores membros do Conselho, o Contador, a Secretaria Executiva e a 
Assessoria Jurídica do COSEMS. As demonstrações contábeis e relatório de atividades referentes ao 3º quadrimestre de 2020 (setembro a dezembro) 
e do ano de 2020 tiveram parecer favorável, considerando que representaram adequadamente sob todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira do COSEMS-PB. Além disso, o resultado de suas operações, mutações, de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de 
seus recursos estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. E assim, todos os documentos de prestação de contas, extratos da conta 
e de aplicação, relatório de atividades do quadrimestre foram encaminhados para análise do Conselho Fiscal do Conasems que retornou com 
apreciação sem recomendações e os mesmos foram publicados no site institucional do COSEMS-PB como forma de dar transparência a prestação de 
contas. Acesso em: https://cosemspb.org/transparencia/#financeiro 

https://cosemspb.org/transparencia/#financeiro
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Além da aprovação da prestação de contas, a equipe e Presidente cumpriram as orientações dos Contadores da Auditoria Independente 
MRP dos Controles Internos e dos Regulamentos de Aquisição de Bens e Serviços e de Gestão do Caixa para compras e contratações de itens e/ou 
serviços necessários ao funcionamento do COSEMS-PB, durante o terceiro quadrimestre e ano de 2020, mesmo que de forma mais simples, com 
redução dos gastos, além da aplicação dos recusos financeiros do Conselho, pagamento da folha de pessoal, impostos, taxas e outros pagamentos 
para manutenção da sede, organizados e enviados para prestação de contas e contabilizados, juntamente com o escritório de Contabilidade. Assim, 
são elaborados as demonstrações contábeis e balancete de cada mês e fechamento das planilhas quadrimestrais, assim como verificação das 
certidões negativas de débitos do COSEMS-PB.  

 

c) Apoio e Articulação Técnico-Política 

O COSEMS-PB como um importante espaço político no processo de construção do SUS, na medida em que representa e defende interesses 
loco regionais de saúde onde ocorrem pactuações e projetos em disputa e, ganha legitimidade como força política capaz de agregação e 
representação do conjunto de todas as secretarias municipais de saúde nos 223 municípios da Paraíba.  

Pensando na qualificação e atualização dos COSEMS, Assessoria Técnica da instituição e os apoiadores da Rede Colaborativa continuaram 
dando todo suporte necessário, de forma virtual em sua maioria, mas também de forma presencial no escritório do COSEMS, durante a pandemia, 
aos gestores municipais de saúde no enfrentamento à covid, na implementação do Programa Previne Brasil com o novo financiamento da APS na 
Paraíba, demonstrando a credibilidade e reconhecimento da instituição COSEMS pelos gestores municipais, por todo trabalho que vem 
desenvolvendo com foco no fortalecimento da saúde nos municípios paraibanos.  

Em articulação com a SES, o COSEMS-PB vem trabalhando de forma coletiva em:  

 Plano Estadual de Vacinação covid-19;  

 Operacionalização dos planos municipais de vacinação contra a Covid-19;  



 

21 

 Distribuição de EPIs (máscaras, protetores faciais, toucas…) doados pelo MS para pactuação e distribuição pelas CIRs;  

 Elaboração de notas informativas conjuntas;  

 Realização de reunião fixa semanal do GT Vigilância da CIB para tratar de pauta de distribuição das remessas de vacinas; notas informativas, 
técnicas, de esclarecimento sobre a vacinação; resolução CIB; instrumentos online de monitoramento da execução do plano de vacinação;  

 Planejamento e organização, definição da Comissão para a III Mostra PB Aqui tem SUS,  

 Recomposição de doses excedentes para SMS JP para os demais 222 municípios 

  

Em articulação com a SES e SEMS-PB, o COSEMS-PB vem trabalhando de forma coletiva em:  

 Acompanhamento do Projeto de Aprimoramento do Planejamento, Gestão e Regionalização da saúde na Paraíba, como a realização da I 
Oficina de Planejamento do Projeto,  

 Organização do I Webinário e oficinas de planejamento e regionalização;  

 Realização de Reunião da Diretoria COSEMS e Presidentes de CIR com GEPLAG/SES para Apresentação do Projeto de Aprimoramento do 
Planejamento, Gestão e Regionalização;  

 Avaliação e Revisão FortaleCIR, sistematizando e programando a operacionalização da fase II do FortaleCIR;  

 Lançamento 4ª edição Guia de Enfrentamento da Pandemia covid-na RAS 

Em articulação com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, Tribunais de Conta da União -TCU-PB e o Tribunal de Contas do Estado – TCE, o 
COSEMS-PB vem trabalhando de forma coletiva em:  

 MPF - recomposição de doses excedentes para SMS JP  para os demais 222 municípios;  
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 Web Reunião TCU-PB - roteiro levantamento demandas e ações vacinação sob a ótica e operacionalização dos gestores municipais de saúde 
da PB;  

 MPF, MPT e MP/PB Webinário sobre impactos da pandemia no universo feminino, no qual Soraya participou como palestrante no Painel 1 - 
Poder Executivo: os desafios da mulher gestora na pandemia, junto a mediadora: Adriana Amorim (promotora de Justiça – MP/PB), 
Expositoras: Soraya Galdino (COSEMS), Renata Nóbrega (SES-PB) e Rossana Sá (SMS-JP); 

 TCU - Web Diálogo Público “O papel do gestor local no combate à pandemia de Covid-19;  

 Reunião MPF - Município de João Pessoa emprestou 9 mil doses da vacina Coronavac para o governo do Estado e para municípios da Região 
Metropolitana. 

 

A equipe participou da reunião com Conasems e COSEMS sobre pauta: faixa etária de idosos e quantidade de doses enviadas e doses a menos 
do que a apresentação em frasco-ampolas sob a realidade da Paraíba. 

Considerando a parceria com instituições e órgãos de controle e de fiscalização, além de buscar informações mais fidedignas da realidade e 
das necessidades e demandas dos municípios, o COSEMS-PB, junto a SES-PB e Conasems realizaram levantamentos por meio de formulários 
eletrônicos, como por exemplo:  

 Diagnóstico situacional da organização do processo de trabalho da APS frente a covid-19;  

  Formulário eletrônico sobre glaucoma;  

 Levantamento de insumos para enfrentamento ao covid – Conasems; 

 Levantamento da situação de ocupação dos leitos e  consumo de oxigênio para planejamento de eventual apoio às ações enfrentamento a 
COVID19 - Ministério da Saúde;  
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d) Apoio e Articulação ao enfrentamento a Covid-19  

A pandemia do novo coronavírus alterou as rotinas de saúde de todos os municípios no país e antes mesmo do primeiro caso ser confirmado 
na Brasil, o COSEMS-PB em consonância com o Conasems, já vinha divulgando as notas informativas, legislação, orientações, esclarecimentos e 
documentos publicados pelo Ministério da Saúde sobre a Covid-19, também construiu notas técnicas, orientativas, modelo de plano de contingência 
a fim de nortear os gestores em suas decisões dentro dos municípios, material esse que se encontra disponível em nossa página para pesquisa e 
aprendizado de todos. 

Desde o primeiro momento o COSEMS-PB tem acompanhado a situação dos gestores, através de debates, relatos e de um grupo de whatsapp 
constituído pelos secretários de saúde dos 223 municípios da Paraíba, com a presença da equipe técnica do COSEMS e da Coordenadora e 
Apoiadores da Rede Colaborativa.  

Com a intenção de nortear os gestores quanto aos cuidados frente a pandemia do Coronavírus, o COSEMS vem elaborando diversas Notas 
Técnicas, Informativas, Orientativas, de Repúdio, assim como Comunicados, orientando os municípios, baseado na legislação, normas, protocolos, 
boletins epidemiológicos, informes, manuais, guias, painel, tutoriais, vídeos e recomendações.  

É através dessas notas orientativas que o COSEMS vem norteando os gestores sobre a organização dos serviços municipais frente ao Covid-19 
como também reivindicando o apoio de todos os órgãos envolvidos como a SES, MPF, MPPB, TCE,MPE mostrando assim que está sempre atento a 
procurar parceria para as necessidades dos gestores e seus municípios. 

Por meio de matérias publicadas no site institucional do COSEMS-PB, redes sociais e grupos de Whatsapp dos gestores, a Presidente e equipe 
do COSEMS divulgaram a necessidade de permanência do isolamento social como forma de reduzir a propagação do novo coronavírus e achatar a 
curva de crescimento de casos covid na Paraíba.  
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Desde então, o COSEMS-PB vem mantendo atualizada a pasta com conteúdo específico para COVID no site 
institucionalhttps://cosemspb.org/coronavirus/, oferecendo informações atualizadas sobre coronavírus à disposição dos gestores paraibanos, tendo 
acesso a todas as legislações, notas técnicas, vídeos, protocolos e dados. No site também são disponibilizadas notas oficiais do Ministério da Saúde, 
Palácio do Planalto, Conasems, SES-PB. MPF, MPPB, TCE-PB, dentre outros. Todas as informações do site do COSEMS-PB são atualizadas 
constantemente com o objetivo de ser uma ferramenta útil aos gestores e as equipes. 

O COSEMS-PB enalteceu o trabalho das Prefeituras e Secretarias Municipais de Saúde no desenvolvimento de ações nas medidas de 
enfrentamento à Covid-19 na Paraíba. Na prevenção e combate ao novo coronavírus, os municípios são decisivos e o COSEMS-PB destacou que a 
maioria vem cumprindo o dever de casa através da publicação de decretos com medidas restritivas e ações que vão de distribuição de máscaras e 
álcool em gel até a desinfecção de espaços públicos. É preciso reconhecer o trabalho dos secretários municipais de saúde e destacar que o conselho 
está em contato permanente com os gestores, dando o suporte necessário. Destacou-se o esforço geral de todos que estão engajados monitorando 
seus pacientes com suas equipes desde o início da pandemia e adotando ações para evitar ou deter a contaminação. Sem o empenho desses nobres 
guerreiros, essa luta seria ainda mais difícil. O COSEMS vem sempre acompanhando as ações de prevenção e combate à Covid-19 e dando apoio 
sempre aos gestores.  

Além disso, a Presidente Soraya Galdino e a Assessoria Técnica do COSEMS estão participando ativamente de grupos de WhatsApp como o do 
COE-PB, junto a Secretaria do Estado da Saúde e outros de instituições como o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Procuradorias 
mostrando e discutindo todo o trabalho desenvolvido nos municípios para o combate ao coronavírus sempre reforçando o apoio de todos para 
garantir a necessidade do isolamento social como uma medida essencial nessa fase atual. 

O COSEMS acompanhou a implantação do Guia Orientador para enfrentamento da Covid-19 nas Redes de Atenção à Saúde. O instrutivo foi 
construído pelo CONASS e Conasems com objetivo de nortear as discussões que acontecem nas regiões de saúde, subsidiando os gestores no 
enfrentamento da pandemia de Covid na Paraíba e estabelece uma série de pautas relevantes para serem abordados nas regiões de saúde, com o 
objetivo de reduzir os impactos do novo coronavírus na Paraíba. 

https://cosemspb.org/coronavirus
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3.2. Projetos Estratégicos e Parcerias Institucionais 

 
 O COSEMS-PB trabalha com as seguintes prioridades: qualificação dos gestores municipais de saúde; fortalecimento dos gestores para 
representação nos fóruns estaduais e nacionais e fortalecimento do SUS nas regiões de saúde da Paraíba.  

 De acordo com a missão do COSEMS-PB, buscam-se alcançar os resultados: gestores da Paraíba empoderados, com maior autonomia e 
capacidade técnica para realizar o planejamento e tomada de decisão na organização de sua rede de saúde; Colegiados Intergestores Regionais com 
capacidade de realizar a gestão do SUS regional, com câmaras Técnicas implantadas; funcionando em espaços adequados, onde os gestores se 
sintam aptos a negociar e pactuar as prioridades municipais e regionais de forma respeitosa e solidária; representantes do COSEMS-PB empoderados 
para ocupar os espaços de representação dos gestores municipais (CIR, CIB, Conasems, Grupos condutores, CES, grupos de trabalho estaduais e 
nacionais); as 03 (três) Macrorregiões do Estado com sua Rede de Assistência à Saúde mais resolutivas por meio de um pacto de apoio técnico e 
financeiro firmado entre COSEMS, SES e MS para o fortalecimento da atenção básica integrada à vigilância em saúde e assistência farmacêutica e  
municípios mais fortalecidos para dimensionar, debater e propor estratégias junto aos órgãos de controle, com vistas a diminuir o impacto da 
Judicialização na saúde.  

Pensando em fazer cumprir e alcançar essas prioridades e resultados, o COSEMS-PB instituiu alguns Projetos Estratégicos e Parcerias 
Institucionais para desenvolver a nossa missão de representar e contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas de saúde, 
apoiando e qualificando os 223 gestores municipais de saúde da Paraíba, empoderando-os na condução das tomadas de decisão, promovendo 
proativamente, a articulação e a pactuação técnica e política em torno dos interesses municipais, com vistas à defesa dos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

3.2.1. E agora, Gestor? 
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As oficinas do Projeto E Agora, Gestor?, projeto este executado pelo COSEMS na perspectiva de qualificar e ampliar a compreensão dos novos 
gestores de saúde quanto ao seu papel no SUS, abordando conteúdos voltados para o processo de trabalho dos gestores municipais ajudando-os a 
tomar decisões de forma assertiva e nortear suas atribuições conforme rege as normas do SUS.  

Nesse 2º quadrimestre de 2021, o COSEMS-PB realizou 02 (duas) Oficina virtual do E agora, Gestor?, no formato normal da programação e 
incluindo o momento Covid. Dessa forma, com a metodologia da oficina adaptada ao formato virtual, reduzindo a carga-horária devido às demandas 
dos gestores municipais de saúde ao enfrentamento a Covid-19, com objetivo dos gestores esclarecerem dúvidas e receberam informações sobre 
temas relevantes às práticas da gestão dos secretários municipais de saúde. O acesso sempre se deu por meio de inscrição por link para a 
participação exclusiva do gestor titular ou adjunto municipal de saúde. 

Na programação do formato mensal da Oficina constam os seguintes temas: ênfase no papel do gestor e Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde com interlocução da Secretária Executiva do COSEMS-PB, Ana Carolline Carvalho; funcionamento da APS e integração com a vigilância e 
importância dos sistemas de informação, atenção, assistência e vigilância em saúde sobre a COVID; todos considerando o período de pandemia pelas 
Assessoras Técnicas Michele Targino e Anna Katarina Galiza, além de discussão sobre os decretos municipais, normas licitatórias e contratuais, assim 
como requisições administrativas e Orçamento e Financiamento frente a Covid-19 pela Assessora Jurídica, Clarissa Dantas. Uma das preocupações foi 
o debate sobre qualidade de vida e saúde mental do gestor nesse momento de pandemia, alertando para a necessidade de eles cuidarem-se para 
trabalhar melhor e enfrentar todos os desafios que a pandemia exige, a exemplo do descanso, sono, alimentação saudável, apoio psicológico, escuta 
qualificada, apoio técnico e jurídico e compartilhamento das responsabilidades da gestão. 

 

3.2.2. Mostra Paraíba Aqui tem SUS  

A equipe do COSEMS-PB deu início a organização da III Mostra Paraíba Aqui tem SUS e realizou reuniões com a SES-PB e foram dados os 
devidos encaminhamentos: definição da Coordenação da Mostra: COSEMS – Ana Carolline e SES – Felipe Proenço; definição da Comissão 
Organizadora: COSEMS – Ana Carolline, Michele, Ana Maria e Katarina, SES – Felipe Proenço (ESP/PB), Renata, Marcelo, Izabel, Anderson e confirmar 
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- FIOCRUZ – Cláudia LeCocq, confirmar - UFPB: André Bonifácio; abrir grupo de whatsapp da comissão organizadora para tratar só de informes, 
agendar reunião, de modo que ficou definido que se deve oficializar tudo por e-mail entre SES e COSEMS; elaboração de cronograma e plano de ação 
de trabalho da Comissão Organizadora; definir data para Mostra – 15 e 16/06 sugestão do COSEMS ou agosto sugestão da SES, considerando 
agendas e demandas de vacinas, projetos e ações da SES e COSEMS, além da agenda do Conasems; definir da metodologia e temáticas para Mostra – 
vídeos curtos de apresentação das experiências municipais e/ou estaduais/regionais para debater em Lives; revisar e ajustar o Edital da Mostra de 
2020 para formato virtual e confirme o Edital da Mostra do Conasems de 2021, ressaltando que para seleção para Mostra do Conasems só serão 
aceitas experiências municipais; definir a banca de seleção e julgamento da Mostra; definir as responsabilidades entre SES e COSEMS sobre a 
organização, divulgação e a execução da Mostra; articulação com Márcia do Conasems que sinalizou que até o momento não tem definição de data 
nem do formato de realização do Congresso e Mostra Nacional. 

Dessa forma, COSEMS e SES decidiram aguardar maiores orientações e agendamento da Mostra e Congresso do Conasems, em virtude da 
pandemia para dar seguimento as tratativas locais.  

 

3.2.3. FortaleCIR 

Para dar apoio à Comissão Intergestores Regional - CIR, o COSEMS-PB participou de reunião das CIRS, junto a técnicos da Secretaria Estadual 
de Saúde da Paraíba (SES-PB) para apoiar e debater temas importantes na gestão e regionalização em saúde. No 2º quadrimestre de 2021, a equipe 
técnica, junto a Presidente, Diretoria e Rede Colaborativa avaliaram o Projeto, tornando-o mais operacional e voltado para realidade do gestor, de 
modo a solicitar item sobre o projeto como ponto de pauta fixa mensal nas reuniões de CIR para fortalecer ainda mais os espaços de CIRs e como 
primeira demanda, os apoiadores discutirem com os membros da CIR para atualização do levantamento das demandas e necessidades de cada 
região. Após esse momento, a equipe do COSEMS, SES e Apoiadores irão consolidar e elaborar junto a SES um cronograma de execução de atividades 
para atender essas demandas.  
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Para tanto, no 2º quadrimestre de 2021, o COSEMS-PB aplicou um link, a fim de realizar levantamento de demandas e necessidades com foco 
na estrutura e funcionamento da CIR, governança e empoderamento dos atores das CIRs, além de problemas de saúde, vazios assistenciais na região, 
planejamento regional, dentre outros temas referente à região de saúde, acompanhamento e apresentação dos projetos da SES voltados para 
fortalecimento da Regionalização e informes referente as Conferências Municipais de Saúde diante da pandemia. 

Ainda, o COSEMS-PB, em parceria com a SES-PB, por meio dos gerentes e técnicos das áreas de planejamento, de regulação e da CIB 
trabalharam na implantação do Projeto para aprimoramento das ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando a organização 
e à governança da RAS no SUS da Paraíba, conforme preconizado na Portaria Nº 1812/2020 com ações voltadas ao mesmo objeto do FortaleCIR que 
vem potencializar as discussões que acontecem nas regiões e fortalecer toda a região de saúde. Os produtos esperados desse projeto são: 1 - Revisão 
e atualização dos 16 Planos Regionais Integrados – PRI; 2 - Elaboração de 03 Planos Regionais Integrados Macrorregionais; 3 - Elaboração do Plano 
Estadual da Rede de Atenção à Saúde;  4 - Atualização da Programação da Assistência de Média e Alta Complexidade – MAC e 5. Fortalecimento das 
16 Comissões Intergestoras Regionais (CIRs) da Paraíba. Dessa forma, foram realizados webinário e oficinas de planejamento nas regiões de saúde.  

O COSEMS-PB participou do I Webinário de Fortalecimento do Planejamento Regional do Estado, realizado com tema: "Planejamento e 
Redes de Atenção à Saúde: Desafios e perspectivas em tempos de pandemia por Covid-19" que contou com a participação do CONASEMS, CONASS,  
COSEMS-PB, SEMS-PB, SES-PB, técnicos municipais e equipes gestoras. A programação foi aberta com mesa de abertura sob a coordenação do 
gerente de Planejamento e Gestão da SES-PB, Marcelo Mandú e em seguida foi exibida um vídeo do presidente do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS), Wilames Freire Bezerra e do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Carlos Eduardo 
de Oliveira  Lula. 

O webinário contou ainda com falas de Daniel Beltrammi, Secretário Executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde, Anderson Dias, 
Coordenador Executivo do Projeto de Fortalecimento do Planejamento Regional da Paraíba e os palestrantes André Bonifácio e Eugênio Vilaça 
Mendes, todos em torno do tema da Covid e o enfrentamento da pandemia e pós-pandemia. 
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3.2.4. Bate Papo COSEMS 

 No 2º quadrimestre, o COSEMS-PB realizou 07 (sete) Bate Papos, sendo 04 de forma semanal, voltado aos Novos Gestores de Saúde, 
abordando a temática Acolhimento e Orientações aos Novos Gestores e 03 mensais em seu formato normal como um espaço prático e resolutivo, 
pois o objetivo do bate-papo é estabelecer uma conversa informal entre os gestores com a equipe do COSEMS-PB e neste primeiro dia de 
implementação vimos que o objetivo foi alcançado para atender às demandas e necessidades dos municípios e regiões de saúde.  

 De acordo com a equipe do COSEMS, as maiores dúvidas dos gestores foram direcionadas à campanha de vacinação e aos registros de doses 
das vacinas de combate ao Covid. As edições do Bate-Papo vem acontecendo mensal na última sexta-feira pela manhã e através de 
videoconferência, com participação da equipe técnica do COSEMS-PB e da Rede Colaborativa, no repasse de informações relevantes, orientações e  
atendimento institucional. 

 No Bate-Papo COSEMS-PB desse quadrimestre, os temas relacionados a medidas de enfrentamento à Covid e ao processo de imunização 
foram os mais tratados pelo conselho e os gestores, abordando os sistemas de registros de doses de vacinas, intercambialidade e a administração 
com imunizantes para outras doenças; os testes para identificar anticorpos pós-vacinação, quantidade de doses menor nos frascos e a medida 
provisória nº 295, de 24 de março de 2021.  

  

3.2.5. IdeiaSUS 

Nesse quadrimestre, a equipe de coordenação do projeto IdeiaSUS/Fiocruz-RJ, junto a equipe da UFPB se reuniram para monitoramento das 
práticas e Curadoria em Saúde; fechamento dos artigos de cada uma das práticas; definição de roteiro e estrutura para elaboração do Livro da 
Curadoria em Saúde das 09 (nove) práticas de saúde – SMS de Santa Luzia, Tenório, Barra de Santa, Queimadas, Esperança, Rio Tinto, João Pessoa e 
Campina Grande e o Projeto E agora, Gestor?” desenvolvido pelo COSEMS-PB, buscando orçamentos e apoio financeiro para editoração e publicação 
do livro pelo COSEMS-PB como produto das práticas.  
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 E participamos da Webconferência da Curadoria em Saúde IdeiaSUS Fiocruz com as práticas de saúde, curadoras convidadas e demais 
parceiros e colaboradores do Projeto. Em 2020, a partir da experiência adquirida com os processos de Curadoria em Saúde com práticas de saúde 
dos municípios dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amazonas e Paraíba, o Programa IdeiaSUS foi contemplado no Edital 
Inova Gestão da FIOCRUZ, com o Projeto IdeiaSUS – Curadoria em Saúde, o desafio de apoiar, qualificar e multiplicar práticas e soluções em saúde, 
que propõe-se a consolidar a importante dimensão de seu trabalho: o processo de acompanhamento e sistematização das práticas de saúde, através 
da implementação das ações de Curadoria em Saúde. Dessa forma, o nosso município de Santa Luzia foi selecionado com a prática: “A potência da 
visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em Saúde Mental”. 

 

3.3. Atividades da Assessoria Técnica 

A equipe da Assessoria Técnica (Asstec) do COSEMS-PB apoia tecnicamente os gestores municipais de saúde, por meio da 
elaboração/realização de notas técnicas, apresentações, seminários e 2ª opinião formativa, presencial ou de forma remota via e-mail, e apoio 
matricial a toda a equipe e Diretoria do COSEMS-PB na apropriação acerca das normas diretivas e operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
suas diversas políticas.  

Esta Assessoria participa como membro da Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), dos grupos condutores das Redes de 
Atenção à Saúde e demais grupos bipartites, que se fizerem necessários para subsidiar a tomada de decisão dos gestores municipais. Atua também 
na articulação com Conasems e Ministério da Saúde (MS) para esclarecimentos, atualização de normativas ou pactuações, bem como de eventos a 
serem realizados no Estado da Paraíba. 

Nesse 2º quadrimestre de 2021, a Asstec continua avançando no seu trabalho articulando com a Consultoria deste Conselho, com o Projeto 
Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS (Projeto Apoiador Institucional) e qualificando ainda mais a representação do 
COSEMS-PB nos espaços técnicos os quais participa.  
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Na planilha abaixo estão atividades desenvolvidas pela Asstec no 2º quadrimestre de 2021 e os eventos que a mesma esteve presente ou 
pode acessar o link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FGR8wYxdetuizL3gwIrW4PKdVYbf9ixKxteSIwYEmuY/edit?ts=60c35c53#gid=0 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FGR8wYxdetuizL3gwIrW4PKdVYbf9ixKxteSIwYEmuY/edit?ts=60c35c53#gid=0
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3.4. Atividades da Assessoria Jurídica 
 

A Assessoria Jurídica tem como atividades primordial participar e representar institucionalmente o COSEMS-PB, sempre que solicitado, em 
eventos, reuniões e em grupos técnicos de trabalho, que tenham por objetivo a discussão de assuntos jurídicos de interesse da entidade e de seus 
associados; defender judicial ou extrajudicialmente os interesses do COSEMS-PB, podendo ainda promover ações judiciais coletivas para a defesa de 
interesses de seus associados, independentemente de autorização específica em Assembleia Geral, bastando a autorização do COSEMS-PB; aferir, 
sempre que solicitado, a conformidade dos pareceres técnicos em relação ao enquadramento legal e infralegal dos atos jurídicos praticados pelo 
COSEMS-PB, tais como contratos, convênios e demais instrumentos congêneres, por meio de despachos ou, quando for o caso, da emissão de 
pareceres jurídicos; prestar assessoramento, sempre que demandado, às demais áreas do COSEMS-PB sobre assuntos de natureza jurídica; 
promover, no que lhe compete, a formulação, o intercâmbio e a divulgação de conhecimentos capazes de contribuir com o fortalecimento da gestão 
municipal de saúde; e elaborar informativo de legislação aplicável ao Sistema Único de Saúde. 

A Assessoria Jurídica esteve mobilizada para prestar assessoramento jurídico por meio de estudos, pareceres e notas jurídicas e demais 
documentos de cunho jurídico, porventura necessários, sempre que solicitados pela Assembleia Geral e Órgãos Superiores de Direção e 
Administração e demais áreas do COSEMS-PB, além de acompanhamento da assembleia e reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

Segue planilha com atividades realizadas no 2º quadrimestre de 2021: 



 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COSEMS-PB – 2º Quadrimestre de 2021 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA COSEMS/PB – PERÍODO MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO - 2021 
            ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS 

MAIO 
4° Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestores Bipartite - CIB 

   Discutir a suguinte pauta: 
  1. Abertura 
2. Informes 
GEAS 
 -GERÊNCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO 
BÁSICA -GOABS 
-PROGRAMA REQUALIFICA UBS 
-ACADEMIA DA SAÚDE 
3. Deliberações 
3.1) Deliberar para a aprovação do 
Protocolo/SISMAC nº 225642402105, 
referente à 6ª parcela de 2021, considerando 
as atualizações advindas dos remanejamentos 
MAC aprovados em CIB. GEPLAG-SES; 
3.2) Deliberar para aprovação a retificação na 
composição do grupo condutor da RAS, 
passando de 4 para 3 o número de 
representantes das Gerências Regionais de 
Saúde, sendo 1 por macrorregião, com seus 
respectivos suplentes. GEAS-SES; 
3.3) Deliberar para a aprovação dos termos de 
pactuação firmados entre a Agência Estadual 
de Vigilância Sanitária (AGEVISA/PB) e os 
municípios de Campina Grande/PB e Belém de 
Brejo do Cruz/PB. AGEVISA-SES. 
3.4) Pautas extras 
4. Encerramento 
 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

Aprovação de pontos de pauta relevantes para 
o fortalecimento dos serviços de saúde nos 
municípios 

Reunião Equipe COSEMS Acompanhar e monitorar as demandas do 
COSEMS para um melhor desempenho 

Equipe COSEMS Foram realizadas reuniões semanais para 
acompanhamento das demandas e 
respectivas discussões 



 

 

Reunião com TI Discutir sobre site e servidor COSEMS Equipe técnica do COSEMS e Técnico 
de informática 

Foram discutidos e esclarecidos os pontos 
sobre a mautenção do site e servidor do 
COSEMS 

Orientação jurídica para o 
Município de Areia/PB Assessorar a secretária de saúde municipal 

 
  Assessoria jurídica 

Encaminhado às orientações através de e-mail 
institucional 

Reunião do Grupo Saúde Mental 
– GITIS 

Apresentar mapa de serviços da Rede de 
Atenção Psicossocial da Paraíba (RAPS-PB), 
SUAS e Comarcas junto à DSUAS e ao COSEMS-
PB, bem como a criação de um Comitê Gestor 
de Informações do Mapa 

Assessoria jurídica e técnica do 
COSEMS  e demis participantes do 

GITIS. 

Encaminhamentos: 
Apresentação inicial do projeto, 
envio de minuta do termo de 
cooperação para análise do 
componentes do grupo. 
 

Ofício COSEMS/PB nº 81/2021 Elaborar ofício em resposta a solicitação da 
Sociedade de Hemofílicos da Paraíba 

Assessoria jurídica Ofício elaborado e encaminhado a 
Sociedade de Hemofílicos da Paraíba 

Ofício COSEMS/PB nº 82/2021 Elaborar ofício com Solicitação de 
detalhamento acerca do Relatório GPC – 
20/2021 

Assessoria jurídica Ofício elaborado e encaminhado ao TCE-PB 

Reunião Equipe COSEMS e 
Apoiadores do Rede Colaborativa 

Discutir sobre o planejamento do FortaleCIR Equipe COSEMS e Apoiadores do 
Rede Colaborativa 

Discussão realizada com as devidas 
alterações no plano de atividades. 
Encaminhamento: Realizar reunião com a 
SES-PB para alinhar as alterações 

Reunião do Grupo Saúde Mental 
– GITIS 

Debate acerca da minuta do termo de 
cooperação 

Assessoria jurídica e técnica do 
COSEMS e demais integrantes do 

grupo  GITIS. 

Sugestões incorporadas na minuta 
do termo de cooperação. 

Reunião Ordinária da 15ª CIR Apresentar e discutir pontos sobre o novo 
modelo de financiamento - Previne Brasil 

Assessoria jurídica e Gestores de 
Saúde da CIR 

Pontos apresentados e dúvidas esclarecidas 

Reunião Ordinária da 3ª CIR Apresentar e discutir pontos sobre o novo 
modelo de financiamento - Previne Brasil 

Assessoria jurídica e Gestores de 
Saúde da CIR 

Pontos apresentados e dúvidas esclarecidas 



 

 

Reunião com CES e SES Discutir sobre o apoio/realização das 
Conferências Municipais de Saúde 

Equipe COSEMS, SES e Presidente do 
CES 

Discussão realizada. Encaminhamento: 
1. Diagnóstico (formSUS) e fortalecimento 
dos CMS; 
2. Resgate dos relatórios das conferências 
passadas; 
3. Resolução para os municipios com as 
possibilidades da realização das 
Conferências na pandemia 

Web de Lançamento do Programa 
Nacional de Prevenção à Corrupção 

Apresentar o Programa Nacional de Prevenção 
à Corrupção (PNPC), que pretende levar 
conhecimento aos gestores e orientá-los na 
promoção de uma administração pública com 
elevados padrões de integridade 

Assessoria Jurídica e TCU O programa foi apresentado levando 
conhecimento aos gestores e orientando-os 
na promoção de uma administração pública 
com elevados padrões de integridade 

Reunião com CONASEMS Discutir sobre o Programa Saúde com Agente 
 

Assessoria Jurídica e CONASEMS Discussão realizada. Encaminhamento: 
CONASEMS irá elaborar nota jurídica sobre o 
tema 

Reunião sobre FortaleCIR Discutir a seguinte pauta: 
-Projetos do COSEMS e SES voltados para 
fortalecimento da Regionalização; 
 - Informe: 
 As conferências de saúde diante da pandemia 

Equipe COSEMS, Presidentes CIR, SES 
e SEMS 

Reunião realizada com todos os pontos de 
pauta discutidos 

Reunião com a SES Alinhar diretrizes da vacinação e os grupos 
prioritários antes da CT da CIB 

Equipe COSEMS e SES Reunião realizada com alinhamento dos 
grupos prioritários e vacinação 

Reunião Ordinária da 12ª CIR Apresentar e discutir pontos sobre o novo 
modelo de financiamento - Previne Brasil 

Assessoria jurídica e Gestores de 
Saúde da CIR 

Pontos apresentados e dúvidas esclarecidas 

Reunião Equipe COSEMS, TI e 
Comunicação 

Discutir sobre a pauta: 
- Bate-papo COSEMS; 
- 33 anos COSEMS - divulgação de 
vídeo/homenagem; 
- Assembleia COSEMS –  tema: pandemia 
 

Equipe COSEMS, TI e Comunicação Todos os pontos de pauta foram discutidos e 
serão passados para conhecimento da 
Presidente 



 

 

5ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestores Tripartite - CIT 

Discutir sobre a pauta: 
1. Abertura dos Trabalhos 
a) Panorama da Pandemia Covid-19 e Ações de 
Enfrentamento: 
i. Painel epidemiológico da Covid-19; 
ii. Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacinação Covid-19 – SVS/MS; 
iii. Situação dos Leitos Covid-19. 
2. Discussões e Pactuações: 
a) Portaria que Institui, em caráter excepcional, 
incentivo financeiro federal de custeio aos 
municípios e Distrito Federal com equipes de 
Consultório na Rua, destinado ao enfrentamento 
da Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional decorrente da Covid-19. 
3. Apresentações e Discussões: 
a) Plano Nacional de testagem do Sars-CoV-2 – 
GAB/MS. 
 
b) Curso Técnico dos Agentes de Combate às 
Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS). 
c) Painel de cadastro de pessoas no Previne 
Brasil. 
4. Informe: 
a) Alteração da data da CIT de junho/2021. 
b) Operação Vida: monitoramento final. 
c) Programação da Distribuição dos 
Medicamentos Destinados ao Programa de 
Doença de Chagas. 

Equipe COSEMS, presidente do 
COSEMS, gestores de saúde, 
CONASEMS, MS, CONASS, etc. 

Todos os pontos de pauta foram discutidos e 
informados. 

5ª Reunião Extraordinária da 
Comissão Intergestores Biipartite - 
CIB 

Deliberar para aprovação novos critérios para 
operacionalização da campanha de vacinação 
contra a COVID-19 na Paraíba frente à Nota 
Técnica nº 717/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/SMS, 
de 28 de maio de 2021, e em conformidade com 
o Plano Nacional de Imunização 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

Aprovação de ponto de pauta relevante para o 
fortalecimento dos serviços de saúde nos 
municípios 



 

 

6ª Reunião Extraordinária da 
Comissão Intergestores Biipartite - 
CIB 

Deliberar aprovação do remanejamento de dses 
de vacina Sinovac/Butantan entre municípios, 
após observarem que fecharam todos os 
esquemas vacinais derivados do imunizante 
supracitado e tenham doses excedentes em 
frascos abertos, que sejam provenientes da 30ª 
pauta de distribuição da vacina 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

Aprovação de ponto de pauta relevante para o 
fortalecimento dos serviços de saúde nos 
municípios 

 
JUNHO 

3ª Reunião Ordinária da Diretoria 
do COSEMS-PB 

Discutir a seguinte pauta: 
1. Acolhimento; 
2. Eleição COSEMS 2021; 
3. Escuta a Diretoria; 
4. Informes: 
4.1. Vigilância em Saúde: 
 Monitoramento de Estimação do Número 
Reprodutivo Efetivo - R (t) dos municípios ; 
 Panorama da situação das vacinas; 
4.2. Atenção Primária à Saúde (APS): 
 Portaria que altera critérios de definição para 
credenciamento de equipes, serviços e adesão 
à APS; 
 Panorama de Adesão ao Programa Saúde 
com Agente; 
4.3. Panorama de inscrição no Curso de Gestão 
Municipal do SUS; 
4.4. Projeto de Fortalecimento do 
Planejamento Regional; 
4.5. Projeto FortaleCIR; 
5. Minuta de Pauta da Assembleia – 07/06; 
6. Pauta da CT/CIB – 09/06. 

Equipe Cosems e Diretores do Cosems Todos os pontos de pauta foram discutidos e 
informados 

Reunião Equipe COSEMS Acompanhar e monitorar as demandas do 
COSEMS para um melhor desempenho 

Equipe COSEMS Foram realizadas reuniões semanais para 
acompanhamento das demandas e 
respectivas discussões 



 

 

Peça jurídica Elaborar de peça jurídica para processo judicial Assessoria jurídica Peça jurídica elaborada e protocolizada no 
processo eletrônico 

Nota Informativa Interna de 
Trabalho nº 002/2021 

Elaborar nota sobre implantação do sistema 
de teletrabalho, acatando a todas as 
orientações de prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus. 

Assessoria jurídica Nota elaborada e repassada aos 
funcionários através do e-mail e whatsapp 

Orientação jurídica para o 
Município de São Bentinho/PB 

 

Responder as demandas solicitadas pelos 
gestores municipais da Paraíba 

Assessora jurídica e gestora do 
município 

Orientação jurídica encaminhada por e-
mail para gestora 

Orientação jurídica para o 
Município de Santana dos 
Garrotes/PB 

 

Responder as demandas solicitadas pelos 
gestores municipais da Paraíba 

Assessora jurídica e gestora do 
município 

Orientação jurídica encaminhada por e-
mail para gestora 

 Reunião Conselho Estadual de 
Saúde 

Discutir a seguinte pauta: 
1 - ASSUNTO: Secretaria Estadual de Saúde da 

Paraíba. Responsável: SES/PB 

2 – ASSUNTO: Grupo Condutor da Rede de 

Atenção à Saúde da Paraíba. Responsável: 

SES/PB 

3 – ASSUNTO: Atenção ao Hemofílico. 

Responsável: Dr. Antonio Eduardo Cunha 

4 – ASSUNTO: Assuntos Administrativos. 

Responsável: Antonio Eduardo Cunha. 

Assessoria  Jurídica e Diretor do 
COSEMS, SES e CES 

Informes:  
1.MS -Eridan:  
    • Os municípios da Paraíba estão 
recebendo 185 concentradores de 
oxigênio. João pessoa recebeu 21 
concentradores hoje.  
2. SES – Renata: 
    • A Secretaria de Estado também está 
recebendo uma parte dos concentradores 
de oxigênio, pediu apoio ao CES para 
procurar saber quais municípios 
receberam respiradores e quais estão 
usando, caso exista alguns que não 
estejam utilizando, será solicitado que eles 
cedam para os serviços que estão 
precisando;  
    • 38 municípios receberão os 
concentradores; 
    • Com relação a pandemia, o cenário 
permanece preocupante, acima de 2.000 
casos.  
3. SES- Marcelo: 
    • Digisus Exercícios 2018,2019,2020, o 
Conselho precisa finalizar os instrumentos 



 

 

de planejamento referente a esses anos, 
embora tenha sido apreciado por 
resolução todos esses instrumentos, é 
importante que ele finalize lá no Digisus. 
Deve colocar o parecer e a resolução 
demonstrando que aqueles instrumentos 
já foram apreciados. 
4. SES- Marcelo 
    • Composição do grupo condutor. 
 
Pauta: 1. SES – Marcelo: 
    • Identificar o funcionamento dos 
conselhos municipais, possibilidade desse 
ano sair uma proposta de resolução sobre 
a possibilidade realização de conferências 
municipais com o objetivo de construção 
dos Planos Municipais de Saúde. 
    • Fazer um levantamento acerca do 
funcionamento dos Conselhos – 
(Apresentação do Questionário no intuito 
de realizar diagnóstico acerca do 
funcionamento dos Conselhos) 
    • Disparar essa semana o Questionário 
(Link página do Cosems, página da SES, 
página do CES); 
    • Apresentou a proposta da minuta para 
apreciação do conselho – APROVADA;      
2. COSEMS – Davi: 
    • Davi informou como está ocorrendo na 
região dele, realiza as conferências de 
forma híbrida ou remota, já apresenta um 
regimento, foi solicitado a Davi que 
encaminhasse o regimento dele para ser 
uma proposta a ser encaminhada aos 
demais conselhos.  
    • Davi informou que ampliou os 
representantes do Grupo de Trabalho.       
3. SES – Marcelo: 
    • Apresentação do projeto de 



 

 

fortalecimento do planejamento Regional 
4. Hemofílicos 
    • Solicitação do CES para a vacinação 
dos Hemofílicos; 
    • Vacinação dos Hemofílicos por João 
Pessoa; 
    • Alguns municípios não vacinaram pois 
esse grupo não está presente no PNI; 

Reunião do Comitê de Saúde da 
População Negra (CTESPN) 

Socializar as ações que estão acontecendo 
direcionadas à população negra, bem como 
discutir a agenda de reuniões 

Assessoria jurídica e técnica do 
COSEMS, SES-PB, Associação 
Paraibana de Portadores de Anemia 
Falciforme, Ação Social Diocesana de 
Patos , Liderança de Terreiro e SEMS 

1. O COSEMS sugeriu que fosse verificado a 
viabilidade de inclusão das discussões do 
CTESPN nas Oficinas do Projeto 
Fortalecimento do Planejamento Regional; 
2. O COSEMS sugeriu que fosse verificado a 
viabilidade de inclusão das discussões do 
CTESPN no GUIA; 

3. O COSEMS sugeriu que fosse verificado 
a viabilidade de inclusão da ata do CTESPN 
nas pautas da CIB. 

5ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestora Bipartite - CIB 

Discutir a seguinte pauta: 
1. Abertura 
- Aprovação da Ata da 3º e 4º Reunião Ordinária 
da CIB. 
2. Informes 
- GEAS 
- GERÊNCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA 
– GOAB 
- GEPLAG 
- GEVS 
3. Deliberações 
4. Pautas-extras 
5. Encerramento 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

Aprovação de pontos de pauta relevantes 
para o fortalecimento dos serviços de saúde 
nos municípios 

Orientação jurídica para o 
Município de Cubati/PB 

 

Responder as demandas solicitadas pelos 
gestores municipais da Paraíba 

Assessora jurídica e gestora do 
município 

Orientação jurídica encaminhada por e-
mail para gestora 

Reunião Equipe e Assessoria de 
Comunicação do COSEMS 

Discutir estratégias para  chamar atenção dos 
gestores as informações técnicas do COSEMS 

Equipe e Assessoria de Comunicação 
do COSEMS 

Foram discutidas e sugeridas estratégias 
para o melhor desempenho da 
comunicação do COSEMS aos gestores 
municipais 



 

 

 

4ªAssembleia Geral Ordinária do 
COSEMS 

Discutir a seguinte pauta: 
APRESENTAÇÃO/PACTUAÇÃO: 
1. Aprovação da Ata da 3ª Assembleia Geral 
Ordinária COSEMS de 2021 
2. Atualização e Orientações sobre o COVID: 
alerta sobre a gravidade da pandemia na 
Paraíba e as variantes circulantes - Convidado: 
Daniel Beltrammi - Secretário Executivo de 
Gestão da Rede de Unidades de 
Saúde/Secretaria Estadual de Saúde da 
Paraíba – SES-PB 
INFORMES: 
1. Desdobramentos da Atenção Primária à 
Saúde 
2. Boletim Informativo DGMP – Situação dos 
Instrumentos de Gestão 
3. Projeto de Fortalecimento do Planejamento 
Regional 
4. Panorama de inscrição no Curso de Gestão 
Municipal do SUS 
5. Projeto FortaleCIR 

Equipe Cosems, Gestores Municipais de 
Saúde e Apoiadores 

Discussão e apresentação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos serviços 
de saúde nos municípios 

Reunião Ordinária da 16ª CIR Apresentar e discutir pontos sobre o novo 
modelo de financiamento - Previne Brasil 

Assessoria jurídica e Gestores de 
Saúde da CIR 

Pontos apresentados e dúvidas esclarecidas 

2ª Reunião Ordinária do Conselho 
Fiscal COSEMS 

Aprovar  o balancete de verificação, do 
relatório de atividades, da prestação de contas 
e de todos os documentos contábeis 
referentes ao exercício do 1º quadrimestre do 
ano de 2021 

Assessoria jurídica, secretaria 
executiva, assessoria contábil e 
membros do Conselho Fiscal 

Parecer favorável às demonstrações 
contábeis e relatório de atividades 
referentes ao 1º Quadrimestre de 2021 
do COSEMS 

1ª Reunião Extraordinária da 
Diretoria do COSEMS-PB 

Discutir a seguinte pauta: 
- Eleição 2021: validação Comissão Eleitoral, 
publicação no DOE e confirmação chapa 

Equipe COSEMS e Diretores do 
COSEMS 

Todos os pontos de pauta foram discutidos e 
validados 

Convocação da Comissão 
Eleitoral 

Elaborar instrumento de convocação da 
Comissão Eleitoral no intuito de dirigir o 
Processo Eleitoral para o Biênio 2021- 2023 

Assessoria Jurídica e Presidente do 
COSEMS 

Instrumento de convocação elaborado e 
enviado aos membros indicados 



 

 

Reunião de Planejamento e 
Regionalização 

Discutir a seguinte pauta: 
1 - Atualização da Programação da Assistência de 
Média e Alta Complexidade; 
2 - Grupos de Trabalho dos projetos PROADI e 
demais projetos da SES/COSEMS/SEMS; 
3 - Outras demandas relacionadas ao 
Fortalecimento da Regionalização considerando 
a pauta da pandemia. 

Equipe COSEMS; Presidente do 
COSEMS; Diretores de Gestão, 
Planejamento e Regionalização do 
COSEMS; e SES-PB (GEPLAG) 

Todos os pontos de pauta foram discutidos 
para o fortalecimento dos serviços de saúde 
nos municípios 

Edital de convocação da 
Assembleia Geral Extraordinária 
para eleição do COSEMS-PB - 
biênio 2021-2023 

Elaborar edital de convocação da Assembleia 
Gera Extraordinária para eleição do COSEMS 

Assessoria Jurídica e Presidente do 
COSEMS 

Edital elaborado e encaminhado aos gestores 
de saúde 

11ª Reunião Extraordinária da 
Comissão Intergestores Biipartite - 
CIB 

Deliberar para aprovação de critério único para 
distribuição das doses (D1) do imunizante contra 
COVID 19, tendo como base o número da população 
geral acima de 18 anos, mantendo-se como 
exceção apenas os 02 grupos já solicitados ao PNI, 
mediante resolução CIB, para fins de 
complementação das estimativas, sendo eles: 
Força de Segurança, Salvamento e Forças 
Armadas e Trabalhador da Saúde. 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

Aprovação de ponto de pauta relevante para 
o fortalecimento dos serviços de saúde nos 
municípios 

12ª Reunião Extraordinária da 
Comissão Intergestores Biipartite - 
CIB 

Deliberar para aprovação do repasse de incentivo 
financeiro do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos 
Municipais de Saúde, destinados aos profissionais 
envolvidos na operacionalização da campanha de 
vacinação contra COVID 19, por 5 meses, para os 
20 municípios com melhor desempenho de 
cobertura vacinal de D2. 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

Aprovação de ponto de pauta relevante para 
o fortalecimento dos serviços de saúde nos 
municípios 

13ª Reunião Extraordinária da 
Comissão Intergestores Biipartite - 
CIB 

Deliberar para aprovação da proposta de emenda 
parlamentar n° 1 1.229.3260001 /21 -001, 
cadastrada no Sistema do FNS, referente à 
aquisição de Equipamento e Material Permanente 
para implantação de serviço de Raio-x na 
Unidade Mista de Saúde Sancho Leite. CNES 
2321556, localizada no município de 
Teixeira/PB. 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

Aprovação de ponto de pauta relevante para 
o fortalecimento dos serviços de saúde nos 
municípios 



 

 

14ª Reunião Extraordinária da 
Comissão Intergestores Biipartite - 
CIB 

Deliberar para aprovação da proposta redistribuição 
das vacina entre os 221 municípios na tentativa de 
avançar a faixa etária dos municípios menores 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

Não houve consenso para este ponto de 
pauta. O município de João Pessoa discordou. 

Reunião do GT da Rede de 
Atenção Psicossocial - RAPs 

Discutir sobre a organização do Grupo de 
Trabalho, com a construção de calendário de 
reuniões, primeiras ações e divisão das 
atribuições visando o fortalecimento da RAPs 

Assessoria jurídica e técnica do COSEMS, 
MPPB, SES/PB, CRM/PB, COREN/PB , 

CRP 13 e CRF/PB 

Foram designados o coordenador e secretário 
do grupo, assim como discutido sobre 
calendário de reuniões mensais e algumas 
ações a serem realizadas. 
O COSEMS ficou responsável por marcar uma 
agenda com os gestores para que possa ser 
apresentado o GT e suas atribuições 

Bate-papo COSEMS Estabelecer uma conversa informal entre os 
gestores com a equipe e Presidente do 
COSEMS-PB, como também  repassar 
informações e esclarecer dúvidas sobre as 
principais pautas publicadas pelo Ministério da 
Saúde 

Equipe e Presidente do COSEMS e 
Gestores Municipais de Saúde 

Discussões realizadas e informações 
repassadas contribuindo para o 
fortalecimento da gestão. 

Audiência de Conciliação - JEC Participar de audiência sobre reembolso de 
passagens aéreas para possível conciliação 

Assessoria Jurídica Audiência finalizada sem acordo, 
aguardando sentença 

Oficina  “E agora, Gestor?” Capacitar os gestores municipais de saúde 
para a execução de suas atribuições gestoras 
de forma segura e assertiva 

Equipe Cosems e gestores de saúde Gestores qualificados 

1ª Reunião da Comissão Eleitoral 
do COSEMS-PB 

Discutir a seguinte pauta: 
- Regulamento da Eleição 2021 para publicar 
comunicado; 
- Agendamento de reuniões e plantão; 
- Pendências de documentos dos gestores para 
publicar comunicado 

Assessoria jurídica. Secretária 
Executiva do COSEMS e membros da 
Comissão Eleitoral 

Regulamento da eleição elaborado, 
calndário de reuniões discutidos e 
comunicados elaborados 

Reunião CNJ e CONASEMS Discutir e apresentar apresentará a terceira fase 
do “Plano Nacional para o Poder Judiciário - 
“Judicialização e Sociedade: ações para acesso à 
saúde pública de qualidade" 

CNJ,CONASEMS, COSEMS e outros Plano apresentado e discutido 

JULHO 
4ª Reunião Ordinária da Diretoria Informes: 

 Atenção Primária à Saúde (APS) 

 Vigilância em Saúde: 

Diretores, Equipe COSEMS-PB.  
Informes relacionados à Atenção Primária à 
Saúde (APS), Vigilância em Saúde, 
Panorama da situação das vacinas, 



 

 

 • Panorama da situação das 

vacinas 

 • Vacinação por faixa etária 

(Resolução CIB Nº 67/2021 e Nota 

Orientativa COSEMS-PB Nº 

02/2021) 

 Atenção Especializada: alinhamento 

sobre fluxo do SAMU na pandemia 

 Curso de Gestão Municipal do SUS: 

Panorama de inscrição – 

prorrogação até 09/07 

 Eleição COSEMS 2021: 

 Regulamento da Eleição 

 Chapa Diretoria 2021-2023 

 Apoio e participação dos 

gestores/Diretoria no fortalecimento da 

Regionalização na Paraíba: CIR; Projetos 

FortaleCIR e de Fortalecimento do 

Planejamento Regional 

 Escuta a Diretoria. 

  

 

Vacinação por faixa etária (Resolução CIB 
Nº 67/2021 e Nota Orientativa COSEMS-PB 
Nº 02/2021), além da Atenção 
Especializada e alinhamento sobre fluxo do 
Samu na pandemia e do curso de Gestão 
Municipal do SUS: Panorama de inscrição, 
prorrogado até o dia 9. 
 
Em seguida foram tratadas questão sobre a 
eleição do COSEMS 2021, a exemplo da 
regulamento da eleição e chapa da 
diretoria 2021-2023. 
 
Tambem foram abordados o 
fortalecimento da Regionalização na 
Paraíba: CIR; projetos FortaleCIR e de 
fortalecimento do Planejamento Regional  
além da escuta da diretoria e minuta da 
assembleia que será realizada na próxima 
terça-feira (5). 

 5ª Assembleia Geral Ordinária do 
COSEMS-PB 

1. Aprovação da Ata da 4ª Assembleia Geral 
Ordinária COSEMS de 2021 - Dáfia Izidoro - 
Secretária do COSEMS-PB 
2. Alinhamento sobre fluxo do SAMU na 
pandemia na Paraíba – Débora Gomes – 
Coordenadora da Rede de Urgência e 

Equipe Cosems, Gestores Municipais de 
Saúde e Apoiadores 

Discussão e apresentação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento dos serviços 
de saúde nos municípios 



 

 

Emergência/SES-PB – 15 min -  Soraya Galdino - 
Presidente do COSEMS-PB e Ana Maria 
Fernandes – Assessora Técnica do COSEMS-PB 
3. Vacinação por faixa etária (Resolução CIB Nº 
67/2021 e Nota Orientativa COSEMS-PB Nº 
02/2021) – Talita Tavares – Gerente Executiva de 
Vigilância em Saúde – GEVS/SES-PB – 15 min  -  
Soraya Galdino - Presidente do COSEMS-PB e Ana 
Maria Fernandes – Assessora Técnica do 
COSEMS-PB 
4. Apresentação da Pauta da CT/CIB – 06/07 – 
Ana Maria Fernandes – Assessora Técnica do 
COSEMS-PB 
5. Eleição Virtual COSEMS-PB 2021 – 27/07/2021 
– 15h – ferramenta Zoom 
 
INFORMES: 
1. Atualização sobre Vigilância em Saúde: 
vacinação covid e influenza; arboviroses – Ana 
Maria Fernandes – Assessora Técnica do 
COSEMS-PB 
2. Panorama da Pactuação Interfederativa dos 
Indicadores – Michele Targino – Assessora 
Técnica do COSEMS-PB 
3. Curso de Capacitação em Assistência 
Farmacêutica: da instrumentalização à prática 
nos serviços (nível superior) - Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde (PROADI-SUS) – Michele Targino 
– Assessora Técnica do COSEMS-PB 
4. Fortalecimento da Regionalização na Paraíba: 
CIR; Projetos FortaleCIR e de Fortalecimento do 
Planejamento Municipal e Regional  -  Soraya 
Galdino - Presidente do COSEMS-PB 

 
 6ª Reunião Ordinária da CIB/2021 

 
 Aprovação dos Resumos Executivos da 3º e 4º 
Reunião Ordinária da CIB e 4º Extraordinária da 
CIB. 
2. Informes 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

 Aprovação de pontos de pauta relevantes 
para o fortalecimento dos serviços de saúde 
nos municípios 



 

 

GEVS 
1. Oficio GEVS Nº 281/2021, que trata sobre o 
esclarecimento do envio sobre a distribuição das 
doses da 27ª pauta de distribuição de doses do 
imunizante contra COVID-19;2.Oficio externo Nº 
38/2021/GOCC-IST/SES-PB, que trata sobre 
questões voltadas sobre a aquisição de fórmula 
infantil (leite) para distribuição para crianças 
expostas ao HIV/Aids. 3. O julho Amarelo é um 
mês da conscientização sobre o combate e 
prevenção às hepatites virais, instituído em 2010 
pela MGS e sendo comemorada no dia 28 de 
julho, a campanha “julho amarelo” foi instituído 
no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por 
finalidade reforçar as ações de vigilância, 
prevenção e controle das hepatites virais.ESP 1. 
Em 05/07/2021 às 10:00 acontecerá o evento de 
inauguração da Escola de Saúde Pública da 
Paraíba, pelo Governo do Estado, como 
importante potencializador dos processos de 
formação e qualificação dos profissionais de 
saúde, que trarão melhorias significativas para o 
SUS. O evento acontecerá online através do 
Youtube da ESP-PB e a SES/PB conta com a 
presença de todos. GERAV 1. Início da fase de 
teste do sistema de regulação do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar (CERH/PB). 

3. Deliberações 3.1) Deliberar para aprovação a 
atualização dos leitos de contingenciamento 
COVID 19 da Paraíba, conforme Declaração CIB-
PB Ad Referendum Nº 14/2021. GERAV-SES; 

3.2) Deliberar para aprovação a proposta de 
Emenda Parlamentar nº 11902.878000/1210-04, 
cadastrada no sistema do FNS, referente à 
Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente para implantação de Serviço de 



 

 

Endoscopia Digestiva na Policlínica Orcino 
Guedes – CNES 2505010, localizado no município 
de Cajazeiras/PB, conforme Declaração CIB-PB 
Ad Referendum Nº 15/2021. GEAS-SES. 

3.3) Deliberar para aprovação a interrupção no 
envio doses do imunizante para COVID 19 (D1) 
ao município de Baía da Traição/PB e 
Marcação/PB, por já terem sido contemplados 
com 100% das doses necessárias para vacinação 
de sua população a partir dos 18 anos, conforme 
Declaração CIB-PB Ad Referendum Nº 16/2021. 
GEVS-SES; 

3.4) Deliberar para aprovação a ampliação do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 
SAMU 192 na 9ª região de saúde, com a 
implantação de uma Unidade de Suporte Básico 
de Vida Terrestre - USB no município de Monte 
Horebe/PB.GEAS-SES; 

3.5) Deliberar para aprovação a implantação do 
Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, Programa 
Melhor em Casa, no município de Uiraúna/PB, 
em consórcio com os municípios de Joca 
Claudino/PB e Bernadino Batista/PB.GEAS-SES; 
3.6) Deliberar para aprovação a aprovação da 
inclusão de remoções interestaduais no rol de 
atribuições do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - SAMU 192, referente aos pacientes 
acometidos por covid 19, para estados 
circunvizinhos da Paraíba, desde que a vaga 
hospitalar do outro estado esteja articulada e 
garantida pelo município solicitante. GEAS-SES; 
Decisão: 
3.7) Deliberar para aprovação a solicitação de 



 

 

abertura do sistema do Fundo Nacional de Saúde 

 



 

 

 FNS), pelo Ministério da Saúde, para cadastro da 
proposta de aquisição de equipamentos/material 
permanente para a Oficina Ortopédica Fixa, 
vinculada a FUNAD, em João Pessoa/PB.GEAS-
SES; 
3.8) Deliberar para aprovação a implantação do 
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 
Tipo I do município de Ibiara/PB.GEAS-SES; 
3.9) Deliberar para aprovação a implantação do 
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 
Tipo I do município de Salgado De São 
Félix/PB.GEAS-SES; 
3.10) Deliberar para aprovação a pactuação das 
ações e metas estabelecidas durante o biênio 
2021 e 2022 para serem desenvolvidas pela 
Organização para Procura de Órgãos do Estado – 
OPO, para renovação do incentivo financeiro 
junto ao Ministério da Saúde. Central de 
Transplantes - GEAE; 
3.11) Deliberar para aprovação o prazo de 30 
dias, para que a SMS de Campina Grande atualize 
o CNES do Hospital de Emergência e Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernandes ou apresente 
justificativa, em cumprimento a Resolução CIB nº 
134, de 07 de dezembro de 2020, que aprovou a 
mudança da gestão da Unidade Hospitalar para 
gestão estadual. GEPLAG-SES; 
3.12) Deliberar para aprovação o prazo de 30 
dias, para que as SMS de João Pessoa, Campina 
Grande, Patos e Cajazeiras apresentem 
justificativa pelo não cumprimento da Resolução 
CIB nº 11, de 02 de fevereiro de 2021, que 
aprovou o remanejamento de recursos referente 
aos Núcleos de Vigilância Epidemiológica das 
Unidades Hospitalares de gestão estadual para 
FES; GEPLAG-SES. 
4. Encerramento 

  



 

 

1ª Reunião Comissão Eleitoral Elaboração da minuta do Regulamento das 
Eleições Biênio-2021/2023 

Integrantes da Comissão Eleitoral, 
Assessoria Jurídica do COSEMS-PB e 
Secretária executiva do COSEMS-PB 

Encaminhamento do 1º 
comunicado oficial da Comissão 
Eleitoral. 

Reunião Extraordinária Diretoria Discutir a pauta que será deliberada na 
Comissão Iintergestores Bipartite (CIB) 

Equipe Cosems e integrantes da 
Diretoria. 

 

14ª, 15ª e 16ª Reuniões 
Extraordinárias da CIB/PB - 2021 

14ª Reunião Extraordinária da CIB/PB: 
Deliberar para aprovação do uso das doses da 
vacina AstraZeneca/Fiocruz destinadas à D2, 
referentes à 15ª, 16ª e 21ª pautas, como D1, 
para ampliação da cobertura vacinal de D1 na 
Paraíba. 
15ª Reunião Extraordinária da CIB/PB: 
Deliberar para aprovação do projeto técnico de 
uma proposta de emenda parlamentar para 
aquisição de uma ambulância tipo A para o 
município de Joca Claudino/PB. 
16ª Reunião Extraordinária da CIB/PB: 
Deliberar para aprovação do projeto técnico de 
uma proposta de emenda parlamentar para 
aquisição de uma ambulância tipo A para o 
município de São João do Rio do Peixe/PB. 

COSEMS, SES e Gestores Municipais de 
Saúde 

Aprovação de pontos de pauta relevantes 
para o fortalecimento dos serviços de saúde 
nos municípios 

Reunião Equipe COSEMS-PB Reunião de Monitoramento. Equipe COSEMS-PB Encaminhamentos da equipe 

WEB para homologação da editora 
contratada para elaborar o livro 
do IdeiaSUS 

COSEMS-PB recebeu 02 propostas de 
editoras - Rede Unida e CEBES, das quais em 
relação a documentação as 02 cumpriram as 
exigências mas a Rede Unida será 
homologada, pois atendeu ao item 9.2.4. do 
TRPJ 001/2021 - o critério adotado para 
julgamento das propostas da prestação de 
serviços objeto deste Termo de Referência é 
o de menor preço global. 

Assessoria Jurídica, Secretária 
Executiva, Editoras 

Rede unida foi a vencedora 

Ofício ao TCE Ofício buscando esclarecimentos acerca dos 
casos encadeados pelo TCE sobre municípios 
vacinarem pessoas que já teriam vindo a 
óbito. 

Assessoria Jurídica Encaminhado ao TCE 



 

 

Reunião Equipe COSEMS-PB Reunião para testar o programa das eleições 
biênio 2021/2023 

Assessoria Técnica, Assessoria 
Jurídica, Secretaria, 
apoiadores, Presidente 

Programa testado 

Reunião Comissão Eleitoral Reunião para testar o programa das eleições 
biênio 2021/2023. 
Elaboração pela Comissão dos últimos 
comunicados. 

Assessoria Jurídica, Secretária 
Executiva, Comissão Eleitoral 

Comunicados publicados 
Programa testado 

Eleições COSEMS-PB Eleições on-line, biênio 2021/2023 Gestores Municipais de Saúde Chapa “ COSEMS unido e avançando pela 
Paraíba” eleita 

Reunião sobre o Projeto de 
Regionalização PROADI 
 

Discussão sobre o projeto de Regionalização 
PROADI. 
 Projeto de Regionalização desenvolvido em 
parceria PROADI e Hospital  Beneficência 
Portuguesa; 
Objetivo: apoio os estados no processo de 
regionalização 
 
- Primeira agenda tripartite e o Hospital; 
- Foco da agenda foi apresentar o projeto 
pelo BP e escutar da Paraíba, como anda o 
processo de planejamento que já está sendo 
implementado nas regiões, por meio da 
Portaria 1812. 
 

Coordenadora de Projetos do 
Beneficência Portuguesa, 
SEMS, SES, COSEMS e CONASS 

A proposta de integrar os 3 projetos já 
existentes: Fortalecir, Projeto da Portaria 
1812 e o Projeto de regionalização 

A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO INTERGESTORES 
TRIPARTITE - 2021. 

1. Abertura dos Trabalhos: Ministro de 
Estado da Saúde, OPAS/OMS, Conasems e 
Conass. Reconhecimento da Atenção 
Primária à Saúde (APS) no âmbito da gestão 
municipal: entrega de certificado de 
reconhecimento de desempenho na APS 
para 3 municípios (Pedras Paulista -SP, Pires 
Ferreira- CE, Rondinha RS). 2. Discussões e 
Pactuações: (10 min por Secretaria para 
abordar o conjunto dos seus itens) a) 
Prorrogação do prazo para execução das 
ações e atividades da Portaria GM/MS nº 
1.812, de 22 de julho de 2020, que instituiu o 

Equipe COSEMS, presidente 
do COSEMS, gestores de 
saúde, CONASEMS, MS, 
CONASS, etc. 

Todos os pontos de pautas foram 
discutidos e debatidos 



 

 

incentivo financeiro de custeio, aos Estados 
e ao Distrito Federal, para o aprimoramento 
das ações de gestão, planejamento e 
regionalização da saúde, visando à 
organização e à governança da Rede de 
Atenção à Saúde, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SE/MS. Reginaldo Ramos 
Machado – Diretor de Gestão Interfederativa 
e Participativa – DGIP/SE/MS b) Plano 
Nacional pelo Fim da Tuberculose como 
Problema de Saúde Pública (Estratégias para 
2021- 2025) – SVS/MS. Fernanda Dockhorn 
Costa – Coordenadora-Geral de Vigilância 
das Doenças de Transmissão Respiratória de 
Condições Crônicas. c) Responsabilidade do 
financiamento de medicamentos 
incorporados no SUS – SCTIE/MS. Clariça 
Rodrigues Soares – Coordenadora-Geral do 
Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica (CGCEAF). 3. Apresentações 
(10 min cada item) Panorama da Pandemia 
Covid-19 e Ações de Enfrentamento: a) 
Painel epidemiológico da Covid-19 – SVS/MS. 
Arnaldo Correia de Medeiros – Secretário de 
Vigilância em Saúde - SVS b) Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação Covid-19 
– SVS/MS. Rosana Leite de Melo – Secretaria 
Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 
(SECOVID) 4. Informe: (3 min cada item) a) 
Curso “Ser Gestor” – Conasems. Mauro 
Junqueira – Secretário Executivo do 
Conasems. b) Oficina sobre Mortalidade 
Materna – Conasems. 

23ª e 24ª CIB Extraordinária 1. Aquisição de ambulâncias tipo A e 
transporte sanitário eletivo; 
2. Proposta de construção de uma ploclínica 
em Pombal; 
3. Proposta de construção de um hospital 
municipal em Uiraúna; 

Secretários Municipais de 
Saúde, SES 

Todos os pontos discutidos 



 

 

    

AGOSTO 

Reunião Equipe Reunião de Monitoramento 
Discussão da pauta da Assembleia 
Contratação apoiadores 

Equipe COSEMS-PB Todos os pontos discutidos. 

6ª Assembleia Geral Ordinária do 
COSEMS-PB 

1. Aprovação da Ata da 5ª Assembleia Geral 
Ordinária COSEMS de 2021 - Dáfia Izidoro - 
Secretária do COSEMS-PB 
2. Apresentação do Panorama do Projeto de 
Planejamento Municipal e Regional - 10 min - 
Anderson Dias – Coordenador do Projeto/SES-
PB 
3. Apresentação da Pauta da CT/CIB – 10/08 –  
Anna Katarina Galiza - Assessora Técnica do 
COSEMS-PB 
  
INFORMES: 
1. PAQVS - Anna Katarina Galiza - Assessora 
Técnica do COSEMS-PB 
2. Atualização sobre Vigilância em Saúde: 
Vacinação e Premiação Estadual 20 municípios  
– Grupo Condutor Estadual –  Ana Maria 
Fernandes - Assessora Técnica do COSEMS-PB 
3. Projeto Rede Colaborativa – Apresentação 
Facilitadora e Apoiadora – Michelle Targino – 
Coordenadora da Rede Colaborativa 
4. Curso de Gestão Municipal do SUS  – Ana 
Carolline Carvalho – Secretária Executiva do 
COSEMS-PB 

Equipe COSEMS-PB, Gestores 
Municipais da Saúde. 

Encaminhamentos: 
- Anderson enviar ao COSEMS, a 
relação dos municípios que ainda 
não conseguiram avançar nos 
produtos. 
- Fortalecer nas CIRs a participação 
dos gestores no processo 
- Verificar sobre a contabilização da 
vacina no PQAVS para repassar aos 
gestores; 
- Elencar junto aos apoiadores, uma 
relação acerca dos problemas da 
regulação. Por região; 
COSEMS fazer reunião com Ses em 
agosto.  Prazo até 20/08 



 

 

7ª Reunião Ordinária da CIB/2021 1.1 Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária da 
CIB. 
Retomada do Programa Opera Paraíba; 2. N ovos 
contatos do Complexo Regulador Estadual. 
Contatos do Complexo Regulador Estadual: 
Central Hospitalar e Ambulatorial: 3214 1731/ 
3221 0369; Recepção/Adm: 3214 2911; 
ACADEMIA DA SAÚDE 4 - Ordens de Serviço 
inseridas no SISMOB para início de obra e 
atestado de conclusão de obra. 
5. No mês de Agosto, com data prevista para 24 e 
26, a Gerência Operacional da Atenção Básica 
estará realizando a terceira etapa da OFICINA de 
“APOIO AOS MUNICÍPIOS QUANTO ÀS 
FUNCIONALIDADES DO PREVINE BRASIL PARA A 
QUALIFICAÇÃO DA APS - DESAFIOS PARA A 
GESTÃO / IMPACTO NA ATENÇÃO”, com 
abordagem noINDICADOR DE DESEMPENHO DA 
IMUNIZAÇÃO (cobertura vacinal de Poliomielite 
inativada e de Pentavalente). Estaremos 
agregando à agenda todo o calendário básico de 
vacina, além de outras temáticas da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança; 
6. Informações acerca do Projeto Agente Digital 
que será executado pelo Núcleo de Telessaúde 
do Centro de Ciências Médicas da UFPE(NUTES-
CCM-UFPE), a partir de um financiamento da 
Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE), órgão integrante do 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 
do Governo Federal. 7. A Gerência Operacional 
de Atenção Básica está analisando o impacto 
financeiro do recurso referente aos indicadores 
de desempenho do PREVINE BRASIL, a partir do 
resultado do ISF do 1º quadrimestre de 2021, 
para socializá-lo com Gestores Municipais e 
Secretários de Saúde dos 223 municípios 
paraibanos. 8. Durante o mês de agosto a 
Secretaria de Estado da Saúde intensifica as 

Secretários Municipais de 
Saúde, SES 

Aprovação de ponto de pauta relevante para 
o fortalecimento dos serviços de saúde nos 
municípios 



 

 

ações de incentivo e apoio ao aleitamento 
materno em alusão à Semana Mundial de 
Aleitamento Materno e ao Agosto Dourado. 9. 
Informamos que o CEDC, serviço de gerência e 
gestão estadual, estará participando das agendas 
das CIRs da 1ª e 2ª macro, conforme 
agendamendo, para reforçar sobre o fluxo de 
encaminhamento para o serviço. 10. O Ministério 
da Saúde, por meio da Sociedade Beneficente 
Hospital Israelita Albert Einstein em virtude do 
PROADI-SUS, selecionou o estado da Paraíba a 
participar da 1ª etapa do curso EAD “Atenção 
Integral à Saúde da Pessoa Idosa", juntamente 
com outros 12 estados. O curso EAD terá carga 
horária de 120h, incluindo Tele consultorias 
Síncronas e Assíncronas, com atividades em 
módulos e com acompanhamento até dezembro 
de 2023. 11. Estaremos trabalhando na 
implantação e implementação das Estratégias 
Qualineo e Redução da Morte Materna, em 05 
hospitais/maternidades do Estado: ICV, Frei 
Damião, HULW, ISEA e Edson Ramalho.Temos 
previstas 3 reuniões para julho e agosto com o 
MS, a SES-Paraiba e SMS- João Pessoa. 
Apresentação da 1º avaliação do incentivo 
financeiro para os municípios com melhores 
desempenhos de cobertura vacinal da campanha 
de vacinação contra COVID-19. 
4. Deliberações 4.1) Deliberar para aprovação do 
projeto técnico para aquisição de Transporte 
Sanitário Eletivo do município de Serra 
Redonda/PB. GEAS-SES; Decisão 4.2) Deliberar 
para aprovação do projeto técnico para aquisição 
de Transporte Sanitário Eletivo do município de 
Areial/PB. GEAS-SES; Decisão 4.3) Deliberar para 
aprovação do projeto técnico para aquisição de 
Ambulância Tipo A do município de São José do 
Brejo do Cruz/PB. GEAS-SES; Decisão 4.4) 
Deliberar para aprovação da atualização do 



 

 

Regimento do Grupo de Resgate Aeromédico 
Estadual – GRAME. GEAS-SES; Decisão 4.5) 
Deliberar para aprovação da implantação do 
Centro de Especialidades Odontólogicas - CEO 
tipo I no município de São Bentinho/PB. GEAS-
SES.; Decisão 4.6) Deliberar para aprovação da 
implantação do Centro de Especialidades 
Odontólogicas - CEO tipo I no município de 
Triunfo/PB.GEAS-SES; SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 
Decisão 4.7) Deliberar para aprovação do 
adiantamento da vacinação contra a COVID 19 
para pessoas em condições especiais de viagens 
internacionais. GEVS-SES; Decisão 4.8) Deliberar 
para aprovação dos termos de pactuação 
firmados entre a Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária (AGEVISA/PB) e os municípios de 
Tenório/PB e Paulista/PB. AGEVISASES. 



 

 

Reunião CES 1 – ASSUNTO: Aprovação das Atas 272ª, 274ª, 

275ª 276ª e 277ª. 

Responsável: Dr. Antonio Eduardo Cunha 

2 - ASSUNTO: Secretaria Estadual de Saúde da 

Paraíba 

Responsável: SES/PB 

3 – ASSUNTO: Seminário de Medicinas 

Alternativas com Reflexo no Sistema Único de 

Saúde. 

Responsável: Edson Cruz da Silva 

4 – ASSUNTO: Eventos 

Responsável: Dr. Antonio Eduardo Cunha 

5 – ASSUNTO: Assuntos Administrativos 

Responsável: Dr. Antonio Eduardo Cunha 

 

 

 

 

CES, SES, COSEMS-PB e outras 
instâncias. 

Aprovação de ponto de pauta relevante para 
o fortalecimento dos serviços de saúde no 
estado da Paraíba. 

Orientação Jurídica Município de 
Carrapateira 

Trata-se de solicitação de informação acerca da 
competência de fornecimento de equipamento 
BIPAP. 

Gestor (a) do Município de Carrapateira Orientação encaminhada ao município do 
Gestor (a). 

Orientação Jurídica Município de 
Salgadinho 

Trata-se de solicitação de informação acerca das 
alterações da Lei dos Fundos Municipais. 

Gestor (a) do Município de Salgadinho Orientação encaminhada ao município do 
Gestor (a). 

Orientação Jurídica Município de 
Mataraca 

Trata-se de solicitação de informação acerca  
Ação Judicial proferida pelo Conselho Regional de 
Odontologia, no intuito de suspender o Concurso 
Público nº 001/2016, para preenchimento de 
cargo de Odontólogo-USF, na qual, o pedido do 
autor da ação foi considerado parcialmente 
procedente, de modo que, foi solicitado pela 
Juíza a adequação do edital, no que se refere a 
carga horária (de 40 horas semanais para 20 
horas semanais), conforme lei 3.999/1961. 

Gestor (a) do Município de Mataraca Orientação encaminhada ao município do 
Gestor (a). 



 

 

Orientação Jurídica Município de 
Ingá 

o Pagamento por Desempenho da Lei Previne 
Brasil aos servidores, uma vez que o município 
já possui Lei aprovada pela câmara e Conselho 
de Saúde (projeto), tece os seguintes 
comentários, acerca da solicitação: 

Gestor (a) do Município de Ingá Orientação encaminhada ao município do 
Gestor (a). 

Orientação Jurídica Município de 
São José de Piranhas 

Trata-se de solicitação de informação acerca do 
Previne Brasil. 

Gestor (a) do Município de São José de 
Piranhas 

Orientação encaminhada ao município do 
Gestor (a). 

Reunião com apoiadores, rede 
colaborativa 

Acolhimento dos apoiadores 
Acolhimento da nova facilitadora e nova 
apoiadora 
Panorama da nova forma de contratação dos 
apoiadores. 
Reunião com a equipe COSEMS-PB e Presidência 

Equipe COSEMS-PB, Presidência, 
apoiadores, facilitadora. 

Novos objetivos traçados para fortalecer a 
rede colaborativa. 

Reunião com assessoria contábil Melhor forma de contratação dos apoiadores Jurídico, Secretaria Executiva, contador Orientações passadas 

Reunião com apoiadores - 
Fortalecir 

Fortalecir Equipe COSEMS-PB, apoiadores, 
coordenador, facilitador. 

Encaminhamentos realizados 

Oficina  “E agora, Gestor?” Capacitar os gestores municipais de saúde 
para a execução de suas atribuições gestoras 
de forma segura e assertiva 

Equipe Cosems e gestores de saúde Gestores qualificados 

Reunião Equipe COSEMS Acompanhar e monitorar as demandas do 
COSEMS para um melhor desempenho 

Equipe COSEMS Foram realizadas reuniões semanais para 
acompanhamento das demandas e 
respectivas discussões 

Orientações Jurídicas Trata-se de solicitação de informação acerca do 
Previne Brasil. 

Gestor (a) do Município de  Areia Orientação encaminhada ao município do (a) 
Gestor (a). 

8ª Reunião Ordinária da CIB/2021  3.1) Deliberar para aprovação a proposta 
cadastrada no sistema do FNS sob o nº 
11209.770000/1210- 05, referente a recurso 
de emenda parlamentar para Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para 
atenção especializada em saúde no município 
de Maturéia/PB, de acordo com Declaração 
“Ad Referendum” CIB/PB Nº 33/2021. GEAS-
SES;  3.2) Deliberar para aprovação a proposta 
cadastrada no sistema do FNS sob o nº 
11229.326000/1210- 07, referente a recurso 

Secretários Municipais de 
Saúde, SES 

Aprovação de ponto de pauta relevante para 
o fortalecimento dos serviços de saúde nos 
municípios 



 

 

de emenda parlamentar para Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para 
atenção especializada em saúde no município 
de Teixeira/PB, de acordo com Declaração “Ad 
Referendum” CIB/PB Nº 34/2021. GEAS-SES; 
3.3) Deliberar para aprovação o projeto 
técnico para aquisição de uma Ambulância tipo 
A para o município de Bayeux/PB, com 
proposta n° 11685.421000/1210-01, de acordo 
com Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
35/2021. GEAS-SES; 3.4) Deliberar para 
aprovação o projeto técnico para aquisição de 
uma Ambulância tipo A para o município de 
Paulista/PB, com proposta n° 
11247.833000/1210-01, de acordo com 
Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
36/2021. GEAS-SES; 3.5) Deliberar para 
aprovação o projeto técnico para aquisição de 
uma Ambulância tipo A para o município de 
Massaranduba/PB, com proposta n° 
10948.421000/1210-01, de acordo com 
Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
37/2021. GEAS-SES; 3.6) Deliberar para 
aprovação a vacinação contra Covid-19 para a 
população de 12 a 17 anos, de acordo com 
Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
38/2021. GEVS-SES;  3.7) Deliberar para 
aprovação o projeto de implantação de 
Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital 
Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos, 
CNES 2592460 , localizado no município de 
Catolé do Rocha/PB, de acordo com 
Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
39/2021. GEASSES;  SECRETARIA DE ESTADO 



 

 

DA SAÚDE COMISSÃO INTERGESTORES 
BIPARTITE 3.8) Deliberar para aprovaçãoa 
proposta cadastrada no sistema do FNS sob o 
nº 11602.227000/1210- 01, referente a 
recurso de emenda parlamentar para 
Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente para atenção especializada em 
saúde no município de São José de 
Piranhas/PB, de acordo com Declaração “Ad 
Referendum” CIB/PB Nº 40/2021. GEAS-SES; 
3.9) Deliberar para aprovação o projeto 
técnico para aquisição de uma Ambulância tipo 
A para o município de Sapé/PB, com proposta 
n° 08036.438000/1210-03, de acordo com 
Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
41/2021.GEAS-SES; 3.10) Deliberar para 
aprovação o projeto técnico para aquisição de 
uma Ambulância tipo A para o município de 
Alcantil/PB, com proposta n° 
08448.753000/1210-01, de acordo com 
Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
42/2021.GEAS-SES; 3.11) Deliberar para 
aprovação o projeto técnico para aquisição de 
uma Ambulância tipo A para o município de 
Teixeira/PB, com proposta n° 
11229.326000/1210-06, de acordo com 
Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
43/2021.GEAS-SES;  3.12) Deliberar para 
aprovação a proposta cadastrada no sistema 
do FNS sob o nº 11667.845000/1210-02, 
referente a recurso de emenda parlamentar 
para Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente para atenção especializada em 
saúde no município de Araruna/PB, de acordo 



 

 

com Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
44/2021.GEAS-SES;  3.13) Deliberar para 
aprovação a proposta cadastrada no sistema 
do FNS sob o nº 906101/21-002, referente a 
recurso de emenda parlamentar para 
Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente para atenção especializada em 
saúde no município de Campina Grande /PB, a 
fim de implementar o Hospital da Fundação 
Pedro Américo, CNES 0745804, de acordo com 
Declaração “Ad Referendum” CIB/PB Nº 
45/2021.GEAS-SES; SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE COMISSÃO INTERGESTORES 
BIPARTITE 3.14) Deliberar para aprovação a 
proposta cadastrada no sistema do FNS sob o 
nº 906101/21- 009,referente a recurso de 
emenda parlamentar para Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para 
atenção especializada em saúde no município 
de Campina Grande /PB, a fim de implementar 
o Hospital da Fundação Pedro Américo, CNES 
0745804, de acordo comDeclaração “Ad 
Referendum” CIB/PB Nº 46/2021.GEAS-SES;  
3.15) Deliberar para aprovaçãoo Instrumento 
para aplicação e sistematização da 
estratificação de risco das gestantes na 
Atenção Primária à Saúde-APS no PlanificaSUS 
da 14ª Gerência.GEAS-SES; 3.16) Deliberar 
para aprovação a ampliação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 
na 9ª Região de Saúde, com a implantação de 
uma Unidade de Suporte Básico de Vida 
Terrestre - USB no município de Cachoeira dos 
Índios/PB.GEAS-SES; 3.17) Deliberar para 



 

 

aprovação a ampliação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 
na 15ª Região de Saúde, com a implantação de 
uma Unidade de Suporte Básico de Vida 
Terrestre - USB no município de Santa 
Cecília/PB.GEAS-SES;  3.18) Deliberar para 
aprovação a ampliação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 
na 10ª Região de Saúde, com a implantação de 
uma Unidade de Suporte Básico de Vida 
Terrestre - USB no município de 
Nazarezinho/PB.GEAS-SES;  3.19) Deliberar 
para aprovação a ampliação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 
na 07ª Região de Saúde, com a implantação de 
uma Unidade de Suporte Básico de Vida 
Terrestre - USB no município de Curral 
Velho/PB.GEAS-SES; 3.20) Deliberar para 
aprovação a implantação de Equipe 
Multiprofissional Especializada em Saúde 
Mental - AMENT Tipo II no município de 
Itabaiana/PB.GEAS-SES; SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE COMISSÃO 
INTERGESTORES BIPARTITE 3.21) Deliberar 
para aprovação a implantação do Centro de 
Especialidades Odontológicas- CEO tipo I no 
município de Carrapateira/PB.GEAS-SES; 3.22) 
Deliberar para aprovação a proposta 
cadastrada no sistema do FNS sob o nº 
08448.753000/1210-02, referente a recurso de 
emenda parlamentar para Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para 
atenção especializada em saúde no município 
de Alcantil/PB. GEASSES;  3.23) Deliberar para 



 

 

aprovaçãodo remanejamento dos recursos 
financeiros do Teto MAC do FMS de Monteiro, 
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
(população própria e referenciada), para o FES, 
no valor de R$ 716.954,41 (setecentos e 
dezesseis mil, novecentos e cinquenta quatro 
reais e quarenta e um centavos) /ano, 
referente as ações realizadas no Hospital e 
Maternidade Santa Filomena, CNES 
2336812.GEPLAG-SES;  3.24) Deliberar para 
aprovaçãodo remanejamento de recursos 
MAC, referente a 10ª parcela de 2021, Número 
de Protocolo/SISMAC 225073822109, com 
atualizações das pactuações em 
CIB.GEPLAGSES;  3.25) Deliberar para 
aprovação a Habilitação/reclassificaçãode 06 
(seis) leitos de UTI Neonatal tipo II para UTI 
Neonatal para Tipo III do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, CNES 2400243, do município 
de João Pessoa/PB.GERAV-SES 

  



 

 

3.5. Atividades do Projeto da Rede Colaborativa para o fortalecimento da gestão municipal do Sistema Único 
de Saúde (SUS) na Paraíba 

O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – Conasems, em parceria com o Ministério da Saúde, via Programa de 
Desenvolvimento Institucional do SUS - PROADI-SUS e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz - HAOC implantou em 2017, o Projeto Rede Colaborativa para 
o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, que tem como objetivo principal, ampliar a capacidade técnica dos gestores para melhor e mais forte 
atuação dos mesmos nos espaços de discussão no âmbito local, regional, estadual e nacional, como também oferecer ferramentas para auxiliá-los no 
enfrentamento de problemáticas relacionadas ao seu cotidiano de gestão. 

No quadrimestre em referência, junto ao COSEMS, o processo de qualificação e aprimoramento da gestão foi desenvolvido pela Rede 
Colaborativa, tendo um papel fundamental no fortalecimento das regiões de saúde e das secretarias municipais, sendo as atividades desenvolvidas 
intensificadas, a partir do apoio aos gestores, suporte técnico, suporte para a organização e consolidação das Comissões Intergestores Regionais 
(CIR), na construção e/ou fortalecimento dos vínculos entre gestor e apoiador, visando ampliar a capacidade técnica dos gestores municipais de 
saúde, tornando-os protagonistas do processo de fortalecimento das regiões de saúde, mediante a utilização da Educação Permanente, organizando 
processos de trabalhos e viabilizando a troca de experiências e compartilhamento de informações de qualidade e em tempo oportuno, construindo 
em conjunto, um processo de trabalho participativo, qualificado e descentralizado, fortalecendo as regiões de saúde para a atuação do gestor no 
espaço municipal, regional, estadual e nacional do SUS de modo a fortalecer a gestão do SUS na Paraíba. 

 As atividades executadas foram em sua maior parte, voltadas para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, mas, 
paralelamente, outras temáticas relevantes para a gestão municipal também foram abordadas, a exemplo das discussões sobre o novo modelo de 
financiamento da Atenção Primária à Saúde e seus componentes e o Planejamento Regional Integrado.   

Diante do cenário atual, as atividades do Rede estão sendo realizadas remotamente, obedecendo às normativas preconizadas pelas 
autoridades sanitárias, objetivando minimizar o aumento no número do contágio pelo Coronavírus no Estado.   

Este relatório anexo desenvolvidas pela coordenação do apoio, facilitadora e apoiadores da Rede Colaborativa, referente ao 2º quadrimestre, 
no período de maio a agosto de 2021.  Acessar em  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FGR8wYxdetuizL3gwIrW4PKdVYbf9ixKxteSIwYEmuY/edit?ts=60c35c53#gid=0 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FGR8wYxdetuizL3gwIrW4PKdVYbf9ixKxteSIwYEmuY/edit?ts=60c35c53#gid=0


 

 

3.6. Atividades da Consultoria 

 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS RESULTADOS E 
ENCAMINHADOS 

 
AGOSTO DE 2021 

Reunião Rede Colaborativa - 16.08 Reunir a equipe COSEMS e 
Apoiadores para discutirmos 
processo de trabalho 

Equipe COSEMS, Apoiadores da 
Colaborativa 

Alinhamento das ações 

Reunião EPS – 16.08 Discutir parceria para que o 
COSEMS contribuísse com a ESP 
junto aos municípios que receberam 
do para realização de Cursos. 

Consultoria COSEMS, Diretor da EPS e 
Técnicos da instituição. 

O COSEMS concordou com a 
parceria. 

E Agora Gestor – 17.08 Reunir Gestores Municipais para 
discutirmos processo de trabalho, na 
tomada de decisões assertivas, com 
capacidade de governança no 
propósito de mudar a realidade local. 
Foi discutido Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, Planejamento 
com foco nos instrumentos de gestão, 
Conferências, Atenção Primária, 
Judicialização e Previne Brasil 

Consultoria COSEMS, Equipe 
COSEMS, Apoiadores e Gestores 
Municipais. 

Foi observado o número reduzido 
de Gestores, mas, o COSEMS 
decidido na continuidade das 
oficinas. 



 

 

Reunião Equipe COSEMS – 23.08 Monitoramento e Debate Técnico Discutir o monitoramento Alinhamento da ação 

Reunião Equipe COSEMS – 25.08    

Conferência Municipal de Saúde de 
Aroeiras - 25.08 

Participar como Conferencista a 
Conferencia Municipal de Saúde de 
Aroeiras, com o tema: 
HUMANIZAR É PRECISO PARA 
O FORTALECIMENTO DO SUS 
NA PANDEMIA E PÓS-
PANDEMIA 
 

Prefeito, Secretários Municipais, 
Lideranças locais, Trabalhadores da 
Saúde e outros 

Após a apresentação do tema o 
encaminhamento ficaram sob a 
responsabilidade dos 
organizadores. 

 

3.7. Atividades da Assessoria de Comunicação 

O COSEMS-PB tem desenvolvido um papel de suma importância no que diz respeito ao fortalecimento do SUS como um todo e das 
Secretarias Municipais de Saúde dentro de suas particularidades. São incontáveis os avanços que a saúde da Paraíba teve ao longo destes últimos 
anos através da atuação do COSEMS-PB, sejam eles através de demandas federais como estaduais. 

Desde 2015, a Top Mídia Comunicação é a empresa responsável pelo gerenciamento de mídias sociais do COSEMS-PB, uma relação 
profissional que, aliado à competência do Conselho, tem colocado a instituição em posição de destaque no cenário digital, levando em  
consideração, principalmente, o gerenciamento feito em outros conselhos.  

Durante o 2º quadrimestre de 2021, as principais ações da Assessoria de Comunicação, sempre com a cobertura ou com o acompanhamento 
e gerenciamento da Top Mídia, no COSEMS-PB pode-se destacar abaixo: 

Para o segundo quadrimestre de 2021, correspondente aos meses de Maio a Agosto, a Top Mídia Comunicação foi a responsável por 
desenvolver os serviços de gerenciamento de redes sociais, produção de vídeos, produção de peças publicitárias, coberturas de atividades e ações 
presenciais e remota realizadas pelo COSEMS-PB, gerenciamento do web site (www.cosemspb.org), SUS nos municípios, o boletim semanal 
(destacando as principais matérias e notícias da semana), boletim regional, produção de matérias jornalísticas e assessoria de comunicação. 



 

 

Durante o mês de janeiro foram realizadas 39 postagens nas redes sociais e no site do COSEMS-PB, incluindo fotos, matérias, datas 
comemorativas, vídeo, divulgação do acolhimento aos novos Gestores Municipais de Saúde da Paraíba, Assembleia ordinária, Reunião da CIB, Bate-
Papo COSEMS, boletim semanal e divulgação das atividades realizadas pelo COSEMS com a chegada da vacina contra a Covid-19 na Paraíba. 

No mês de fevereiro foram realizadas 56 publicações nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, datas comemorativas, 
resultado da avaliação da gestão COSEMS-PB 2020 por parte dos Gestores Municipais de Saúde do Estado da Paraíba, reunião da Diretoria do 
COSEMS-PB, boletim semanal. 

No mês de março foram realizadas 64 publicações nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, material informativo sobre 
o coronavírus, datas comemorativas, boletim semanal, acompanhamento e registro da segunda assembleia geral ordinária do COSEMS-PB, peças de 
recomendação para a aplicação da vacina contra a Covid-19. 

No mês de abril foram realizadas 61 publicações nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, material informativo sobre o 
coronavírus, datas comemorativas, boletim semanal, peças informativas para a vacinação contra a Influenza e assessoria em reuniões virtuais 
realizadas pela Diretoria do COSEMS-PB. 

Ao todo, no quadrimestre de janeiro a abril, foram realizadas 220 publicações no site e nas redes sociais oficiais do COSEMS-PB, o público 
predominante continua sendo o sexo feminino com 65,7%, com idade entre 35 e 44 anos. As redes sociais do COSEMS-PB possuem mais acesso das 
cidades de João Pessoa, Campina Grande, Brasília, São Paulo e Itabaiana. 

3.8. Atividades do Suporte de Tecnologia de Informação (TI) 

 
O Suporte técnico de informática do COSEMS-PB é um serviço que presta assistência intelectual (conhecimentos), tecnológica (manutenção: 

revisões, regulagens, calibrações, reparos/consertos, atualizações de software etc.) e orientações para manutenção de material (peças de reposição), 
com o fim de solucionar problemas técnicos, portanto relacionados a produtos tecnológicos tais como computadores e software e ainda, atualização, 
manutenção e layout do site institucional. De maneira geral, o foco do serviço é ajudar o COSEMS e sua equipe a desenvolver links, formulários e 
resolver problemas específicos, conforme as demandas da equipe, Presidente ou Diretoria do conselho, além de corrigir problemas de infraestrutura, 
como a configuração de servidores e estações de trabalho, definição de um plano de backup e recuperação de dados, configuração de rede e outros 
e, atender aos chamados dos usuários. 

Assim, durante o 2º quadrimestre de 2021, as principais ações desenvolvidas pelo suporte de TI foram:  



 

 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB 
ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS 

Agosto 
Renovar assinatura 8 contas de 
email 

Continuar com ultilização dos Serviços de Email 
corporativo mantendo assim a comunicação 
com outros gestores  

Equipe Cosems Facilitar a comunicação com 
outros gestores  e com a equipe  

Atualização no site o GT de 
Atenção eVigilância 
emhttps://cosemspb.org/grupos-
e-comissoes/ - REPRESENTAÇÃO 
DOCOSEMS-PB NAS COMISSÕES 
EGRUPOS DE 
TRABALHOPERMANENTES DA 
CÂMARA TÉCNICADA CIB-PB - I – 
GT de Atenção eVigilância em 
Saúde 

Manter atualizado as informaçoes sobre os 
gestores da saude no estado  

Equipe Cosems  

providenciar o link para inscrição 
naoficina E agora, Gestor? que 
serárealizada em 17/08 das 
13:30 às 17h.Período de 
inscrição: 11 a 16/08. 

Filtrar e quantificar os inscritos  Equipe cosmes   

Atualizar Grupos e Diretorias do no 
Site do Cosems  
Atualização no site o GT de 
Atenção eVigilância 
emhttps://cosemspb.org/grupos-
e-comissoes/ Grupo Condutor da 
Rededa programação da 
Assistencia deMedia e Alta 
Complexidade 

Manter atualizado as informaçoes sobre 
gestores grupos e diretoria 

Cosems  

atualizar no site em Presidente 
da 15ªCIR = a vice Fernanda e 
como vice agestora Natália de 
Cabaceiras...ecolocar seus dados 

Manter atualizado as informaçoes sobre 
gestores grupos e diretoria 

COSEMS  



 

 

publicar resoluções CIB 124 e 
125 siteCOSEMS - enviadas por 
e-mail 

Manter atualizado os gestores com relação as 
resoluçoes CIB 

Equipe Cosems, SES Informativos aos Gestores  

SETEMBRO  
publicar no site Resoluções CIB 
da 8ºReunião Ordinária da CIB de 
Nº 143,163 e 164 assinadas - 
enviadas por e-mail 

Manter atualizado os gestores com relação as 
resoluçoes CIB 

COSEMS, SES Ampliação da compreensão dos 
participantes acerca das políticas 
públicas de saúde 

publicar esse TR no site 
emInstitucional - Transparência -
Administrativo - Termo de 
Referência 

  
 

COSEMS Aprovação da pauta na íntegra 

 
 

 

É este o Relatório de Atividades do 2º quadrimestre de 2021 do COSEMS-PB, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2021. 
Para acessar todos esses materiais informativos, segue link do nosso site https://cosemspb.org e para ter acesso a pasta desses documentos em 
acessar:  

João Pessoa, 18 de outubro de 2021. 
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Tipos de Receitas
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DO 

QUADRIMESTRE
Receitas Correntes

1. Receitas de Contribuições/Portaria 220 96.872,00R$         95.024,00R$         95.024,00R$         95.524,00R$         382.444,00R$          
2. Receitas de Contribuições/Boletos 0 0 0 0 0
3. Receitas Financeiras  (Rendimentos) 0 0 0 0 0
4. Resgates a Compensar 0 0 0 0 0
5. Devoluções 0 0 0 0 0
6. Receitas de Repasses 0 0 17.200,00R$         0 17200
7. Receitas Eventuais 0 0 -R$                   0 0
8. Rendimentos de Aplicações 1.443,43R$           1.727,27R$           2.263,77R$           3.090,65R$           8.525,12R$              
9. Descontos Obtidos 19,90R$                -R$                   -R$                   -R$                   19,90R$                  

Receita de Capital  
Imobilizado 0 0 0 0 0
Diversas (Especificar) 0 0 0 0 0
Total das Receitas 98.335,33R$         96.751,27R$         114.487,77R$       98.614,65R$         408.189,02R$          

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DO 
QUADRIMESTRE

Despesas Correntes:
Vencimentos e Vantagens Fixas 29.742,27R$         27.474,65R$         28.167,33R$         30.327,58R$         115.711,83R$          
Encargos Sociais 15.234,59R$         13.661,65R$         17.150,23R$         12.121,29R$         58.167,76R$            
Diárias e Ajuda de Custos 650,00R$              1.450,00R$           2.600,00R$           3.800,00R$           8.500,00R$              
Impostos/Taxas 2.175,00R$           1.654,46R$           1.790,36R$           1.716,94R$           7.336,76R$              
Juros e Multas -R$                   10,60R$                -R$                   21,04R$                31,64R$                  
Tarifas Bancárias 918,18R$              1.132,11R$           1.418,77R$           1.691,84R$           5.160,90R$              
Materiais de Consumo (Expedientes) 295,94R$              307,09R$              33,00R$                99,90R$                735,93R$                
Combustíveis e Lubrificantes -R$                   -R$                   431,35R$              221,76R$              653,11R$                
Passagens e Locomoção 72,69R$                -R$                   49,62R$                24,98R$                147,29R$                
Serviços de Terceiros Pessoa Física -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                      
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 7.075,53R$           6.675,53R$           15.275,53R$         6.675,53R$           35.702,12R$            
Outros (especificar) 10.460,26R$         6.999,16R$           5.659,55R$           9.758,41R$           32.877,38R$            
Cheques à Compensar 0 0 0 0
Desc.adiantamento do Conasems 0 0 0 0 0
Fundo Fixo de Caixa 0 0 0 0 0

Despesas de Capital
Investimentos 0 0 0 0 0
Móveis e Equipamentos 0 0 0 0 0
Veículos 0 0 0 0 0
Outros (especificar) 0 0 0 0 0
Total de Despesas 66.624,46R$         59.365,25R$         72.575,74R$         66.459,27R$         265.024,72R$          
Saldo do Mês 31.710,87R$         37.386,02R$         41.912,03R$         32.155,38R$         143.164,30R$          
Saldo do Período Anterior 396.685,63R$       428.396,50R$       465.782,52R$       507.694,55R$       1.798.559,20R$       
Saldo Final 428.396,50R$       465.782,52R$       507.694,55R$       539.849,93R$       1.941.723,50R$       

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2021

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems



 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL - COSEMS-PB 

Período: 2º Quadrimestre de 2021 (de 01.05.2021 a 31.08.2021) 

 À Assembleia Geral do COSEMS-PB, 

De posse do Balancete de Verificação, do Relatório de Atividades, da Prestação de Contas e de 
todos os documentos contábeis referentes ao 2º quadrimestre do ano de 2021, os membros do 
Conselho Fiscal analisaram os referidos períodos e diante de toda análise feita, os Conselheiros 
RESOLVEM dar PARECER FAVORÁVEL as demonstrações contábeis e relatório de atividades 
referentes ao 2º Quadrimestre de 2021, iniciado em 01.05.2021 e findo em 31.08.2021, pois 
representa adequadamente, sob todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA – COSEMS-PB. 
Além disso, o resultado de suas operações, mutações, de seu patrimônio líquido e as origens e 
aplicações de seus recursos estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Sugerimos à Assembleia a aprovação das contas do CONSELHO DE SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE – COSEMS-PB. 

A lista de presença anexada ao parecer substitui a assinatura física dos membros participantes, a 
mesma contém o nome, cargo, endereço de e-mail dos membros. 

João Pessoa-PB, 25 de outubro de 2021. 

 
ADRIANA SELIS DE SOUSA  

Suplente do 1º Membro do Conselho Fiscal 
 
 

JANAÍNA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA 
Titular do 2º Membro do Conselho Fiscal 

 
 

SABRINA DE MOURA ROLIM  
Suplente do 2º Membro do Conselho Fiscal 

 
 

RAFAEL AIRES TENORIO  
 Titular do 3º Membro do Conselho Fiscal  

 
 

GEVERALDA FARIAS DE LIMA 
Suplente do 3º Membro do Conselho Fiscal 

 
 



 

Ofício nº 0502/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Aa Senhora 

Soraya Galdino de Araújo Lucena 

Presidente do COSEMS/PB 

Avenida Nego, 571 - Tambaú. João Pessoa/PB 

CEP: 58039-101 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0066/2021. 

 

Prezada Senhora, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0066/2021 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 

 
 








