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Diretoria Executiva 

Presidente: José Edson de Sousa – Secretário Municipal de Saúde de Gravatá 

Vice-Presidente: Artur Belarmino de Amorim - Secretário Municipal de Saúde de Afogados da Ingazeira  

Secretário Geral: Elídio Ferreira de Moura Filho – Secretário Municipal de Saúde de Vertentes 

Secretária de Articulação Regional: Zelma de Fátima Chaves Pessôa - Secretária Municipal de Saúde Jaboatão dos Guararapes 

Secretária Administrativa: Samara Aislan de Sá Callou - Secretária Municipal de Saúde de Terra Nova 

1
0
 Suplente – Lisbeth Rosa de Souza Lima- Secretária Municipal de Saúde de Serra Talhada 

2
0
 Suplente – Paloma Sonally da Cunha Pedrosa - Secretária Municipal de Saúde de Limoeiro 

3
0
 Suplente – Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque - Secretária Municipal de Saúde de Petrolina 

4
0 
Suplente – Gabriela Mendonça de Luna - Secretária Municipal de Saúde de Abreu e Lima 

5
0
 Suplente – Vago 

Diretoria Executiva Ampliada 

Vice-Presidente Regional I: Ana Maria Martins Cezar de Albuquerque - Secretária Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho 

Vice-Presidente Regional II:  Maria Lúcia Matias Ferreira- Secretária Municipal de Saúde de Paudalho 

Vice-Presidente Regional III: Maria Cristina Gonçalves Casale - Secretária Municipal de Saúde de Belém de Maria 

Vice-Presidente Regional IV: Scheyla Maria Silva Gonçalves Mota - Secretária Municipal de Saúde de Agrestina 

Vice-Presidente Regional V: Marco Antônio Leal Calado Filho - Secretário Municipal de Saúde de Caetés 

Vice-Presidente Regional VI: Ademar Bezerra dos Santos - Secretário Municipal de Saúde de Venturosa 

Vice-Presidente Regional VII: Nayara Cristina Silva Santos Arruda - Secretária Municipal de Saúde de Verdejante 

Vice-Presidente Regional VIII: Talita Mirele Rodrigues – Secretária Municipal de Saúde de Dormentes 

Vice-Presidente Regional IX: Silvanete Andrade Leandro – Secretária Municipal de Saúde de Ipubi 

Vice-Presidente Regional X: Alessandra Tadéia Tenório Noé - Secretária Municipal de Saúde de Carnaíba 

Vice-Presidente Regional XI: Francisca Gomes de Souza - Secretária Municipal de Saúde de São José do Belmonte 

Vice-Presidente Regional XII: Gleisy Tavares de Araújo – Secretária Municipal de Saúde de Aliança  

Vice-Presidente Regional Adjunto I: Vago 

Vice-Presidente Regional Adjunto II: Darlene Cândido Gonzaga de Lemos - Secretária Municipal de Saúde de Feira Nova 

Vice-Presidente Regional Adjunto III: Leidjane Da Silva Virães Neta –Secretária Municipal de Saúde de Sirinhaém 

Vice-Presidente Regional Adjunto IV: Maria Zenaide Santos De Paula Silva - Secretária Municipal de Saúde de Altinho 

Vice-Presidente Regional Adjunto V: Catarina Fábia Tenório Ferro - Secretária Municipal de Saúde de Garanhuns 

Vice-Presidente Regional Adjunto VI: Olga Maria Pires de Freitas Gois - Secretária Municipal de Saúde de Custódia 

Vice-Presidente Regional Adjunto VII: Julia Natércia Alves de Oliveira - Secretária Municipal de Saúde de Cedro 

Vice-Presidente Regional Adjunto VIII: Ricardo Bezerra da Silva Neto - Secretário Municipal de Saúde de Orocó 

Vice-Presidente Regional Adjunto IX: Roberta de Castro Falcão - Secretária Municipal de Saúde de Araripina 

Vice-Presidente Regional Adjunto X: Valéria Dayane Nunes Ferreira - Secretária Municipal de Saúde de Santa Terezinha 

Vice-Presidente Regional Adjunto XI: Daniel Tarciano Antas Rodrigues - Secretário Municipal de Saúde de Triunfo 

Vice-Presidente Regional Adjunto XII: Vago 

Conselho Fiscal 

Titular: Neijla Cristina Vieira Cardoso - Secretária Municipal de Saúde de Rio Formoso 

Titular: Nadja Kelly Martins de Menezes Farias - Secretária Municipal de Saúde de São Caetano 

Titular: Igor Gabriel de Morais Santos - Secretário Municipal de Saúde de Igarassu 

Suplente: Dilma Maria dos Santos - Secretária Municipal de Saúde de Itapissuma 

Suplente: Maria José de Andrade Melo - Secretária Municipal de Saúde de Água Preta 

Suplente: Vago 

 

Elaboração: Assessoria Técnica 
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Apresentação 

 

 O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco apresenta aos seus 

associados o Relatório de Gestão das atividades desenvolvidas pelo COSEMS-PE durante o 

segundo quadrimestre de 2021, em cumprimento ao estabelecido em seu Estatuto, vigente 

desde 07 de abril de 2017.  

 As atividades desenvolvidas pelo COSEMS-PE, conforme previsto no seu Estatuto, são 

previamente planejadas. O presente Relatório traz as atividades desenvolvidas pelo COSEMS-

PE no período de maio a agosto de 2021 e, quando cabíveis, as respectivas providências de 

apoio empreendidas. As despesas associadas a essas atividades são apresentadas no 

Relatório Financeiro referente ao mesmo período, no que concerne às atividades custeadas, no 

todo ou em parte, pelo COSEMS-PE, proporcionando assim aos seus associados, a verificação 

das ações executadas, além de gerar mecanismos de transparência e controle. 

Devido às restrições impostas pela pandemia do COVID-19, todas as atividades 

ocorreram no formato remoto, sendo a maneira encontrada para manter a conexão com todos 

os gestores e técnicos municipais. 

 Expresso os meus agradecimentos aos Diretores que contribuíram de forma valiosa no 

desenvolvimento das atividades, a toda equipe do COSEMS-PE pelo apoio e elaboração deste 

Relatório. 

 

 Boa leitura! 

 

 

José Edson de Sousa 

Presidente 
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O segundo quadrimestre de 2021 iniciou com um cenário um pouco melhor no que se 

refere à COVID-19. Apesar de a situação epidemiológica apresentar estabilidade, todos os 

trabalhos do escritório do COSEMS foram desenvolvidos por meio de “home office” e as 

decisões e pactuações por meio de reuniões remotas, bem como as demais atividades a 

despeito de seminários, oficinas, entre outros. Adiante seguem descritas as atividades da 

Entidade realizadas no segundo quadrimestre (maio a agosto) do ano em curso. 

 

Atividades Institucionais 

 

As Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva e da Diretoria Executiva Ampliada do 

COSEMS aconteceram conforme calendário e agenda pré-definidas, tendo como exceção as 

reuniões extraordinárias. Foram mantidas as reuniões de Diretoria Ampliada que antecede às 

reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-PE), cujo objetivo é avaliar previamente a 

pauta da reunião da CIB. Nestas reuniões a Diretoria conta com o apoio técnico dos 

assessores e apoiadores do COSEMS-PE, compartilham informações e fazem 

encaminhamentos e alinhamentos prévios para a reunião da CIB, além de discutirem temas de 

relevância política e técnica que necessitem de articulação para atender aos interesses e 

demandas dos municípios. 

 Agendas virtuais foram implementadas e integradas às atribuições dos membros da 

diretoria e demais assessores e apoiadores, que contam com o sistema de gravação e do 

registro de presença em todas as reuniões. Nesse período ocorreram:  

04 reuniões de Diretoria executiva ampliada 

02 reuniões de Diretoria Executiva  

04 reuniões CIB-PE Ordinária 

10 reuniões CIB-PE Extraordinária 

04 reuniões da CT-COSEMS 

12 reuniões dos apoiadores COSEMS/CONASEMS 

As plenárias da Comissão Intergestores Bipartite de Pernambuco (CIB-PE), via web, em 

caráter extraordinário, tendo como pauta principal a campanha de vacinação Covid-19, neste 

quadrimestre foi realizada semanalmente. A pauta predominante foi a pactuação para a 
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distribuição de vacinas, bem como o avanço por faixa etária, o que contribuiu para minimizar o 

conflito com o planejamento do Estado e dos Municípios quanto à vacinação. 

 

 Neste quadrimestre foram publicadas 115 Resoluções CIB/PE decorrentes de 

pactuação destacando as atualizações do Plano de Contingência Estadual de Combate ao 

Coronavírus e as referentes à vacinação Covid-19. 

  

O COSEMS-PE) realizou em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e 

o Ministério da Saúde (MS), o Alinhamento Conceitual e Metodológico do Planejamento 

Regional Integrado de Pernambuco (PRI-PE). O evento foi realizado no modo virtual e contou 

com a participação dos grupos condutores regionais, macrorregionais e central (125) com o 

objetivo de alinhar conceitos e metodologia para a implementação do PRI no Estado. Foram 

convidados facilitadores do COSEMS do Paraná, do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS) e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS). Os nossos agradecimentos a Marina Martins, Giorgia Luchese, Nilo Bretas, Renê 

Santos e Rodrigo Lacerda. 

Os Temas abordados e trabalhados na oficina foram:  

 O que é Regionalização, Região de Saúde? 

 O que são Redes de Atenção à Saúde? 

 O que são Linhas de Cuidado? 

 O que é Governança em Saúde? 

 Financiamento em Saúde: regional e macrorregional. 
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Os Diretores do COSEMS-PE cumprem extensa agenda, dentro e fora da Entidade, 

acompanhando e monitorando as atividades e apoiando e deliberando sobre as questões 

postas. Cumpre-nos registrar o importante papel desempenhado pela Diretoria em relação à 

defesa e à promoção do Sistema Único de Saúde e ao fortalecimento e ao aprimoramento da 

gestão municipal do SUS, na medida em que participa de discussões necessárias à pactuação 

qualificada com os gestores municipais, estadual e federal do Sistema e outros órgãos  

Destacamos o lançamento do Programa Testa PE, 

que objetiva rastrear e isolar casos ativos de 

Covid-19, no Estado. Com a perspectiva de atingir 

10% da população em seis meses. Um total de 1 

milhão de testes chegaram aos municípios 

pernambucanos. O Evento contou com a 

participação do Presidente Edson de Sousa. 

 

Outra agenda importante foi a parceria do grupo Mulheres do Brasil com o COSEMS na 

estratégia “Pernambuco está Unido pela Vacina”. Todos os municípios pernambucanos foram 

contemplados. O presidente do COSEMS-PE, José Edson de Souza, participou (25.08.2021),  

da entrega de um lote de Câmaras Conservadoras de Vacinas para os municípios 

pernambucanos. A doação veio da empresa Clamed, através de pedido. Essa ação foi muito 

importante para o fortalecimento da vacinação contra a Covid-19. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este quadrimestre também foi de comemoração pelos 34 anos de 

existência do COSEMS-PE. Nas ultimas três décadas a história da 

Instituição se entrelaça cada vez mais com a evolução do SUS. 

Na atualidade, quando graves ameaças pairam sobre o Sistema 

Único de Saúde, um reconhecimento a todas as instituições que 

defendem  o  SUS,  em  especial  ao Conasems e, principalmente,  
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um revigorante incentivo para os militantes do SUS nas trincheiras das secretarias municipais 

de saúde. Que continuemos a contar essa história que é de luta e de defesa em prol do maior e 

melhor Sistema Público de Saúde do mundo. Viva o COSEMS-PE, Viva o SUS! 

 

Conselho Fiscal 

Conforme previsto no Art. 29 do Estatuto Social do COSEMS, o Conselho Fiscal da 

Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria Executiva e 

encaminhar os respectivos relatórios e pareceres para apreciação da Diretoria Executiva 

Ampliada e, anualmente, para aprovação da Assembleia Geral. No quadrimestre objeto do 

presente Relatório, o Conselho Fiscal se reuniu no dia 21 de junho de 2021, de forma remota, 

para apreciação da Prestação de Contas do COSEMS referente ao 1ª quadrimestre – janeiro a 

abril de 2021, emitindo parecer de aprovação da referida prestação de contas. 

Investimentos, pagamentos e recebimentos 

foram apresentados de forma detalhada. Ao 

final da reunião, o Conselho Fiscal apresentou 

o parecer favorável, aprovando a prestação de 

contas. 

           

Foto: Reunião Conselho Fiscal 

 

Secretaria Executiva 

A Secretaria Executiva do COSEMS-PE teve o seu funcionamento de forma regular na 

modalidade home office. Sob a coordenação da Secretária Executiva, organizou a agenda do 

presidente e demais membros da Diretoria Executiva, promoveu a disseminação de 

informações para todas as Secretarias Municipais de Saúde, além de participar na elaboração 

da prestação de contas referente ao 3º quadrimestre/2020 e do 1º quadrimestre/2021. Sob a 

sua responsabilidade, mantém organizada toda a documentação da Entidade, recebendo e 

distribuindo todos os expedientes.  

 

Atividades das Assessorias Técnica, Jurídica, Comunicação e Contábil 

O Núcleo de Assessoria é composto por três assessores técnicos, uma assessora de 

comunicação, uma assessora jurídica e uma contábil, que mantiveram as suas atividades 

diárias. principalmente por meio virtual. 
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Assessorias Técnica 

 

 Durante esse período foram elaborados textos para divulgação das ações e 

documentos pertinentes à Entidade, além de análise documental (portarias, resoluções e 

outros) e apoio técnico aos secretários (as) municipais de saúde. As reuniões do núcleo, todas 

no formato remoto, têm por finalidade alinhar e dividir as atividades entre os assessores, 

construção de pautas das reuniões CT-COSEMS-PE e CT-CIB, e outros assuntos de interesse 

ao COSEMS-PE, além de atuar no apoio do funcionamento técnico administrativo, junto à 

Secretaria Executiva.  

 

Neste quadrimestre a assessoria técnica realizou 10 reuniões e 04 reuniões conjuntas 

com a Diretoria Executiva, todas em formato remoto participaram de todas as reuniões de 

Diretoria Executiva Ampliada, câmara técnica (CT-COSEMS-PE e CT-CIB), e com o 

Conasems, além de participar de vários Seminários.  

 

Uma das mais importantes agendas que está sendo desenvolvida no Estado é o 

Planejamento Regional Integrado. Neste sentido, a assessoria técnica integra o comitê Central 

e o Grupo técnico desse Comitê, contribuindo no desenvolvimento do Projeto. Em parceria com 

a SES-PE e o MS/SEINSF-PE, realizamos Oficinas de Alinhamento conceitual para 

implantação do PRI em Pernambuco nos dias 10, 17 e 22 de junho de 2021. 

2021, ano de realização de Conferências Municipais de 

Saúde e com o objetivo de orientar os gestores e técnicos 

na organização desse evento, elaboramos uma Nota 

Orientativa a qual está disponível no site do 

https://www.cosemspe.org.  

 

Realizamos oficina com os gestores da Macro II cuja pauta foi a aplicação  das 

Portarias MS nºs 731 e 894/2021. Cerca de 30 secretários e secretárias estiveram 

presentes além de vários técnicos. Entre os pontos abordados estavam à origem, os 

incentivos e a utilização dos recursos financeiros, bem como a prestação de contas. 

 

Assessoria Jurídica 

 

A Assessoria Jurídica elaborou o Termo Aditivo nº 2 (MNV Turismo), os Termos Aditivos 

nº 1 dos Contratos nº 07/2020, 08/2020 e 09/2020 (referentes a prorrogação de prazo dos 
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contratos das apoiadoras), o Ofício à Granmac (máquina de café referente a cobrança 

indevida), bem como enviou a Carta de Responsabilidade e o Atestado Técnico para MRP 

Auditoria, a prestação de contas do COSEMS/PE ao CONASEMS e respondeu a demandas de 

consulta jurídica do município de Caruaru/PE, do município de Ipubi/PE e de Apoiador Regional 

da Rede Colaborativa. Realizou a atualização contratual e de dados cadastrais do contrato do 

COSEMS/PE com TIM Brasil. 

Participou por videoconferência da reunião do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 

CONASEMS, referente a apresentação da terceira fase do “Plano Nacional para o Poder 

Judiciário - “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade”; do 

Projeto "Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS", no âmbito do 

PROADI SUS 2021-2023 e das reuniões CIB/PE e do núcleo de assessoria do COSEMS/PE. 

Além disso, realizou as atividades necessárias para regularização e atualização 

cartorária e bancária para fins de registro dos documentos do COSEMS/PE, e procedeu a 

atividades preventivas de cunho interno e de suporte a Secretaria Executiva. 

Acompanhou as reuniões do Conselho Fiscal do COSEMS/PE, as reuniões CIB/PE e 

teve participação nas reuniões remotas com o núcleo de assessoria técnica e apoiadores 

COSEMS/PE e com a Diretoria Executiva Ampliada do COSEMS/PE.  

 

Assessoria de Comunicação  

Nesses tempos de pandemia a Assessoria de Comunicação vem exercendo um papel 

relevante se tornando cada vez mais um elo fundamental entre o COSEMS e as gestões 

municipais. 

No período de 03 de maio a 31 de agosto de 2021, a Assessoria de Comunicação do 

Conselho de Secretarias Municipais de Pernambuco (COSEMS-PE) realizou as seguintes 

atividades: 

SITE 

 Cobertura on-line de 14 CIBs (gravação, texto, publicação no site e nas redes sociais e 

disponibilização de link compartilhável no grupo da Diretoria) 

 Cobertura de 2 reuniões online de Diretoria Executiva Ampliada (gravação, captura de 

imagens, texto e redes sociais) 

 Criou página com relação atualizada em tempo real dos gestores de todos os 

municípios 

 15 atualizações nas páginas da diretoria executiva, diretoria executiva ampliada, 

conselho fiscal e secretaria executiva 
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 Atualização da página da secretaria executiva unificando às assessorias, à câmara 

técnica e ao apoio 

 Reposts do site do CONASEMS 

 Cobertura presencial: visita do secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde ao 

gabinete da SES (fotografia e texto) - no dia 4 de junho 

 Divulgação do evento de alinhamento conceitual (site e redes sociais) 

 Cobertura da reunião da Diretoria + SES (gravação e texto) - 17 de junho 

 Produção textual: nota do mutirão de vacinação (site e redes sociais) 

 Participação e cobertura da reunião da comunicação com o apoio (texto e captura de 

imagem) - 21 de junho 

 Publicação do comunicado do mais médicos 

 Cobertura da reunião do Conselho Fiscal (gravação, captura de imagem e texto site e 

redes sociais) - 21 de junho 

 Publicação de resoluções 

 Atualizações na sessão jurídico 

 Atualização a sessão de boletins 

 Estudo para atualizações no sistema do site (inclusão do link do instagram, estudo 

sobre modificar o sistema de aparência 

 Cobertura presencial: lançamento do selo da Unicef (fotos, texto, site e redes sociais) - 

20 de julho 

 Produção de notas 

 site: publicação reunião II macro - 09 de agosto 

 

REDES SOCIAIS 

 Publicado boletins Covid municipais nos stories, diariamente 

 Publicado posts referentes ao projeto Cidades contra Covid, uma parceria com o 

Conasems 

 Elaboração de posts especiais de datas comemorativas, ex.: dia da hipertensão, dia do 

combate ao fumo, são joão 

 Divulgou um evento online do Conectar Vacinas 

 Criação de card parabenizando Ingazeira pelo certificado do Conasems 

 Entrevista com o município de Ingazeira sobre as ações que levaram ao recebimento do 

certificado (gravação de vídeo, edição de vídeo, post no site com texto, criação de cards 

para redes sociais) 

 Divulgação de posts fornecidos pelo Imuniza SUS 
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 Divulgação de evento da assistência farmacêutica - 4 de agosto 

 redes sociais: post lançamento programa Testa PE 

 redes sociais: publicação QualifarSUS 

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 Articulou entrevista para o Bom dia PE (Globo) 

 Articulação de entrevista para a TV Jornal (O povo na TV) 

 Articulação de entrevista para a Rádio Jornal 

 

SUPORTE 

 Contato com diversos assessores de imprensa municipais para parcerias em 

divulgações 

 11 atualizações na plataforma Conasems e COSEMS de dados de gestores 

 atendimento ao assessor de comunicação de Olinda sobre parcerias 

 Criação de projeto para comemoração do aniversário do COSEMS e submissão à 

aprovação 

 Articulação para cobertura do recebimento do selo da Unicef na Amupe 

 Apuração de experiências exitosas com municípios para apresentar sugestões de pauta 

para o Conasems  

 

DADOS DAS PÁGINAS DO COSEMS-PE: 

 

Posts veiculados no site: 48 

Instagram 

Seguidores: 1.556 (91 a mais que no último quadrimestre) 

Alcance: 3.067 contas alcançadas nos últimos 90 dias 

972 interações com o conteúdo nos últimos 30 dias 

Facebook 

Seguidores: 355 (10 a mais que no último quadrimestre) 

Alcance: 237 contas alcançadas nos últimos 28 dias 
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Twitter 

Seguidores: 70 (6 a mais que no último quadrimestre) 

Impressões (número de vezes que as pessoas viram os tweets): 413 nos últimos 28 

dias 

Youtube 

Inscritos: 143 (9 a mais que no último quadrimestre) 

85 visualizações nos últimos 90 dias 

1.400 impressões nos últimos 90 dias 

 

Assessoria Contábil 

 

A assessoria contábil manteve suas atividades de forma regular sem intercorrências 

significativas. Todos os funcionários tiveram seus direitos trabalhistas cumpridos e pagamento 

regular dos salários e obrigações patronais. 

 

A interface com o CONASEMS (escritório e assessoria técnica) foi mantida com a 

representação do COSEMS-PE nos grupos técnicos do CONASEMS, como o Grupo de 

Referência Técnica em Assistência Farmacêutica, de Sistemas de Informação em Saúde, 

Regionalização e Vigilância. Destacamos a participação do COSEMS-PE nas reuniões remotas 

quando convocado. 

 
 

Rede Colaborativa – Conasems/COSEMS-PE 

 
Neste quadrimestre o grupo de Apoio COSEMS-PE/CONASEMS continuou em 

atividades virtuais considerando a necessidade de conclusão da imunização de todos. A 

atualização dos contatos dos novos gestores é feita rotineiramente e enviada à secretária 

executiva e assessoria de comunicação para divulgação no site oficial do COSEMS-PE e 

atualização no site do CONASEMS, mantendo ambos com dados atualizados e aptos a 

receberem comunicações e informes dos Conselhos. 

Além das reuniões mensais de CIR, o grupo de Apoio participa também das reuniões 

das CT-CIR, de forma a colaborar com os encaminhamentos e articulações com os gestores 

municipais da saúde. As participações nas reuniões de CIB são assíduas e prioritárias, sendo 

relevantes para estarem sempre atualizados com as pactuações e esclarecerem dúvidas dos 
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gestores municipais de saúde, além das agendas do COSEMS-PE e CONASEMS. Neste 

quadrimestre participamos da Oficina de Alinhamento Metodológico do Planejamento Regional 

Integrado – PRI, como agenda estratégica para o início do processo nas Regiões, uma vez que 

fazemos parte dos grupos condutores regionais, macrorregionais e central (GCR, GCM e GCC, 

respectivamente). Com relação a necessidade de aprimoramento constante, o grupo de Apoio 

também participou do Curso de Planejamento e Orçamento, oferecido pela SES em parceria 

com o COSEMS-PE visando o alinhamento para o PRI, além da Oficina de Monitoramento e 

Avaliação, fornecida pelo Ministério da Saúde em parceria com a UFBA e outros diversos 

webinários e lives com temas relacionados à qualificação da gestão municipal para 

desempenho de suas atividades. 

Ainda como Educação Permanente (EP), Apoiadores se tornaram tutores no Curso “Ser 

Gestor SUS” e a coordenação e facilitadora iniciaram a participação no Curso de 

Especialização em Processos e Ferramentas Gerenciais para integração e sinergia dos 

Projetos SUS, de modo a conhecermos todos os projetos do SUS em curso e aumentar a 

articulação dos atores nos territórios. 

A divulgação de novas Portarias e informações estratégicas é realizada diariamente por 

meio de grupos de whatsapp ou contatos individuais por meio de ligações telefônicas, a 

depender da necessidade. Fizemos levantamentos rápidos junto aos gestores sobre 

informações estratégicas e adesões a Programas, como o Programa Saúde com Agente, 

InformatizaSUS, ProtejaSUS, coberturas vacinais (COVID-19), dificuldades na alimentação do 

Si-PNI monitoramento de ampliação de cadastros Previne Brasil e situação de esclarecimento 

de dúvidas sobre os 7 indicadores prioritários do Previne Brasil, informações sobre vacinação 

COVID-19 e compartilhamento entre os gestores de experiências exitosas entre municípios.  

O tema vacina COVID-19 continua sendo predominante nas reuniões em todas as 

esferas de gestão e fóruns de governança, sobretudo questões referentes a estratégias de 

campanha, logística e segurança dos imunobiológicos, público alvo para vacinação, prioridades 

e distribuição. Recentemente a Estratégia Apoio, foi convocada para articular com os 

municípios a assinatura de Termo de Doação e o recebimento de vários equipamentos, como 

computadores, câmaras frias, geladeiras térmicas, entre outros itens do Projeto Nacional Todos 

pela Vacina. 

Reuniões semanais do grupo são realizadas para melhor integração e uniformidade nas 

estratégias e informações compartilhadas. O monitoramento da implantação do Previne Brasil 

por meio dos registros de cadastros e acompanhamento de indicadores é permanente pelo 

grupo, assim como todas as dificuldades encontradas e propostas de resoluções de problemas. 

Reuniões virtuais com toda a Rede Colaborativa do País são realizadas semanalmente 

também por meio da participação da coordenadora e facilitadora. Eventualmente quando todo 

o grupo é convocado, todos os Apoiadores participam atendendo a chamada do CONASEMS. 
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As reuniões virtuais entre o apoio em Pernambuco 

e a Coordenação Nacional, assim como reuniões 

entre o apoio e Coordenação Estadual, com 

objetivo de nivelar as informações e identificar 

fortalezas e dificuldades na condução do trabalho 

foram realizadas regularmente cumprindo o 

calendário estabelecido. 

 
 

Considerações finais 

  Mais um quadrimestre foi encerrado e mais uma vez e com grande pesar que este 

Conselho se solidariza com as vítimas da COVID-19 e seus familiares ocorridas durante os 

últimos 18 meses. Apesar da melhora do cenário pandêmico não podemos relaxar, precisamos 

continuar vigilantes. 

Aos poucos novas e velhas pautas vão sendo retomadas, e a nossa luta diária continua, 

e com a mesma responsabilidade, no cumprimento da nossa missão que é apoiar 

permanentemente as gestões municipais, sempre na busca de uma Rede de Serviços Público 

que seja capaz de acolher a todos que dela necessitar. 

 

Recife, 31 de agosto de 2021 
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ANEXO I - Demonstrativo das receitas e das despesas 
 2º quadrimestre Exercício 2021 

 

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

Tipos de Receitas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 

Receita Corrente 108.990,00 108.990,00 108.990,00 109.490,00 436.460,00 

Receitas de Contribuições/Portaria 220  108.990,00   108.990,00   108.990,00   109.490,00  436.460,00 

Receitas de Contribuições/Boletos         0,00 

Receitas ( outras ) - conta 13002669-0         0,00 

Resgate investimento         0,00 

Receita de Capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imobilizado         0,00 

Diversas (Especificar)         0,00 

Total das Receitas 108.990,00 108.990,00 108.990,00 109.490,00 436.460,00 

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 

Despesas Correntes: 85.256,55 87.920,93 79.253,37 80.096,47 332.527,32 

Vencimentos e Vantagens Fixas 42.756,02 42.756,02 42.756,02 42.756,02 171.024,08 

Encargos Sociais 22.128,70 22.128,70 17.575,69 17.715,11 79.548,20 

Diárias e Ajuda de Custos 300,00 1.500,00 1.800,00 300,00 3.900,00 

Impostos/Taxas 8.713,43 10.621,01 6.180,91 8.666,94 34.182,29 

Tarifas Bancárias 132,00 165,00 198,00 132,00 627,00 

Materiais de Consumo (Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passagens e Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 11.226,40 10.697,69 10.742,75 10.526,40 43.193,24 

Outros 0,00 52,51 0,00 0,00 52,51 

Despesas de Capital 23.733,45 21.069,07 29.736,63 29.393,53 103.932,68 

Investimentos 
  

    0,00 

Móveis e Equipamentos          0,00 

Veículos         0,00 

Outros (especificar) 23.733,45 21.069,07 29.736,63 29.393,53 103.932,68 

Total de Despesas 108.990,00 108.990,00 108.990,00 109.490,00 436.460,00 

Saldo do Mês - - - - 
 

Saldo do Período Anterior 
     

Saldo Final - - - - 
 

 

 

 







 

Ofício nº 0503/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Ao Senhor 

José Edson de Sousa 

Presidente do COSEMS/PE 

Praça Oswaldo Cruz Soledade - Boa Vista. Recife/PE 

CEP: 50050-210 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0067/2021. 

 

Prezado Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0067/2021 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 

 
 








