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um dos mais efetivos programas de imunizações do mundo e dos esforços permanentes para 

garantir o abastecimento das vacinas dos Calendários de Vacinação do país, o Programa 

Nacional de Imunizações vem enfrentando um cenário adverso e extremamente preocupante 

no que tange às coberturas vacinais. 

 Considerando a criticidade das baixas coberturas vacinais, o Projeto é uma ação 

estratégica para fortalecimento de uma ampla rede de colaboração interinstitucional, 

envolvendo atores nacionais e internacionais dos setores governamental, não governamental 

e privado, em torno da melhoria da cobertura vacinal nacional. 
 

➢ REUNIÃO SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO DOS PROCESSOS DE 

GOVERNANÇA, ORGANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À 

SAÚDE - REGIONALIZAÇÃO 

Participação na reunião sobre o projeto "Fortalecimento dos Processos de Governança, 

Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde - Regionalização" junto ao secretário 

da SESA, Juan Mendes, gerente do PROADI, representando a Beneficência Portuguesa, 

Dante Dianezi, superintendente do MS no Amapá, Roberto Bauer, Juvanete Távora 

coordenadora de Planejamento da SESA e Klinger Campos, do Conselho Estadual de Saúde.  

Este projeto cumpre o objetivo de ampliar e fortalecer o processo de regionalização da 

Rede de Atenção à Saúde, conduzir de forma democrática o Planejamento Regional Integrado 

(PRI) e assessorar os entes na governança regional e na capacidade de monitoramento e 

avaliação do PRI, também foi abordado sobre a sinergia dos Projetos Proadi-SUS no Amapá, 

entre eles o Rede Colaborativa, que envolve o trabalho dos apoiadores do COSEMS/AP.  
 

 

 

Foto 42: Reunião sobre o Projeto Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da 

Rede de Atenção à Saúde – Regionalização. 
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➢ REUNIÃO DO PROJETO – PANORAMA DO PROGRAMA NACIONAL DE 
IMUNIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS REALIZADO PELA UFMG 
 

Participação da REUNIÃO COM PESQUISADORES DA UFMG, realizada no dia 

05/11/2021 de maneira remota através da plataforma ZOOM, na referida reunião os seguintes 

temas foram abordados: Condições de armazenamento dos imunológicos; logística de 

distribuição do estado aos municípios; Critérios de rateio de doses de imunobiológicos; 

Condições da Distribuição dos imunobiológicos para os pontos de atenção em APS; Perfil do 

profissional de assistência que atua nos serviços de imunização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 43: Reunião do Projeto – Panorama do Programa Nacional de Imunização nos municípios. 

 

➢ REUNIÃO SOBRE O PROJETO ESTRATÉGIA NACIONAL PARA 
RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS 
 

Houve participação da reunião de forma presencial na sede do COSEMS/AP às 17h 

para tratar sobre o Programa Nacional de Imunizações do Departamento de Imunização e 

Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e o Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos – Bio-Manguinhos/Fundação Oswaldo Cruz para apresentar o Projeto 

ESTRATÉGIA PARA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS. 
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 Foram apresentados aos gestores o panorama da cobertura vacinal a nível nacional e 

do estado do Amapá, bem como iniciativas de sucesso para melhoria das coberturas vacinais 

e sugestões de ações de acordo com a realidade local e do contexto amazônico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 44: Reunião sobre o Projeto Estratégia Nacional para Reconquista das Altas Coberturas Vacinais. 
 

➢ ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE DO SELO UNICEF 
 

Participação no encontro regional de saúde do selo UNICEF. A pauta principal foi a 

apresentação do curso EAD em Prevenção e Controle de Infecções (PCI), com o objetivo de 

desenvolver capacidades de gestores e profissionais da saúde, assistência e educação para 

garantir equipamentos públicos com instalações físicas de qualidade, fortalecendo o padrão 

de gestão e sustentabilidade de serviços de Água, Saneamento e Higiene (ASHI) e prevenção 

e controle de infecções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 45: Participação no encontro regional de saúde do selo UNICEF. 
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➢ REUNIÃO DA SVS 

Teve como pauta a imunização, foi solicitado que os municípios intensifiquem as 

vacinações nos municípios devido às festividades dos finais de anos, carnaval. Foi definido 

um calendário da vacinação da 3° dose, a partir do dia 18/11 os municípios que tem doses 

disponíveis já irão começar a vacina obedecendo os critérios do ministério da saúde. 

 Todos os municípios participaram da reunião. Foi proposto um plano de trabalho para 

Opas ajudar na contração de pessoal para vacinação e para alimentar Sistema de informação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 46: Reunião da SVS. 
 

➢ PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2021 
 

Foi encaminhada a Programação Anual de Saúde referente ao exercício de 2021 para 

apreciação e aprovação e colocada a equipe de Planejamento para apresentação e maiores 

informações sobre o referido instrumento de planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 47: Programação anual de saúde 2021. 
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➢ REUNIÃO DO GUIA 

Alinhamento da Oficina Segurança do paciente na APS, onde ficou acertado que um 

representante iria pra reunião do COSEMS para sensibilizar os secretários. Fazer o 

levantamento dos nomes que irão participar presencial da atenção básica de forma online e 1 

representante na forma presencial. Também foi discutido sobre a participação das equipes, 

quem deveria participar, quantos seriam, os temas a serem tratados e metodologia. 

 

 

Foto 48: Reunião do GUIA. 
 

➢ ASSESSORIA TÉCNICA – MACAPÁ 
 

Foi realizada assessoria técnica ao município de Macapá com as seguintes atividades: 

orientação quanto a implantação de equipes de saúde prisional no município de Macapá; 

conhecer a estrutura física para implantação dos serviços. Recomenda-se a gestão municipal 

que seja realizada a escolha dos profissionais que irão atuar no serviço, bem como observar 

aspectos como perfil desse profissional de Saúde considerando o local de atuação do mesmo. 

Posteriormente inserir a equipe no CNES e criar CNES e INE das equipes a serem 

implantadas, bem como fazer a adesão e solicitação de recurso de custeio através da 

plataforma SAIPS. 

 

 

 

 

 

 

Foto 49: Assessoria técnica – Macapá. 
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➢ ASSESSORIA TÉCNICA – MAZAGÃO  
 

Foi realizada assessoria técnica ao município de Mazagão, onde foram executadas as 

seguintes atividades de apoio: Orientação de proposta de pactuação de serviços de saúde - 

REABILITAÇÃO; Instruções para resposta de auditoria operacional do TCE/AP – RAPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 50: Assessoria técnica – Mazagão 

 

➢ OFICINA DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO PROJETO REDE 
COLABORATIVA 
 

Participação na Oficina de Instrumento de Gestão do SUS, realizada em formato online das 

9:30 as 16h, onde foi tratado sobre os instrumentos para o planejamento e gestão no âmbito do SUS 

que são: o Plano de Saúde e as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão. 

Estes instrumentos se interligam sequencialmente compondo um processo cíclico de planejamento 

e gestão para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. 

 

Foto 51: Oficina de Instrumentos de Gestão do Projeto Rede Colaborativa. 
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➢ XLIV° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Participação na XLIV° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, realizada no dia 03 de 

novembro de 2021, com primeira chamada às 09h00 e segunda chamada às 09:30hs, com 

fulcro o Art.6º, II do Regimento Interno do Conselho Estadual Saúde CES/AP, e termino as 

12h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 52: XLIV° Reunião Extraordinária 
 

➢ PROJETO “TELE-ESPIROMETRIA PARA SUPORTE AO ATENDIMENTO 
DE DOENÇAS CRÔNICAS PULMONARES CRÔNICAS NA APS" 
 

Participação da reunião de apresentação e esclarecimentos sobre o projeto “Tele 

espirometria para Suporte ao Atendimento de Doenças Crônicas Pulmonares Crônicas na 

APS" no dia 16/11 (terça feira), às 15h. O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-

Geral de Prevenção às Doenças Crônicas e Controle do Tabagismo do Departamento de 

Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde 

(CGCTAB/DEPROS/SAPS/MS), convidou os municípios interessados a participarem do 

projeto.  

As ações previstas incluem a oferta de espirômetros portáteis para unidades da APS 

(que atuarão como referência regional), implantação de um sistema de transmissão do exame, 

emissão de laudo e envio do mesmo eletronicamente à unidade solicitante, além da 

capacitação à distância de técnicos para realização do exame de espirometria, permitindo 

maior acesso aos pacientes com indicação de realização do exame.  

Após o período de realização do projeto, designado de acordo com o plano de trabalho, 

os espirômetros serão doados aos centros/unidades de referência. É esperado que o projeto 
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possa contribuir para a melhoria da assistência da APS no seu município. Atualmente, 100 

municípios já aderiram ao projeto e foram disponibilizadas mais 66 vagas com o recurso 

remanescente (aberto a todos, sem implicar critérios de seleção), com custeio de passagem e 

diárias para o treinamento presencial de dois dias em Belo Horizonte-MG, pelo próprio 

município interessado, previsto para ocorrer em meados de fevereiro. 
 

 

Foto 53: Reunião de apresentação e esclarecimentos sobre o projeto “Tele-espirometria para Suporte ao 
Atendimento de Doenças Crônicas Pulmonares Crônicas na APS" 

 

➢ WEB OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DA ATENÇÃO À SAÚDE 
- SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Participação na Web Oficina de Implementação da Rede da Atenção à Saúde - 

Segurança do Paciente na Atenção Primária à Saúde realizada pelo COSEMS/AP, MS, 

CONASS e SESA para dar subsídios técnicos e de gestão para que as equipes potencializem 

a Rede de Atenção Básica em sua região ou município e melhorem a qualidade dos trabalhos, 

serviços e ações.  

A programação abordou sobre a Reorganização da Rede Assistencial aos Casos 

COVID-19 e seu Planejamento atual visto o cenário atual ser urgente, portanto, uma 

organização em Rede de Atenção à Saúde (RAS), integrando os diversos pontos de atenção, 

além de capacitação para os profissionais de saúde que atuam tanto na linha de frente como 

na gestão.  

Também foi tratado sobre a Construção Social da APS e Transversalidade da 

Segurança do Paciente bem como caminhos norteadores para o fortalecimento da Segurança 
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do Paciente na APS em momento de pandemia da Covid-19, Estudo de Caso, QUIZ, 

Avaliação e Considerações Finais. Cientes das dificuldades que os gestores e trabalhadores 

estão enfrentando no dia a dia, esta oficina visou emponderar os Secretários e técnicos das 

regiões de saúde. 
 

 

 

Foto 54: Web Oficina de Implementação da Rede da Atenção à Saúde - Segurança do Paciente na Atenção 
Primária à Saúde 

➢ REUNIÃO COM O GRUPO CONDUTOR ESTADUAL (GCE) E GRUPO DE 
TRABALHO MACRORREGIONAL (GTM) 

 

Participação da reunião realizada no dia 13/12/2021, das 15h00min às 16h30min, com 

o Grupo Condutor Estadual (GCE) e Grupo de Trabalho Macrorregional (GTM) referentes ao 

Projeto Regionalização (Amapá). Onde foi debatido sobre o avanço das etapas do 

PRI/AMAPA, a reunião foi conduzida pelo Articulador Estadual - Projeto Regionalização 

(PROADI-SUS/ BP) Francisco Ivan Rodrigues Mendes Júnior. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 55: Reunião com o Grupo Condutor e e Grupo de Trabalho Macrorregional (GTM) 
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➢ OFICINA DE GESTORES E CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ 
 

Participação da Oficina para Gestores e Conselhos Municipais de Saúde do Amapá, 

realizada no dia 20/12/2021, das 09:00 as 13:00h em formato presencial no auditório da 

Secretaria Estadual das Cidades, na cidade de Macapá. O evento foi realizado pelo Conselho 

de Secretarias Municipais de Saúde do AP (COSEMS/AP), Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA) e Ministério da Saúde (MS), no evento foi discutido sobre a responsabilidade do 

controle social do SUS nos municípios, ampliando os conhecimentos para qualificar os 

profissionais que atuam diretamente nas demandas do SUS. 

O evento teve como facilitadores os senhores Cirilo Neto, inspetor do TCE/AP, 

Marcos Tadeu Boução, do Planejamento da SESA/AP, Roberto Bauer, Superintendente do 

Ministério da Saúde no AP, e do COSEMS/AP, Nailane Riberio. 
 

 

Foto 56: Oficina de Gestores e Conselhos Municipais de Saúde do Amapá 

 

➢ REUNIÃO PONTO DE CONTROLE CONASEMS E COSEMS 

 

Reunião realizada por web conferência no dia 14 de dezembro de 2021, das 14:00h às 

18:30, para tratar sobre o prazo de recebimento de informações dos atendimentos realizados 

na atenção básica de novembro até o dia 17 de dezembro. 

Informaram que os dados podem e devem ser enviados diariamente para o 

centralizador nacional, tanto para quem usa eSUS APS, quanto para os casos de utilização de 

sistemas próprios. Não existe restrição para o envio diário mesmo para quem utiliza sistema 

próprio que faz integração com o eSUS APS. 

Solicitado que os apoiadores orientassem os municípios a mandarem os dados de 

maneira regular durante o mês e não deixem para o último prazo de envio. 
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Encaminhamento: Informações repassadas aos gestores e coordenadores para 

conhecimento e esclarecimentos das dúvidas. 
 

 

 
 

Foto 57: Reunião de ponto de controle CONASEMS e COSEMS 
 

➢ REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE A SÍNDROME GRIPAL 
 

Participação na reunião online dia 29/12/2021 as 15h para tratar assuntos relacionados 

ao surto de Síndrome Gripal que está ocorrendo no Estado do Amapá, realizada em formato 

online através da plataforma MEET. Estavam presentes no evento os Coordenadores de 

Vigilância em Saúde e equipes.  

 

Foto 58: Reunião para tratar sobre a síndrome gripal. 
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➢ 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
 

O evento aconteceu no dia 03/12 no centro de difusão cultural João Batista de Azevedo 

Picanço na Av. Fab – N° 86-central, Macapá -AP, 68.900-073 pela manhã das 9:00 às 12:00. 

A Secretaria de Estado da Saúde, - SESA, fez apresentação dos planos, a metodologia 

de como vai atuar no ano de 2022. Os conselheiros Estaduais de Saúde questionaram a falta 

de eficiência da regulação de alguns procedimentos e leitos para pacientes que ficam nos 

corredores dos hospitais. 

Foi cobrado da SESA para que cumpra o plano de regulação e no TFD em 2022. Foi 

ressaltado que o cumprimento do plano vai favorecer diretamente os pacientes que são 

encaminhados pelos municípios para o atendimento especializado de média e alta 

complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 59: 46º Reunião Extraordinária. 

 

➢ REUNIÃO DO PROJETO HUBCOVID. 

 

Participação na reunião no dia 08/12/2021 do projeto HubCovid onde foi colocado 

pela coordenação do Projeto, a importância da troca de experiências entre as regiões centro-

oeste e Nordeste e norte no combate à pandemia. 

Foi ressaltado um assunto muito importante relacionado às vacinas: o armazenamento 

e o ambiente onde estão sendo aplicadas. Houve orientação sobre o cuidado na hora de fazer 

as aplicações das vacinas na população na temperatura correta pois corre o risco de a vacina 
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perder o princípio ativo, com essa perda, não será alcançando objetivo que é imunizar à 

população.  

A Coordenadora do projeto Sra. Eucilene se pronunciou dizendo que estão vendo com 

a coordenação a possibilidade de uma fala no evento do Hub covid sobre a questão que foi 

levantada sobre a vacina: choque térmico, condições de armazenamento e transporte. 

 

 

 

Foto 60: Reunião do Projeto HubCovid. 
 

➢ REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 

O evento aconteceu dia 15/12/2021 no centro de difusão cultural João Batista de 

Azevedo Picanço na Av. Fab – N° 86-central, Macapá -AP, 68.900-073 pela manhã das 9:00 

às 12:00. Com as seguintes pautas: Aprovação das Atas XLIII (43), ata XLIV (44) Ata XLV 

(45), ata XLVI (46) Extraordinária e a ata LXXIV (74) Ordinária. 

PES 2020 a 2023 - reapresentação do PES com Inserção das devolutivas das comissões 

dentro do plano posterior apresentação do Plano Estadual de Saúde. Ficou como 

encaminhamento que na reunião não seria aprovado antes que fosse inclusa as proposituras 

feitas pelos conselheiros, a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde iria analisar as 

propostas de inclusão ou não e que posteriormente iria solicitar uma extraordinária para mesa 

com a diretora do Conselho Estadual de Saúde, para uma nova apreciação do Plano Estadual 

de Saúde.  
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Plantões - o Conselho Estadual de Saúde cobrou da Secretaria Estadual, o 

cumprimento dos plantões por parte dos profissionais. A escala de plantões foi comprovada 

pelo CES que várias vezes o profissional estava na escala, mas não estava presente nos 

plantões para realização das suas atividades. 

Foi solicitado que o Presidente do CES junto com o Secretário de estado saúde, nomeie 

uma comissão de fiscalização com objetivo de evitar que ocorra novamente de os profissionais 

não cumprirem a escala de plantões.   

Apresentação da resolução 72 do Processo eleitoral para coordenador de plenária. 

Ficou como encaminhamento que eleição para Coordenador (a) de plenária ficará para 

próxima reunião ordinária em 2022. 

Recomposição da mesa diretora (segmento Gestor), ficou como encaminhamento que 

será recomposto na próxima reunião ordinária de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 61: Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde. 

 

➢ NOTA INFORMATIVA Nº 06.12.2021/001 - APOIO TÉCNICO-COSEMS/AP 

- LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE ABRIL DE 2020. 
 

Ementa: Dispõe sobre a transposição e transferência de saldos financeiros constantes 

dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de 

repasses federais. 

Foi realizado o levantamento dos saldos remanescentes nas contas dos fundos 

municipais de saúde e feito uma nota informativa para os Secretários para que possam usar os 

saldos nas ações previstas na LC 172 até dia 31 de dezembro de 2021. 
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4. ASSESSORIA JURÍDICA DO COSEMS AMAPÁ 
 

 

A Assessoria Jurídica é responsável na elaboração de pareceres, notas técnicas, 

deliberações do COSEMS/AP e outros documentos jurídicos, além de suporte aos municípios 

quando necessário.  

Considerado a persistência da situação que o mundo está vivenciando, muito embora 

os avanços nos planos de flexibilização, com relação a volta das atividades presenciais, os 

atendimentos de consultoria jurídica estão sendo realizados de forma híbrida, prestando os 

serviços de consultoria de forma presencial, por agendamento, para evitar aglomerações, e, de 

forma remota, a distância, por meio dos instrumentos tecnológicos de comunicação. 

No que tange este particular, o trabalho desta assessoria jurídica é de suma 

importância, de modo que as orientações são diárias, esclarecendo dúvidas de diversos 

secretários, assessores jurídicos e outros atores envolvidos no cenário das secretarias 

municipais de saúde do estado do Amapá.  

Vale ressaltar que como de costume, houve participação via videoconferência, da IX 

Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/AP, dirimindo inúmeras dúvidas aos gestores. 

Nesta reunião também foram elucidadas dúvidas quanto as portarias editadas no período. 

No dia 08 de outubro houve participação na X Assembleia Geral Ordinária do 

COSEMS/AP, deliberando as seguintes pautas: repasse estadual; entrega das caixas térmica 

para vacina; informatização das reuniões do COSEMS; mobiliza COSEMS: instrumentos de 

gestão, rede psicossocial; nota técnica nº 2021.09.20/0001 – informatização das UBS; 

emendas parlamentares. 

No mesmo dia, porém no turno da tarde, a Assessoria Jurídica esteve presente na 

Reunião mensal da CIB: 

 

Foto 62: Participação na CIB. 
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Participou também das duas reuniões no mês de setembro, por videoconferência, do 

COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE – JUS, demandado assuntos de interesse ao combate da 

COVID-19, a 1ª ocorreu no dia 13 do corrente mês e a 2ª no dia 18. 

 

 
 

Foto 63: Participação do Comitê Estadual de Saúde – JUS. 

 

No dia 27 de outubro, houve participação na Reunião da Diretoria E Apoiadores 
Técnicos do COSEMS/AP, para tratarmos de assuntos relacionados ao Plano de Trabalho do 
Apoio do COSEMS/AP, para o Ano 2022 a 2023. 

 

 

 

Foto 64: Reunião da diretoria e apoiadores técnicos do COSEMS/AP. 

 

O assessor jurídico esteve presente na conferência de abertura do evento “Diálogo 

Online: Cobertura vacinal, desinformação e hesitação”. O evento acontecerá entre os dias 09 

de novembro e 07 de dezembro, com uma série de atividades virtuais no âmbito da Pesquisa 

Nacional sobre Cobertura Vacinal, que faz parte do Projeto ImunizaSUS.  As atividades do 
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evento consistem em fóruns de discussões virtuais que se prestam ao intercâmbio e debate 

informado de opiniões e conhecimentos. 

Esteve presente também na reunião com a diretoria do COSEMS/AP, que teve a pauta 

o plano de trabalho da rede colaborativa para o próximo ano, de modo que na ocasião, fora 

requerido o aval da diretoria sobre as ações de apoio aos municípios, bem como para 

encaminhamentos a Beneficência Portuguesa, Hospital Alemão Oswaldo Cruz e MS. 

 

 
 

Foto 65: Participação do evento “Diálogo Online: Cobertura vacinal, desinformação e hesitação”. 
 

No dia 12 de outubro houve participação na XI - Assembleia Geral Ordinária - 

COSEMS/AP. 
 

 
 

Foto 66: Assessoria técnica na XI Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/AP.  
 

Também houve participação da reunião no dia 05 de novembro 2021 as 17:00 horas, 

para tratar sobre o Programa Nacional de Imunizações do Departamento de Imunização e 

Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e o Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos – Bio-Manguinhos/Fundação Oswaldo Cruz que apresentará o Projeto 

ESTRATÉGIA PARA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS. 
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5. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO COSEMS AMAPÁ 
 

A Assessoria de Comunicação esteve participando de forma ativa em todos os eventos 

do COSEMS/AP realizados no 3º quadrimestre de 2021, divulgando as atividades do conselho 

através das redes sociais e deixando tudo registrado com fotos. 

 

➢ De 1º a 30 de setembro - Produção do Informativo do COSEMS/AP relativo ao ano 

de 2021. 
 

➢ 1º a 22 de setembro - Articulação e organização para a Oficina de Financiamento da 

Atenção Primária à Saúde. 

 

➢ 9 de setembro - Organização para a programação do setembro amarelo. 

 
 

 

 

➢ 23 de setembro - Oficina de Financiamento da Atenção Primária à Saúde. 

 

➢ 24 de setembro - Produção de matéria sobre o evento. 
 

 

Gestores e coordenadores da área de saúde de todo o Amapá participaram da oficina 

voltada para Atenção Primária à Saúde. 
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O Amapá foi o quarto estado brasileiro a realizar a Oficina de Financiamento da 

Atenção Primária à Saúde, nesta quinta-feira, 23. De iniciativa da Secretaria de Atenção 

Básica do Ministério da Saúde, as oficinas estão reunindo agentes da área de saúde dos 

governos federal, estadual e municipal em grandes palestras e debates para melhoria do 

desempenho na Atenção Primária à Saúde (APS). As oficinas estão voltadas para a 

apropriação de conhecimento do programa Previne Brasil, novo modelo de financiamento da 

APS, instituído em 2019 para repasse financeiro federal a municípios e ao Distrito Federal.  

As oficinas de Financiamento da APS têm a parceira do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS), e no Amapá a execução é de responsabilidade do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde – COSEMS/AP e Secretaria Estadual de Saúde (SESA), com o apoio da 

Associação de Prefeitos do Amapá (AMEAP).  COSEMS/AP foi a instituição responsável 

pela organização e recepção.  

O evento contou com a presença do prefeito de Macapá, Antônio Furlan, secretário de 

Estado da Saúde, Juan Mendes, secretários municipais de Amapá, Adervan Mira; Macapá, 

karlene Lambert; Tartarugalzinho, Liliane Abreu; Ferreira Gomes, Pedro Dalmácio; 

Oiapoque, Oscar Moraes; Porto Grande, Esmeralda Montenegro; Celso Azevedo, Calçoene; 

Itaubal, Elizângela Albuquerque; Vitória do Jari, Jaynne Freitas; Pedra Branca, Cláudia 

Pimentel; Pracuúba, Eunice Magave, Santana, Ithiara Madureira; Mazagão, Aline Teixeira; 

Cutias, Alex Pontes; Serra do Navio, Tarlysson Soares, e de Laranjal do Jari, Marcel Menezes, 

presidente do COSEMS/AP. 

O objetivo dos realizadores das oficinas é que os entes federais, estaduais e municipais 

dialoguem e compreendam o modelo de financiamento de atenção primária, indicadores do 

pagamento por desempenho, captação ponderada e programas estratégicos. As oficinas foram 

disponibilizadas no modo presencial e virtual, e após cada palestra todo participante teve a 

oportunidade de esclarecer dúvidas diretamente com os técnicos do Ministério da Saúde.     

A palestra Financiamento, Mudanças e Avanços foi ministrada por Gregory Passos 

Mariana Sampaio e Amanda Carletto, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). 

“Foi de muita importância estar presente neste evento para ampliar os conhecimentos porque 

financiamento é um assunto necessário e complexo, então quanto mais conhecimento e 

atualização, melhor para quem trabalha nas frentes de saúde e para a população, onde os 

reflexos da administração recaem”, afirma o secretário Adervan Mira.       

No período da tarde a palestra foi sobre o tema Indicadores de Desempenho e Registro 

de Informações, sob a responsabilidade de Aliadne Souza, Jéssica Duarte e Amanda Carletto, 
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do MS. Neste painel os participantes foram sensibilizados para a mensuração do desempenho, 

sua importância para o trabalho de toda a equipe. “Oportunidade única para saber mais com 

os técnicos do Ministério da Saúde, e tenho certeza que essa troca de experiências é válida 

também para eles, para que conheçam nossa realidade e particularidades”, disse Pedro 

Dalmácio, secretário de Ferreira Gomes. 

Para Marcel Menezes é essencial que os secretários e coordenadores tenham domínio 

sobre estes assuntos, que estão ligados diretamente à administração e prática nos municípios 

e estados. “Uma importante troca de informações entre Governo Federal, estados e 

municípios, para aproximação e também para esclarecer e pontuar questões técnicas. Muitos 

atenderam ao chamado e vieram até aqui ou participaram virtualmente deste momento rico 

em conhecimento que servirão para todos. Quando lidamos com a saúde como um trabalho 

conjunto, de construção coletiva, os resultados são surpreendentes”.  
 

➢ 2 de outubro - Lançamento da campanha Um Toque de Amor, referente ao Outubro 

Rosa de prevenção ao câncer de mama. 

 

 

 

➢ 7 de outubro - Capacitação para operacionalização da Telemedicina no município de 

Amapá.  
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➢ 8 de outubro - XI Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/AP. 

 

     

 

   

➢ 14 de outubro - Implantação da Telemedicina no município de Amapá por apoiadores 

do COSEMS/AP e Hospital Albert Einstein. 
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➢ 19 de outubro - Capacitação para Telemedicina nos municípios de Mazagão e Ferreira 

Gomes. 

 

 
 

   

➢ 26 de outubro - Implantação dos serviços de Telemedicina no município de Ferreira 

Gomes. 
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➢ 4 de novembro - Participação do COSEMS no projeto “Fortalecimento, Organização 

e Integração da Rede de Atenção à Saúde – Regionalização”. 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amapá (COSEMS-AP) esteve 

representado em encontro sobre o projeto "Fortalecimento dos Processos de Governança, 

Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde - Regionalização". A secretária 

executiva do Conselho, Elinete Ladislau, o secretário da SESA, Juan Mendes, gerente do 

PROADI, representando a Beneficência Portuguesa, Dante Dianezi, superintendente do MS 

no Amapá, Roberto Bauer, Juvanete Távora coordenadora de Planejamento da SESA e 

Klinger Campos, do Conselho Estadual de Saúde, Formaram a mesa de diálogos. 

Durante 2 dias, alinhamento e informações entre os entes, com a presença dos técnicos 

do COSEMS/AP, Nailane Ribeiro, Erika Miranda e Walter Tavares.  

Este projeto cumpre o objetivo de ampliar e fortalecer o processo de regionalização da 

Rede de Atenção à Saúde, conduzir de forma democrática o Planejamento Regional Integrado 

(PRI) e assessorar os entes na governança regional e na capacidade de monitoramento e 

avaliação do PRI, também foi abordado sobre a sinergia dos Projetos Proadi-SUS no Amapá, 

entre eles o Rede Colaborativa, que envolve o trabalho dos apoiadores do COSEMS/AP. 

"A união entre os entes é fundamental para a construção do conhecimento 

compartilhado, agregando os atores estratégicos na elaboração do PRI. Essa abordagem 

impacta positivamente nos resultados esperados, promovendo a equidade regional e o 

planejamento ascendente do SUS (Elinete Ladislau – Secretária executiva do COSEMS/AP). 
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➢ 12 de novembro - XI Assembleia Ordinária do COSEMS/AP. 
   

       
 

➢ 24 de novembro - Participação na reunião do CONARES. 
 

Durante a reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais (CONARES), o 

presidente do COSEMS/AP, Marcel Menezes, conversou com o ministro da Saúde, Marcelo 

Queiroga. Os assuntos, relacionados a saúde, mostraram a preocupação do ministro com a 

execução de políticas públicas e melhoria da prestação de serviço através do SUS. 

A reunião do CONARES está acontecendo em Brasília. Marcel Menezes é secretário 

de Saúde em Laranjal do Jari e está representando o Amapá juntamente com os secretários de 

Macapá, Karlene Lamberg e de Amapá, Adervan Mira.   
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➢ 7 de dezembro - Divulgação do 1º Encontro Nacional das Superintendências 
Estaduais do Ministério da Saúde (SEMS), em Brasília. 

 

O COSEMS/AP, representado pela secretária executiva, Elinete Ladislau, esteve 

presente no 1° Encontro Nacional das Superintendências Estaduais do Ministério da Saúde 

(SEMS), em Brasília. O evento ocorreu de 7 a 9 de dezembro, com a participação de 

representantes de gestões de Saúde de todo o país. 

Na terça-feira, 7, Elinete junto com Roberto Bauer, do MS no Amapá, Maria Jardim, 

Macena Cristina e Ildece do Socorro, participaram da "Mostra SEMS em Ação: Relatos de 

Experiências", para fortalecimento da gestão do SUS, e fizeram uma apresentação com o tema 

"Telemedicina na Amazônia: Conectando Vidas", um emocionante diagnóstico do trabalho 

desenvolvido nos municípios amapaenses com a implantação e funcionamento do 

atendimento online especializado através da Telemedicina. 

 

 

 

➢ 14 de dezembro - Início do atendimento médico através da Telemedicina no 
município de Pedra Branca do Amapari. 
 

No município de Pedra Branca o atendimento médico através da Telemedicina iniciou. 

Assim como os demais municípios que receberam doação de equipamentos do Cosems/AP, 

os profissionais passaram por capacitação técnica para operar os equipamentos, e Pedra 

Branca já oferece consulta em sete especialidades com médicos do Hospital Albert Einstein. 
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A parceria do Ministério da Saúde, SESA, Hospital Albert Einstein e COSEMS/AP 

está facilitando o atendimento especializado nos municípios do Amapá e melhorando a 

qualidade da saúde dos moradores.   

 

 

➢ 10 de dezembro - Divulgação da Oficina para Gestores e Conselhos Municipais de 
Saúde do Amapá. 

 

 
 

➢ 20 de dezembro - Evento Oficina de Gestores e Conselhos Municipais de Saúde do 
Amapá. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O COSEMS/AP realizou nesse 3º quadrimestre de 2021 ações de incentivo e 

fortalecimento a Gestão Municipal de saúde, levando em consideração as necessidades 

individuais dos Municípios. As reuniões mensais do COSEMS/AP têm acontecido de forma 

ininterrupta, através de web conferência, onde a diretoria do Conselho tem ouvido os Gestores 

e trabalhado junto aos apoiadores para que possam mudar a cada dia a realidade do SUS no 

Amapá de forma positiva. 

O COSEMS/AP conta com ajuda dos apoiadores e equipe técnica para que as 

atividades deste Conselho aconteçam de forma brilhante, temos avançado através do contato, 

responsabilidade, projetos, empenho e aproximação qualitativa com os Secretários Municipais 

de Saúde. 

Conclui-se que todas as atividades realizadas durante estes meses foram estruturantes 

e visaram aumentar o protagonismo dos Gestores, uma vez que houveram discussões 

relacionadas ao Planejamento Regional Integrado, Projeto de Mobilização dos Gestores e 

Técnicos nos Municípios frente ao Programa Previne Brasil, Projeto de Integração com as 

demais Entidades como Ministério da Saúde, Distrito Sanitário Indígena do Norte do Pará e 

Amapá, Secretaria Estadual da  Saúde, objetivando envolver o maior número de atores em 

prol de uma única causa: a melhoria da saúde pública dentro do estado do Amapá, onde 

se tem diferentes visões e experiências que convergem com um objetivo único.  



 

  

      

3º QUADRIMESTRE 2021 
      

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS 
FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

INSTITUCIONAL 



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFRENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2021 

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

Tipos de Receitas SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 

Receita Corrente 75.206,31 110.286,81 50.396,80 50.269,58 286.159,50 

Receitas de Contribuições/Portaria 220 43.430,00 42.930,00 42.930,00 42.930,00 172.220,00 

Receita termo Beneficência Portuguesa 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00   

Receita apoio ações de saúde CONASEMS   60.000,00       

Receitas de Contribuições/Previne Brasil 24.600,00       24.600,00 

Receitas Financeiras (Rendimentos) 576,31 756,81 866,80 739,58 2.939,50 

Receita de Capital    59.061,82 0,00 0,00 59.061,82 

Imobilizado   59.061,82     59.061,82 

Diversas (Especificar)         0,00 

Total das Receitas 75.206,31 169.348,63 50.396,80 50.269,58 345.221,32 

Tipos de Despesas SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 

Despesas Correntes: 137.043,17 52.827,59 30.144,85 69.041,24 289.056,85 

Vencimentos e Vantagens Fixas 1.001,49 4.281,22 2.781,22 4.034,56 12.098,49 

Encargos Sociais 2.041,65 1.423,09 418,50 1.583,22 5.466,46 

Diárias e Ajuda de Custos 2.000,00 4.150,00 2.600,00 3.350,00 12.100,00 

Impostos/Taxas 794,06 198,79 546,85 240,08 1.779,78 

Tarifas Bancárias 357,10 169,00 169,00 179,45 874,55 

Materiais de Consumo (Expedientes) 5.559,09 0,00 0,00 1.783,40 7.342,49 

Combustíveis e Lubrificantes 0,00 324,03 0,00 0,00 324,03 

Passagens e Locomoção 2.608,67 0,00 0,00 0,00 2.608,67 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 23.939,00 23.369,50 14.099,50 27.529,50 88.937,50 



Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 50.274,35 11.411,96 3.529,78 25.841,03 91.057,12 

Outros (especificar) 48.467,76 7.500,00 6.000,00 4.500,00 66.467,76 

Despesas de Capital 0,00 30.000,00 120.000,00 30.335,76 180.335,76 

Investimentos         0,00 

Móveis e Equipamentos    30.000,00   30.335,76 60.335,76 

Veículos     120.000,00   120.000,00 

Outros (especificar)         0,00 

Total de Despesas 137.043,17 82.827,59 150.144,85 99.377,00 469.392,61 

Saldo do Mês            (61.836,86)             86.521,04             (99.748,05)            (49.107,42)   

Saldo do Período Anterior            227.685,44             165.848,58             252.369,62             152.621,57    

Saldo Final            165.848,58             252.369,62             152.621,57             103.514,15             103.514,15  

 

 

 

 

  

 

                 

                                                                                                                                                                   Macapá 11 de fevereiro 2022 

              

_____________________________ 

ESMERALDA MONTENEGRO 

TESOUREIRA DO COSEMS/AP 

 



 

 

 

II ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP DIA 11 DE FEVEREIRO 

DE 2022 
 

 

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3° QUADRIMESTRE DE 2021 
 
 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 09h00 horas da manhã, realizou-

se a 2º Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/AP a fim de deliberarem sobre pautas de 

interesse de todos. O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde e Secretário 

Municipal de Saúde de Laranjal do Jari Sr. Marcel Jandson Menezes declarou a legalidade da 

reunião por haver quórum conforme determina o artigo onze do Estatuto deste Conselho, então, o 

Sr. Presidente, iniciou-se a presente Assembleia informando a presença de treze Gestores 

representando os Municípios tais como: Sra. Esmeralda de Oliveira Monte Negro Secretária 

Municipal de Saúde Porto Grande, Sr. Pedro do Socorro Dalmácio Rodrigues Secretário 

Municipal de Saúde de Ferreira Gomes, Sra. Eunice Magave Ramos Secretária Municipal de 

Saúde de Pracuuba, Sra. Liliane Cordeiro de Abreu Secretária Municipal de Saúde de 

Tartarugalzinho, Sra. Kait Dayana dos Santos Ramos Secretária Municipal de Saúde de 

Oiapoque, Sra. Ana Claudia Pimentel Costa Secretária Municipal de Saúde de Pedra Branca, 

Sr. Antônio Celso Azevedo Secretário Municipal de Saúde de Calçoene, Sr. Adervan Frans 

Guimarães Mira Secretário Municipal de Saúde de Amapá, Sr. Alexsandro Pontes Marques 

Secretário Municipal Macapá de Saúde de Cutias,  além do Assessor Jurídico do COSEMS/AP Sr. 

Diogo Rogers Pantoja, Secretária Executiva do COSEMS/AP Elinete Otoni Ladislau, Facilitador de 

Apoio do COSEMS/AP Sr. Walter de Souza Tavares, Sr. Wesley Lieverson representando a 

Comissão Coordenadora Estadual do Programa Mais Médicos do Amapá, Sr. Ndukaego Oshai, 

Sr. Valmir Lima e Sr. Marcos Roberto da Fundação para Remédio Popular – FURP, Sr. 

Regisclaudo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST e demais apoiadores 

técnicos da Instituição. O Presidente do COSEMS/AP Sr. Marcel Jadson Menezes agradeceu a 

presença de todos os Gestores e apoiadores técnicos presentes, deu-se início ao primeiro ponto 

de Pauta 01: Apresentação da CCE – Mais Médicos O Sr. Wesley Lieverton informou sobre o 

funcionamento da Comissão Coordenadora Estadual do Programa Mais Médicos do Amapá que 

é instituído pela portaria nº 0606/2021-SESA, composta pelas instituições SESA representado pelo 

Titular Marcos André Nascimento e Suplente Sr. Wesley Lieverson, Ministério da Saúde 

representada pelo Titular Sr. Kelson Getuli Alves e Suplente Sra. Roberta Braga Teles, 



 

 

COSEMS/AP representado pelo Titular Sr. Diogo Rogers Pantoja e Suplente Sra. Alciângela 

Bernardes e UNIFAP representado pelo Titular Sr. Bráulio França e Suplente Sra. Leila do Socorro, 

essa portaria está em fase de reformulação visto as mudanças de representantes das instituições 

e a iminente entrada da Representante do Ministério da Educação Sra. Nailane Ribeiro que fará 

parte da CCE. Informou também que já houve duas reuniões nesse ano onde houve a aprovação 

do Regulamento da CCE que legitima as ações da Comissão. Se colocou à disposição no que 

tange a condução do Programa Mais Médicos nos Municípios. Pauta 02: FURP: O Maior 

Laboratório de Medicamento Público de América do Sul, Fundação para o Remédio Popular 

"Chopin Tavares de Lima” Sr. Oshai Representante exclusivo da FURP no estado de Amapá 

informou que FURP é o laboratório farmacêutico e o maior fabricante público de medicamentos da 

América Latina. Ocupa uma posição estratégica nas políticas públicas de saúde, dedicando-se ao 

desenvolvimento, produção, distribuição e dispensação de produtos para melhoria da qualidade 

de vida da população ajudando os Municípios a fortalecer o Sistema Único de Saúde-SUS. O 

Gerente da Fábrica Sr. Valmir informou as vantagens em adquirir medicamentos com a FURP, as 

aquisições dos medicamentos poderão ser realizadas diretamente sem a necessidade de 

processo licitatório, equipe técnica farmacêutica, preços acessíveis em comparação a iniciativa 

privada e medicamentos de qualidade. Se colocou a disposição para as possíveis aquisições dos 

Municípios.  O Presidente do COSEMS/AP sugeriu para que houvesse outro momento com a 

FURP e os Municípios exclusivamente para apresentação dos medicamentos que tem a logística 

pros Municípios do Estado do Amapá, para informar as questões de compras, entregas e demais 

possíveis dúvidas para aquisição dos medicamentos aos Municípios. A Secretaria Executiva do 

COSEMS/AP informou que a participação dos representantes da FURP na reunião foi para dar 

oportunidade de apresentação aos Secretários visto a dificuldade na comunicação aos Municípios 

bem como notoriedade e seriedade aos Gestores Municipais do trabalho desenvolvido pela 

Fundação que tem parceria com o Ministério da Saúde e CONASEMS, visto que a comunicação 

direta muitas vezes gera dúvidas. Pauta 03: Apresentação da minuta que dispõe sobre a 

definição da referência técnica municipal em Vigilância em saúde do trabalhador na atenção 

primária de saúde para realização de ações conjunta da saúde do trabalhador e da 

trabalhadora O Sr. Regisclaudio informou que o Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador 

está à disposição dos Secretários no que diz respeito a capacitação, apoiamento técnico e logística 

de materiais para o fortalecimento da Vigilância em Saúde do Trabalhador no que diz respeito  

executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, 



 

 

elencado no art. 200 da CF. Esse processo ainda está no inicio devido as dificuldades dos 

Municípios, propôs para haver a pactuação em CIB/AP para a criação das Referências Municipais 

em Saúde do Trabalhador no Estado do Amapá para inserir no Plano Municipal de Saúde, na 

Programação Anual de Saúde, no Plano Diretor de Investimento as diretrizes, objetivos e metas 

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, definidas a partir da análise da situação de saúde, 

com a participação do controle social. Informou também que haverá um curso oferecido pela 

FIOCRUZ de qualificação da Atenção Primária de Saúde para a referência técnica indicada por 

cada Município que ficará responsável em realizar análise da situação de saúde dos trabalhadores, 

em conjunto com o controle social e com profissionais de saúde do município, considerando o 

perfil produtivo epidemiológico, conduzir propostas junto à gestão municipal de saúde, visando 

inserir ações, serviços, procedimentos, metas e indicadores de Saúde do Trabalhador, nos 

instrumentos de gestão do SUS, a partir da análise da situação de saúde, considerando as ações 

de assistência, vigilância e promoção da saúde. Sugeriu realizar uma oficina para os Municípios 

visando detalhar o funcionamento da política de vigilância do trabalhador que é tão importante 

quanto as demais vigilâncias. Parabenizou o Secretário de Ferreira Gomes pela iniciativa da 

Vigilância em Saúde do trabalhador em seu Município. Pauta 04 - Apresentação do Cronograma 

da Carreta de Amor o Sr. Walter informou que a Sra. Carla Vanessa Representante da Instituição 

Hospital do Amor não pôde participar da reunião, mas que havia se colocado à disposição dos 

Secretários e que tinha pedido para informar aos Gestores o cronograma de visita da carreta do 

amor nos Municípios. Falou que a mesma irá entrar em contato com os Secretários para alinhar 

as datas para essa visitação, porém que já está certa a data para os Municípios de Amapá previsto 

para acontecer a partir do dia 14 de fevereiro sendo o atendimento nos dias 15 a 25 de fevereiro, 

Santana está previsto para o mês de março, os Municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes, 

Pracuuba, Tartarugalzinho, Cutias e Mazagão está previsto para carreta ficar aproximadamente 

um mês, entre deslocamento e atendimento. Os demais Municípios serão alinhadas as datas 

posteriormente entre a Sra. Carla e os Secretários Municipais de Saúde. Pauta 05-Planejamento 

Regional Integrado – PRI apropriar o gestor das fases e encaminhamentos das reuniões o 

mesmo informou que está acontecendo constantemente a reunião para tratar do PRI, a última teria 

contado com a participação dos representantes e articuladores do PRI do Estado, SESA e 

Ministério da Saúde. Nessa reunião foi solicitado pelo representante do PRI do Estado a 

participação dos Gestores Municipais dos 16 Municípios nessas reuniões visto o quantitativo de 

municípios serem apenas 16 (dezesseis) no total, para a importante discussão que é o 




