
 
 

RELATORIO DAS ATIVIDADES DO 3º QUADRIMESTRE - 2021 DO CONSELHO DE 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL – COSEMS/MS. 

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

COSEMS/MS no 3º quadrimestre de 2021, bem como as ações programadas e desenvolvidas pela 

diretoria, Secretaria Executiva, Coordenador, Facilitador e Apoiadores Regionais no período que 

compreende setembro a dezembro de 2022. 

No mês de setembro, continuamos com o nosso plano de trabalho onde voltamos a  participação e 

estimulação dos gestores e técnicos para a participação ativa e efetiva nas instâncias de discussão, 

pactuação e deliberação (CIR, CIB, câmara técnica, etc. ), Planejamento como ferramenta para a 

organização dos processos de trabalho; Fortalecimento da região a parti das ações e serviços de 

saúde de forma integrada, solidária e resolutiva; Diagnóstico situacional baseado nas condições de 

saúde da população do território e capacidade instalada. Orientação quanto a importância e 

necessidade do uso da epidemiologia como um instrumento de planejamento; orientação para 

elaboração dos Planos Municipais de Saúde. Destacamos que nossa equipe de trabalho já está 

atuando na sua nova sede e já foi realizada a Reunião Ordinária com a eleição da nova  Diretoria 

Executiva – Biênio 2021/2023 e Reunião Ampliada  neste novo local. Um ponto fundamental nesse 

quadrimestre em nosso estado foram a diminuição dos casos de covid-19 e também a vitória do 

COSEMS-MS para a dose de reforço para os profissionais de saúde, resultado de todo esforço feito 

pela SES, COSEMS e Secretarias Municipais de Saúde antes e durante a pandemia, no sentido de 

proteger o sistema de saúde e o segundo fator foi o avanço da cobertura vacinal”. 

Já no mês de Outubro focamos nas reuniões com a equipe de comunicação para alinhamento e 

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

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

da atuação do COSEMS/MS em nosso estado e Pais. Contudo o que se pode afirmar e que o 

COSEMS-MS e o Apoio Institucional de maneira uniforme fomentou diversos movimentos 

estruturantes, dentre os quais a sensibilização dos gestores municipais de saúde quanto a vacinação, 

levantamento sobre os instrumentos de gestão dos municípios, indicadores de saúde, processo de 

trabalho, apoio institucional e financiamento, entre outros.  Continuamos com as visitas presenciais 

de diversos municípios na sede do COSEMS-MS, com dificuldade de operacionalizar o SIOPS, 

Considerando que durante este período de intensa atividade para atender as demandas imediatas os 



 
gestores municipais demonstraram interesse e comprometimento quanto à importância da 

necessidade de planejamento da gestão do SUS. Como norteadores do nosso processo de trabalho 

nos propõem sempre a uma reavaliação para adequação das agendas, considerando também a nossa 

capacidade de execução relacionada ao tempo do projeto, especificidades de cada região de saúde e 

alinhamento com técnicos da SES.  

Chegamos à conclusão que Manter um diagnóstico atualizado dos municípios, proporciona um 

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

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

nos municípios e para o fortalecimento das regiões de saúde. 

No mês de Novembro, a região de saúde de Jardim e Corumbá  juntamente com o  

COSEMS_MS, teve a realização da 1ª Oficina de Capacitação para Gestores e técnicos dos 

municípios oriunda da proposta do projeto instituída e regulamentada pela Portaria n. 1.812, de 22 

de julho de 2020, com o objetivo de fortalecer a SES/MS e as Secretarias Municipais de Saúde 

(SMS) em sua capacidade para a gestão das Redes de Atenção à Saúde - RAS, no âmbito das regiões 

e macrorregiões de saúde desenvolvendo ações de cooperação técnica e educação permanente com 

os municípios para a elaboração e efetivação do planejamento regional integrado e ascendente de 

saúde e organização das Redes de Atenção à Saúde temáticas – PROJETO INTEGRA SUS. O 

projeto é uma importante ferramenta de aprimoramento da política estadual de saúde para 

organização do Sistema com foco no fortalecimento da regionalização da saúde para superar a 

fragmentação da atenção, integrar e otimizar recursos, evitar desperdícios, melhorar a eficiência dos 

serviços e a qualidade de suas ações, e para o fortalecimento do planejamento do SUS em âmbito 

estadual e municipal, e cumpre o estabelecido através da Resolução CIT nº 37 de 22 de março de 

2018. Desta forma, considerando as pactuações CIB – Resolução nº 97 de 21 de maio de 2021 e 

Resolução CIB nº 197 de 27 de agosto de 2021, iniciamos a execução das atividades para entrega 

dos produtos: Planos Municipais de Saúde 2022-2025 e Planejamento Regional Integrado de cada 

Macrorregião de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Os conteúdos e informações para construção do Planejamento Municipal estão em consonância 

com a proposta dos dois projetos aderidos por esta Secretaria de Estado de Saúde e em execução: 

Projeto de Fortalecimento da Gestão estadual do SUS (Hospital Alemão Oswaldo Cruz e CONASS) 

e Projeto de Apoio ao Planejamento Regional Integrado (Hospital Beneficência Portuguesa e 

CONASS). O grupo de trabalho instituído para a realização de todos os projetos vigentes está em 



 
conformidade com o normatizado e tem a participação do COSEMS, Ministério da Saúde e 

apoiadores externos. Estamos cumprindo todas as etapas dentro dos prazos definidos. E, para dar 

continuidade a estas atividades iniciamos a realização de um ciclo de oficinas para a elaboração dos 

Planos Municipais de Saúde 2022-2025. 

No mês de Dezembro, continuamos  com a Oficina de Capacitação para Gestores e técnicos dos 

municípios; "PROJETO INTEGRASUS", foram capacitadas as microrregiões de saúde de Coxim, 

Paranaíba, Três Lagoas e Dourados onde fizemos a proposta de projeto para obter incentivo 

financeiro na modalidade instituída e regulamentada pela Portaria n. 1.812, O projeto é uma 

importante ferramenta de aprimoramento da política estadual de saúde para organização do Sistema 

com foco no fortalecimento da regionalização da saúde para superar a fragmentação da atenção, 

integrar e otimizar recursos, evitar desperdícios, melhorar a eficiência dos serviços e a qualidade de 

suas ações, e para o fortalecimento do planejamento do SUS em âmbito estadual e municipal, e 

cumpre o estabelecido através da Resolução CIT nº 37 de 22 de março de 2018. Desta forma, 

considerando as pactuações CIB – Resolução nº 97 de 21 de maio de 2021 e Resolução CIB nº 197 

de 27 de agosto de 2021. Os conteúdos e informações para construção do Planejamento Municipal 

estão em consonância com a proposta dos dois projetos aderidos por esta Secretaria de Estado de 

Saúde e em execução. 

       O 3º quadrimestre de 2021 foi extremamente produtivo, com algumas tarefas elencadas 

tanto pelo COSEMS, quanto pela SES, tarefas essas que necessitavam de agilidade, parcerias e por 

fim resultados. Além do nosso contato direto, coordenação e facilitação de apoio, quase que diário, 

relatando e nos ajudando nos problemas do fluxo demandado, as reuniões ordinárias tem sido o 

mecanismo de estreitamento do contato físico, pois nosso estado também tem dimensões 

continentais. Foram desenvolvidas novas ações de trabalho, exemplo: Quando alguma demanda é 

colocada no grupo de Whatsapp dos secretários independentemente do apoiador ser o responsável 

pela região ou não o mesmo deve indagar o colega sobre o atendimento se já foi feito, se necessita 

de algo, com isso fortalece a equipe, onde um se preocupa com o trabalho do outro de forma 

solidaria, e quem se beneficia com isso é a rede, o gestor e consequentemente o usuário do S.U.S. 

 A rotina se manteve seguindo as diretrizes na qual ratificamos as atividades e ações diárias 

(pelos apoiadores) na sede do COSEMS, são:  

 Atendimento via Telefone, WhatsApp e e-mail para os Gestores. 



 
 Orientação e cobrança do preenchimento do SIOPS. 

 Levantamento da situação dos recursos recebidos pelos municípios para investimentos em 

saúde, orientação e interpretação. 

 Informações sobre as novas portarias do ministério da Saúde, onde orientamos os gestores e 

também os coordenadores; 

 Agenda de atividades com os municípios - contato com os gestores e equipe municipal sobre 

sistema Rastrear, E-vacine, sistema covid-19 hospitalar, Pendências e Implicações Legais. 

 Cobrança e orientação de Planejamento, Prestação de contas etc.  

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

discussão, pactuação e deliberação CIB, 

 Participação na CIB, 

 Participação nas reuniões do COSEMS/MS. 

 Reunião com a diretoria do COSEMS/MS. 

 Reunião com o grupo de apoiadores e Coordenação do Projeto. 

 Participação nas reuniões do grupo Condutor do CCE do estado de MS. 

 Participação nas reuniões do Grupo condutor da implantação do Guia de enfrentamento a 

COVID-19, nas RAS em MS. 

 Participação nas reuniões do GTTAF (Grupo Técnico de Trabalho da Assistência 

Farmacêutica), toda segunda, quarta e sexta. 

 Monitoramento da situação dos medicamentos sedativos e neurobloqueadores, bem como a 

situação de pacientes entubados no Estado de MS, fora dos hospitais do plano de 

contingencia, em UPA, HPP, UBS, Pronto Socorros, etc. 

 Vídeo conferencia com os gestores para esclarecimento quanto ao financiamento do SUS e 

gastos com recursos ao enfrentamento ao COVID-19. 

 Levantamento dos frascos de vacinas com menos doses.   

 Levantamento de utilização de tablets por parte dos ACE e ACS. 

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

suas respectivas regionais; 

 Atendimento das demandas dos gestores frente ao enfrentamento da pandemia; 

 

 



 
 

REUNIÃO DIRETORIA 3º QUADRIMESTRE 2021 

08/09 - Reunião de equipe: Apoio, coordenação e Facilitação; 

10/09 - Reunião com o presidente do COSEMS/MS, definição da estratégia 2022; 

05 e 06/10 – Reunião COSEMS/MS e reunião SES. 

05/11 Reunião presencial com a diretoria, apoiadores e reunião CIB.  

02 e 03/12– Reunião diretoria COSEMS/MS. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – FOTOS 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

Oficina de planejamento, plano municipal de saúde 

 

 

Reunião Coordenação e Facilitadores  

 

 

 



Tipos de Receitas SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
Receita Corrente 38.203,37 37.703,37 37.703,37 79.400,46 178.326,96

Receitas de Contribuições/Portaria 220 31.603,37 31.103,37 31.103,37 57.176,85 150.986,96
Receitas (BP) 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 26.400,00
Receitas financeiras (cotas 2020) 14.967,67 14.967,67
Receitas Financeiras  (Rendimentos) 655,94 655,94
Outras receitas (devolução) 940,00 940,00

Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizado 0,00
Diversas (Especificar) 0,00
Total das Receitas 38.203,37 37.703,37 37.703,37 79.400,46 193.950,57

Tipos de Despesas SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
Despesas Correntes: 54.444,25 16.722,56 33.893,75 53.140,32 158.200,88

Vencimentos e Vantagens Fixas 29.356,84 0,00 9.899,00 19.895,00 59.150,84
Encargos Sociais 4.229,41 4.247,58 0,00 0,00 8.476,99
Diárias e Ajuda de Custos 1.800,00 700,00 3.600,00 3.430,00 9.530,00
Impostos/Taxas 0,00 0,00 0,00 3.134,62 3.134,62
Tarifas Bancárias 215,00 215,00 251,62 215,00 896,62
Materiais de Consumo (Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens e Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física 7.543,00 0,00 3.772,00 7.544,00 18.859,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 11.300,00 11.559,98 16.371,13 14.001,70 53.232,81
Outros (especificar) 0,00 0,00 0,00 4.920,00 4.920,00

Despesas de Capital 26.601,16 10.916,11 0,00 12.203,69 49.720,96
Investimentos 15.685,06 8.645,69 24.330,75
Móveis e Equipamentos 10.916,10 10.916,11 0,00 3.558,00 25.390,21
Veículos 0,00
Outros (especificar) 0,00
Total de Despesas 81.045,41 27.638,67 33.893,75 65.344,01 207.921,84
Saldo do Mês (42.842,04)              10.064,70               3.809,62                 14.056,45               
Saldo do Período Anterior 36.231,66               (6.610,38)                3.454,32                 7.263,94                 
Saldo Final (6.610,38)                3.454,32                 7.263,94                 21.320,39               22.260,39               

Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul
              Rua Joel Dibo, 267 -2° andar – centro – CEP: 79002-060.

                 Campo Grande/MS.                     Telefone: (67)-3312-1108.
                  www.cosemsms.org.br                           contato@cosemsms.org.br

ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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




