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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COSEMS-PB – 3º Quadrimestre de 2018 

 

I. INTRODUÇÃO  

 

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – Cosems-PB, em seu Artigo 1º “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”. E em seu Artigo 2º “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 referido Estatuto, “Para a consecução de suas finalidades o Cosems-PB se propõe a: 

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;  

 

 



 

2 
 

 

 

 

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 intercambio de 

informações. 

Segundo o Artigo 27 compete a Diretoria Executiva:  

I - Executar as deliberações da Assembleia Geral; 

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;  
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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 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 à 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; 
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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 Cosems-PB realizou nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2019, realizou o I Seminário Administrativo como uma oficina de 

planejamento, com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas, revisitar sua missão, valores, visão de futuro e sistematizar as prioridades da 

entidade para o Biênio 2019/2020. Como produtos desse Seminário foram trabalhados: Relatório de Atividades dos 03 (três) quadrimestres e 

o Relatório Anual de Gestão 2018 e o Programa Anual de Atividades para o Biênio 2019/2020, além de Estratégias para Monitoramento e 

Avaliação dessas atividades. A exemplo do que já acontece no SUS, o Cosems-PB consolidará o produto destes dois dias em um Plano de 

Ações, semelhante aos planos municipais de saúde, que subsidiará a programação anual da entidade. Assim, o Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde passa a contar com instrumentos de planejamento, dentro dos moldes dos instrumentos do Sistema Único de Saúde. 

Presente durante todo o evento, a presidente do Cosems-PB, Soraya Galdino, destacou “O Cosems-PB vem avançando ano a ano desde 2014 

e no último ano de 2018 pode consolidar esses avanços e dessa forma chegou o momento que tanto almejei desde que assumi a presidência 

do COSEMS fazer essa oficina de planejamento e implantar a lógica dos instrumentos de gestão dentro da nossa instituição mostra a 

capacidade técnica de nossa equipe e a nossa missão apoiar e qualificar nossos gestores com muito mais empoderamento. O COSEMS sempre 

fez com seriedade a representação dos gestores e apoio à suas necessidades, precisava agora, de uma forma mais sistematizada, avançar na 

qualificação destes gestores, a partir desta oficina teremos mais força para seguir neste sentido”. Toda a equipe assessoria técnica, jurídica,  
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secretaria executiva e apoio institucional esteve presente na oficina. O resultado da mesma será apresentado aos gestores municipais na 

próxima assembleia ordinária da entidade. 

 Ressaltamos ainda, o Artigo 38 do nosso Estatuto que compete ao Conselho Fiscal:  

I - Examinar o livro de escrituração contábil da entidade, acompanhando a execução orçamentária e financeira; 

II - Apreciar e dar parecer sobre o Relatório de Atividades e Prestação de Contas anuais da Diretoria Executiva, encaminhando-os à Assembleia 

Geral para Aprovação; 

III - Opinar sobre a aquisição e alienação de bens da entidade;  

IV - Aprovar balanço anual antes de encaminhamento à Assembléia Geral; 

V - Aprovar a transposição de recursos de uma atividade, programa ou elemento de despesa para outra rubrica, realizada pelo Diretor de 

Finanças de forma justificada; 

VI - Aprovar a realização de despesa e operação financeira não prevista no orçamento, nos casos emergenciais. 

  

Considerando o Regimento Interno do Cosems-PB, destacamos que no Artigo 11 compete a Secretaria Executiva:  

I - Coordenar os processos técnicos e administrativos;  

II - Elaborar o Plano Anual do Cosems-PB de acordo com as diretrizes emanadas da Diretoria Executiva; 
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III - Subsidiar o Presidente nas questões operacionais e administrativas do Cosems-PB; 

IV - Acompanhar a Diretoria Executiva em reuniões técnicas, políticas, administrativas e, em particular, a Assembleia Geral do Cosems-

PB; 

V - Apoiar a subsidiar, com documentações pertinentes, as reuniões da Diretoria Executiva e a Assembléia Geral;  

VI - Definir estratégias e apoiar a implementação das competências dos membros da Diretoria do Colegiado;  

VII - Coordenar a distribuição de responsabilidade aos funcionários do Cosems-PB; 

VIII - Acompanhar o Balanço Financeiro da entidade;  

IX - Cumprir e fazer cumprir as deliberações da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral do Cosems-PB. 

 

Segundo o Artigo 12 desse Regimento Interno, compete a Assessoria Técnica: 

I - Propor diretrizes e prioridades que deverão orientar a atuação política/operacional do Cosems-PB; 

II - Elaborar o Plano Anual do COSEMS/PB de acordo com as diretrizes emanadas da Diretoria Executiva; 

III - Analisar a viabilidade e factibilidade de projetos, atividades e convênios deliberados pela Diretoria do Colegiado; 

IV - Acompanhar e avaliar os projetos, atividades e convênios em andamentos; 

V - Subsidiar a entidade nas questões de saúde; 
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VI - Proporcionar informações e assessoria técnica aos gestores municipais de saúde; 

VII - Apoiar a secretaria executiva; 

VIII - Subsidiar a diretoria executiva nas questões operacionais, administrativas e financeiras da entidade. 

 

E ainda, compete a Assessoria Jurídica, conforme o Artigo 13: 

I - Assessorar juridicamente o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba – COSEMS/PB, nas ocasiões que se fizer 

necessário. 

 

No Artigo 14, a Assessoria Contábil compete: 

I - Organizar e controlar os trabalhos inerentes à contabilidade do Cosems-PB;  

II - Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais;  

III - Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas;  

IV - Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil.  

V - Emitir pareceres e informações sobre sua área da atuação, quando necessário;  

VI - Elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos, econômico, patrimoniais e financeiros;  
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VII - Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos convênios e programas em sua fase de Planejamento; 

VIII - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  

 

A Assessoria de Comunicação e Informação, conforme o Artigo 15 compete: 

I - Estabelecer relações sólidas e confiáveis com os meios de comunicação e seus agentes, com o objetivo de se tornar fonte de 

informação respeitada e requisitada; 

II - Criar situações para a cobertura sobre as atividades do assessorado, para alcançar e manter – e, em alguns casos, recuperar – uma 

boa imagem junto à opinião pública; 

III - Capacitar o assessorado e outras fontes de informação institucionais a entender e lidar com a imprensa; 

IV - Realizar um levantamento das atividades, projetos, ações e serviços do seu cliente fazendo o possível para que isso se torne 

notícia;  

V - Agendar e acompanhar as entrevistas coletivas, facilitando o trabalho do entrevistado e do entrevistador; 

VI - Manter contato permanente com a mídia, sugerindo pautas e fazendo esclarecimentos necessários para a eficiência da matéria 

jornalística ser publicada; 

VII - Elaborar textos (releases) para serem enviados aos veículos de comunicação, divulgando os eventos e outros assuntos de interesse 

do assessorado; 
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VIII - Editar jornais, que podem ser distribuídos interna ou externamente;  

IX - Montar clippings (cópias de notícias a respeito do assessorado, publicadas nos meios de comunicação.  

X - Sugerir assuntos para a mídia, a partir de indicação de pautas.  

 

E no Artigo 16 do Regimento Interno do Cosems-PB, consta o papel dos Apoiadores Regionais que compete:  

I - Atuar como elemento de conexão, qualificação da atenção e aproximação da gestão ao cotidiano dos gestores municipais de saúde;  

II - Apoiar, em articulação com a Diretoria Executiva e a área técnica do Cosems-PB a reorganização do processo de trabalho nas 

regiões de saúde no sentido do olhar ampliado;  

III - Participar ativamente de forma bipartite da operacionalização dos contratos, planos, projetos, programações e pactuações;  

IV - Participar das reuniões das CIR’s;  

V - Atuar como interlocutor entre os municípios e o Cosems-PB;  

VI - Manter o banco de dados regional atualizado, de forma que as informações sejam alimentadas;  

VII - Auxiliar e acompanhar de forma regional a adesão e a operacionalização dos municípios quanto aos processos de pactuação;  

VIII - Participar de reuniões técnicas e/ou eventos;  
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IX - Elaborar relatórios para apreciação da Diretoria Executiva e Assembleia Geral do Cosems-PB;  

X - Disseminar informações em saúde para todos os gestores dos municípios. 

 

 Assim, o presente Relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo Cosems-PB no 3º quadrimestre de 2018, compreendendo o 

período de setembro a dezembro de 2018, 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 financeiro da contribuição de representação institucional do referido 

quadrimestre de 2018, 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 em 25 de fevereiro de 2019, na qual consta em Ata, com a presença dos 

membros do Conselho Fiscal, o Contador, a Secretária Executiva e a Assessora Jurídica do Cosems-PB. 

 

II. ATIVIDADES DA PRESIDENTE, DIRETORIA E SECRETARIA EXECUTIVA 

 

A Presidente do Cosems-PB cumpre uma agenda semanal no escritório-sede do Conselho, ora em reuniões técnicas ou eventos, ora 

em reuniões da CIB, CIR, Projeto Apoiador Regional e nas Assembleias do Cosems-PB, ora com reuniões periódicas com a equipe e despacho 

de demandas técnicas, administrativas e financeiras, ora  como o cumprimento de agendas externas em reuniões com  SES-PB, AGEVISA, e 

órgãos de controle como MPF, MPE, TCE, ou ainda, conselhos de classes como CRM, COREN, CRO.  
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Dentre as atribuições exercidas pela Presidente do Cosems em 2018 foram: 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.  

Além disso, a Presidente Soraya Galdino está como Diretora Adjunta de Descentralização e Regionalização do Conasems e participa 

mensalmente e ativamente das reuniões de Diretoria do Conasems, assim como das reuniões do Conares e das reuniões como representante 

do GT de Regioalização do Conasems.  

A presidente também concedeu entrevistas nos sistemas de comunicação da Rede Paraíba de Comunicação e também à rádio CBN, 

como por exemplo, a migração dos médicos da atenção básica para o programa Mais Médicos, em várias cidades do interior paraibano, 

falando sobre o fenômeno que passou a ocorrer depois do lançamento do edital do programa. De modo que destacou que “Na Paraíba, 60% 

de 128 médicos que se apresentaram para ocupar vagas deixadas por cubanos estão saindo de seus postos nas equipes de Saúde da Família. 

O Programa Mais Médicos contou com 138 profissionais cubanos em 79 municípios”. E como secretária municipal de Saúde de Itabaiana (PB), 

a presidente disse que três dos 10 médicos de Saúde da Família que estavam no município migraram para o Mais Médicos. “Não temos como 

competir, porque no Mais Médicos eles recebem R$ 11,8 mil, têm férias e parte da carga horária dedicada aos estudos. Descobriram um santo 

para cobrir outro, como diz o ditado aqui na Paraíba. Minhas equipes vão ficar desfalcadas”, disse.  
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O Cosems-PB realiza, normalemente, mensalmente a Assembleia Ordinária com a presença de pelo menos 80 (oitenta) gestores e 

realiza Assembleia Extraordinária, quando necessárias. Em 2018, realizou 05 (cinco) Assembleias Gerais Ordinárias e 01 Assembleia 

Extraordinária descentralizada.  

Ainda, em 2018, o Cosems-PB realizou Seminários Temáticos, nas quais as temáticas escolhidas foram baseadas nos relatos e 

solicitações da maioria dos gestores municipais de saúde, que relatam os problemas e as dificuldades em enfrentá-los e tivemos a presença, 

principalmente dos gestores municipais de saúde e outros técnicos de saúde dos municípios, como Ministério da Saúde, CONASEMS, SES-PB e 

CES-PB, além das instituições parceiras como MPF, MPE, TCE e conselhos de classes, conforme descritos nas planilhas das atividades das 

assessorias do Cosems-PB. O MP e o Cosems-PB vem mantendo uma parceria antiga que atualmente estão envolvidos na luta para a 

efetivação da política de saúde na Paraíba, frente ao apoio e orientação mais qualificada aos gestores municipais de saúde e, assim vem 

fortalecendo ainda mais o diálogo e estimula a consolidação dos avanços em saúde no Estado da Paraíba.  

Com objetivo de fortalecer esses espaços, o Cosems-PB realizou em setembro, a reunião dos Presidentes de CIR e  representantes da 

Diretoria do Cosems-PB, na qual na ocasião, foi realizada a apresentação dos resultados da Pesquisa sobre as CIR da Paraíba, pelo Professor 

Assis Mafort – Pesquisador da Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ RJ e André Bonifácio – Docente do Departamento de Promoção da Saúde da 

UFPB e a Apresentação do Projeto para o Fortalecimento das CIRs no estado – (FortaleCIR). Esta realização do Cosems pode proporcionar à 

Paraíba o privilégio de assistir em primeira mão, ao resultado da 2ª fase desta pesquisa e destacamos que entre as Comissões Intergestores 

Regionais (CIRs), o Cosems-PB foi  apontado como principal fonte de informações para os gestores da Paraíba. Para nossa satisfação, a 

apresentação de professor Assis constatou no item: Quais as principais fontes empregadas pela CIR para identificar programas e políticas 

federais e estaduais relevantes para os municípios das regiões? As informações divulgadas pelas apoiadoras do Cosems representam 92,86% 

das respostas e Informes do Cosems – 85,71%. Ficamos à frente das consultas ao site do Ministério da Saúde representam 71,34%, às  
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informações divulgadas pelos apoiadores da SES – 50%, consultas o site da SES – 21,43% e ao Diário Oficial da União – 7,14%. O 

reconhecimento dos gestores pelo trabalho desenvolvido pelo Cosems-PB nas regiões de saúde, observando a inserção das apoiadoras no 

processo de regionalização, empoderando o gestor local por meio da agilização e diversificação das informações, além de colaborar na 

compreensão mais ampliada dos processos da regionalização.  

Para a presidente Soraya Galdino esta pesquisa coroou o trabalho de 05 (cinco) anos para fazer do Cosems-PB uma entidade 

conhecida e reconhecida pelos gestores municipais de saúde por trabalhar em função da informação e qualificação dos gestores em tempo 

adequado. 

Um dos destaques na parte administrativa e financeira foi a contratação de uma empresa de Auditoria Externa com objetivo de buscar 

melhorar a execução e os controles internos, e bem assim o aumento da transparência, um avanço na direção da governança corporativa. 

Com a contratação destes serviços, resultou na aferiração da qualidade e fidedignidade das demonstrações contábeis, mediante a expressa 

opinião do auditor sobre a adequação da elaboração das demonstrações contábeis e se elas representam a posição patrimonial e financeira 

da Entidade. E assim, foram regulamentados pela Diretoria Executiva os seguintes documentos: Regulamento de compras e serviços; diárias e 

auxílio-transporte e de fundo de caixa, disponibilizados no site do Cosems-PB. 

 

III. ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA  

 

A Assessoria Técnica (Asstec) do Cosems-PB tem por objetivo apoiar 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  
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matricial à toda a equipe e diretoria do COSEMS/PB na apropriação acerca das normas diretivas e operacionais do Sistema Único de Saúde e 

suas diversas políticas.  

Asstec é membro da Câmara Técnica do CIB, de grupos condutores das redes de atenção à saúde e grupos bipartites, que se fizerem 

necessários para subsidiar a tomada de decisão dos gestores. Outro papel é de consulta e articulação com CONASEMS e Ministério da Saúde 

para esclarecimento de normativas ou pactuação de eventos a serem realizados no Estado da Paraíba. 

                Em 2018, a Asstec avançou na perspectiva de refletir seu processo de trabalho, trabalhando mais articulado com o Projeto Rede 

Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS (Projeto Apoiador) e qualificando ainda mais a representação do COSEMS/PB 

nos espaços técnicos. Na planilha a seguir estão atividades desenvolvidas pela Asstec no quadrimestre e os eventos que a mesma esteve 

presente. 

 

Segue planilha com atividades realizadas no quadrimestre: 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2018 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS 

SETEMBRO 

Oficina Mortalidade Materna e 
Infantil 

Pactuar de forma tripartite, a 
redução da mortalidade 
materno infantil 

Ministério da Saúde, 
Conasems, Conass, Estados 

Os estados realizarem agenda positivas voltadas à 
redução da mortalidade materno infantil 

4ª Reunião de Diretoria e 
Presidentes de CIR 

Apresentar  a agenda de 

eventos do COSEMS-PB 

2018/2019, 18 de outubro – 

Seminário Vigilância em 

Saúde; 22 e 23 de novembro - 

Seminário sobre os 30  anos 

do SUS, e em março de 2019 

teremos o Congresso 

Paraibano de Secretarias 

Municipais de Saúde e IV 

Seminário Gilson Carvalho. 

“Os 30 anos do COSEMS-PB; 

Vacância da Diretoria de 
Regionalização e suplência da 
CIB; 
 
Apresentar o Projeto 
FortaleCIR 

 

Equipe Cosems, diretoria e 
presidentes de CIR 

Aprovação da Ata da reunião anterior. 

Reunião com os participantes do 
Programa de Governança da 
Informação 

Organizar a participação dos 
membros do GT, no CBIS 
2018 e agenda de atividades 
via Skype 

Conasems e Cosems Repassando orientações sobre a participação dos 
membros do Grupo governança da informação no 
Congresso de informática em Saúde 

Oficina de Educação 
Permanente  

Construir o Plano Estadual de  
 

Secretaria de Estado da 
Saúde,  

Planejamento das oficinas regionais para a construção 
do Plano  
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em Saúde 

 
 
 
 
 
Educação Permanente 

 
 
 
 
 
 
Cosems,  

 
 
 
 
 
 
Estadual de EP 

Reunião da Comissão de 
Coordenação Estadual do Mais 
Médicos 

Analisar Regimento Interno 
da CCE e análise de processos  

Ministério da Saúde, SES, 
Cosems, MEC, UFPB 

Encaminhado para análise dos membros 

Reunião do Grupo de Trabalho 
Saúde Prisional Apresentar a minuta Nota 

Técnica 

Ministério Público 
Estadual, Cosems, SES, 
administração sistema 
prisional 

A minuta da Nota Técnica foi enviada para os membros 
do grupo para contribuição e será apresentada a todos 
os gestores em um evento em novembro 

Reunião Gerência de 
Planejamento SES 

Discutir modelo de 
documento guia do 
Planejamento Regional 
Integrado – PRI 

SES e Cosems Elaborado minuta de documento para ser aprimorado 
pela SES e Cosems  

Reunião do Grupo Condutor de 
Urgência e Emergência 

Construir o instrumento para 
nortear a avaliação dos 
hospitais, a pedido do 
Ministério Público  

SES, Cosems e Ministério 
Público 

Construído roteiro para as visitas técnicas  

 Webconferência GRTAF 
Conasems - Cosems Assistência 
Farmacêutica  

Discussão acerca do 

Levantamento nacional do 

CONASEMS sobre a 

RENAME:    Apresentação do 

instrumento e Orientações 

- Agenda de trabalho do GT 

assistência farmacêutica  

 

Cosems, Conasems Repasse de orientaçães para intensificação da RENAME 
nos municípios 

Reunião com Consultoria Discussão das estratégias 
para trabalho conjunto entre 
Asstec e Consultoria Técnica  

Cosems e Consultoria Prestação de serviços de consultoria referentes à área 
de gestão do SUS – Sistema Único de Saúde, em todos os 
seus aspectos, assim discriminados: 



 

17 
 

I - Consultoria on line: consiste em respostas breves à 
demanda do contratante em curto prazo, podendo ser 
prestada por telefone, e-mail, skype e outras formas de 
comunicação on line. 
II - Consultoria presencial: consiste no atendimento 02 
turnos por semana com dias e horário a combinar com a 
Presidente e/ou Equipe do Cosems-PB, na sede do 
Contratante,  por meio da Contratada, devidamente 
habilitado e com conhecimento reconhecido na área de 
gestão do SUS. Eventualmente, de acordo com a 
necessidade do Contratante, a Contratada poderá 
prestar consultoria em locais a serem determinados pelo 
Contratante, inclusive em outras cidades e Estados, 
sendo as despesas decorrentes desses deslocamentos 
cobertas pelo Contratante. 

Reunião Gerência de 
Planejamento SES 

Discutir Protocolo de 
Cooperação entre Entes 
Públicos – PCEP de Piancó 

Ses, Cosems Gestor não compareceu. Reagendada reunião 

1ª Reunião Extraordinária 
da Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB  

Deliberar para aprovação, o 
rateio do recurso financeiro 
da Portaria no 2.895, de 12 
de 
setembro de 2018, que 
define, para o exercício de 
2018, a estratégia para 
ampliação do acesso aos 
Procedimentos Cirúrgicos 
Eletivos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 

SES e Cosems Pauta aprovada 

Reunião sobre as cirurgias 
eletivas  

Discutir acerca das cirurgias 
eletivas 

Geplan, GERAV e Cosems Minuta de resolução com rateio de recursos financeiros 
atendendo à Portaria de eletivas xxxx 

Reunião do Grupo Condutor da 
Pessoa com Deficiência 

Elaboração do Plano 
Operativo da Microcefalia 

SES, Cosems Minuta do Plano encaminhado para a Câmara Técnica 
analisar 

OUTUBRO 

Webconferência GRTAF  Repassa rinformações sobre   Conasems e Cosems Agendamento de Web com o grupo que ficou  
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Conasems - Cosems Assistência 
Farmacêutica 

 
 
 
 
 
 
 
o 1º Seminário de 
Fortalecimento da 
Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica e organização 
da Revista Conasems 

 
 
 
 
 
 
 
responsável para a confecção de uma matéria para 
publicação na Revista Conasems 

Webconferência da Vigilância 
em Saúde 

Monitorar o combate do 
Aedes na Paraíba - 
Arboviroses 

SES, Cosems,  Apresentação do terceiro LIRA  

Reunião com a Comissão 
Estadual de Educação 
Permanente 

Construir o Plano Estadual de 
Educação Permanente 

Secretaria de Estado da 
Saúde, Cosems  

Planejamento das oficinas regionais para a construção 
do Plano Estadual de EP 

Reunião Imunização Discutir e propor estratégias 
para o enfrentamento das 
baixas  
 
 
 
 
 
 
coberturas vacinas na paraíba 

SES e Cosems Criação de plano de enfrentamento para ser discutido 
nas CIRs  

Reunião Comitê de Microcefalia Implantar o Comitê de Gestão 
para construção do Plano de 
Enfrentamento à Microcefalia 
e STORCH 

Cosems,  Secretaria de 
Estado da Saúde, Cefor,  

Discussão para a construção do Plano 

Grupo de trabalho do Programa 
de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica –  

Organizar processo de 
trabalho 

Cosems, Secretaria de 
Estado da Saúde, UFPB, 
Ministério da Saúde 

Preparação da Avaliação Externa 3º ciclo 
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PMAQ  

Reunião da Rede de Urgência e 
Emergência – RUE 

Discutir, analisar e propor 
estratégias para o 
fortalecimento da RUE dentro 
do estado da Paraíba 

COSEMS, Secretaria de 
Estado da Saúde 

Encaminhamentos  à Câmara Técnica de habilitações de 
serviços do componente da RUE 

Reunião do Grupo Condutor  da 
Rede de Atenção Psicossocial 

Discutir, e propor estratégias 
para o fortalecimento da 
política de saúde mental nos 
municípios da paraíba 

SES, Cosems Cosems e SES reforçarem com os gestores sobre a 
importância de enviar o monitoramento semestral dos 
serviços à SES 

Seminário de Integração de 
Vigilância em Saúde e Atenção 
Básica  - O enfrentamento da 
Sífilis Congênita, das Arboviroses 
e enfrentamento da baixa 
cobertura vacinal 

Qualificar os gestores quanto 
à importância da integração 
da vigilância em saúde e a 
Atenção Básica 

Ministério da Saúde – SVS, 
Conasems, 
Cosems,  Gestores 
Municipais de Saúde do 
Estado e os Coordenadores 
de Atenção Básica ou 
Coordenadores de 
Vigilância em Saúde, SES, 
Coren 

Agendamento de reunião com o Ministério Público 
Federal, Coren e Cosems para traçar estratégias de 
enfrentamento à Sífilis na Paraíba  

Reunião da Diretoria e Conselho 
fiscal 

Aprovação do quadrimestre 

Equipe do Cosems, 
membros da diretoria e 
membros do conselho 
fiscal 

Aprovação do quadrimestre com parecer do Conselho 
Fiscal 

Reunião da Rede de Urgência e 
Emergência – RUE 
(Metropolitano) 

Realização de visita ao 
hospital Metropolitano com 
gestores municipais de saúde 

SES, Cosems e gestores Apresentação da estrutura e fluxo de funcionamento do 
Hospital 

Reunião Gerência de 
Planejamento - SES 

Construção de uma planilha 
rateando o recurso destinado 
ao tratamento do glaucoma 
no Estado da Paraíba 

SES, COSEMS Minuta de planilha para apresentação na Câmara 
Técnica e posterior aprovação em CIB 
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Webconferência sobre Conjunto 
Mínimos de Dados - CMD 

 
 
 
 
 
 
Apresentar o CMD -  
Introdutória + Modelo de  
 
Informação e Principais 
Conceitos do Conjunto 
Mínimo de Dados - CMD 
 

 
 
 
 
 
 
Conasems, Cosems 

 
 
 
 
 
 
Sem encaminhamentos  

Webconferência da Vigilância 
em Saúde 

Monitorar o combate do 
Aedes na Paraíba - 
Arboviroses 

SES, Cosems,  Intensificar nos municípios, as ações de prevenção à 
dengue 

Webconferência GRTAF 
Conasems/Cosems Assistência 
Farmacêutica 

Elaborar a matéria para 
a revista do CONASEMS 

Membros de alguns 
Cosems 

Construção de Matéria para publicação na revista do 
Conasems 

5ª Reunião Diretoria 
COSEMS/PB e 2ª Reunião do 
Conselho Fiscal 

Aprovação de prestação de 
contas do 2º quadrimestre de 
2018 

Cosems e Diretoria Parecer favorável para ser encaminhado, junto a 
documentação ao Conasems. 

Reunião do Grupo de Trabalho 
de Saúde Prisional Apresentação da Nota 

Técnica Conjunta 

Ministério Público 
Estadual, Cosems, SES, 
administração sistema 
prisional 

Evento agendado para novembro para apresentar a 
Nota Técnica para os gestores de saúde 

Reunião Gerência de 
Planejamento 

Organização - PGASS 
SES, Cosems, SMS JP Construção de planilha para programação da assistência 

por códigos de procedimentos 

Reunião com o  Discutir e propor estratégias 
para enfrentamento da Sífilis 
na Paraíba 

Ministério Público Federal, 
Conasems, Cosems, Coren 

Contrução de uma Nota Técnica Conjunta com 
esclarecimentos para aplicação de Penicilina nas UBS’s 

Reunião Ordinária da Câmara 
Técnica da CIB 

Discutir, analisar e propor 
estratégias de fortalecimento 
do sistema de saúde 
municipal e estadual de  

Equipe COSEMS, Secretaria 
de Estado da Saúde 

Discussão e encaminhamentos de pautas de interesse 
municipal e estadual para deliberação em CIB 
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forma coletiva 

NOVEMBRO 

5ª Reunião Ordinária da CIB do e 
da 11ª Reunião Extraordinária 
da CIB 

Deliberar os pontos de pauta 
para firmar as pactuações 

Equipe do Cosems, 
Secretários de saúde, SES, 

Pactuada as alterações no Manual de Regulamentação 
para Tratamento Fora do Domicílio, a Habilitação do 
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires para o 
atendimento e assistência a algumas especialidades 
com serviços de alta complexidade a vários pacientes, 
da aprovação e Habilitação do Instituto dos Cegos, 
como Centro de Reabilitação Visual e Intelectual CER-
II, aprovação da habilitação do Hospital Geral de 
Mamanguape, aprovada a alocação de recursos 
financeiros, alterações de cronogramas, propostas de 
remanejamento financeiro, habilitação do Serviço de 
Residência Terapêutica de Cajazeiras, implantação de 
Samu  

 

 

 

em Imaculada e processo de municipalização do 
Hospital de Cacimba de Dentro, entre outros 39 
pontos de deliberações 

Fórum Institucional Permanente 
sobre Violência Obstétrica 

Monitorar as ações de 
combate à violência 
obstétrica no estado da 
Paraíba  

Cosems, Ministério Público 
Estadual, SES, SMS JP, 
Diretores de Maternidades, 
Coren, CRM 

Apresentar resultados aos municípios 
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Reunião Gerência de 
Planejamento - SES 

 
 
 
 
 
 
Discutir o recurso dos 
procedimentos de 
oftalmologia que migraram 
de FAEC para MAC 

 
 
 
 
 
 
SES e Cosems 

 
 
 
 
 
 
Rateio do recurso financeiro de oftalmologia do teto 
MAC entra as unidades executoras conforme produção 
aprovada do últjmo ano 

Reunião Gerência de 
Planejamento - SES 

Organizar a Programação 
Geral da Assistência dos 
Serviços de Saúde - PGASS 

SES, Cosems, SMS JP Organização da programação da assistência por códigos 
de procedimentos 

  
Webconferencia GRTAF 
Conasems - Cosems Assistência 
Farmacêutica  

 

Discutir sobre a publicação da 

Portaria do QUALIFAR SUS,  

Hórus e assuntos relevantes 

da assistência farmacêutica 

Cosems, Conasems Repasse de orientações sobre a nova portaria  

Reunião Gerência de 
Planejamento SES 

Organizar a Programação 
Geral da Assistência dos 
Serviços de Saúde - PGASS 

SES e Cosems Elaboração de cronograma para as reuniões na SES, para 
analisar a Programação Pactuada Integrada – PPI  

Reunião Gerência de 
Planejamento - SES 

Discutir e propor estratégias 
para garantir o atendimento 
dos pacientes de glaucoma 

SES, Cosems... Agendamento posterior com MPF e SES-PB com 
municípios executores do Glaucoma. 

Reunião Gerência de 
Planejamento - SES 

Organizar a Programação 
Geral da Assistência dos 
Serviços de Saúde - PGASS 

SES, Cosems, SMS JP Construção de planilha para programação da assistência 
por códigos de procedimentos 

Reunião Gerência de 
Planejamento - SES 

Tratar sobre a pauta do 
glaucoma 

SES e Cosems Discussão e levantamento de número de casos de 
glaucoma dos municípios  

Reunião para assinatura da Nota 
Técnica 

Assinar a Nota Técnica 
elaborada em conjunto 

Coordenadora Estadual da 
Saúde da Mulher; Chefe do 
Núcleo DST/AIDS, Chefe  
 

Celebrarem a Nota Técnica elaborada em conjunto com 
o Ministério Público (MPF-PB/MP-PB), Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde do Estado da Paraíba 
(COSEMS-PB),  
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Seção de DST/AIDS do 
Hospital  Universitário de 
João Pessoa; Secretária 
Adjunta de Saúde de João 
Pessoa; Atenção Básica; 
Apoiadora do Projeto de 
Resposta Rápida à 
Sífilis/PB; Presidente do 
COREN/PB; Conselheiro do 
COREN/PB; Assessora 
Jurídica do COSEMS/PB 
Procurador da República, 
Promotora de Justiça 

 
 
 
 
 
 
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN-
PB) e Conselho Regional de Medicina (CRM/PB), para 
promoção de medidas para o combate e tratamento da 
Sífilis congênita. 

Reunião Projeto Sífilis Apresentar o projeto para 
implantação do Projeto em 
João Pessoa  

SES, Cosems e SMS João 
Pessoa Implantação do Projeto nas Unidades Básicas de Saúde 

em João Pessoa 

Video Web Reunião GTTAF 
Extraordinaria - GT Biológicos 

Discutir sobre  falta de 
regulamentação destes 
produtos e também dos 
produtos biossimilares 

Conasems, Cosems 
Encaminhar material para os cosems se apropriarem do 
tema 

Oficina do CONASEMS sobre 
Regionalização e Governança 

Discutir Documento 
Técnico- Político sobre 
Regionalização, abordando 
Planejamento Ascendente, 
Planejamento Regional 
Integrado (PRI), 
Governança e Modelo de 
Atenção. 

Equipe Cosems e grupo 
técnico Foi elaborado de um documento que servirá como 

referência para o processo regionalização nas 438 
regiões de saúde do país. 

O documento apresentado e discutido passará por 
revisão e aprovação da diretoria do CONASEMS e será 
disponibilizado no Portal CONASEMS até o fim do mês  
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janeiro de 2019 

Reunião do Conares Reunião do Conares com o 
Lançamento da 5ª edição 
revista e atualizada do livro  

 

“Sistema Único de Saúde: 
Comentários à Lei Orgânica 
da Saúde” e pauta do 
Conares. 

 

Membros do Conares, 
Secretários de Saude, 
Equipe Cosems,  

Lançado o livro de Lenir Santos e cumprida a pauta do 
Conares 

Webconferência pós - CIT Repassar aos Cosems, as 
pactuações discutidas na 
reunião da CIT, sobre 
Programa Mais Médicos 
Plano de Ação a fim de 
promover o aperfeiçoamento 
nos procedimentos e nos 
processos de trabalho 
abrangidos pela estratégia de 
utilização de inseticidas para 
o combate às doenças 
transmitidas pelo Aedes 

Aegypti – SVS/MS, Resolução 
CIT que institui o Comitê  

Ministério da Saúde, 
Conasems, Conass ... 

Orientações a Asstec e Diretoria Executiva do Cosems-PB 
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Consultivo Permanente (CCP), 
para o Sistema de Regulação 
(SISREG) e Base Nacional de 
Dados da Regulação e define 
a sua composição, 
competência e 
funcionamento – SAS/MS, 
Calendário Anual das 
Reuniões Ordinárias da 
Comissão Intergestores 
Tripartite 2019 – SE/MS, 
entre outros.  

 

 
Reunião de Diretoria e 
Presidentes de cir 

Discutir e deliberar sobre 
várias pautas de relevância 
para a saúde de todo o 
Estado. 

 

Equipe Cosems, Secretários 
de saúde, membros da SES 

Habilitação de leitos de UTI Pediátrico do Hospital 
Noaldo Leite, o remanejamento de procedimentos 
obstetrícios de Pocinhos para Campina, de consultas 
especializadas em endocrinologia e pediatria de 
Bananeiras pra Belém, entre outras deliberações 

Encontro sobre a PNAISP Apresentar a Nota Técnica 
Conjunta para os gestores 
de saúde que possuem em 
seu território, sistema 
prisional 

Minisitério Público 
Estadual, SES, Cosems 

Nota técnica encaminhada aos gestores municipais. 

DEZEMBRO 

Fórum Institucional Permanente 
sobre Violência Obstétrica 

Monitorar as ações de 
combate à violência 
obstétrica no estado da 
paraíba  

Cosems, Ministério Público 
Estadual, SES, SMS JP, 
Diretores de Maternidades, 
Coren, CRM 

Monitoramento da implantação de um protocolo de 
enfrentamento da violência dentro das maternidades 
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IV. ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA  

 

A assessoria jurídica tem como atividades primordiais 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. 

 

 
 
 
 
 
Oficina 

 
 
 
 
Construir o Plano Estadual de 
Combate à Tuberculose 

 
 
 
 
SES, Cosems 

 
 
 
 
Minuta do Plano para posterior apresentação em 
Câmara Técnica e aprovação em CIB 

Reunião Gerência de 
Planejamento - SES 

Organizar a Programação 
Geral da Assistência dos 
Serviços de Saúde - PGASS 

SES, Cosems, SMS JP Organização da programação da assistência por códigos 
de procedimentos 

Assessoria Técnica em Patos Oferecer in loco, suporte 
técnico ao gestor de saúde e 
profissionais da rede de 
atenção à saúde 

Cosems e profissionais de 
Patos 

Ajustes e organização no processo de trabalho e 
desenvolvimento das ações do município. 
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A assessoria jurídica esteve mobilizadas 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 Assembléia e reunião da Comissão Intergestores Bipartite.  

Segue planilha com atividades realizadas no quadrimestre: 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO COSEMS/PB – PERÍODO SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO-2018 

SETEMBRO 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES 
ENVOLVIDOS 

RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS 

Reunião de Diretoria e 
Presidentes de cir 

Apresentação da agenda de 

eventos do COSEMS-PB 

2018/2019, 18 de outubro – 

Seminário Vigilância em Saúde; 

22 e 23 de novembro - 

Seminário sobre os 30  anos do 

SUS, e em março de 2019 

teremos o Congresso Paraibano 

de Secretarias Municipais de 

Saúde e IV Seminário Gilson 

Carvalho. “Os 30 anos do 

COSEMS-PB; 

Vacância da Diretoria de 
Regionalização e suplência da 
CIB; 
 

Equipe 
técnico/jurídico/ad
ministrativo do 
Cosems, diretoria, 
presidentes de Cir 

Aprovação da Ata da reunião anterior. 
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Apresentação do Projeto 
FortaleCIR 

 

Reunião Extraordinária CIB Deliberar para aprovação, o 
rateio do recurso financeiro da 
Portaria no 2.895, de 12 de 
setembro de 2018, que define, 
para o exercício de 2018, a 
estratégia para ampliação do 
acesso aos 
Procedimentos Cirúrgicos 
Eletivos no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Equipe do Cosems, 
secretários de 
saúde, SES 

Deliberado a aprovação do rateio do recurso financeiro da 
Portaria nº 2.895, de 12 de setembro de 2018. 

OUTUBRO 

Seminário Integração Vigilância 
e Atenção Básica que tem como 
tema o enfrentamento da Sífilis 
Congênita, das Arboviroses e da 
baixa cobertura vacinal. 

Qualificar os gestores quanto à 
importância da integração da 
vigilância em saúde e a Atenção 
Básica 

Equipe do Cosems, 
Secretários de 
saúde, SES, 
Coordenadores de 
Atenção Básica ou 
Coordenadores de 
Vigilância em Saúde 

Agendamento de reunião com o Ministério Público Federal, 
Coren e Cosems para traçar estratégias de enfrentamento à 
Sífilis na Paraíba 

Reunião da Diretoria e Conselho 
fiscal 

Aprovação do quadrimestre 

Equipe do Cosems, 
membros da 
diretoria e membros 
do conselho fiscal 

Aprovação do quadrimestre com parecer do Conselho Fiscal 

Reunião do Conselho Fiscal do 
Cosems/PB Aprovação do 1º quadrimestre 

Membros do 
Conselho Fiscal,  
 

Parecer do Conselho Fiscal com a aprovação das contas 
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Assessoria Jurídica 
do Cosems/PB, 
Contador e 
Secretaria Executiva 

NOVEMBRO 

5ª Reunião Ordinária da CIB do e 
da 11ª Reunião Extraordinária 
da CIB 

Deliberar os pontos de pauta 
para firmar as pactuações 

Equipe do Cosems, 
Secretários de 
saúde, SES, 

Pactuada as alterações no Manual de Regulamentação 
para Tratamento Fora do Domicílio, a Habilitação do 
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires para o 
atendimento e assistência a algumas especialidades com 
serviços de alta complexidade a vários pacientes, da 
aprovação e Habilitação do Instituto dos Cegos, como 
Centro de Reabilitação Visual e Intelectual CER-II, 
aprovação da habilitação do Hospital Geral de 
Mamanguape, aprovada a alocação de recursos 
financeiros, alterações de cronogramas, propostas de 
remanejamento financeiro, habilitação do Serviço de 
Residência Terapêutica de Cajazeiras, implantação de 
Samu em Imaculada e processo de municipalização do 
Hospital de Cacimba de Dentro, entre outros 39 pontos de 
deliberações 

Reunião para assinatura da Nota 
Técnica 

Assinar a Nota Técnica 
elaborada em conjunto 

Coordenadora 
Estadual da Saúde 
da Mulher; Chefe do 
Núcleo DST/AIDS, 
Chefe Seção de 
DST/AIDS do 
Hospital  
Universitário de 
João Pessoa;  
 

Celebrarem a Nota Técnica elaborada em conjunto com o 
Ministério Público (MPF-PB/MP-PB), Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do Estado da Paraíba (COSEMS-PB), 
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN-PB) e 
Conselho Regional de Medicina (CRM/PB), para promoção 
de medidas para o combate e tratamento da Sífilis 
congênita. 
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Secretária Adjunta 
de Saúde de João 
Pessoa; Atenção 
Básica; Apoiadora 
do Projeto de 
Resposta Rápida à 
Sífilis/PB; Presidente 
do COREN/PB; 
Conselheiro do 
COREN/PB; 
Assessora Jurídica 
do COSEMS/PB 
Procurador da 
República, 
Promotora de 
Justiça 

Oficina do CONASEMS sobre 
Regionalização e Governança 

Discutir Documento Técnico- 
Político sobre Regionalização, 
abordando Planejamento 
Ascendente, Planejamento 
Regional Integrado (PRI), 
Governança e Modelo de 
Atenção. 

 

Equipe Cosems e  
grupo técnico Foi elaborado de um documento que servirá como 

referência para o processo regionalização nas 438 regiões de 
saúde do país. 

O documento apresentado e discutido passará por revisão e 
aprovação da diretoria do CONASEMS e será disponibilizado 
no Portal CONASEMS até o fim do mês janeiro de 2019 

 

Reunião do Conares Reunião do Conares com o 
Lançamento da 5ª edição 
revista e atualizada do livro 
“Sistema Único de Saúde:  

Membros do 
Conares, Secretários 
de Saude, Equipe 
Cosems,  

Lançado o livro e cumprida a pauta. 
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V. 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, um 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.  

O ano de 2018 foi um ano repleto de atividades do Cosems-PB, sempre com a cobertura ou com o acompanhamento e gerenciamento da 

Top Mídia, as quais podemos destacar: 

• Setembro: cobertura de reunião de presidente de CIR. 

 

 

Comentários à Lei Orgânica da 
Saúde” e pauta do Conares. 

 

DEZEMBRO 

Reunião de Diretoria e 
Presidentes de cir 

Discutir e deliberar sobre 
várias pautas de relevância 
para a saúde de todo o Estado. 

 

Equipe Cosems, 
Secretários de 
saúde, membros da 
SES 

habilitação de leitos de UTI Pediátrico do Hospital Noaldo 
Leite, o remanejamento de procedimentos obstetrícios de 
Pocinhos para Campina, de consultas especializadas em 
endocrinologia e pediatria de Bananeiras pra Belém, entre 
outras deliberações 
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• Outubro: cobertura do Seminário Integração Vigilância e Atenção Básica na Paraíba. 

• Novembro: cobertura de oficina do Conasems sobre regionalização e governança; cobertura de Assembleia do Conares. 

• Dezembro: cobertura reunião CIB.  

 

Além dessas ações mensais, a Top Mídia foi responsável por ações permanentes, a citar: atualização do site do Cosems-PB de maneira 

imediata; confecção do Boletim Semanal da instituição; elaboração de vídeos profissionais e cobertura fotográfica nos inúmeros 

eventos da instituição; produção de campanhas institucionais e de datas comemorativas; produção do Jornal Cosems-PB e assessoria de 

comunicação com elaboração de matérias e divulgação no site e redes sociais do Cosems-PB.  

 

A parceria Cosems-PB/Top Mídia tem rendido excelentes frutos. Muito foi feito, mas ainda há muito a se fazer. 

 

VI. ATIVIDADES DO PROJETO APOIADOR REGIONAL  - Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS 

 

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, fazendo com que os 

gestores reconheçam seu protagonismo no processo de qualificação, buscando construir em conjunto, um processo de trabalho participativo, 

qualificado e descentralizado, utilizando a Educação Permanente como ferramenta potente de transformação de práticas, de modo a 

fortalecer a gestão do SUS.  
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O Cosems – PB, já desenvolvia a estratégia do apoio institucional desde o ano de 2014, com 03 apoiadoras. Reconhecendo a 

importância do projeto e preocupado em estar cada vez mais próximo aos gestores, em 2017 ampliou para 6 apoiadoras que se encontram 

distribuídas nas 3 macrorregiões de saúde do estado, sob orientação e direcionamento de 01 coordenador estadual.  

 

Coordenador: Anderson Sales Dias 

 

1ª Macrorregião de Saúde 

Michelle Targino Fernandes Ribeiro 

1ª Região de Saúde - Mata Atlântica 

14ª Região de Saúde - Vale do Mamanguape 

Harlanne Herculano Marinho 

2ª Região de Saúde - Piemonte da Borborema 

12ª Região de Saúde -  Vale do Paraíba 

 

2ª Macrorregião de Saúde 

Maria Lúcia Leal Cabral 

4ª Região de Saúde - Curimataú e Seridó Paraibano 

5ª Região  de Saúde - Cariri Ocidental 

Nara Pollyanna Damaceno Nunes 

3ª Região - Renascer do Brejo 

15ª Região de Saúde - Cariri Oriental 

16ª Região de Saúde - Borborema 
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3ª Macrorregião de Saúde 

Eugênia Batista dos Santos 

6ª Região de Saúde - Sertão Patos 

7ª Região de Saúde - Sertão Vale do Piancó 

11ª Região de Saúde - Sertão da Décima primeira região 

 

Wilma Cristina de Assis Nóbrega 

8ª Região de Saúde - Alto Sertão 

9ª Região de Saúde - Sertão Univale 

10ª Região de Saúde - Vale dos Dinossauros 

13ª Região de Saúde - Terra de Maringá 

 

Dentre as atividades realizadas em 2018, podemos citar abaixo: 

 

- Participação nos espaços de discussão (Câmara Técnica, CIR, Assembleia Cosems, CIB, grupos de trabalho estadual); 

- Sensibilização e apoio aos gestores da região de saúde no cumprimento das agendas obrigatórias da gestão municipal e 

interfederativa (Plano Municipal de Saúde, Relatório de Gestão, Relatório Detalhado do quadrimestre, Pactuação Interfederativa, etc) 

- Utilização da Educação Permanente como forma de instigar os gestores a reflexão do processo de trabalho, potencializando as 

atividades do apoio nas regiões de saúde; 
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- Articulação com os gestores para preenchimento do Levantamento da Rename, pauta prioritária do CONASEMS no fortalecimento 

da Atenção Básica; 

- Articulação com os gestores para indicação de municípios para capacitação do Projeto Aedes na Mira; 

- Compartilhamento de legislação, normas, projetos e demais assuntos relevantes para os municípios, em tempo oportuno; 

- Participação no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; 

- Participação nas oficinas promovidas pelo HAOC, como forma de qualificação das ações do apoio; 

- Apoio ao desenvolvimento dos 03 seminários promovidos pelo COSEMS (Financiamento da saúde, PMAQ e Vigilância em Saúde. 

Além de realizar o monitoramento da construção dos instrumentos de planejamento do SUS (RAG, PAS e PMS). 

 

Todas as atividades desenvolvidas são de fundamental importância no contexto da gestão municipal, uma vez que, o papel do 

apoiador reflete o fortalecimento das regiões de saúde, a partir do apoio ofertado aos gestores, através do suporte técnico, suporte para a 

organização e consolidação das Câmaras Técnicas e das Comissões Intergestores Regionais – CIR, possibilitando a aproximação entre gestores 

e apoiador,  

A operacionalização do trabalho do apoiador foi executada em consonância com as estratégias pactuadas e representaram pontos 

positivos, no tocante ao objetivo maior do projeto, que é apoiar os gestores municipais de saúde para o correto e bom desempenho de suas 

atribuições. 

Importante e positivo, o papel do apoio nas regiões de saúde, uma vez que, se percebe um avanço significativo, mesmo em um curto 

espaço de tempo, desde o início do projeto até o momento.  

 

 



 

36 
 

 

 

 

 

 

Os movimentos de fortalecimento realizados nas regiões de saúde, a participação dos gestores nos espaços de discussões (CT, CIR, 

Assembleia COSEMS e CIB) é um exemplo do compromisso e responsabilidade em estar buscando soluções para o enfrentamento das 

fragilidades vivenciadas.  

Boa parte dos objetivos do projeto está sendo alcançada, e os principais pontos que colaboraram para que isso fosse possível, é o 

reconhecimento do trabalho do COSEMS no Estado, pelo entendimento do Projeto Apoiador pelos gestores, a maneira pela qual as 

apoiadoras se articulam com os gestores, demonstrando que o trabalho é oferecer o suporte para que eles conduzam da melhor forma sua 

gestão, colocando–os como protagonistas desse processo, estabelecendo com isso, uma relação de confiança no apoio e estreitando laços.  

Para tanto, o projeto tem contribuído em umas das agendas prioritárias para as mudanças positivas na regionalização da saúde no 

Estado, desenvolvendo um trabalho coletivo, participativo, com apoio dos atores envolvidos no processo, atuando fervorosamente nas 

regiões, com o olhar municipal, preparando os gestores de saúde para o bom desempenho de suas atividades, além de contribuir para sua 

participação efetiva nos âmbitos de discussão e formulação das políticas públicas de saúde na Paraíba.    

Por fim, a sensação é prazerosa e satisfatória em saber que os impactos positivos do projeto superam os negativos, e reafirmamos 

nosso compromisso em continuar atuando junto aos gestores, orientando-os e direcionando-os para o bom desempenho de suas funções 

gestoras, contribuindo para o fortalecimento das regiões de saúde do Estado da Paraíba. 
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É este o Relatório de Atividades do 3º quadrimestre de 2018 do Cosems-PB, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2018. 

 

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 


