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1. 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;  

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. 
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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;  

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, 
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moralidade, publicidade e eficiência; 

2.2.4 Manter arquivados todos os documentos e registros referentes ao objeto deste 

Regulamento Interno, por um período de 05 (cinco) anos após o cumprimento das etapas de 

apresentação e aprovação da prestação de contas pelo CONASEMS; e 

2.2.5 Dar publicidade, no sítio de internet dos conselhos, a todas as informações relativas às 

ações realizadas com os recursos da Contribuição de Representação Institucional dos municípios, em 

obediência à Lei nº 12.527/ 2011 e ao Decreto nº 7.724/2012, que a regulamenta. 

 

Assim, o 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, 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:  
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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; 

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 
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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; 

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;  

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 
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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; 

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;  

IX - Elaborar relatórios para apreciação da Diretoria Executiva e Assembleia Geral do 
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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 1º 

quadrimestre de 2019, compreendendo o período de janeiro a abril de 2019, 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 2019, 

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 19 de junho 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. 

2. 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.  

Dentre as atribuições exercidas pela Presidente do COSEMS-PB são: representar o COSEMS-

PB judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente, perante outras organizações e instituições de 

saúde e congêneres; delegar especificamente a outro membro a representação oficial do COSEMS-

PB, descentralizando e dando oportunidades a outros membros da Diretoria para participar e 

acompanhar as reuniões e seus encaminhamentos aos demais membros da Diretoria e equipe 

técnica do COSEMS-PB; convocar as reuniões da Diretoria Executiva; presidir e coordenar as reuniões 

da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral; coordenar e movimentar as atividades financeiras com 

poderes para assinaturas de cheques e/ou pagamentos ou transferências eletrônicas, em conjunto 

com a Diretora de Finanças;  articular com instituições, conselhos e autarquias, juntamente com a 
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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.  

O COSEMS-PB realiza, normalmente, mensalmente a Assembleia Ordinária com a presença 

de pelo menos 80 (oitenta) gestores e realiza Assembleia Extraordinária, quando necessárias. No 1º 

quadrimestre de 2019, o COSEMS-PB realizou 03 (três) Assembleias Gerais Ordinárias e 02 (duas) 

Reuniões Ordinárias da Diretoria.  

Nas reuniões de Diretoria realizadas nesse primeiro quadrimestre de 2019, o conselho 

pautou sobre o “Posicionamento frente a situação da ausência de repasse dos recursos das 

contrapartidas estaduais aos municípios da Paraíba” e os “Encaminhamentos dos pontos da pauta ao 

governador da Paraíba, enviada da pelo COSEMS-PB no período eleitoral”. O documento foi entregue 

a todos os candidatos com demanda e sugestões apresentadas pelo conselho. 

Em atendimento a solicitação da presidente do COSEMS/PB, Soraya Galdino, a Secretária de 

Estado da Saúde, Claudia Veras, recebeu a diretoria do conselho para tratar temas relevantes para a 

gestão de saúde dos municípios. Na pauta levada pelo COSEMS, foram pontuadas questões como o 

apoio técnico da secretaria na realização das conferências municipais, monitoramento e auditoria no 

programa de cirurgias eletivas, efetivação do plano estadual de educação permanente, pagamentos 

das contrapartidas estaduais para os municípios de SAMU, Farmácia Básica e UPA que estão em 

atraso em 20 meses desde de meados de 2017. 

De acordo com a presidente do COSEMS/PB, Soraya Galdino, a reunião foi bastante 

produtiva. “A secretária ouviu todas as nossas solicitações de parceria e apoio nas nossas demandas 

e se comprometeu a realizar todas chamando seu corpo técnico para já firmar na própria reunião o 

compromisso de nos atender por entender que todas as nossas reivindicações são legítimas e 

necessárias”, disse. 

A presidente explicou que em relação ao pagamento em atraso das contrapartidas, a 

secretária de Saúde do Estado declarou que ficaram empenhadas como resto a pagar aos municípios, 

o ano integral de 2018 de SAMU e UPA e os sete meses de atraso de 2018 da Farmácia Básica. “De 

acordo com a secretária, esse repasse deverá ser feito até março porque é a data limite para 

efetivação de pagamentos de restos a pagar”. 

Presente na reunião, a secretária de Saúde do município de Sousa, Amanda Silveira, destacou 
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o compromisso e a sensibilidade da presidente do COSEMS, Soraya Galdino, em lutar pelos 

municípios de forma tão equilibrada e aguerrida. “Através de um COSEMS fortalecido, muitas lutas 

são revertidas em conquistas para a população no âmbito da saúde”, disse. 

Segundo o Secretário de Saúde de Solânea, João Rocha, a presidente do COSEMS apresentou 

reinvindicações de diversas cidades e o diálogo favoreceu a aproximação com o gestor estadual. “Eu 

como gestor da saúde do município de Solânea, trouxe nossos pleitos para que o Estado possa nos 

auxiliar e trazer soluções para as diversas situações, como contrapartidas, pactuações, entre outras. 

Sendo assim, após a reunião, podemos sair com a sensação de que muitos de nossos anseios serão 

atendidos. O COSEMS é um colegiado que preza pelo diálogo que sempre canaliza para bons 

resultados, em que o objetivo final é fazer um SUS de todos e para todos”. 

O COSEMS-PB esteve reunido nesta terça-feira (19) com o Ministério Público Federal , 

Secretaria de Estado da Saúde, Núcleo Estadual do Ministério da Saúde e municípios executores, 

para tratar do atendimento de pacientes com glaucoma. A reunião que terminou por volta das 19h 

contou com representantes de João Pessoa, Campina Grande, Sousa e Pombal e nela foram 

discutidas possibilidades reais de se resolver impasse o impasse existente sobre o assunto. 

E ao mesmo tempo o MPF pediu para o Cosems solicitar de todos os municípios a relação de 

seus pacientes de forma atualizado para servir de base de uma proposta final e fechar acordo com os 

quatro municípios e além disso também comprovar ao Ministério da Saúde, o número de pacientes 

que existem atualmente e solicitar a reposição de teto, da mesma forma que o Ministério da Saúde 

procedeu na recomposição do teto do estado de Alagoas. 

De acordo om a presidente do COSEMS, Soraya Galdino, os encaminhamentos deverão 

resolver os problemas no atendimento de pacientes com glaucoma. Ela pede para que os gestores 

realizem o levantamento e encaminhem as listas atualizadas ao conselho. 

“Dessa forma peço a todos os municípios que envie ao COSEMS a sua relação de pacientes de 

forma real e atualizada assinado pelo gestor atestando que aqueles pacientes são realmente do seu 

município o mais urgente possível e só podemos receber entregue no próprio COSEMS pois precisa 

estar carimbado e assinado pelo gestor de saúde”, explicou. 

A Presidente e Diretoria do COSEMS/PB, Soraya Galdino participou na manhã desta segunda-

feira (25) da agenda do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no Hospital Napoleão Laureano, 

em João Pessoa. Convidada pelo gabinete do ministro, Soraya acompanhou a visita da comitiva 

ministerial e comemorou o anúncio de investimentos e da habilitação de novos procedimentos de 

média e alta complexidade para o Estado. 
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O Estado da Paraíba se destaca na realização das conferências municipais de saúde. 

Historicamente os municípios paraibanos realizavam suas conferências de saúde contratando 

palestrantes e facilitadores, este ano, percebendo a necessidade de uma maior contribuição aos 

municípios, a Presidente do Cosems, Dra Soraya Galdino, decidiu disponibilizar toda a equipe técnica 

deste conselho para participar como conferencistas e facilitadores dos eixos temáticos em mais de 

70 municípios do Estado. Ressalta-se a participação da Presidente, em alguns municípios, como 

também a articulação para a presença de professores da UFPB, a exemplo de Prof. André Bonifácio e 

Lindemberg Medeiros. 

Este apoio do Cosems no contexto atual foi de grande relevância, em virtude da necessidade 

de continuarmos na luta em defesa da democracia, do SUS e da vida. 

Na oportunidade, parabenizamos todos os gestores municipais de saúde que não mediram 

esforços para realizarem as conferência de saúde, nas quais refletiram, debateram, analisaram e 

construíram com a participação popular, propostas que subsidiarão a 9ª Conferência Estadual de 

Saúde e a 16ª Conferência Nacional de Saúde, objetivando garantir a consolidação dos princípios do 

SUS e a manutenção do estado democrático de direito. 

O COSEMS-PB realizou apoio às conferências municipais de Saúde da Paraíba, pois 

historicamente os municípios paraibanos desenvolvem suas conferências contratando palestrantes 

ou convidando professores universitários ou técnicos da SES, este ano o COSEMS se debruçou para 

apoia-los disponibilizando sua equipe de assessoria técnica e apoio institucional para serem 

palestrantes. Inclusive a própria presidente do COSEMS esteve presente em alguns municípios, além 

da Assessoria Técnica e Jurídica, Consultoria, Apoiadoras Regionais e parceria com convidados da 

Universidade Federal da Paraíba, junto a equipe técnica da SES-PB. As conferências de Saúde são 

fóruns que reúnem todos os segmentos representativos da sociedade para debater, avaliar a 

situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde nas três esferas de governo. 

Em 2019 está ocorrendo a 16ª Conferência Nacional que terá como tema central: 

“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS” e como Eixos 

temáticos: I. Saúde como Direito; II. Consolidação dos princípios do SUS e III. Financiamento 

adequado e suficiente para o SUS. Esta conferência vem resgatar e atualizar os eixos da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, por este motivo está sendo chamada de 8ª +8. 

Este momento de conferência é importante para propormos os rumos do SUS em nossos 

municípios, estados e no país como um todo, precisamos reafirmar as conquistas do SUS e lutar para 

que ele seja cada vez mais forte, com uma atenção básica resolutiva, uma tabela SUS atualizada e 
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condizente com a necessidade dos municípios e um financiamento adequado. Por isso não podemos 

permitir a perpetuação do congelamento dos recursos da saúde por 20 anos, assim precisamos 

derrubar EC95” disse Soraya Galdino. 

A Superintendência de Ensino e Pesquisa do Hospital do Coração (HCor), em parceria com o 

Ministério da Saúde, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema 

Único de Saúde (PROADI-SUS), triênio 2018-2020 realizará o processo seletivo 2019 para a 

Especialização em Direito Sanitário para gestores e trabalhadores do SUS com ênfase em 

judicialização da saúde. Estão sendo oferecidas 250 vagas disponíveis em todo o país, dentre estas, 

10 são destinadas a Paraíba, sendo duas destinada ao COSEMS-PB, uma para a Secretaria de Saúde 

do Estado, uma para a Secretaria Municipal de João Pessoa, e as outras 06, destinadas aos gestores 

das Secretarias Municipais de Saúde, além de três cadastros de reserva. 

A capacitação tem carga horária total de 430 horas, sendo 30 delas presenciais (dois 

encontros que serão realizados em São Paulo (SP), um encontro para apresentação do curso, 

palestras inaugurais e aula magna e 15 horas na conclusão, para apresentação dos trabalhos de 

conclusão) e 400 horas no modelo de Ensino à Distância (EAD). 

Realizada a etapa de pré-seleção, cujo prazo de inscrição se encerra no dia 20/03/2019, os 

Conselhos representativos devem enviar os dados dos candidatos indicados até 25 de março para o 

e-mail direitosanitario@hcor.com.br. Além das indicações voltadas ao preenchimento das vagas 

descritas no edital, os Conselhos representativos de secretaria de saúde poderão efetuar a indicação 

de até três candidatos para compor cadastro de reserva. 

Após essa etapa, os candidatos serão selecionados pela comissão do HCor, que observará o 

preenchimento dos requisitos e o cumprimento dos prazos previstos no edital. 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba em obediência as regras do edital 

publicado, estará pré-selecionando 06 (seis) pessoas para participar da referida especialização, bem 

como três cadastros de reserva: 

• 02 vagas por Macrorregião do Estado; 

• 01 cadastro de reserva para cada macrorregião indicado pelo COSEMS-PB. 
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O COSEMS/PB participou do 7º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de 

Saúde e 18º Congresso do COSEMS/CE, que tem como tema “Atenção Básica e Regionalização: 

Desafios e Perspectivas”. O evento acontece no centro de eventos do Ceará, em Fortaleza. A 

programação constou com várias atividades, dentre elas uma mesa sobre Governança e Tecnologia 

da Informação. Além de que o COSEMS-PB compartilhou um stand com todos os Cosems da Região 

Nordeste. As experiências exitosas da Paraíba que foram apresentadas foram: 

SMS Boa Vista - PROJETO VIDA SAUDÁVEL COMO DISPOSITIVO NA QUALIDADE DE VIDA 

BIOPSICOSOCIAL JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA: EXPERIÊNCIA EXITOSA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/PB 

ATENÇÃO BÁSICA Selecionado Carolina Farias Almeida Gomes. Secretaria Municipal de Saúde, Boa 

Vista – PB – Brasil. 

Cosems I - O IMPACTO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS PARAÍBANO – 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO Selecionado Patricia da Silva Ferreira; Soraya Galdino de 

Araújo Lucena. Cosems/Pb, João Pessoa – PB – Brasil. 

Cosems II - Projeto E Agora, Gestor? – GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

Selecionado Michelle Targino Fernandes Ribeiro; Soraya Galdino de Araújo Lucena. Cosems Pb, João 

Pessoa – PB – Brasil. 

Cosems III - O apoio do Cosems nas Conferências Municipais de Saúde da Paraíba – 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA SAÚDE Selecionado Michelle Targino Fernandes Ribeiro; Soraya 

Galdino de Araújo Lucena. Cosems Pb, João Pessoa – PB – Brasil. 

A 1ª Mostra Paraíba Aqui tem SUS foi realizada nesta quinta-feira (25) pelo Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (COSEMS/PB). O evento foi realizado no CEFOR nos dois 

turnos e durante este período foram apresentados 81 trabalhos, que resultaram com a premiação de 

17 municípios paraibanos nas categorias previstas pelo edital. Destes, 15 representarão a Paraíba na 

16ª Mostra Brasil aqui tem SUS”. 

Todos os trabalhos inscritos para a 1ª Mostra Paraíba aqui tem SUS serão publicados na 

plataforma Idea SUS da Fiocruz. 

De acordo com a presidente do COSEMS, Soraya Galdino, a realização do evento é um sonho 

antigo e a participação dos gestores superou as expectativas. “São experiências bem-sucedidas 

realizadas em todos os municípios e hoje estamos podendo mostrá-las, tivemos 81 trabalhos nesta 

primeira edição e essa adesão é prova de que precisamos mostrar o SUS que dá certo”, disse. 

Para a secretária executiva da Secretaria Estadual de Saúde, Renata Nóbrega, o evento 

valoriza as experiências desenvolvidas nos municípios. “Este evento que o COSEMS organizou tem 
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grande relevância para todos os secretários municipais e o Estado porque neste espaço estão sendo 

compartilhadas experiências vivenciadas em todos os eixos de consolidação do nosso SUS, trata-se 

de uma oportunidade de troca entre os gestores na qual todos ganham”, disse. 

Segundo a secretária de Saúde de Santa Luzia, Ceciliana Medeiros, a mostra gerou 

oportunidade para os municípios apresentarem seus trabalhos em espaços de grande repercussão. 

Ela explicou que o município apresentou três trabalhos, com experiências do CAPS, da Vigilância em 

Saúde e do Centro de Especialidade Odontológica. 

O secretário de Mamanguape, Antônio Máximo disse que o município apresentou quatro 

experiências exitosas e que o evento oportuniza a troca de experiência com outros municípios e 

contribui para o fortalecimento do SUS. 

A secretária de Saúde de Boa Vista, Carolina Farias, o município participou da mostra 

apresentando uma experiência inusitada e bem-sucedida na área de saúde mental na infância. 

“Estamos mostrando a implantação desde 2017 de um serviço inovador na área de saúde mental 

sobre a intervenção precoce na pequena infância. Então um espaço como este é muito importante 

para podermos mostrar o que está dando certo no nosso município e para que outros possam tomar 

estes exemplos como referência”, disse. 

Na ocasião, as prefeitas de Barra de Santana, Cacilda Andrade e a prefeita de Belém, Renata 

Cristinne, parabenizaram a iniciativa do COSEMS e destacaram a importância de terem o evento para 

o intercâmbio de práticas e informações. 

“Saímos do evento inspirados porque se trata de trabalho que vai além da rotina, é 

desafiador. Parabenizo a todos, inclusive minha equipe que trouxe nove trabalhos para apresentar 

na mostra. Estamos motivados e já pensamos nas próximas edições. Independentemente do 

resultado todos aqui já são vitoriosos”, disse. 

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, o COSEMS/PB realizou sua 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. A exemplo do que já acontece no 

SUS, o Cosems 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, Soraya Galdino, destacou “O 

COSEMS vem avançando ano a ano desde 2014 e no último ano de 2018 pode consolidar esses 



 

14 
 

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, secretaria executiv, consultoria e apoio 

institucional esteve presente na oficina. O resultado da mesma fora apresenado a Diretoria e aos 

gestores municipais em assembleia ordinária da entidade. 

Durante o Seminário Administrativo, realizado em fevereiro de 2019, o COSEMS-PB elaborou 

o seu Mapa Estratégico abaixo, de modo que revisou a missão,visão e valores do COSEMS-PB, 

elaborando suas prioridades e resultados esperados, asssim como elaborou o Plano de Ação 2019-

2020. 
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3. MAPA ESTRATÉGICO DO  COSEMS-PB 

 
MISSÃO 
 

Representar e contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas de saúde, 
apoiando e qualificando os 223 gestores municipais de saúde da Paraíba, empoderando-os na 
condução das tomadas de decisão, promovendo proativamente, a articulação e a pactuação técnica 
e política em torno dos interesses municipais, com vistas à defesa dos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

 
VISÃO DE FUTURO 
 

Ser reconhecido pela excelência no apoio e qualificação dos gestores municipais de saúde. 
 

VALORES 
 

• Ética 

• Transparência 

• Equidade 

• Imparcialidade 

• Gestão Solidária 

• Eficácia 

• Eficiência 
 
PRIORIDADES 
 

• Qualificação dos gestores municipais de saúde 
• Fortalecimento dos gestores para representação nos fóruns estaduais e nacionais 
• Fortalecimento do SUS nas regiões de saúde da Paraíba 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Gestores da Paraíba empoderados, com maior autonomia e capacidade técnica para realizar 
o planejamento e tomada de decisão na organização de sua rede de saúde; 

• Colegiados Intergestores Regionais com capacidade de realizar a gestão do SUS regional, com 
câmaras Técnicas implantadas; funcionando em espaços adequados, onde os gestores se 
sintam aptos a negociar e pactuar as prioridades municipais e regionais de forma respeitosa 
e solidária; 

• Representantes do COSEMS/PB empoderados para ocupar os espaços de representação dos 
gestores municipais (CIR, CIB, CONASEMS, Grupos condutores, CES, grupos de trabalho 
estaduais e nacionais); 

• As três Macrorregiões do Estado com sua Rede de Assistência à Saúde mais resolutivas por 
meio de um pacto de apoio técnico e financeiro firmado entre Cosems, SES e MS para o 
fortalecimento da atenção básica integrada à vigilância em saúde e assistência farmacêutica; 

• Municípios mais fortalecidos para dimensionar, debater e propor estratégias junto aos 
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órgãos de controle, com vistas a diminuir o impacto da Judicialização na saúde. 
 
PROJETOS ESTRATÉGICOS 
 

 

 

 

 

No primeiro quadrimestre de 2019 foi realizada 01 (uma) reunião do Conselho Fiscal do 

COSEMS-PB, na qual fora apresentada a Prestação de Contas e Relatório de Atividades do 3º 

Quadrimestre e o Anual de 2018 (meses de setembro a dezembro) com Parecer favorável do 

Conselho Fiscal do CONASEMS.  

Nesse 1º quadrimestre de 2019, o COSEMS-PB alcançou um dos grandes objetivos dessa 

gestão com a implantação do E agora Gestor! É um novo espaço direcionado à qualificação dos 

gestores municipais de saúde da Paraíba. Em formato de oficina este novo espaço ocorrerá nas 

últimas terças-feiras do mês na sede do Cosems e contará com oito horas de duração. Através dele, 

gestores veteranos e novatos receberão suporte quanto às diretrizes do Sistema Único de Saúde, 

sobre o papel e as obrigações do gestor municipal do SUS e temáticas do planejamento, 

financiamento e organização da rede de atenção à saúde. 

De acordo com a presidente do COSEMS-PB, Soraya Galdino, o “E agora gestor?” repassará 

informações e orientações aos gestores para o enfrentamento dos desafios que eles encontram ao 

assumir o cargo de secretário municipal de Saúde. “Enfatizamos que é voltado aos gestores iniciantes 

no cargo e que ajuda a refletir sobre o ato de ser gestor da saúde e seus desafios, além de também 
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ser um espaço aberto para apoiar todos os gestores nas dúvidas diárias nos seus municípios”, disse. 

Nestes encontros o corpo técnico do Cosems abordará temas necessários ao bom 

desempenho da função e também funcionará com um espaço de segunda opinião formativa para 

gestores que queiram discutir algo específico do seu município. 

O Projeto “E Agora Gestor?” é um espaço de acolhimento, idealizado pelo COSEMS-PB, no 

ano de 2019, com a finalidade de contribuir para ampliação da compreensão dos novos gestores 

municipais do seu papel na gestão do SUS. Este momento, é pautado na política de saúde do 

Ministério da Saúde e nas diretrizes e orientações do CONASEMS, que nacionalmente representa o 

conjunto de todas as secretarias municipais de saúde do país.  

No 1º quadrimestre de 2019, o COSEMS-PB realizou 02 (duas) Oficinas do E agora Gestor, 

segunda a programação com seus temas abordados abaixo: 
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Oficina E Agora, Gestor? 

DATA: xxxxxx 

LOCAL: Sede do Cosems – PB 

HORÁRIO: 8:30h – 16:00h 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público alvo: Gestores de saúde da PB 

*Inscrição por formulário eletrônico  

     A inscrição será homologada/confirmada, com base no 

recebimento do formulário preenchido corretamente, somente para os 

municípios adimplentes com a contribuição institucional do COSEMS 

 

PROGRAMAÇÃO 

Manhã 

8:30h – 8:45h Acolhimento e abertura  

8:45h – 9:00h Apresentação Webdoc – Brasil aqui tem SUS 

9:00h as 9:30h O que é ser Gestor?   

9:30h às 10:45h Planejamento em Saúde  

10:45h às 12:00h Judicialização da Saúde  

Intervalo 

13:00h às 14:30h  

14:30h às 16:00h  Educação em Saúde, Comissões Intergestores e Controle Social  
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3. 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 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. 

                Nesse 1º quadrimestre de 2019, 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.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

JANEIRO 

Reunião da Câmara Técnica da CIB 

Deliberar para a pauta da CIB: Plano de 
Contingência para as Arboviroses, a atualização 
de incrementos financeiros no Teto dos 
Procedimentos de Oncologia, o remanejamento 
dos procedimentos de consultas e exames 
especializados, proposta de construções e 
custeios de Academias da Saúde, 
credenciamento de Equipes de Saúde da Família 
– ESF e o Plano Estadual de Educação 
Permanente em Saúde.  
 
 

Cosems, SES Pautas deliberadas e encaminhadas para a 
CIB 

Reunião com os membros da Câmara 
Técnica da CIB 

Apresentação dos novos membros da  Câmara 
Técnica e alinhamento dos pontos de pauta  

Assessoria Técnica e Membros da 
Câmara Técnica 

Membros da Câmara Técnica com 
entendimento prévio dos pontos discutidos 
na reunião, defedendo com propriedade as 
pautas de interesse municipal 

Oficina do DIGISUS 

Apresentação do Sistema DIGISUS  Gestor – 
Módulo Planejamento, para multiplicar 
posteriormente em uma oficina para os gestores 
e técnicos 

SES, Cosems e NEMS Conhecimento acerca do nova plataforma de 
planejamento do Ministério da Saúde - 
DIGISUS 

Reunião do Comitê Gestor de 
Microcefalia 

Discussão sobre a prorrogação da portaria de 
execução da estratégia de fortalecimento das 
ações de cuidado das crianças suspeitas ou 
confirmadas para síndrome congênita associada 
à infecção pelo vírus Zika e outras síndromes 
causadas por sífilis, oxoplasmose, rubéola, 
citomegalovírus e herpes, bem como, da 
utilização do recurso por ela instituído. 

SES, Cosems Esclarecimentos sobre a implementação da  
Portaria N.3502 de 19 de dezembro de 2017 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª Reunião Extraordinária de Diretoria 
Cosems 

Discussão sobre o posicionamento do Cosems 
frente a situação da ausência de repasses dos 
recursos das contrapartidas estaduais aos 
municípios paraibanos e encaminhamento dos 
pontos da Carta do Governador pelo Cosems no 
período eleitoral ne daos pontos de pautas  

Cosems e Membros da Diretoria Agendamento de reunião com a Secretária 
Estadual de Saúde  

2ª Reunião Extraordinária de Diretoria 
Cosems 

Apresentação da Carta que será encaminhada 
aos candidatos ao Governo do estado, 
elaborada pelo Cosems no período eleitoral  

Cosems e Membros da Diretoria Carta encaminhada aos candidatos aos 
governadores e apresentada em CIB para 
conhecimento de todos   

Reunião sobre as Conferências 
Municipais de Saúde 

Definir estratégias para orientar os municípios 
quanto à realização das etapas municipais da 
conferência nacional de saúde 

Cosems, SES e CES Construir uma Nota Informativa  Conjunta 
para orientar os municípios na realização das 
conferências de saúde 

FEVEREIRO 

Reunião Equipe Cosems 

Construção do Seminário Administrativo  Equipe Cosems Elaboração da metodologia e  programação 
do seminário  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

1ª Assembleia Ordinária do Cosems 

Discutir sobre a seguinte pauta:  
-Aprovação da Ata da 5ª Assembleia do 
COSEMS-PB/2018, 
-Relatoria da Câmara Técnica da CIB-PB  
-Mostra de Experiências Exitosas – PB Aqui tem 
SUS  
-Apresentação de roteiro/instrutivo para as 
etapas municipais das Conferências de Saúde 
-Demandas 2018 e encaminhamentos: Cirurgias 
Eletivas/Conferências de Saúde/Planejamento 
Regional Integrado/Saúde Prisional/Manual do 
TFD, e  
INFORMES 
Agenda do COSEMS-PB 2019,  Pesquisa sobre a 
judicialização na Paraíba, Minuta do Regimento 
Interno da CIR/CIB, Carta ao Governador – 
Pontos prioritários do COSEMS,  Apresentação 
da Editora GRAFSET  
 

Equipe Cosems, Gestores Municipais de 
Saúde 

Encaminhar ofícios referentes às Demandas 
de 2018 (Cirurgias Eletivas/Conferências de 
Saúde/Planejamento Regional 
Integrado/Saúde Prisional/Manual do TFD)  
 

1ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestora Bipartite - CIB 

- Aprovação da Ata da 7a Reunião Ordinária da 
CIB de 2018. 
- Deliberar sobre processos de: Calendário de 
Reuniões Ordinárias da Câmara Técnica e 
Comissão Intergestores Bipartite em 2019; 
Plano de Contingência para as Arboviroses, a 
atualização de incrementos financeiros no Teto 
dos Procedimentos de Oncologia, o 
remanejamento dos procedimentos de 
consultas e exames especializados, proposta de 
construções e custeios de Academias da Saúde e 

Presidente do Cosems, Presidente da 
CIB e Gestores municipais de saúde  

Aprovação de pontos de pauta relevantes 
para o fortalecimento dos serviços de saúde 
nos municíos,  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 
o Plano Estadual de Educação Permanente em 
Saúde.  
 

Webconferência da Governança da 
Informação CONASEMS/Cosems 

Discução sobre implantação de fórum “Gestão 
da Informação” no âmbito do COSEMS, 
utilizando a plataforma mantida pelo 
CONASEMS 

CONASEMS e Cosems Esclarecimentos e primeiras informações 
para implantação do fórum Gestão da  
Informação Estadual  

Fórum Interinstitucional de Prevenção e 
Combate à Violência Obstétrica 

Discutir estratégias para o enfrentamento da 
violência obstétrica no Estado da Paraíba 

Ministério Público Federal, Ministério 
Público Estadual, SES, Cosems, 
Diretores de Maternidades de JP 

Inicio da construção de minuta de Nota 
Técnica sobre mudança do sistema de 
registro das gestantes 

Reunião sobre o  
Planejamento Regional Integrado - PRI 

Dar continuidade a construção do Planejamento 
Regional Integrado, com intuito de enviar às 
regiões de saúde para que estas possam fazer as 
contribuições 

SES/GEPLAG Cosems Planejamento Regional Integrado enviado 
para aos Presidente de CIR 

Reunião sobre Planejamento Geral das 
Ações e Serviços de Saúde - PGASS 

Revisão dos procedimentos agregados na 
Programação Pactuada Integrada da Paraíba 

SES/GEPLAG Cosems JP CG Finalização dos grupos 01,02, 03 e 04 da 
Programação Pactuada Integrada - PPI 

Seminário Administrativo do Cosems 

Analisar e discutir o planejamento do Cosems 
para aprimoramento do processo de trabalho da 
instituição 

Equipe Cosems e apoiadoras Construção do Mapa estratégico do Cosems 

Reunião sobre as Cirurgias Eletivas 

Construção da estratégia de pacutuação dos 
procedimentos eletivos, bem como o rateio dos 
recursos financeiros 

SES/GERAV Cosems Proposta de  
Pactuação de rateio  encaminhada à CIB 

Apoio descentralizado em Soledade 

Oferecer o suporte técnico à gestora de saúde e 
sua equipe, quanto aos instrmentos de 
planejamento em saúde 

Cosems, gestora e coordenadores de 
saúde 

Orientações para a construção e qualificação 
dos instrumentos de gestão em saúde 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

 
Oficina DIGISUS 

Capacitar os municípios para operacionalização 
da nova ferramenta de planejamento do 
Ministério da Saúde, o DIGISUS – Módulo 
Planejamento 

SES, Cosems, NEMS, gestores e técnicos 
de saúde 

Gestores e Técnicos capacitados para 
utilizaram o DIGISUS – módulo planejamento 

Reunião sobre Planejamento Regional 
Integrado 

Disccusão para a construção do documento Guia 
para operacionalização do processo de 
planejamento regional integrado nas regiões de 
saúde 

SES/GEPLAG e Cosems Construção do Documento Guia 

Reunião sobre Modelagem da Rede para 
o Planejamento Regional Integrado - 

PRI 

Apresentação da estrutura de serviços do 
Estado para construção da modelagem da rede 
da Paraíba  

SES/GEPLAG e Cosems Agendamento de uma reunião para 
consolidação da Rede 

Webconferência da Assistência   
Farmacêutica CONASEMS/Cosems 

Discutir sobre:  
- Pactuação do cronograma 2019  
- Planejamento das atividades do GTTAF - 
Atualização do andamento dos Projetos do 
CONASEMS na AF 

CONASEMS e Cosems Elaboração do cronograma anual e 
planejamento das atividades do Grupo 

Reunião do Grupo Condutor da Rede de 
Atenção Pisicossocial 

Discutir sobre a seguinte pauta:  
- Pontuações sobre a NOTA TÉCNICA 
Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS - sobre as 
mudanças na Política Nacional de Saúde Mental 
e nas Diretrizes da Política Nacional sobre 
Drogas. 
-Atenção e Cuidado aos Usuários de Saúde 
Mental na População Indígena na  1º e 14ª 
Região de Saúde 
- Monitoramento de Dados Epidemiológicos da 
RAPS-PB (Pendências de 2018.1 e Mudanças 
para 2018.2) 
-Internação/Acolhimento de 
Usuários Infantojuvenis na 1º Região de Saúde  

SES, Cosems Esclarecimentos sobre as alterações na 
Política Nacional de Saúde Mental e 
elaboração da agenda da coordenação 
estadual de saúde mentqal para 2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 
- Prévia da Agenda da Coordenação Estadual de 
Saúde Mental para 2019 
 

Reunião do Grupo Condutor da Rede de 
Cuidado à Pessoa com Deficiência 

Discussão sobre:  
- Panorama da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência e a perspectiva para 2019 – atuais 
serviços habilitados, 
serviços em construção e os que estão com 
proposta de habilitação e ainda não foram. 
- Proposta de fluxo assistencial dos serviços de 
reabilitação no Estado, para formalização nas 
CIR e, posteriormente, na CIB/PB. 
- Proposta de Monitoramento dos Serviços de 
Reabilitação no Estado da Paraíba, a partir do 
instrumento construído em 2018 
Informes:  
Situação atual do CER IV de Sousa 
Solicitação de visita técnica ao CER II (Físico e 
Auditivo) de Araruna para implementação do 
serviço – Processo nº 220119515 

SES, Cosems, FUNAD Encaminmhamento da Proposta de fluxo 
assistencial dos serviços de reabilitação no 
Estado, para formalização nas CIR e, 
posteriormente, na CIB/PB e agendamento 
de visitas técnicas  

Reunião do Grupo Condutor da Rede de 
Urgência e Emergência 

Deliberar para a pauta da Câmara Técnica da 

CIB-PB: 

- A aprovação da implantação do Serviço Movel 

de Urgéncia - SAMU 192 USB em municípios,  

- Discussao sobre o componente hospitalar da 

2a e 3a Macrorregiões de Saúde, no processo de 

construção do Plano de Ação Estadual da Rede 

de Urgéncia e Emergéncia da Paraiba — 

RUE/PB; 

SES, Cosems, RUE JP Pontos de pauta encaminhados para a 
reunião de câmara ténica  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 
- Discussão sobre o monitoramento dos 

Hospitais, contemplados no Plano da RUE 

vigente como Porta de Entrada, 

- Aprovação do Calendario 2019  

Reunião sobre Cirurgias Eletivas 

Elaboração da minuta da Nota Técnica sobre 
cirurgias eletivas 

SES/GERAV Cosems Construção da Minuta sobre Cirurgias 
eletivas  

Audiência Pública da Rede da Pessoa 
com Deficiência 

Audiência realizada na assembleia legislativa em 
alusão ao dia da Síndrome de Down 

Ministério Público Federal, Ministério 
Público Estadual, SES, Cosems 

---- 

Reunião da Câmara Técnica da CIB 

Deliberar para encaminhamento à CIB: o 
remanejamento dos procedimentos 
hospitalares de obstetrícia cirúrgica e clinica,  
Documento Guia para Operacionalização do 
Processo de Planejamento Regional Integrado 
no Estado, a atualização de Incremento 
Financeiro no Teto dos Procedimentos de 
Oncologia no Estado da Paraíba a pactuação das 
ações e metas estabelecidas para serem 
desenvolvidas pela Organização para Procura de 
Órgãos do Estado – OPO, a ampliação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
192, a habilitação da Unidade de Acolhimento 
Infantojuvenil, o credenciamento de 02 (duas) 
Equipes de Saúde Bucal, modalidade I, o 
credenciamento de 01 (uma) Equipe NASF-AB, 
modalidade III, a proposta de construção de 
Academia de Saúde.  
 

SES e Cosems Deliberação para encaminhamento à CIB, 
dos pontos de pauta  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

1ª Oficina do Projeto “E agora, Gestor?” 

Capacitar os gestores municipais de saúde para 
a execução de suas atribuições gestoras de 
forma segura e assertiva 

Equipe Cosems, gestores de saúde Gestores qualificados 

Oficina de Preparação para a Mostra 
Brasil Aqui tem SUS 

Incentivar e orientar os gestores e trabalhadores 
de saúde na construção dos trabalhos para a 
Mostra Paraíba Aqui tem SUS 

CONASEMS, Cosems e trabalhadores de 
saúde 

Orientações para a construção de trabalhos 
qualificados e gestores e técnicos motivados 
a apreentarem suas experiências na Mostra 

 
 

MARÇO 

Reunião com SES/GEPLAG e Patos 

Discutir o Programa de Cooperação entre Entes 
Públicos - PCEP do município de Patos e o 
remanejamento financeiro do Complexo 
Hospitalar Janduyr Carneiro que passou a ser 
Gestão Estadual 

SES/GEPLAG Cosems e gestor de Patos Assinado PCEP das instituições do município 
de Patos sob gerência estadual e gestão 
municipal      

2ª Assembleia Odinária do Cosems 

- Aprovação da Ata da 1ª Assembleia do 
COSEMS-PB/2019  
- Apresentação da Relatoria da Câmara Técnica 
(CT)/Pauta da CIB-PB  
- Apresentação do Panorama dos municípios 
que enviaram a lista dos pacientes de Glaucoma 
ao COSEMS-PB  
- Apresentação do Documento Guia para 
construção do Plano Macrorregional de  
- Apresentação das orientações sobre 
imunização e sífilis  na Atenção Básica e SAMU 
Apresentação do Painel “Paraíba aqui tem SUS” 
- Experiência exitosa da SMS de São Bento-PB  
- Apresentação do Edital da I Mostra Paraíba 
aqui tem SUS no III Congresso Paraibano do 

Cosems e gestores municipais de saúde Esclarecimentos aos gestores dos pontos de 
pauta 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 
Cosems- PB e IV Seminário Gilson Carvalho - 22 
a 24 de Maio de 2019  
 

Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestores Bipartite - CIB 

Deliberar para aprovação os processo de :  
remanejamento dos procedimentos 
hospitalares de obstetrícia cirúrgica e clinica,  
Documento Guia para Operacionalização do 
Processo de Planejamento Regional Integrado 
no Estado, a atualização de Incremento 
Financeiro no Teto dos Procedimentos de 
Oncologia no Estado da Paraíba a pactuação das 
ações e metas estabelecidas para serem 
desenvolvidas pela Organização para Procura de 
Órgãos do Estado – OPO, a ampliação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
192, a habilitação da Unidade de Acolhimento 
Infantojuvenil, o credenciamento de 02 (duas) 
Equipes de Saúde Bucal, modalidade I, o 
credenciamento de 01 (uma) Equipe NASF-AB, 
modalidade III, a proposta de construção de 
Academia de Saúde.  
 

Cosems, SES e gestores municipais de 
saúde 

Pontos de pauta aprovados 

Reunião sobre Sistema de Regulação 

Discutir sobre a implementação do SISREG no 
município de Campina Grande com os 
municípios da 2ª Macrorregião saúde 

Cosems, getores e técnicos da 2ª 
macro, SMS de Campina Grande 

Esclarecimentos e orientaçãoes sobre o 
processo de regulação aos municípios da 2ª 
macro 

Reunião de planejamento Cosems 

Monitoramento e organização do processo de 
trabalho da equipe do Cosems 

Equipe Cosems Validação do Planejamento Estratégico do 
Cosems 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

Webconferência do GT da Assistência 
Frmacêutica CONASEMS/Cosems 

Discussão sobre:  

- Status da adesão à BNAFAR: hórus e serviço 
web 

- Percalços e possibilidades de colaboração 
mútua 

- Status da migração do ambiente de 
homologação para produção do portal da 
Bnafar: Sistema de Suporte à Decisão e 
Formulário de Justificativa 

 

CONASEMS e Cosems Será elaborada Nota Técnica para orientar os 
gestores quanto à adesão ao BNAFAR e 
disponibilizada relação, por estado, da 
situação de adesão ao banco nacional 

Reunião do Grupo de Trabalho Bipartite 
de discussão da Portaria N. 3011 

Atender a solicitação do município de Sumé, 
sobre remanejamento de recursos do 
laboratório de prótese dentária para 
procedimentos de glaucoma 

SES e Cosems Proposta de remanejar o recurso o labora 
parciamente para o glaucoma e o restante 
como reserva técnica para o municipio de 
Sumé 

Reunião sobre SISREG III 

Apresentar e discutir sobre as dificuldades 
enfrentadas pelos municipios na utilização do 
novo sistema de regulação  

Cosems, SES e SMS de João Pessoa -- 

Webconferência do Grupo de 
Governança da Informação 

CONASEMS/Cosems 

Tratar da adesão dos municípios à Base Nacional 
da Assistência Farmacêutica 

CONASEMS , Cosems Orientações para repassar aos municípios 
quanto à operacionalizaão e adesão ao 
BNAFAR 

Videoconferência com Sala Nacional de 
Coordenação e Controle - SECC 

Apresentar as ações nacional para recolhimento 
de pneus 

SES, Cosems  Ações apresentadas, com solicitação que os 
estados implementem as ações delineadas 

Reunião Interna Equipe Cosems 

Acompanhar e monitorar as demandas 
semanais 

Equipe Cosems Organização das atividades do Cosems  
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

Participação nas Conferências 
Municipais de Saúde 

Participação da equipe técnica e apoiadoras nas 
conferências de saúde dos municipios de 
Juazeirinho, Sertãozinho, Riachão, Umbuzeiro, 

Areia Soledade, Gurinhem, Alagoinha, Serra 

Branca, Barra de Santana, Matinhas, Marcação, 

São José da Lagoa Tapada, Malta, Pedra 

Lavrada, Prata e Uiraúna -  como conferêncistas 
e mediadoras dos eixos temáticos  

Equipe técnica do Cosems, apoiadoras Contribuição aos municípios com explanação 
sobre o Tema Central,  orientando os 
participantes para construção de propostas 
qualificadas pra o fortalecimento do SUS 
local, estadual e nacional  

Reunião Hospital do Bem e gestores da 
3ª Macrorregião de saúde 

Apresentação do fluxo de atendimento de 
oncologia no Hospital do Bem 

Cosems, SES, gestores da 6ª 7ª e 11ª 
regiões de saúde 

A SES irá repassar para o gestor e hospital, o 
fluxo de atendimento  

Participação na Abertura da 3 Edição do 
Curso de Apoio Matricial 

Apresentação da proposta do curso de apoio 
matricial  

SES, Cosems e UFPB Boas vindas aos novos alunos e aula 
inaugural do curso 

Reunião do GT Programa de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade - PMAQ 

 

Discutir sobre a certificação do 3ª ciclo do 
PMAQ, ndamento d versão 3.2 do E-SUS  

SES, Cosems, Ministério da Saúde e 
UFPB 

O Ministério da Saúde relatou que estão 
sendo realizados alguns ajustes na 
pontuação do 3º ciclo, ajustando algumas 
inconsistências do banco de dados para 
publicar a portria final de certificação  

ABRIL 

Webconferência - SIG Rede de 
Governança da Informação CONASEMS 

- COSEMS 

Apresentação do tema: Modelo de informação 
com a Drª Beatriz de Faria Leão  

CONASEMS, Cosems --- 

Partipação nas Conferências Municipais 
de Saúde 

Participação da equipe técnica e apoiadoras nas 
conferências de saúde dos municipios de: 
Araçagi, Boa Ventura, Mamanguape, Caiçara, 
Itabaiana, Puxinanã, Aroiras, Caaporã, Aguiar, 
Pilõezinhos, Remígio, Barra de Santa Rosa, Santa 
Rita, Pombal, Salgado de São Felix, Duas 

Equipe técnica do Cosems, apoiadoras Contribuição aos municípios com explanação 
sobre o Tema Central,  orientando os 
participantes para construção de propostas 
qualificadas pra o fortalecimento do SUS 
local, estadual e nacional  
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 
Estradas, Rio Tinto, Itapororoca, Mataraca, 
Capim, Baía da Traição, Lagoa de Dentro, São 
João do Rio do Peixe, Borborema Cabaeiras e 
Gado Bravo,  como conferêncistas e mediadoras 
dos eixos temáticos  

Reunião sobre o Planejamento Regional 
Integrado – PRI 

Realizar a consolidação do  
Planejamento Regional Integrado – PRI da I 
Macrorregional de saúde 

SES/GEPLAG e Cosems Consolidação das diretrizes, objetivos e 
metas do PRI 1ª Macrorregião de saúde 

2ª Oficina do Projeto “E agora, Gestor?” 

Qualificar os gestores municipais de saúde para 
a execução de suas atribuições gestoras de 
forma segura e assertiva 

Equipe Cosems, gestores de saúde Gestores qualificados  

Reunião Interna Equipe Cosems 

Monitoramento das ações desenvolvidas no 
Cosems e elaboração da programação do 
Congresso de Secretaria Municipais de Saúde da 
Paraíba 

Equipe Cosems Construção da proposta de programação do 
Congresso  

3ª Assembleia Ordinária do Cosems 

Aprovação da Ata da 2ª Assembleia do COSEMS-
PB/2019  
Apresentação da Pauta da Reunião 
Extraordinária da CIB-PB de pactuação para 
execução das Cirurgias Eletivas de 2019  
Apresentação da minuta das portarias que 
trazem a nova modalidade de atendimento e 
financiamento da Atenção Básica  
Apresentação do Programa de Residência 
Médica e o provimento de Médicos  
 

Cosems, SES, UFPB e gestores 
municipais de Saúde 

Montagem do grupo bipartite para 
elaboração de proposta estadual de 
programação de expansão de residência 
médica e runião com o CRM par alinhar 
apoio do mesmo com a proposta   

Reunião Extraordinária da Comissão 
Intergestores Bipartite - CIB 

Deliberar para pauta da CIB a pactuação de 
Cirurgias Eletivas referente a 2019 

Presdiente do Cosems, Presidente da 
CIB, gestores muncipais de saúde 

Aprovação da pactuação das cirurgias 
eletivas 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

Reunião com Núcleo da Assistência 
Farmacêutica Estadual 

Discussão da Política da Assistência 
Farmacêutica na Paraíba 

Cosems e representante do Núcleo da 
Asssitência Farmacêutica Estadual  

Apresentação da implementação da da 
política no Estado 

Reunião do Grupo Condutor da Rede de 
Atenção Psicossocial 

Apresentar a situação do monitoramento dos 
serviços de atenção psicossocial, fechamento do 
Instituto de psiquiatria da Paraíba e novo 
formulário para monitoramento dos serviços 

SES Cosems Cosems e SES irá solicitar aos municípios que 
ainda não realizaram o monitoramento para 
encaminharem com urgência para a SES 

Reunião sobre planejamento com a 
Secretaria de Estado da Saúde - SESS 

Contiuidade da discussão para a construção dos 
procedimentos agregados da Programação 
Pactuada Integrada 

GEPLAG /SES Fechamento da organização da assistência 

Oficina do GT da Assistência 
Farmacêutica CONASEMS/Cosems 

Apresentação e discussão dos Projetos da 
Assistência Farmacêutica do CONASEMS, 
Discussão do Plano de Ação do GTTAF por 
Projeto, Aprovação pelo GTTAF do Plano de 
Ação para 2019, Demandas da CIT e 
encaminhamentos finais, Apresentação da 
Estrutura do Plano de Análise e documento 
elaborador pelo Grupo de Pesquisadores para 
discussão com o GTTAF dos resultados do 
Levantamento Nacional da Rename do CBAF, 
Apresentação e discussão do Perfil dos 
municípios respondentes do Levantamento 
Nacional da Rename do CBAF, Apresentação do 
documento entregue ao Secretário da SCTIE 
pela presidência do CONASEMS e definição das 
estratégias para discussão com Ministério da 
Saúde, ente outros assuntos 

CONASEMS, Cosems, USP, MS Esclarecimentos e orientações repassadas 
aos representantes dos Cosems e 
agendamento da proxima oficina do GT que 
acontecerá no Dia 04/06, no Congresso em 
Brasília 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

I Mostra Paraíba Aqui tem SUS 

Promover a divulgação das experiências exitosas 
do SUS realizadas pelos municípios 

Cosems, SES, UFPB, gestores e técnicos 
municipais de saúde 

Apresentação de 82 experiências exitosas e 
seleção dos 17 trabalhos que irão para a 
Mostra Brasil Aqui tem SUS, em Brasília 

Reunião da Câmara Técnica da CIB 

Deliberar para pauta da CIB os seguintes 
processos: Habilitação, credeciamento e 
qualificaçao de diversos serviços de saúde, 
remnejamento de procedimentos, vistoria 
técnica nos serviços de residência terapeutica,  

SES Cosems Pontos de pauta deliberados e 
encaminhados para a CIB 

Congresso Norte e Nordeste de 
Secretarias Municipais de Saúde 

Participação da equipe do Cosems como forma 
de qualificação no congresso em Fortaleza  

Equipe Cosems  Apresentação de 03 experiencias exitosas 
desenvolvidas pelo Cosems, sendo 01 
premiada como melhor experiência 
desenvolvida no Estado.  
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4. ATIVIDADES DA CONSULTORIA DO COSEMS-PB 

 

O COSEMS-PB possui contrato com 02 (duas) consultorias técnicas em saúde, com 
objeto de prestação de serviços de consultoria à gestão do COSEMS-PB OSEMS-PB e tem como 
objetivo fortalecer a gestão estratégica deste conselho, bem como seus principais projetos, 
compreendendo as seguintes atividades: 
 

• Organização e condução de oficinas de planejamento da Gestão do COSEMS; 
• Organização e condução de oficinas de monitoramento do Planejamento do COSEMS; 
• Organização e condução de oficinas de mapeamento de processos do COSEMS-PB; 
• Organização e condução de oficinas de Educação Permanente da Equipe de Gestão do 

COSEMS; 
• Suporte à gestão do COSEMS à distância, no apoio à construção dos instrumentos de 

planejamento e gestão; 
• Participação em reunião com equipe do COSEMS, para alinhamento e ajustes dos 

produtos da consultoria; 
• Presença em eventos/reuniões/assembleias do COSEMS quando se fizer necessário; 
• Apoio na elaboração de outras produções pactuadas com a Presidência. 

 
 

Dessa forma, com o trabalho de construção coletiva junto a equipe técnica e administrativa 
do COSEMS-PB, assim como a Presidente e sua Diretoria, resultarão nos seguintes produtos: 

 
• Mapa Estratégico e plano de ação do COSEMS-PB construído; 
• Livro dos 30 anos do COSEMS-PB, elaborado para ser lançado no Congresso do 

COSEMS-PB; 
• Planejamento do Congresso e Seminário Gilson Carvalho; 
• Minuta do Projeto “FortaleCIR” construída; 
• Minuta do Projeto “Paraíba aqui tem SUS” construída; 
• Documentos e apresentações do projeto “E agora, Gestor?” revisados; 

 
Como cronograma do trabalho da Consultoria, busca-se as seguintes metas e prazos: 

 

Entrega META Prazo * 

Oficinas de Planejamento 03 oficinas ao ano Quadrimestral 

Oficinas de Monitoramento do 
Plano 

04 oficinas ao ano Trimestral 

Oficinas de Educação Permanente  06 oficinas ao ano Bimestral 

Oficina de mapeamento de 
processos do COSEMS 

02 oficinas (uma de captação 
do processos e uma de 
validação) 

01 oficina de captação da 
informação 
01 de validação 
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Entrega META Prazo * 

Mapa Estratégico e Plano de Ação 
do COSEMS 

01 Mapa Estratégico  
01 plano de ação 

Primeiro Semestre de 2019 

Minuta do projeto FortaleCIR 01 Minuta de projeto 
FortaleCIR 

Junho de 2019 

Livro 30 anos do COSEMS-PB 01 Livro elaborado e lançado 
no Congresso 

Agosto de 2019 

Planejamento do Congresso e 
Seminário Gilson Carvalho 

01 Programação do Congresso 
elaborada 

Julho de 2019 

 
E como relato das atividades da Consultoria desenvolvidas nesse primeiro quadrimestre de 

2019, segue essa planilha abaixo: 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO 
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

FEVEREIRO 

Reuniões de 
alinhamento com 

equipe do COSEMS 

Alinhamento das ações do 
COSEMS com a Consultoria 

e contribuição nas 
oraganização das 

atividades do COSEMS. 

Consultoria e Equipe 
do COSEMS 

Reunião semanal realizada 

Preparação da 
Oficina 

Planejamento 

Montar metodologia para 
Seminário Admintrativo 

Consultoria e 
Assessoria Técnica 

Programação da Oficina 
Elaborada. 

Facilitação daficina 
de Planejamento do 

COSEMS 

Planejamento das ações da 
Gestão do COSEMS para o 

Biênio 2019/2020 

Equipe Cosems e 
Consultoria 

Mapa Estratégico do 
COSEMS e Matriz de ações 

e atividades. 

Assembleia 
Ordinária do 

Cosems 

Discutir sobre a seguinte 
pauta: 

-Aprovação da Ata da 5ª 
Assembleia do COSEMS-

PB/2018, 
-Relatoria da Câmara 

Técnica da CIB-PB 
-Mostra de Experiências 

Exitosas – PB Aqui tem SUS 
-Apresentação de 

roteiro/instrutivo para as 
etapas municipais das 
Conferências de Saúde 

Equipe Cosems, 
Gestores Municipais 

de Saúde e 
Consultoria 

Encaminhar ofícios 
referentes às Demandas 

de 2018 (Cirurgias 
Eletivas/Conferências de 

Saúde/Planejamento 
Regional Integrado/Saúde 
Prisional/Manual do TFD) 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO 
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

-Demandas 2018 e 
encaminhamentos: Cirurgias 

Eletivas/Conferências de 
Saúde/Planejamento 

Regional Integrado/Saúde 
Prisional/Manual do TFD, e 

INFORMES 
Agenda do COSEMS-PB 
2019,  Pesquisa sobre a 

judicialização na Paraíba, 
Minuta do Regimento 

Interno da CIR/CIB, Carta ao 
Governador – Pontos 

prioritários do COSEMS,  
Apresentação da Editora 

GRAFSET 
 

1ª Reunião  
Ordinária da 

Comissão 
Intergestora 

Bipartite - CIB 

- Aprovação da Ata da 7a 
Reunião Ordinária da CIB de 

2018. 
- Deliberar sobre processos 
de: Calendário de Reuniões 

Ordinárias da Câmara 
Técnica e Comissão 

Intergestores Bipartite em 
2019; Plano de Contingência 

para as Arboviroses, a 
atualização de incrementos 

financeiros no Teto dos 
Procedimentos de 

Oncologia, o 
remanejamento dos 

procedimentos de consultas 
e exames especializados, 

proposta de construções e 
custeios de Academias da 

Saúde e o Plano Estadual de 
Educação Permanente em 

Saúde. 
 

Presidente do Cosems, 
Presidente da CIB e 
Gestores municipais 

de saúde 

Aprovação de pontos de 
pauta relevantes para o 

fortalecimento dos 
serviços de saúde nos 

municíos, 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO 
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

Webconferência GT 
Livro COSEMS para 

a elaboração do 
Livro 30 anos do 

COSEMS/PB 

Palnejamento do 
cronograma de atividades, 

roteiro de entrevistas, e 
resgate das atas de 

reuniões das gestões do 
COSEMS dos últimos 30 

anos. 

Consultoria, Professor 
André Bonifácio, 
Assesso Técnica, 

Assessoria de 
Comunicação. 

Cronograma de atividades 
e responsáveis. 

- Relação de pessoas a 
serem entrevistadas; 

- Encomenda dos modelos 
de roteiros de acordo com 

o perfil do entrevistado; 

Reunião para 
consolidação do 

material da oficina 
de planejamento 

Consolidar material, 
montar a matriz de 
atividades e mapa 

estratégico para apresentar 
e validar com toda a 

equipe. 

Assessoria Técnica e 
Consultoria 

Produto da oficina 
organizado e matriz 

ajustada para 
apresentação e validação 

da equipe. 

2º momento do 
Seminário 

Administrativo do 
Cosems 

Analisar, revisão e 
validação do planejamento 

do Cosems 

Equipe Cosems e 
Consultoria 

Fechamento e validação 
do Mapa estratégico do 

Cosems e matriz de 
atividades. 

1ª Oficina do 
Projeto “E agora, 

Gestor?” 

Capacitar os gestores 
municipais de saúde para 

a execução de suas 
atribuições gestoras de 

forma segura e assertiva 

Equipe Cosems, 
gestores de saúde e 

Consultoria 
Oficina Realizada. 

MARÇO 

Reuniões de 
alinhamento com 

equipe do COSEMS 

Alinhamento das ações do 
COSEMS com a Consultoria 

e contribuição nas 
oraganização das 

atividades do COSEMS. 

Consultoria e Equipe 
do COSEMS 

Reunião semanal realizada 

Webconferência GT 
Livro COSEMS para 

a elaboração do 
Livro 30 anos do 

COSEMS/PB 

Palnejamento do 
cronograma de atividades, 

roteiro de entrevistas, e 
resgate das atas de 

reuniões das gestões do 
COSEMS dos últimos 30 

anos. 

Consultoria, Professor 
André Bonifácio, 
Assesso Técnica, 

Assessoria de 
Comunicação. 

Cronograma de atividades 
e responsáveis. 

- Relação de pessoas a 
serem entrevistadas; 

- Encomenda dos modelos 
de roteiros de acordo com 

o perfil do entrevistado; 

Assembleia 
Odinária do Cosems 

- Aprovação da Ata da 1ª 
Assembleia do COSEMS-

PB/2019 
- Apresentação da Relatoria 

da Câmara Técnica 
(CT)/Pauta da CIB-PB 

- Apresentação do 

Cosems e gestores 
municipais de saúde 

Esclarecimentos aos 
gestores dos pontos de 

pauta 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO 
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

Panorama dos municípios 
que enviaram a lista dos 

pacientes de Glaucoma ao 
COSEMS-PB 

- Apresentação do 
Documento Guia para 
construção do Plano 
Macrorregional de 
- Apresentação das 
orientações sobre 

imunização e sífilis  na 
Atenção Básica e SAMU 
Apresentação do Painel 

“Paraíba aqui tem SUS” - 
Experiência exitosa da SMS 

de São Bento-PB 
- Apresentação do Edital da I 

Mostra Paraíba aqui tem 
SUS no III Congresso 

Paraibano do Cosems- PB e 
IV Seminário Gilson 

Carvalho - 22 a 24 de Maio 
de 2019 

 

Reunião de 
planejamento 

Cosems 

Monitoramento e 
organização do processo 
de trabalho da equipe do 

Cosems 

Equipe Cosems 
Validação do 

Planejamento Estratégico 
do Cosems 

Partipação nas 
Conferências 
Municipais de 

Saúde 

Participação da equipe de 
consultoria na Conferência 

Municipal de Matinhas 
Consultoria 

Explanação sobre o Tema 
Central da Conferência 

Revisão do Material 
para Oficina do E 

agora Gestor 

Revisão do material 
elaborado pela assessoria 

para o projeto E agora 
Gestor 

Consultoria e 
Assessoria Técnica 

Material Revisado 

Construção da Linha 
do tempo para 

capítulo do Livro 30 
anos do COSEMS 

Elaboração de texto 
contendo a linha do 

tempo da história das 
políticas públicas de saúde 

no Brasil. 

Consultoria Texto Elaborado. 

ABRIL 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO 
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

Reuniões de 
alinhamento com 

equipe do COSEMS 

Alinhamento das ações do 
COSEMS com a Consultoria 

e contribuição nas 
oraganização das 

atividades do COSEMS. 

Consultoria e Equipe 
do COSEMS 

Reunião semanal realizada 

2ª Oficina do 
Projeto “E agora, 

Gestor?” 

Qualificar os gestores 
municipais de saúde para 

a execução de suas 
atribuições gestoras de 

forma segura e assertiva 

Equipe Cosems, 
gestores de saúde 

Oficina Realizada 

Revisão dos textos 
elaborado à partir 

das atas de 
reuniões das 

gestões do COSEMS 
(Década de 90). 

Elaboração do texto de 
resgate histórico do 

COSEMS 

Consultoria, 
Assessoria de 

Comunicação e 
Secretaria. 

Texto revisado 

Reunião Interna 
Equipe Cosems 

Monitoramento das ações 
desenvolvidas no Cosems 

e elaboração da 
programação do 

Congresso de Secretaria 
Municipais de Saúde da 

Paraíba 

Equipe Cosems e 
Consultoria 

Construção da proposta 
de programação do 

Congresso 

Assembleia 
Ordinária do 

Cosems 

Aprovação da Ata da 2ª 
Assembleia do COSEMS-

PB/2019 
Apresentação da Pauta da 
Reunião Extraordinária da 
CIB-PB de pactuação para 

execução das Cirurgias 
Eletivas de 2019 

Apresentação da minuta das 
portarias que trazem a nova 
modalidade de atendimento 
e financiamento da Atenção 

Básica 
Apresentação do Programa 
de Residência Médica e o 
provimento de Médicos 

 

Cosems, SES, UFPB e 
gestores municipais de 

Saúde e Consultoria 

Montagem do grupo 
bipartite para elaboração 
de proposta estadual de 

programação de expansão 
de residência médica e 
runião com o CRM par 

alinhar apoio do mesmo 
com a proposta 

Reunião 
Extraordinária da 

Comissão 
Intergestores 

Deliberar para pauta da 
CIB a pactuação de 
Cirurgias Eletivas 
referente a 2019 

Presdiente do Cosems, 
Presidente da CIB, 

gestores muncipais de 
saúde 

Aprovação da pactuação 
das cirurgias eletivas 



 

40 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO 
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

Bipartite - CIB 

Elaboração de 
material para 

bancas de avaliação 
da Mostra Paraíba 

Aqui tem SUS 

Elaborar material 
Orientador para as bancas 

de avalção 

Consultoria e 
Assessoria 

Material de orientação 
aos avaliadores elaborado. 

Elaboração e 
Revisão do Edital da 

Mostra Paraíba 
Aqui tem SUS 

Elaborar edital para 
inscrição da Mostra 

Paraíba Aqui tem SUS. 

Consultoria e 
Assessoria 

Edital Elaborado 

Mostra Paraíba 
Aqui tem SUS 

Promover a divulgação das 
experiências exitosas do 

SUS realizadas pelos 
municípios 

Cosems, SES, UFPB, 
gestores e técnicos 

municipais de saúde 

Apresentação de 82 
experiências exitosas e 

seleção dos 17 trabalhos 
que irão para a Mostra 
Brasil Aqui tem SUS, em 

Brasília 

 

5. ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA  

 
A Assessoria Jurídica tem como atividades primordiail participar e representar 

institucionalmente o COSEMS/PB, sempre que solicitado, em eventos, reuniões e em grupos técnicos 

de trabalho, que tenham por objetivo a discussão de assuntos jurídicos de interesse da entidade e de 

seus associados; defender judicial ou extrajudicialmente os interesses do COSEMS/PB, podendo 

ainda promover ações judiciais coletivas para a defesa de interesses de seus associados, 

independentemente de autorização específica em Assembleia Geral, bastando a autorização do 

COSEMS/PB; aferir, sempre que solicitado, a conformidade dos pareceres técnicos em relação ao 

enquadramento legal e infralegal dos atos jurídicos praticados pelo COSEMS/PB, tais como contratos, 

convênios e demais instrumentos congêneres, por meio de despachos ou, quando for o caso, da 

emissão de pareceres jurídicos; prestar assessoramento, sempre que demandado, às demais áreas 

do COSEMS/PB sobre assuntos de natureza jurídica; promover, no que lhe compete, a formulação, o 

intercâmbio e a divulgação de conhecimentos capazes de contribuir com o fortalecimento da gestão 

municipal de saúde; e elaborar informativo de legislação aplicável ao Sistema Único de Saúde. 

A Assessoria Jurídica esteve mobilizada para prestar assessoramento jurídico por meio de 
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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 COSEMS/PB – PERÍODO 
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2019 

ATIVIDADE OBJETIVO 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
RESULTADOS E 

ENCAMINHAMENTOS 

JANEIRO 

Orientação jurídica 
para Município 

Responder as demnadas 
solicitadas pelos gestores 
municipais da Paraíab 

Salgado de São Félix Orientação 
jurídica 
encaminhada ao 
gestor 

Orientação jurídica 
para Município 

Responder as demnadas 
solicitadas pelos gestores 
municipais da Paraíab 

Santa Lúzia Orientação 
jurídica 
encaminhada ao 
gestor 

Elaboração de 
Formulário de 
Diagnóstico da 

Judicialização na 
Paraíba 

Levantar quais as maiores 
necessidades dos gestores 
municipais de saúde 
quanto as demandas 
judiciais 

Apoiadoras, gestores Mais de 60 % dos 
municípios 
preencheram o 
formulário 

1ª Reunião 
Extraordinária da 

diretoria do 
Cosems 

Posicionamento do 
COSEMS-PB frente a 
situação da falta de 
repasse dos recursos das 
contrapartidas estaduais 
aos 
municípios da Paraíba. 

Equipe cosems e 
diretoria 

Marcada uma 
reunião com a 
secretaria de 
saúde do estado 

2ª Reunião 
Extraordinária da 

diretoria do 
Cosems 

Encaminhamentos dos 
pontos da Carta ao 
Governador enviada pelo 
COSEMS-PB no período 
eleitoral. 

Equipe cosems e 
diretoria 

Encaminhada 
carta para a CIB 

FEVEREIRO 

Reunião Equipe 
Cosems 

Construção do Seminário 
Administrativo  

Equipe Cosems Elaboração de 
metodologia e 
programação do 
seminário 

Assembleia 
Ordinária do 

Cosems 

Discutir sobre a seguinte 
pauta:  
-Aprovação da Ata da 5ª 
Assembleia do COSEMS-
PB/2018, 
-Relatoria da Câmara 

Equipe Cosems, 
Gestores Municipais 
de Saúde 

Enacminhar os ofícios 
referente as Demandas 
2018( Cirurgias 
Eletivas/Conferências de 
Saúde/Planejamento 
Regional Integrado/Saúde 
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Técnica da CIB-PB  
-Mostra de Experiências 
Exitosas – PB Aqui tem SUS  
-Apresentação de 
roteiro/instrutivo para as 
etapas municipais das 
Conferências de Saúde 
-Demandas 2018 e 
encaminhamentos: Cirurgias 
Eletivas/Conferências de 
Saúde/Planejamento 
Regional Integrado/Saúde 
Prisional/Manual do TFD, e  
INFORMES 
Agenda do COSEMS-PB 
2019,  Pesquisa sobre a 
judicialização na Paraíba, 
Minuta do Regimento 
Interno da CIR/CIB, Carta ao 
Governador – Pontos 
prioritários do COSEMS,  
Apresentação da Editora 
GRAFSET  
 

Prisional/Manual do TFD) 

1ª Reunião  
Ordinária da 

Comissão 
Intergestora 

Bipartite - CIB 

- Aprovação da Ata da 7a 
Reunião Ordinária da CIB de 
2018. 
- Deliberar sobre processos 
de: Calendário de Reuniões 
Ordinárias da Câmara 
Técnica e Comissão 
Intergestores Bipartite em 
2019; Plano de Contingência 
para as Arboviroses, a 
atualização de incrementos 
financeiros no Teto dos 
Procedimentos de 
Oncologia, o 
remanejamento dos 
procedimentos de consultas 
e exames especializados, 
proposta de construções e 
custeios de Academias da 
Saúde e o Plano Estadual de 
Educação Permanente em 
Saúde.  
 

Presidente do 
Cosems, Presidente 
da CIB e Gestores 
municipais de saúde  

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

Orientação jurídica 
para Município 

Responder as demandas 
solicitadas pelos gestores 
municipais da Paraíab 

Município de 
Borboremaa 

Orinetação jurídica 
encaminhado ao gestor 

Orientação jurídica 
para Município 

Responder as demnadas 
solicitadas pelos gestores 
municipais da Paraíab 

Município de Capim Orinetação jurídica 
encaminhado ao gestor 
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Orientação jurídica 
para Município 

Responder as demandas 
solicitadas pelos gestores 
municipais da Paraíab 

Município de São José 
do Sabugi 

Orinetação jurídica 
encaminhado ao gestor 

Reunião do 
Conselho Fiscal 

Aprovação das Contas do 3 
quadrimestre do Cosems 

Membros do 
Conselho Fiscal, 
Contador, Jurídico e 
secretária executiva 

Contas aprovadas 

Seminário 
Administrativo - 

Cosems 

Analisar e discutir o 
planejamento do Cosems 
para aprimoramento do 
processo de trabalho da 
instituição 

Equipe Cosems e 
apoadoras 

Construção do mapa 
estratégico do Cosems 

Atualização do 
Estatuto e 

Regimento do 
Cosems 

Alteração do Estatuto e 
Regimento 

Equipe Cosems Em andamento 

Elaboração de 
material para a 

oficina do Projeto 
“E agora, Gestor?” 

Elaborar material escrito 
para encaminhar aos 
gestores 

Assessoria jurídica Material elaborado 

1ª Oficina do 
Projeto “E agora, 

Gestor?” 

Capacitar os gestores 
municipais de saúde para a 
execução de suas 
atribuições gestoras de 
forma segura e assertiva 

Equipe Cosems, 
gestores de saúde 

Gestores qualificados 

Oficina de 
Preparação para a 
Mostra Brasil Aqui 

tem SUS 

Incentivar e orientar os 
gestores e trabalhadores 
de saúde na construção 
dos trabalhos para a 
Mostra Paraíba Aqui tem 
SUS 

CONASEMS, Cosems e 
trabalhadores de 
saúde 

Orientações para a 
construção de trabalhos 
qualificados e gestores e 
técnicos motivados a 
apreentarem suas 
experiências na Mostra 

MARÇO 

Orientação jurídica 
para Município 

Responder as demandas 
solicitadas pelos gestores 
municipais da Paraíab 

Município de Ibiara Orinetação jurídica 
encaminhado ao gestor 

Assembleia do 
Cosems 

- Aprovação da Ata da 1ª 
Assembleia do COSEMS-
PB/2019  
- Apresentação da Relatoria 
da Câmara Técnica 
(CT)/Pauta da CIB-PB  
- Apresentação do 
Panorama dos municípios 
que enviaram a lista dos 
pacientes de Glaucoma ao 
COSEMS-PB  
- Apresentação do 
Documento Guia para 
construção do Plano 
Macrorregional de  
- Apresentação das 
orientações sobre 

Cosems e gestores 
municipais de saúde 

Apresentação dos pontos 
de pautas e informes  aos 
gestores 
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imunização e sífilis  na 
Atenção Básica e SAMU 
Apresentação do Painel 
“Paraíba aqui tem SUS” - 
Experiência exitosa da SMS 
de São Bento-PB  
- Apresentação do Edital da I 
Mostra Paraíba aqui tem 
SUS no III Congresso 
Paraibano do Cosems- PB e 
IV Seminário Gilson 
Carvalho - 22 a 24 de Maio 
de 2019  
 

Reunião Ordinária 
da Comissão 
Intergestores 
Bipartite - CIB 

Deliberar para aprovação os 
processo de :  
remanejamento dos 
procedimentos hospitalares 
de obstetrícia cirúrgica e 
clinica,  Documento Guia 
para Operacionalização do 
Processo de Planejamento 
Regional Integrado no 
Estado, a atualização de 
Incremento Financeiro no 
Teto dos Procedimentos de 
Oncologia no Estado da 
Paraíba a pactuação das 
ações e metas estabelecidas 
para serem desenvolvidas 
pela Organização para 
Procura de Órgãos do 
Estado – OPO, a ampliação 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - SAMU 
192, a habilitação da 
Unidade de Acolhimento 
Infantojuvenil, o 
credenciamento de 02 
(duas) Equipes de Saúde 
Bucal, modalidade I, o 
credenciamento de 01 
(uma) Equipe NASF-AB, 
modalidade III, a proposta 
de construção de Academia 
de Saúde.  
 

Cosems, SES e 
gestores municipais 
de saúde 

Pontos de pauta 
aprovados 

Orientação jurídica 
para Município 

Responder as demandas 
solicitadas pelos gestores 
municipais da Paraíab 

Município de Areia Orientação jurídica 
encaminhado ao gestor 

Reunião de 
planejamento 

Cosems 

Monitoramento e 
organização do processo 
de trabalho da equipe do 

Equipe Cosems Validação do 
planejamento do Cosems 
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Cosems 

Video Conferência 
da Pós de Direito 

sanitário 

Orientação a cerca da 
eleboração do edital para a 
Pós de Direito sanitário 

Jurídico dos Cosems e 
Conasens 

Orientações recebidas 
para elaborar o edital 

Elaboração do 
Edital da Pós 
graduação de 

Direito Sanitário 

Edital elaborado Jurídico do Cosems Edital elaborado 
edivulgado 

Elaboraçao de TR 
de Hospedagem 

para o Congresso 
do Conases 

Contratação de hotel para 
o congresso nacional 

Jurídico do cosems/ 
secretária executiva 

Tr firmado com a 
assinatura do contrato 

Elaboraçao de TR 
de Hospedagem 

para o Congresso 
Estadual do 

Cosems a ser 
realizado em 

agosto 

Contratação de hotel para 
o congresso estadual 

Jurídico do cosems/ 
secretária executiva 

TR firmado com a 
assinatura do contrato 

Reunião Interna 
Equipe Cosems 

Acompanhamento das 
demandas semanais 

Equipe Cosems Organização das 
atividades do Cosems e 
retorno qualificado das 
demandas  

ABRIL 

Orientação jurídica 
para Município 

Responder as demandas 
solicitadas pelos gestores 
municipais da Paraíab 

Município de Bonito 
de Santa Fé 

Orientação jurídica 
encaminhado ao gestor 

2ª Oficina do 
Projeto “E agora, 

Gestor?” 

Qualificar os gestores 
municipais de saúde para a 
execução de suas 
atribuições gestoras de 
forma segura e assertiva 

Equipe Cosems, 
gestores de saúde 

Gestores qualificados 

Reunião Interna 
Equipe Cosems 

Monitoramento das ações 
desenvolvidas no Cosems e 
elaboração da 
programação do Congresso 
de Secretaria Municipais 
de Saúde da Paraíba 

Equipe Cosems Construção da proposta 
de programação do 
Congresso  

Assembleia 
Ordinária do 

Cosems 

Aprovação da Ata da 2ª 
Assembleia do COSEMS-
PB/2019  
Apresentação da Pauta da 
Reunião Extraordinária da 
CIB-PB de pactuação para 
execução das Cirurgias 
Eletivas de 2019  
Apresentação da minuta das 
portarias que trazem a nova 
modalidade de atendimento 
e financiamento da Atenção 

Cosems, SES, UFPB e 
gestores municipais 
de Saúde 

Montagem do grupo 
bipartite para elaboração 
de proposta estadual de 
programação de expansão 
de residência médica e 
reunião com o CRM para 
alinhar apoio do mesmo 
com a proposta. 
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Básica.  
Apresentação do Programa 
de Residência Médica e o 
provimento de Médicos  
 

Reunião 
Extraordinária da 

CIB 

Deliberar para pauta da CIB 
a pactuação de Cirurgias 
Eletivas referente a 2019 

Presdiente do 
Cosems, Presidente 
da CIB, gestores 
muncipais de saúde 

Aprovação da pactuação 
das cirurgias eletivas 

Elaboração do 
trabalho 

“Diagnóstico da 
judicialização da 

Saúde nos 
Municipios da 

paraíba” 

Apresentar o resultado da 
pesquisa 

Jurídico/ presidente 
do Cosems 

Trabalho Elaborado 

Conferência 
Municipal do 
Município de 

Cabedelo 

Representar o Cosems na 
mesa de abertura da 
Conferência 

Jurídico Participação do Cosems 

Mostra Paraíba 
Aqui tem SUS 

Promover a divulgação das 
experiências exitosas do 
SUS realizadas pelos 
municípios 

Cosems, SES, UFPB, 
gestores e técnicos 
municipais de saúde 

Apresentação de 82 
experiências exitosas e 
seleção dos 17 trabalhos 
que irão para a Mostra 
Brasil Aqui tem SUS, em 
Brasília 

Reunião da 
Câmara Técnica da 

CIB 

Deliberar para pauta da CIB 
os seguintes processos: 
Habilitação, credeciamento 
e qualificaçao de diversos 
serviços de saúde, 
remnejamento de 
procedimentos, vistoria 
técnica nos serviços de 
residência terapeutica,  

SES Cosems Pontos de pauta 
deliberados e 
encaminhados para a CIB 

Congresso Norte e 
Nordeste de 
Secretarias 

Municipais de 
Saúde 

Participação da equipe do 
Cosems como forma de 
qualificação no congresso 
em Fortaleza  

Equipe Cosems  Apresentação de 03 
experiencias exitosas 
desenvolvidas pelo 
Cosems, sendo 01 
premiada como melhor 
experiência desenvolvida 
no Estado.  

 
 

6. ATIVIDADES DO PROJETO REDE COLABORATIVA PARA O FORTALECIMENTO 
DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 

 

O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, em parceria com o 
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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. 

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 assim distribuídas nas 3 

macrorregiões de saúde do estado:  

 

Coordenador estadual 

Anderson Sales Dias 

 

1ª Macrorregião de Saúde 

 

Apoiadora Regional: Michelle Targino Fernandes Ribeiro  

1ª Região de Saúde - Mata Atlântica 

14ª Região de Saúde - Vale do Mamanguape  

 

Apoiadora Regional:  Harlanne Herculano Marinho 

2ª Região de Saúde - Piemonte da Borborema  

12ª Região de Saúde - Vale do Paraíba 

 

2ª Macrorregião de Saúde  

 

Apoiadora Regional: Maria Lúcia Leal Cabral 

4ª Região de Saúde - Curimataú e Seridó Paraibano  
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5ª Região de Saúde - Cariri Ocidental 

 

Apoiadora Regional:  Nara Pollyanna Damaceno Nunes  

3ª Região - Renascer do Brejo 

15ª Região de Saúde - Cariri Oriental  

16ª Região de Saúde – Borborema 

 

3ª Macrorregião de Saúde  

 

Apoiadora Regional: 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 

 

Apoiadora Regional: 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 no 1º Quadrimestre de 2019, 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; 

• Compartilhamento de legislação, normas, projetos e demais assuntos relevantes para 

os municípios, em tempo oportuno; 

• Participação em Conferências Municipais de Saúde, como Conferencistas e/ou 
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moderadoras dos eixos temáticos;   

• Participação no Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde; 

• Participação no Seminário Administrativo do Cosems; 

• 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. 

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 
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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. 

7. ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  

 

O COSEMS-PB tem desenvolvido um papel de suma importância no que diz respeito ao 

fortalecimento do SUS como um todo e das Secretarias Municipais de Saúde dentro de suas 

particularidades.  São incontáveis os avanços que a saúde da Paraíba teve ao longo destes últimos 

anos através da atuação do COSEMS-PB, sejam eles através de demandas federais como estaduais. 

Desde 2015, a Top Mídia Comunicação é a empresa responsável pelo gerenciamento de 

mídias sociais do COSEMS-PB, 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.  

Durante o 1º quadrimestre de 2019, as principais ações da Assessoria de Comunicação, 

sempre com a cobertura ou com o acompanhamento e gerenciamento da Top Mídia, no COSEMS-PB 

pode-se destacar abaixo: 

 

AÇÃO ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

GERENCIAMENTO DAS 
REDES SOCIAIS 

Produção de conteúdo, 
monitoramento e 
gerenciamento das redes 
sociais do COSEMS-PB. 

TOP MÍDIA 

PRODUÇÃO DE 
VÍDEOS 

Produção do conteúdo 
audiovisual nos eventos 
realizados pelo COSEMS-
PB. 

TOP MÍDIA 

PRODUÇÃO DE PEÇAS 
PUBLICITÁRIAS 

Criação, planejamento e 
elaboração de peças 
publicitárias que foram 
divulgadas nas mídias 
digitais do COSEMS-PB. 

TOP MÍDIA 

COBERTURA 
FOTOGRÁFICA 

Cobertura fotográfica de 
todas os eventos 

TOP MÍDIA 
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AÇÃO ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

realizados pelo COSEMS-
PB e publicado 
posteriormente nas redes 
sociais. 

GERENCIAMENTO DO WEB 
SITE 

Criação, execução e 
monitoramento de todos 
os processos da 
manutenção e atualização 
do site do Cosems. 

TOP MÍDIA 

SUS NOS 
MUNICÍPIOS 

Divulgação das ações e 
campanhas realizadas 
pelos municípios 

TOP MÍDIA 

BOLETIM 
SEMANAL 

Resumo semanal das 
publicações realizadas 
pelo COSEMS-PB, e 
divulgadas no site. 

TOP MÍDIA 

MATÉRIAS 
JORNALÍSTICAS 

Produção de matérias 
acerca de todas as 
atividades, publicações e 
ações realizadas pelo 
COSEMS-PB. 

TOP MÍDIA 

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO 

Coordenação, 
acompanhamento e 
supervisão de todas as 
atividades que são 
relacionadas a 
comunicação. 

TOP MÍDIA 

RESGATE 
HISTÓRICO 

Processo de resgate 
histórico do COSEMS-PB. 

TOP MÍDIA 

 

É este o Relatório de Atividades do 1º quadrimestre de 2019 do COSEMS-PB, referente aos 

meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019. 

 
 

João Pessoa, 19 de junho de 2019. 

 

 


