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1. Introdução 
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba – Cosems-PB fundado em 03 de junho de 1988 se constitui em importante espaço 

político no processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS), na medida em que representa e defende interesses loco-regionais de saúde 

onde ocorrem pactuações e projetos em disputa e, ganha legitimidade como força política capaz de agregação e representação do conjunto de todas 

as secretarias municipais de saúde nos 223 municípios da Paraíba. 

O Cosems-PB é uma entidade sem fim lucrativo, com objetivo de representar os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Paraíba, junto 

às instâncias institucionais do SUS. É através do COSEMS que o Gestor Municipal garante espaço e poder de decisão perante o Conselho Estadual de 

Saúde (CES) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

Ao lado das ações políticas institucionais, o Cosems-PB oferece uma série de atividades e serviços dentre os quais o mais importante é 

atualização constante do Gestor Municipal de Saúde sobre todos os assuntos deliberados pelas instâncias do SUS, bem como, o acompanhamento de 

projetos que representem recursos financeiros para os Municípios. 

Desse modo, o art. 1º do Estatuto do Cosems-PB, diz que “O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS/PB 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”. Completando o art. 2º que “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 art. 2º do referido Estatuto,  

“Para a consecução de suas finalidades o Cosems-PB se propõe a: 
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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 intercâmbio de informações.” 

 

De acordo com o art. 10 do Capítulo I do Estatuto do Cosems-PB, 

“São instâncias deliberativas e colegiadas do Cosems-PB: 

I - A Assembleia Geral;  

II - A Diretoria Executiva;  
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III - A Representação Macrorregional; 

IV - O Conselho Fiscal.” 

 

Assim, vale destacar o papel da Diretoria Executiva quando no art. 18: 

 “A Diretoria Executiva é órgão de direção e de administração superior a quem 

compete à supervisão e a administração do Cosems-PB, sendo constituída pelos 

seguintes membros: 

I - Presidente;  

II - Vice-presidente;  

III - Diretoria de Finanças;  

IV - Diretoria de Gestão e Planejamento;  

V - Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; 

VI - Diretoria de Regionalização em Saúde;  

VII - Diretoria de Atenção à Saúde; 

VIII - Diretoria de Vigilância em Saúde.” 

 

Dessa forma, a Diretoria Executiva do Cosems-PB no o artigo 27: 

“compete a Diretoria Executiva:  

I - Executar as deliberações da Assembleia Geral; 
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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 
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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 a título de Contribuição de 

Representação Institucional, observando os termos deste Regulamento Interno; 

2.2.3 Zelar pelo correto uso dos recursos obedecendo à legislação vigente, às 

normas estabelecidas em seus respectivos Estatutos, Regimentos e Regulamentos, 

assim como aos regramentos de aplicação contábeis, observando os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

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 presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo Cosems-PB no 1º quadrimestre de 2020, compreendendo o período de 

janeiro a abril de 2020, 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 financeiros da contribuição de representação institucional do referido quadrimestre de 2020, 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 remotamente via videoconferência pelo Google Meets pelo link https://meet.google.com/qpr-znyp-taw?authuser=1 em 18 de junho de 

2020, devido a pandemia da COVID-19, na qual consta em Ata, com a presença virtual dos membros do Conselho Fiscal, o Contador, a Secretária 

Executiva e a Assessora Jurídica do Cosems-PB.  
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2. Mapa estratégico do Cosems-PB 
 

O Cosems-PB construiu em 2019 como parte da etapa do Planejamento o seu Mapa Estratégico, esta ferramenta possibilitou estabelecer 

visualmente a missão, a visão de futuro, os valores, as prioridades, os projetos estratégicos e os resultados esperados. 

O Mapa possibilitou 

portanto, nortear um Plano 

de Ação Institucional factível 

considerando o contexto 

atual da Saúde do Estado da 

Paraíba.  
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3. Atividades  

3.1. Atividades da Presidência, Diretoria e Secretaria Executiva (administrativo, financeiro e contábil) 

A Presidente do Cosems-PB cumpre uma agenda semanal na 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 Vice-Presidente e demais membros da Diretoria do Cosems-PB.  

Além disso, a Presidente Soraya Galdino está como Diretora Titular 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 Regionalização do 

Conasems.  

Em janeiro de 2020, a Equipe Técnica, Consultoria e Projeto da Rede Colaborativa se reuniram para avaliar e consolidar os produtos do II 

Seminário Administrativo para avaliar as ações realizadas durante o ano de 2019 e planejar as ações para 2020-2021. Foi discutido também o Plano 

de Ação da Diretoria; o Projeto FortaleCIR; o termo de Parceria IdeiaSUS/FioCruz e UFPB, a criação do Comitê de Ética, Conduta e Planejamento do 

Cosems-PB para este ano, subsidiando a elaboração do Plano de Ação do Cosems-PB 2020-2021.  
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Pensando a importância do planejamento, o COSEMS estimulou as SMS a realizar o seu planejamento e cronograma de atividades para 2020, 

como foi realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Curral de Cima que abordou uma discussão interna e montagem de apresentação e de 

cronograma de ações e atividades do primeiro semestre de 2020, considerando também o planejamento das coordenações e ontem com as unidades 

de saúde. Além de avaliar as atividades executadas de janeiro a dezembro de 2019. 

Durante o 1º quadrimestre de 2020, nas reuniões de Diretoria foram abordados os seguintes temas: vacância da Diretoria; Grupos de Trabalho 

Permanentes da CT/CIB; Câmara Técnica; pauta da CIB; Assistência Farmacêutica, encaminhamentos dos Grupos de Trabalho, Comissões e 

Webconferências; orientações sobre o Novo Modelo de Financiamento de APS; contrapartidas estaduais; critérios para rateio de cirurgias eletivas; 

SARGSUS; curso de Especialização em Vigilância de Saúde e Boletim Epidemiológico sobre o Coronavírus. 

Nesse quadrimestre, o Cosems-PB convocou e realizou 02 (duas) Assembleias Ordinárias com a presença de pelo menos 80 (oitenta) gestores 

e realizou 03 (três) Reuniões da Diretoria, sendo 01 (uma) Ordinária presencial e 02 (duas) remotas, via web, junto com a SES e Presidentes de CIRs e 

01 (uma) Reunião do Conselho Fiscal. 

Nas Assembleias do COSEMS, destacando a importância da presença de em média 80 (oitenta) gestores municipais de saúde para o 

fortalecimento da Saúde na Paraíba, abordando as seguintes pautas: deliberar a aprovação das Atas; a retificação do endereço da sede do Cosems-PB 

para fins administrativo; a execução do Projeto FortaleCIR; os Resultados da Avaliação da Gestão do Cosems-PB 2019 e Planejamento 2020-2021; 

apresentação dos fluxos para cirurgias; pós-pauta da Câmara Técnica da CIB e Pauta da CIB; encaminhamentos de alguns pontos como dos Grupos de 

Trabalho e Comissões; orientações sobre Novo Modelo de Financiamento da APS – site do COSEMS; Assistência Farmacêutica Básica; contrapartidas 

estaduais; fluxos de cirurgias eletivas no Estado; curso de Especialização em Vigilância em Saúde; Projeto Rede Colaborativa – Oficinas APS nas SMS 

pelos Apoiadores e o Termo de Parceria IdeiaSUS/Fiocruz e UFPB; panorama sobre a situação de cada município paraibano e as orientações sobre o 

programa Previne Brasil; prestação de contas do 3º quadrimestre e anual de 2019 do Cosems-PB ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (Conasems); situação do Coronavírus na Paraíba; papel do COSEMS e dos gestores na construção do SUS e de articular com os prefeitos;.  
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O Cosems-PB, em parceria com a Friocruz e a UFPB realizaram Oficina sobre o IdeiaSUS - Dialogando e Construindo para a Sistematização de 

Práticas em Saúde – IdeiaSUS, na sede do COSEMS, com discussões sobre o “Processo de Sistematização: Apresentações Práticas Municipais” com 

experiência de oficinas nos municípios de Santa Luzia, Tenório, Barra de Santa, Queimadas, Esperança, Rio Tinto, João Pessoa e Campina Grande, 

além da experiência do Projeto de Oficinas E agora, Gestor? implantado pelo Cosems-PB. A programação teve continuidade com momentos de 

comentários de debates, trabalhos em grupo e apresentação sobre Sistematização de Práticas, finalizando com a avaliação geral e encaminhamentos. 

O evento tem o objetivo de construir um processo reflexivo sobre a sistematização de práticas e definir as bases, o processo, a metodologia e os 

instrumentos de sistematização. Contamos com a participação de pessoas vinculadas às experiências, apoiadores e colaboradores do Cosems-PB. De 

modo que as 09 (nove) experiências selecionadas estão sendo acompanhadas por meio da Curadoria em Saúde, junto a UFPB.  

A equipe técnica do Cosems-PB participou de diversos eventos e reuniões técnicas, representando a instituição. Dentre os quais, a Assessora 

Jurídica do Cosems-PB, participou da 2º Oficina do Grupo de Trabalho de Direito Sanitário do Conasems (GTDS), evento realizado pelo Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A oficina tem o objetivo de realizar o planejamento das atividades do GTDS para o ano 

corrente, apresentar e discutir o projeto “Judicialização da saúde nos municípios: como responder e prevenir” que será desenvolvido pelo Conasems 

no ano de 2020, além da ampliação da composição do grupo, com a participação de representantes dos COSEMS e de Secretarias Municipais de 

Saúde das capitais e outros municípios. 

A assessoria técnica do Cosems-PB, participou do Curso de Especialização em Informática em Saúde, desenvolvido em parceria com a 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS), e o Hospital Sírio-Libanês 

(HSL), proveniente do projeto de apoio PROADI-SUS. O curso terá duração de um ano, com aulas presenciais mensais, e tem como objetivo 

aprofundar o conhecimento dos alunos na área da gestão da informação em saúde, com vistas a ampliar o acesso à informação e qualificar os dados 

em saúde.  

A Presidente do Cosems-PB e os Apoiadores do Projeto Rede Colaborativa participaram da Oficina Nacional de Apoio à Implantação do Novo 

Modelo de Financiamento Federal da Atenção Primária à Saúde. A oficina foi promovida pela Secretaria de Atenção Primaria à Saúde - SAPS/MS, com 

a participação do Conasems, Presidentes de COSEMS, coordenadores e apoiadores do Projeto Rede Colaborativa e teve como foco principal discutir a 
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Portaria n. 2979/19 e seus desdobramentos, a fim de aprofundar o entendimento sobre o novo financiamento da APS e qualificar os apoiadores para 

melhor apoiar os gestores municipais paraibanos nesse momento de transição de modelos.  

A Presidente do Cosems-PB participou de reuniões da diretoria do Conasems e da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) com apresentação 

do Secretário Nacional de Vigilância em Saúde para tratar do novo coronavírus.  

A Diretoria do Cosems-PB participou de diversas reuniões, cursos e eventos técnicos como o 5º Encontro de Mesas Diretoras dos Conselhos 

Estaduais de Saúde do Nordeste, apresentando sobre “Análise e Avaliação da EC29 e PEC95” e “Ações do COSEMS e a relação com o controle social”. 

Explanou as mais recentes emendas Constitucionais, sobretudo sobre as perdas recentes de recursos e a preocupação com o zelo e economicidade 

em saúde. Faz-se cada vez mais importante que as gestões municipais se tornem ainda mais capacitadas.  

A Diretoria do Cosems-PB participa do curso de Especialização em Vigilância em Saúde, realizado pela Sociedade Beneficente de Senhoras do 

Sírio Libanês em parceria com a Secretaria do Estado da Saúde da Paraíba e o Cosems-PB, no Centro Formador de Recursos Humanos da Paraíba 

(CEFOR). Esta especialização em Vigilância em Saúde (VS) vem oportunizar a equipe da VS dos municípios a obterem uma reflexão coletiva, raciocínio 

epidemiológico para subsidiar a gestão na tomada de decisões, utilizando as ferramentas disponíveis da VS com intervenções oportunas no controle 

de riscos e agravos na condição de saúde da população.  

A Diretoria do Cosems-PB também participou da abertura Oficial do Mês de Luta conta a Hanseníase – Janeiro Roxo, promovido pela 

Secretaria Estadual de Saúde com o lançamento de uma nota técnica conjunta com a assinatura dos representantes de instituições como o COSEMS, 

o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, entre outros. 

No 1º quadrimestre de 2020, o Cosems-PB com a participação da Presidente, Diretoria e a equipe técnica do conselho, em parceria com a 

Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba (SES-PB) por meio dos gerentes e técnicos das áreas de planejamento, de regulação e da CIB implantou e 

realizou 07 (sete) Oficinas do Projeto FortaleCIR com gestores da 7ª CIR (78% de adesão), 10ª CIR (89% de adesão), 9ª CIR (100% de adesão), 13ª CIR 

(100% de adesão), 8ª CIR (90% de adesão), 11ª CIR (86%), 2ª CIR (87,4% de adesão) e 14ª CIR (100% de adesão).  
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De acordo com a presidente do Cosems-PB, essa 1ª Oficina tem o objetivo de sensibilizar os gestores municipais e demais atores da CIR sobre 

a importância do processo governança e regionalização na saúde para a implantação e a adesão do Projeto FortaleCIR nas 16 (dezesseis) regiões de 

saúde da Paraíba, com a participação de prefeitos e secretários municipais de saúde e reforçar nos gestores municipais e demais atores da CIR, a 

importância do processo governança e regionalização na saúde e adesão do Projeto FortaleCIR.  

A pauta da oficina contempla exposição dialogada sobre as seguintes temáticas: processo de regionalização no SUS e no estado da Paraíba 

pelo Cosems-PB; discussão das potencialidades e desafios para o processo de regionalização na Paraíba pela SES-PB; aplicação do questionário com 

os gestores para identificação das principais demandas das SMS e CIRs, além de debates e assinatura do Termo de Adesão e Pactuação ao Projeto 

FortaleCIR e pactuação das atividades de concentração e de dispersão do Projeto FortaleCIR, entre outros pontos que serão tratados igualmente em 

todos os municípios. 

Em seus pronunciamentos, os prefeitos enfatizaram a importância do evento em busca de conhecimento e orientação junto ao COSEMS e a 

SES e sobre o que se pode e como deve ser aplicar os recursos de saúde para cumprir as diretrizes da política pública de saúde, além de debater 

alguns detalhes e peculiaridades da complexidade que compreende a gestão pública de saúde. Destacaram que este momento em que o COSEMS e a 

SES visitam os municípios é fundamental para conhecer e se sensibilizar quanto as dificuldades que enfrentam na atenção à saúde nessa região de 

saúde.  

Para os secretários municipais de saúde, o projeto fortalece a gestão municipal, para melhorar o atendimento à população. O FortaleCIR é 

uma extraordinária ação do COSEMS que vai possibilitar enormes melhorias para os gestores. Agradeceram pela sensibilização de conhecer os 

territórios das CIRs em cada Região de Saúde da Paraíba, um momento oportuno para conhecimento das necessidades locais e realização de 

comprometimento com as responsabilidades assumidas à nossa saúde. Fortalecer enquanto região é preciso. 

De acordo os Presidentes das Comissões Intergestores Regionais (CIR), a importância dessa reunião está na necessidade de que os prefeitos e 

secretários entendam a força que uma região de saúde possa ter frente as demandas comuns e particulares de nossos municípios, trocar experiências 

e buscar soluções para proporcionar uma melhor assistência aos nossos usuários. O Projeto FortaleCIR vem como uma ferramenta importantíssima 
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para melhorar, identificar e gerenciar essas demandas, como também para pleitear conquistas permanentes para nossa região, através da nossa CIR e 

da nossa Câmara Técnica. Agradeceram ao Cosems-PB, a SES, a Gerência Regional de Saúde e a todos os envolvidos nesse Projeto pioneiro no Brasil 

pela visão de promover uma regionalização da saúde, além do fortalecimento e reconhecimento dos avanços que os municípios menores também 

possuem. 

O gerente de Planejamento e Gestão destacou que “A SES, como coordenadora do processo de regionalização em nosso Estado não poderia 

deixar de ser parceiro do COSEMS no projeto FortaleCIR, que é uma iniciativa pioneira em nível nacional, sendo fundamental para o fortalecimento 

das políticas públicas de saúde em nosso Estado”.  

A Secretária Executiva da SES-PB ressaltou que é de extrema importância pra fortalecer o processo de regionalização no âmbito estadual. “A 

gerência de planejamento está acompanhando todas as agendas do FortaleCIR para que nesse espaço sejam dialogadas situações do que precisa 

fortalecer nas regiões de saúde”.  

Conforme nosso Diretor de Gestão e Planejamento, o FortaleCIR é inovador porque visa capacitar os técnicos e gestores da região de saúde 

para que eles consigam operacionalizar toda a legislação dentro do arcabouço legal que rege o SUS, as diretrizes para que o trabalho realmente flua e 

que a região de saúde avance em serviços e ações. “O Projeto FortaleCIR não é uma atividade-fim, que vise o atendimento, mas que vai promover 

uma melhor capacidade técnica dos gestores para revisar os seus processos de trabalho, as pactuações e as agendas entre os municípios. É possível, 

por exemplo, que um gestor ao constatar em algum município da região prejuízo para uma determinada atividade com outra região, possa fazer uma 

nova pactuação, tanto para trazer recurso quanto para direcionar recurso, contanto que melhore o atendimento a nossa população.” 

O Cosems-PB como um importante espaço político no processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS), na medida em que 

representa e defende interesses loco regionais de saúde onde ocorrem pactuações e projetos em disputa e, ganha legitimidade como força política 

capaz de agregação e representação do conjunto de todas as secretarias municipais de saúde nos 223 municípios da Paraíba. Dessa forma, o Cosems-

PB fez apelo para que profissionais de saúde atuem de forma humanizada e não penalizem a população, pois recebe relatos de gestores de vários 

municípios da Paraíba que mostram o descaso de alguns profissionais da área de saúde no atendimento à população nos serviços públicos que são 
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referência no Estado, nos âmbitos municipais, estaduais e federais. Indiferentes às dificuldades de pacientes que chegam a percorrer até 500 

quilômetros para chegar à capital, cirurgias e procedimentos que são marcados com bastante dificuldade, chegam a ser desmarcados em cima da 

hora. 

Pensando na qualificação e atualização dos COSEMS, assessoria técnica da instituição e os apoiadores da Rede Colaborativa oferecerem in 

loco, todo suporte necessário aos gestores municipais de saúde na implantação e discussão sobre o novo financiamento da Atenção Primária à Saúde 

na Paraíba, à luz da Portaria N. 2979 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil. Por meio da solicitação dos gestores via ofício, 

mais de 50 municípios foram contemplados em 2 meses. Isso é mais uma demonstração da credibilidade e reconhecimento da instituição COSEMS 

pelos gestores municipais, por todo trabalho que vem desenvolvendo com foco no fortalecimento da saúde nos municípios paraibanos.  

A temática também foi pauta principal da Assembleia Ordinária de Janeiro, de reuniões de Diretoria do COSEMS, como também pontos de 

pautas explanadas pelos apoiadores nas reuniões ordinárias das Comissões Intergestores Regionais – CIRs.  

O Programa Previne Brasil e seus desdobramentos foi inserido na programação das oficinas do Projeto E Agora, Gestor?, projeto este 

executado pelo COSEMS na perspectiva de qualificar e ampliar a compreensão dos novos gestores de saúde quanto ao seu papel no SUS, abordando 

conteúdos voltados para o processo de trabalho dos gestores municipais ajudando-os a tomar decisões de forma assertiva e nortear suas atribuições 

conforme rege as normas do SUS.  

Nesse 1º quadrimestre de 2020, o Cosems-PB realizou 02 (duas) Oficinas do E agora, Gestor? com objetivo dos gestores esclarecerem dúvidas 

e receberam informações sobre temas relevantes às práticas da gestão dos secretários municipais de saúde.  

Para dar apoio à Comissão Intergestores Regional - CIR, o Cosems-PB participou de reunião das CIRS, junto a técnicos da SES-PB para apoiar e 

debater temas importantes, como a Regulação, o Financiamento da Atenção Primária, o calendário de reuniões do ano e o Regimento interno da CIR. 

Na parte administrativo e financeira, o Cosems-PB O Cosems-PB vem contratando pela terceira vez os serviços de auditoria externa com a 

MRP Auditoria Externa Auditores Independentes S/SA para execução do serviço de auditoria das demonstrações contábeis, balanço patrimonial e 
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controles internos, considerando a Resolução CFC N. 1.409/2012 e as orientações da Deliberação Conares 002/2018 que aprova o Regulamento para 

Prestação de Contas dos COSEMS ao Conasems referente aos recursos oriundos da contribuição de representação institucional, a fim de permitir 

maior conformidade e segurança na tomada de decisões e objetivando refletir as necessidades, os objetivos e política institucional do Cosems-PB. 

De acordo com a apresentação do auditor Ricardo Passos, os relatórios de Opinião e de Melhoria de Controle Interno referente a 2019 do 

Cosems-PB, “houve um aprimoramento relevante em relação ao último ano mostrando o empenho de todos em seguir o padrão recomendado e já 

estabelecido dentro da entidade, o que caminha para um parecer da auditoria apenas de recomendações em continuar seguindo as práticas em 

busca de cada vez mais melhorar e aperfeiçoar a gestão e processos de e assim não sendo necessário apresentação de ressalvas dentro do relatório”. 

Para a diretoria do Cosems-PB a avaliação comprova o compromisso da gestão do Conselho em fazer cumprir a missão, visão e valores do 

conselho dentro da ética, transparência e compromisso com os recursos públicos. 

Dessa forma, as demonstrações contábeis, a prestação de contas e o Relatório Quadrimestral e Anual de Gestão do Cosems-PB e relatório de 

atividades referentes ao 3º quadrimestre de 2019 e a do ano de 2019 foram apresentadas na primeira reunião do Conselho Fiscal do Cosems-PB em 

fevereiro de 2020 e teve parecer favorável para ambos, por representar adequadamente, sob todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira do Cosems-PB. O resultado das operações e mutações, de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos também foram 

avaliadas em acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

O início do ano de 2020 foi marcado pelo surgimento do Coronavírus – COVID-19 e o Cosems-PB vem acompanhando todas as normativas, 

orientações e demandas nacionais, estadual e municipais sobre o COVID-19, junto aos Planos de Contingência do Estado e dos Municípios da Paraíba.  

A pandemia do novo coronavírus alterou as rotinas de saúde de todos os municípios no país e antes mesmo do primeiro caso ser confirmado 

na Brasil, o Cosems-PB em consonância com o Conasems, já vinha divulgando as notas informativas, legislação, orientações, esclarecimentos e 

documentos publicados pelo Ministério da Saúde sobre a Covid-19, também construiu Notas técnicas, orientativas, modelo de plano de contingência 

a fim de nortear os gestores em suas decisões dentro dos municípios, material esse que se encontra disponível em nossa página para pesquisa e 

aprendizado de todos. 
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Após os registros dos primeiros casos e a decisão de antecipar a campanha de vacinação contra a influenza o Cosems-PB também reforçou a 

importância da ação pelos municípios, como forma de diminuir a quantidade de pessoas com síndrome gripal e auxiliar os profissionais de saúde a 

descartarem influenza na triagem de casos para o coronavírus. 

Assim, desde a 1ª Reunião Ordinária da CIB, na ocasião a Presidente do COSEMS fez um apelo a Secretaria de Estado da Saúde, no tocante a 

divulgação de informações do Coronavírus. O pleito foi que o Estado entendesse a protagonismo dos gestores municipais neste momento delicado de 

emergência de saúde pública, pois no Plano Estadual de Contingência não foi destacado o papel fundamental dos municípios nessas ações. É 

necessário que as informações e fluxos sejam trabalhados na ponta, nos municípios, onde de fato a ações são realizadas. A fala do Secretário Nacional 

de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, sobre a importância dos municípios: “Não existe nenhum caso de Coronavírus em Estados ou 

Ministério e sim nos municípios”. Ratificou a relevância dos municípios no enfrentamento dos problemas de saúde pública e corroborando com a luta 

frequente da presidente do Cosems-PB em defesa dos municípios. 

Com o avançar dos casos confirmados de COVID-19, o Cosems-PB também realizou mudanças no funcionamento com a suspensão dos 

atendimentos presenciais e eventos e posteriormente retomada de reuniões e assembleias através de videoconferências. De imediato a preocupação 

foi de preservar os técnicos e os gestores quer eram atendidos de forma presencial, mas os contatos e assistência virtual através de e-mails, ligações 

telefônicas, mensagens nunca cessaram porque nosso compromisso em orientar e dar este suporte de parceria às ações de enfrentamento ao Covid-

19 por parte dos municípios se fez mais necessário ainda diante de uma pandemia. E toda a equipe técnica e os apoiadores da Rede Colaborativa 

estão trabalhando home office, para continuar oferecendo o suporte necessário aos municípios. Dessa forma, as reuniões mensais da diretoria 

ampliada do Cosems-PB, Assembleia Ordinária de abril, foram canceladas. As agendas referentes ao Projeto E Agora, Gestor?, Projeto FortaleCIR, 

Oficina de Escrita, III Mostra Paraíba Aqui Tem SUS, as Oficinas sobre o financiamento da Atenção Primária à Saúde nos municípios e a participação 

dos apoiadores das reuniões de Câmara Técnica - CT e das Comissões Intergestores Regionais – CIRs também foram suspensas até sanar a pandemia. 

Assim como fomos informados do cancelamento de reuniões e eventos a nível estadual e nacional, como o Congresso Norte-Nordeste do SUS que 

aconteceria em Porto Velho no mês de março. 
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Desde então, o Cosems-PB criou uma pasta com conteúdo específico para COVID no site institucional (https://cosemspb.org/coronavirus/), 

oferecendo informações atualizadas sobre coronavírus à disposição dos gestores paraibanos, tendo acesso a todas as legislações, notas técnicas, 

vídeos, protocolos e dados. No site também são disponibilizadas notas oficiais do Ministério da Saúde, Palácio do Planalto, Conasems e SES-PB. Todas 

as informações do site do Cosems-PB são atualizadas constantemente com o objetivo de ser uma ferramenta útil aos gestores e as equipes. 

Com a intenção de nortear os gestores quanto aos cuidados frente a pandemia do Coronavírus, o COSEMS vem elaborando diversas Notas 

Técnicas, Informativas, Orientativas, de Repúdio, assim como Comunicados, orientando os municípios, baseado na legislação, normas, protocolos, 

boletins epidemiológicos, informes, manuais, guias, painel, tutoriais, vídeos e recomendações. Assim como, com o decreto de Emergência em Saúde 

Pública pelo Ministério Saúde, em decorrência do novo Coronavírus, muitas normas relacionadas ao financiamento do SUS foram estabelecidas e 

gestor precisa ficar atento para saber como agir em relação ao orçamento municipal.  

Informamos também o link informativo sobre o COVID para acesso ao conteúdo oficial que contém todos os planos do Governo Federal, dos 

Estados e do Distrito Federal. O trabalho é coordenado pelo Ministério da Saúde e integrado por diversas instituições. Todas as informações e planos 

de contingência podem ser acessados pelo link http://saude.gov.br/coronavirus.  

O órgão encaminhou ofício ao Ministério Público Federal relatando a necessidade de EPIs, insumos e respiradores nas unidades de saúde e a 

partir dai surgiram campanhas e doações, além de divulgar protocolos de orientação aos profissionais e serviços de saúde, sempre repassando o que 

tem de forma mais atualizada seja cursos, dados, capacitações do Conasems, MS, OPAS, HCOR etc. e assim na divulgação de plataformas online para 

que profissionais da atenção primária à saúde façam teleconsultas com segurança auxiliando do diagnóstico preciso nas UBS da AP. 

É através de notas orientativas que o COSEMS vem norteando os gestores sobre a organização dos serviços municipais frente ao Covid-19 

como também reivindicando o apoio de todos os órgãos envolvidos como a SES, MPF, TCE e MPE mostrando assim que está sempre atento a procurar 

parceria para as necessidades dos gestores e seus municípios.  

Além disso, a presidente e a assessoria técnica do COSEMS estão participando ativamente de grupos de WhatsApp como o do COE-PB, junto a 

Secretaria do Estado da Saúde e outros de instituições como o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Procuradorias mostrando e 
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discutindo todo o trabalho desenvolvido nos municípios para o combate ao coronavírus sempre reforçando o apoio de todos para garantir a 

necessidade do isolamento social como uma medida essencial nessa fase atual.  

O Cosems-PB está focado em disseminar todas as informações necessárias para nossos gestores municipais de saúde, a fim de controlar a 

propagação desse vírus, trabalhamos em home office, acompanhando e atendendo as demandas das SMS, elaborando notas informativas e vídeos 

sobre o Covid e divulgando em nosso site institucional e redes sociais, assim como postando noa grupos de Whatsapp dos gestores e em parceria 

com os Apoiadores da Rede Colaborativa, além de encaminhamentos por e-mails. 

As decisões foram tomadas seguindo as recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde (OMS), o Ministério da Saúde e do Governo 

do Estado, no que se refere à adoção de medidas preventivas, objetivando reduzir o número de casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus no 

estado.  

E assim, tivemos que aprender a trabalhar com novas estratégias, a nos readaptar para trabalhar remotamente em equipe, assim como para 

apoiar e realizar reuniões por webconferências.  

Sempre nas reuniões com a SES-PB, Diretoria de COSEMS, com Presidentes de CIRs, Assembleia do COSEMS e nas reuniões da CIB presenciais 

e/ou remotas discutimos e foram apresentados o fluxo de atendimento de casos suspeitos de coronavírus, realizadas oficinas nas regiões de saúde 

para orientar sobre as condutas adotadas frente a um caso suspeito, discussão das campanhas vacinais de 2020, a exemplo da imunização contra o 

sarampo, as DSTs, dentre outros; foram deliberadas a habilitação e o credenciamento de novos serviços e o remanejamento de procedimentos entre 

os municípios; os níveis de ação, transporte e unidades para atendimento na Paraíba; recomendações atuais para notificação de caso, assistência, 

coleta amostra e medidas de prevenção.  

Dentre as ações que o COSEMS realizou, podemos citar o empenho em fazer rateio de recursos vindos do Ministério da Saúde para o combate 

do novo Coronavírus (Covid-19) no Estado, contemplando todos os municípios da Paraíba, de acordo com a Portaria nº 480/2020, na qual 98% dos 

recursos serão divididos entre os 223 municípios paraibanos. João Pessoa recebeu cerca de R$ 3 milhões e Campina Grande mais de R$ 1 milhão. A 

Secretaria de Estado da Saúde também foi contemplada com R$ 210 mil. As demais cidades receberão conforme a estimativa populacional do 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um montante de aproximadamente R$ 7 milhões. Os repasses variam de R$ 4 mil a 200 mil para 

cada cidade. E assim, foi pactuada em Declaração AD REFERENDUM da CIB-PB que indica que os recursos deverão ser utilizados pelas Prefeituras e 

suas respectivas Secretarias Municipais de Saúde para a compra de insumos, que garantam os atendimentos na Atenção Primária a Saúde para os 

casos mais leves, e em casos moderados e graves da Covid-19 em unidades hospitalares. 

O Cosems-PB se solidarizou ao município de Taperoá que recebeu de modo súbito a visita de funcionários da SES-PB ao Hospital Distrital de 

Taperoá retirar equipamentos hospitalares. De modo que, apesar da referida unidade hospitalar pertencer a rede estadual de serviços, não podemos 

esquecer que ele está localizado dentro do município que tem uma autoridade sanitária local e um prefeito legitimamente constituído, que têm 

obrigação de zelar pela qualidade da saúde que é oferecida a população. O Cosems-PB se indigna com a forma truculenta que essa situação foi 

administrada pela SES-PB, bem como a ausência de diálogo com a gestão municipal, desrespeitando o SUS, o gestor de saúde e o prefeito. 

O Cosems-PB destacou apoio ao chamamento do Ministro da Saúde aos profissionais de Saúde da Família para trabalhar no enfrentamento ao 

coronavírus, ressaltando a defesa que o conselho já vem fazendo sobre a importância desses profissionais da Atenção Primária no enfrentamento a 

este vírus. 

Nesse período de pandemia, aproveitamos para revisar e atualizar o layout e material disponibilizado no site do Cosems-PB, assim como 

criamos um novo perfil para o Instagram institucional, visando sempre aprimorar os processos de trabalho, de acesso e de divulgação das 

informações em saúde para os Gestores Municipais de Saúde da Paraíba.  

Os Presidentes e membros das CIRs, acompanhados pelos Apoiadores do Projeto da Rede Colaborativa, conseguiram realizar as reuniões 

remotas por meio de aplicativos, mantendo a aproximação virtual, articulação e pactuações de demandas e encaminhamentos, como a distribuição 

de Equipamentos de Proteção Individuais e Testes Rápidos para testagem e enfrentamento a COVID-19, mostrando a união e fortalecimento regional 

na Paraíba. 

E assim, a equipe do COSEMS, junto a Presidente e Diretoria do COSEMS, assim como o Projeto Rede Colaborativa e Consultoria do COSEMS 

vem desenvolvendo suas ações e atividades em home office, monitorando e respondendo as solicitações e/ou demandas técnicas ou jurídicas dos 
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gestores, oriundas de e-mails, site, Whatsapp, redes sociais ou encaminhadas por meio dos Apoiadores, fruto de encaminhamentos das reuniões ou 

solicitações das CIRs, além do acompanhamento e desenvolvendo atividades administrativas e financeiras do Conselho.  

3.2 Atividades da Assessoria Técnica 

A equipe da Assessoria Técnica (Asstec) do Cosems-PB apoia 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 a toda a equipe e diretoria do Cosems-PB na apropriação acerca das normas diretivas e operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

suas diversas políticas.  

Esta Assessoria participa como membro da Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), dos grupos condutores das Redes de 

Atenção à Saúde e demais grupos bipartites, que se fizerem necessários para subsidiar a tomada de decisão dos gestores municipais. Atua também 

na articulação com Conasems e Ministério da Saúde (MS) para esclarecimentos, atualização de normativas ou pactuações, bem como de eventos a 

serem realizados no Estado da Paraíba. 

Nesse 1º quadrimestre de 2020, a Asstec continua avançando no seu trabalho articulando com a Consultoria deste Conselho, com o Projeto 

Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS (Projeto Apoiador Institucional) e qualificando ainda mais a representação do 

Cosems-PB nos espaços técnicos os quais participa.  

Na planilha a abaixo estão atividades desenvolvidas pela Asstec no 1º quadrimestre de 20020 e os eventos que a mesma esteve presente: 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

JANEIRO 

Webconferência Conasems - Cosems 
sobre Financiamento da Atenção Básica - 
Status e desdobramentos (Paraíba) 

Discutir sobre a Portaria 2979, visando atualizar as 
informações acerca do financiamento da atenção 
básica e os desdobramentos da pactuação tripartite 
realizada e esclarecimentos de possíveis dúvidas 
existentes da equipe 

Assessoria Técnica do 
Conasems e Equipe Cosems 

Apoiar os municípios paraibanos 
quanto à implantação e 
implementação do novo modelo de 
financiamento da APS  

Webconferência da Governança da 
Informação Conasems-Cosems 

Avaliar a agenda executada em 2019 e a proposta para 
2020 

Conasems e Cosems 

Agenda do grupo muito produtiva 
em 2019. Para 2020, manteremos 
as reuniões temáticas mensais, 
através da RNP.  
Ampliar os fóruns da governança 
da informação nos estados.  

1ª Reunião da Câmara Técnica da CIB 

Deliberar para pauta da CIB a aprovação da CIB a 
instituição da Comissão de Investigação de Óbitos Por 
Arboviroses – CIO no Estado da Paraíba, 
remanejamento dos procedimentos hospitalares de 
obstetrícia cirúrgica do município, remanejamento dos 
procedimentos ambulatoriais, Deliberar para pauta da 
CIB a aprovação do repasse dos recursos financeiros 
do Teto MAC do FMS de Cajazeiras (população própria 
e referenciada), para o FES, deliberar para pauta da 
CIB a aprovação do Instrutivo para remanejamento 
intraestadual de recursos do Limite Financeiro de 
Média e Alta Complexidade (Teto MAC), conforme o 
que determina a Portaria GM 3.257, de 12 de 
dezembro de 2019, a aprovação da prorrogação de 
vigência de todos os Protocolos de Cooperação entre 
Entes Públicos - PCEP vigentes em 2020, por mais doze 
meses, nos mesmos termos e valores, considerando 

SES e Cosems 
Pontos de pauta aprovados para 
CIB 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

as eleições municipais de 2020, a aprovação do 
Serviço de Atenção Domiciliar, projeto técnico para 
aquisição de Transporte Sanitário Eletivo, a alteração 
na Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência –SAMU 192, o custeio da Academia de 
Saúde, proposta de ampliação de serviço, referente 
leitos hospitalares  

Reunião GC da Rede de Urgência e 
Emergência  

Deliberar para a CIB a aprovação do aditivo da 1ª 
etapa do Plano de Urgência e Emergência da Paraíba; 
implantação do grupo de resgate aeromédico; 
aprovação do serviço de atenção domiciliar em 
município; projeto técnico para aquisição de 
ambulância; alteração da central de regulação de 
urgência.  

SES e Cosems  

Reunião Geplag e CEFOR -  ProgramaSUS e PPI  
SES, COSEMS e Regulação dos 
municípios de João Pessoa e 
Campina Grande. 

Reunião para discutir a 
reprogramação da assistência no 
estado da Paraíba. 

Reunião GC Cirurgias Eletivas 

Pactuação da Portaria no 3.932, de 30 de 
dezembro de 2019, que define para o exercício de 
2020, a estratégia de acesso aos Procedimentos 
Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), e entes executores. 

SES, COSEMS e municípios 
executores (João Pessoa e 
Campina Grande) 

Encaminhado pactuação para a CIB. 

Reunião sobre a Assistência 
Farmacêutica estado 

Pactuação de fornecimento de medicamentos do 
componente básico da assistência farmacêutica para 
infecções oportunistas das IST e AIDS, pois o mesmo 
estava sendo fornecido pela SES em virtude de uma 
pactuação antiga. 

SES e COSEMS 
Encaminhado para aprovação em 
CIB. 

Curso de Especialização em informática 
em Saúde em Brasília 
 

Participação na aula inaugural do curso de 
especialização em informática em Saúde – Turma 
Conasems 

Hospital Sírio Libanês, 
Assessoria técnica Cosems, 
Conasems 

 



 

24 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

Oficinas sobre APS nos municípios  
Apresentar e discutir a Portaria nº 2979 /2020 com 
gestor e profissional de saúde 

Assessoria Técnica do Cosems, 
gestor e profissionais de 
saúde 

Profissionais de saúde com 
esclarecimentos acerca do novo 
modelo de financiamento da APS 

Oficina ideiaSUS - Dialogando e 
Construindo para a Sistematização de 
Práticas em Saúde 
 

Apresentar e discutir sobre o “Processo de 
Sistematização: Apresentações Práticas Municipais” 
com experiência de oficinas nos municípios de Santa 
Luzia, Tenório, Barra de Santa, Queimadas, Esperança, 
Rio Tinto, João Pessoa e Campina Grade 
 

Fiocruz, IdeiaSUS, Cosems e 
Rede Colaborativa 

 

FEVEREIRO 

1ª Assembleia Ordinária do Cosems 

Discutir sobre retificação do endereço da sede do 
COSEMS-PB para fins administrativo, a execução do 
Projeto FortaleCIR, os Resultados da Avaliação da 
Gestão do COSEMS-PB 2019 e Planejamento 2020-
2021 e apresentação dos fluxos para cirurgias, além da 
Pós-pauta da Câmara Técnica da CIB e Pauta da CIB 

Equipe e consultoria do 
Cosems, apoiadores Rede 
colaborativa, e gestores 
municipais 

 

Webconferência Conasems sobre 
Financiamento Federal para APS 

Apresentação da Portaria n º 2979 para os do Cosems, 
debate e esclarecimento de dúvidas  

Cosems e Conasems  

Reunião COE Estadual para 2019-nCoV 
Apresentação do plano de contingência estadual e as 
medidas adotadas pelo Estado para enfrentamento do 
Novo Coronavírus. 

SES, COSEMS, ANVISA, 
AGEVISA, Vigilância em saúde 
de João Pessoa, LACEN, 
Hospital Clementino Fraga. 

 

Reunião Sistema DigiSUS/SIOPS 
Discutir sobre uma agenda proposta pelo SEMS sobre 
SIOPS itinerante 

SEMS, GEPLAG/SES, Cosems 

Acordado para realizar o SIOPS 
itinerante no segundo semestre de 
2020, pois a necessidade dos 
gestores atualmente é direcionada 
para apoio quanto à alimentação 
das informações orçamentárias na 
PAS. Agendada reunião para dia 19 
para cada ente apresentar proposta 
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de organização e logística 

Webconferência GTTAF Assistência 
Farmacêutica Conasems - Cosems  

- Coronavírus 
-  Insulina Asparte 
- Resumo GT 
- Documentos e apresentações 

 

Conasems e Cosems 

- Status do abastecimento de 
medicamentos de compra 
centralizada pelo MS / Status sobre 
o fornecimento de enoxaparina 
(piloto do monitoramento de 
implementação de PCDT);  
- Atualização sobre a aquisição e 
distribuição dos medicamentos 
centralizados pelo MS, em especial: 
Insulinas NPH e Regular – incluindo 
a alteração nos critérios de 
fornecimento das canetas / 
Medicamentos para o programa de 
saúde da mulher (planejamento 
familiar); 

Oficina do Projeto E Agora, gestor?  
Ampliar a capacidade técnica dos gestores de saúde 
sobre as principais atribuições gestoras no SUS, 
conforme diretrizes nacionais 

Equipe técnica e consultoria 
do Cosems, e gestores 
municipais de de saúde 

Gestores de saúde qualificados 
para melhor executar suas 
atribuições gestoras nos municípios 

Reunião do Grupo Condutor da Rede de 
Atenção à Saúde da Paraíba - RAS 

Deliberar para a pauta da Câmara Técnica da CIB o 
Projeto de extensão e formação de gestores e 
trabalhadores do SUS para prevenção e diagnostico da 
obesidade; apresentação da proposta de fluxo da 
linha de cuidado do sobrepeso e obesidade; 
aprovação do plano de ação da 1ª região de saúde da 
Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência e 
aprovação do Regimento Interno do Grupo Condutor 
da Rede de Atenção à Saúde da Paraíba  

Equipe Técnica do Cosems-PB 
e da SES-PB 

Pontos de pauta aprovados e 
encaminhados à CIB 

Reunião Sistema DigiSUS/SIOPS 
Discutir sobre uma agenda proposta pelo SEMS sobre 
SIOPS itinerante 

Equipe Técnica da SEMS, 
GEPLAG/SES-PB e do Cosems-

Agendamento prévio da oficina de 
planejamento para o dia 02 de 
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PB abril, no CEFOR, para os apoiadores 
institucionais e regionais da SES e 
apoiadores do Cosems.  

Curso especialização Informática em 
Saúde 

Participação presencial no Módulo II do curso de 
especialização Informática em Saúde  
 

Equipe do Hospital Sírio 
Libanês, do Conasems e do 
Cosems-PB 

 

Reunião sobre FortaleCIR e Mostras PB 
Aqui tem SUS 

Discutir sobre o Projeto FortaleCIR e Mostras Paraíba 
Aqui tem SUS 

Equipe Técnica da GEPLAG, 
GEVS e do Cosems-PB 

 

MARÇO 

1ª Oficina de Sensibilização e Adesão ao 
Projeto FortaleCIR 

Apresentação do Projeto para sensibilização e adesão 
ao FortaleCIR nas regiões de saúde  

Equipe Cosems e gestores 
municipais da III Macrorregião 
de Saúde  

Dado início ao projeto FortaleCIR 
com adesão de mais de 90% dos 
gestores da região. 

2ª Assembleia Ordinária do Cosems 

Apresentação e aprovação da Ata da 1ª Assembleia 
Geral Ordinária do Cosems, Apresentação da pós-
pauta da Câmara Técnica, Panorama dos municípios 
da Paraíba e orientações sobre o Programa Previne 
Brasil, Apresentação dos fluxos para cirurgias eletivas 
2020, Apresentação da Prestação de Contas do 3 
quadrimestre de 2019 e do ano de 2019 do Cosems-
PB ao Conasems e Relatório da Auditoria Externa de 
2019 do Cosems-PB. Informes:  
a. Relato das Oficinas do Projeto FortaleCIR 
b. Atualização do painel de monitoramento do envio 
das listas de cirurgias eletivas 
c. Situação do Coronavírus na Paraíba 
d. Pactuação Interfederativa 2020 

Equipe e consultoria do 
Cosems, Rede Colaborativa e 
gestores municipais de Saúde 

 

2ª Reunião Ordinária da CIB 

Deliberar para a aprovação dos executantes e rateio 
de recurso da Portaria nº 3.932/GM/MS, de 30 de 
dezembro de 2019, que define para o exercício de 
2020 a estratégia de acesso aos Procedimentos 

SES, Cosems e gestores de 
saúde 

Pontos de pauta aprovados 
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Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), deliberar para a aprovação do custeio do 
polo de academia da saúde do município de Riacho de 
Santo Antônio/PB, deliberar para a aprovação da 
Pactuação Interfederativa 2020 e informes 
 

1ª Reunião Extraordinária da CIB 
Deliberar para aprovação a transferência da gestão do 
centro especializado de diagnóstico em João Pessoa, 
de gestão municipal para gestão estadual 

 Pontos de pauta aprovados 

Durante o mês de março deu-se o início dos decretos de isolamento social e dos trabalhos remotos. O home office passou a ser a realidade de muitos e as 
webconferências o único meio de se reunir com as pessoas e tratar demandas que não podiam esperar.  
As construções foram muitas: notas técnicas, informativas, orientações, atualização do site, produção de matérias, produção de peças ilustrativas com orientações, 
atendimento aos gestores e técnicos dos municípios. 
Iniciou-se então outra corrida, aquisição de insumos para proteger os profissionais, a fim de que pudessem cuidar de todos.  
Orientações para emissão de decretos municipais, alteração dos orçamentos, dispensa de licitação, pesquisa de preço. Em poucas vezes na história do SUS se teve o 
recurso, mas não se teve onde comprar.  
A angústia dos gestores municipais era extensiva a toda equipe COSEMS, que acompanhava e apoiava de perto cada gestor. Aos poucos o mês de março foi passando e as 
coisas pareciam começar a tomar um rumo.  

ABRIL 

Webconferência de Governança da 
Informação Conasems-Cosems 

Apresentação pela assessoria técnica do Conasems 
sobre o tema Estabelecimento de Saúde 

Conasems e Cosems 

Analisar a situação dos 
estabelecimentos de saúde do 
estado, através da nova ferramenta 
do MS 

Videoconferência Cosems e Rede 
Colaborativa PB  

Discutir sobre a distribuição de EPIs 
 

Presidente, equipe do Cosems 
e Rede Colaborativa 

Elaboração da Nota Informativa nº 
005-2020- Rateio dos 
Equipamentos de Proteção 
Individual- EPIs recebidos do 
Ministério da Saúde para 
distribuição aos municípios da 
Paraíba 
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Webconferência GTTAF Conasems - 
Cosems Assistência  

- Resolução ANVISA: testes rápidos (TR) nas farmácias 
privadas; 
- Dificuldade de abastecimento de medicamentos 
básicos nos municípios; 
- Atualização sobre Oseltamivir e 
- Telemedicina x Prescrição de medicamentos 
 

Conasems e Cosems 

- COSEMS realizar levantamento de 
possíveis falta de medicamentos do 
componente básico pelos 
municípios/ desabastecimento e 
postar resultado na plataforma do 
GTTAF, até quarta-feira (06/05). 
Pontuar os mais problemáticos. 
Planilha Excel; 
- Elton compartilhar nota conjunta 
TR; 
- Será compartilhada a nota 
orientativa de SP, sobre Oseltamivir 
na APS; 
- Colocar a experiência do PR, 
prescrições digitais; 
- Compartilhar plataforma do HAOC 
Projeto AB/AF – membros GTTAF; 
- Conasems compartilhar a planilha 
de atualização de dados dos 
membros do GTTAF;  
- Conasems atualizar lista de 
aquisição dos centralizados do 
DAF/MS; 

Webconferência Escritório Cosems e 
Rede Colaborativa PB  

Discutir as portarias da Atenção Especializada em 
decorrência ao novo Coronavírus e plano de 
Contingência nos municípios. 

Assessoria Técnica e Jurídica 
do Cosems e Rede 
Colaborativa 

Realizar um Levantamento dos 
municípios que tem ou não Plano 
de contingência municipal para o 
enfrentamento do COVID e 
encaminhar e apoiar quanto as 
dúvidas a Nota Orientativa 
n°06/2020- COSEMS-PB, que trata 
sobre as Publicações ministeriais 
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referentes à Atenção Especializada 
frente ao COVID – 19 

Webconferência Cosems e Gerência 
Operacional de Vigilância Epidemiológica 
- SES 

Apresentação pela SES do sistema ESUS VE; e discutir 
sobre os cadastros e-SUS-VE, SIVEPGRIPE; Testes 
rápidos enviados às Gerências de Saúde para 
profissionais de saúde e segurança pública. 
 

Cosems, Rede Colaborativa e 
SES-GEVS 

Acompanhar, apoiar os municípios 
quanto ao registro de notificações 
de casos suspeitos do novo COVID-
19 de acordo com o fluxo, critérios 
e definições operacionais para 
casos suspeitos e casos 
confirmados por critério 
laboratorial e critério clinico- 
epidemiológico estabelecidos para 
Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 
a realização dos testes para a 1ª 
estratégia conforme o fluxo 
discutido na região. E fortalecer os 
cadastros de cada serviço com um 
único digitador/registro por 
serviço, seja ele público ou privado. 

Live no canal do CONASEMS sobre o 
Programa Previne Brasil 

Apresentação pela assessoria do Conasems sobre o 
Programa Previne Brasil, que reestrutura a forma que 
o Governo Federal repassa os recursos para Atenção 
Básica nos municípios 

 Equipe do Conasems e do 
Cosems-PB 

Apoiar os gestores quanto a melhor 
implementação do novo programa 
de financiamento da APS nos 
municípios 

Live no canal do Conasems com a 
temática “Programa Saúde na Hora” com 
a participação da Secretaria de Atenção 
Primaria à Saúde – SAPS/MS 

Apresentação pela técnica da SAPS sobre o Programa 
Saúde na Hora, Saúde na Hora Emergencial, com 
mediação da assessora técnica do Conasems, 
esclarecendo dúvidas levantadas pela Rede 
Colaborativa 

Equipe do Conasems e do 
Cosems-PB 

Apoiar os gestores quanto as 
questões operacionais e 
estratégicas referentes a portaria 
nª 430 de 19 de março de 2020 e a 
Nota técnica nº 467/2020 quanto a 
implantação da Saúde na hora 
emergencial contra o Coronavírus 
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Videoconferência - Curso especialização 
Informática em Saúde  

Participação no Módulo III do curso de especialização 
Informática em Saúde  
 
 

Equipe do Hospital Sírio 
Libanês, do Conasems e do 
Cosems 

 

Webconferência SANOFI – COVID 
Apresentação sobre a importância da vacinação 
contra meningite 

Sanofi, Cosems e demais 
públicos da área de saúde 

 

Videoconferência - Reunião de Diretoria 
do Conasems  

Analisar a conjuntura Assistência Farmacêutica e 
apoio dos hospitais de excelência do PROADI no 
enfrentamento a COVID 

Diretoria do Conasems  

Webconferência Diretoria Conasems e 
Presidentes dos Cosems 

Apresentação dos assessores técnicos do Conasems 
sobre: LC 172 – Saldos em contas; Portarias nº 375/ 
480 /662 /774, PL 1006 - 2 BI Filantrópicos; 
Pagamento ELETIVAS 2019; Folha de pagamento dos 
municípios folha/encargos/terceirizados?); Testes 
rápidos e RT/PCR; Controle de leitos COVID 
(notificação compulsória/habilitações de 
leitos/CNES/Rede assistencial pública e privada) e 
Programa Previne Brasil 

Conasems e Presidentes de 
Cosems 

 

Live no canal do CONASEMS com a 
temática “Orientações para Lei 
Complementar – LC 172: Como executar 
saldos de exercícios anteriores” 

Apresentar e debater os efeitos da Lei Complementar 
172/2020 nos municípios 

Equipe do Conasems e do 
Cosems-PB 

Apoiar os gestores quanto as 
dúvidas relacionadas a Lei 
Complementar 172/2020 e a Nota 
Técnica nº 024/2020- Aplicação dos 
recursos SUS para o enfrentamento 
da Covid-19 e transposição e 
transferência de recursos – LC 
172/2020- CMC e a Nota do 
Conasems LC 172/20- PLP 232/20 

Webconferência GTTAF Conasems - 
Cosems Assistência  

Pauta: Resolução ANVISA: testes rápidos nas farmácias 
privadas; dificuldade de abastecimento nos 
municípios; atualização sobre Oseltamivir; 

Equipe do Conasems e do 
Cosems-PB 
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telemedicina x Prescrição de medicamentos: Proposta 
de ofício conjunto Conass e Conasems; e, relato da 
SMS São Paulo.  
Informes: Plataforma HAOC - Projeto AB AF 
 

Live no canal do Conasems com a 
temática “Covid-19: orientações para 
utilização dos repasses federais 

Apresentação pela Assessoria do Conasems da Nota 
Técnica do CONASEMS que trata sobre o Orçamento e 
planejamento exclusivamente para a execução do 
COVID-19 

Equipe do Conasems e 
Cosems-PB 

Encaminhar e apoiar os gestores 
quanto as dúvidas referente a Nota 
do CONASEMS que trata sobre o 
Orçamento e planejamento 
exclusivamente para a execução do 
COVID-19 como também a Nota 
Técnica SEI nº 12774/2020/ 
Ministério da Economia que trata 
da contabilização de Recursos 
destinados ao Enfrentamento da 
Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional 
Decorrente do Coronavírus – 
COVID- 19 

Webconferência Cosems, Presidentes de 
CIR, Diretoria e SES  

Apresentação pela SES da proposta de distribuição dos 
testes rápidos para COVID19  

Equipe, Presidentes de CIR, 
Diretoria do COSEMS, Rede 
Colaborativa e SES 

A SES vai encaminhar os testes para 
as gerências (Exceto 1ª e 16ª) para 
distribuição, tentando atender ao 
que foi proposto pelas CIRs; 
Reunião exclusiva com os gestores 
da 1ª região dia 24/04 e es seguida, 
com a 16ª região 
A SES vai encaminhar ao Cosems, 
nova proposta até as 18h 

Live no canal do CONASEMS sobre 
“COVID-19- Operacionalização das 

Apresentação pela assessoria técnica do Conasems 
sobre as recentes portarias publicadas para o 

Equipe do Conasems e 
Cosems-PB 

Fortalecer nas discussões e apoiar 
os gestores quanto as dúvidas 
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Portarias de enfrentamento ao 
Coronavírus” 

enfrentamento da COVID19 
 
 
 

referente as portarias de 
enfrentamento ao Covid-19 como 
também reforcei que todo material 
informativo referente ao COVID -
19, esta disponibilizado no site 
http://cosemspb.org/coronavirus/ 

Webconferênica Assessoria técnica do 
COSEMS e Rede Colaborativa 

Discutir estratégias para apoiar os gestores, 
analisando a viabilidade da construção de um FAQ, já 
que são muitas informações sendo publicadas, e os 
gestores estão sobrecarregados 

Assessoria Técnica e Rede 
Colaborativa 

Levantar as principais dúvidas dos 
gestores das nossas Regiões desde 
o início da Pandemia do 
Coronavírus no Brasil e enviar para 
a assessoria para subsidiar a 
construção do FAQ 

Live no canal do CONASEMS com a 
temática “Licitações e Contratos frente a 
pandemia da COVID- 19” para gestão 
municipal do SUS 

Esclarecer dúvidas dos Cosems e municípios quanto à 
licitação e Contratos frente a pandemia, com 
participação de  

Equipe do Conasems e 
Cosems-PB 

Apoiar os gestores quanto as 
dúvidas relacionadas a Nota 
Técnica do Conasems. 
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3.3. Atividades da Consultoria 

A consultoria do Cosems-PB desenvolve seu trabalho conjuntamente com a equipe Administrativa, Técnica, Presidente e Diretoria deste 

Conselho. Portanto esta consultoria, tem como objetivo contribuir no fortalecimento da gestão estratégica do Cosems. E como relato das atividades 

da consultoria desenvolvidas no 1º quadrimestre de 2020, segue planilha abaixo: 

 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

JANEIRO 

Reuniões semanais com equipe 
Técnica do Cosems de alinhamento 
das agendas com a Secretaria 
Executiva e Assessoria técnica) 

Alinhar as ações da equipe Cosems com a 
Consultoria e contribuição na organização das 
atividades do Cosems 

Consultoria e Equipe do 
Cosems 

Reuniões semanais 
realizadas 

Oficina ideiaSUS - Dialogando e 
Construindo para a Sistematização de 
Práticas em Saúde 

 

Apresentar e discutir o “Processo de 
Sistematização: Apresentações Práticas 
Municipais” com experiência de oficinas nos 
municípios de Santa Luzia, Tenório, Barra de Santa, 
Queimadas, Esperança, Rio Tinto, João Pessoa e 
Campina Grande 

Equipe da Fiocruz, IdeiaSUS, 
Cosems e Rede 
Colaborativa, os gestores e 
referências dos 8 municípios 
para projetos que serão 
acompanhados pelo 
IdeiaSUS. 

 

Pactuado a parceria para 
assinatura do Termo de 
Cooperação Cosems-PB e 
Fiocruz- Projeto IdeiaSUs.  
Construída agenda de trabalho 
para 2020, o Cosems-PB apoiará 
a equipe do IdeiaSUS no 
processo de Curadoria em 
Saúde dos 8 projetos 

Reunião com Secretaria Executiva 
Cosems para discussão do 
Instrumento de Avaliação da Gestão 
(IAG) do Cosems  

Analisar a aplicação do IAG em dezembro e 
possíveis adequações para iniciar a discussão da 
construção do Plano de Melhoria de Gestão do 
Cosems 

Secretária Executiva e 
Consultora Cosems 

Revisão do IAG preenchido e 
analisar a sua metodologia de 
aplicação 

Revisão do texto do Projeto FortaleCIR 
Rever a última versão do texto do Projeto 
FortaleCIR 

Consultoria do Cosems 
Entregue a última versão do 
texto do projeto FortaleCIR 

Elaboração do Termo de Adesão do Elaborar a versão final do Termo de Adesão que Consultoria do Cosems Termo enviado a Presidente do 
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Projeto FortaleCIR será assinada pelos gestores municipais que 
aderirem ao Projeto FortaleCIR 

Cosems/PB para validação.  
Este Termo será levado para as 
Oficinas de Sensibilização e 
Adesão ao Projeto FortaleCIR 
que acontecerão nas 
Macrorregiões de Saúde  

FEVEREIRO 

Reuniões semanais com equipe 
Técnica do Cosems de alinhamento 
das agendas  

Alinhamento das ações do COSEMS com a 
Consultoria e contribuição na organização das 
atividades do Cosems 

Consultoria e equipe 
técnica Cosems 

Reuniões semanal 
realizada 
 

 1ª Assembleia Ordinária do Cosems 

Discutir sobre retificação do endereço da sede do 
Cosems para fins administrativo, a execução do 
Projeto FortaleCIR, os Resultados da Avaliação da 
Gestão do Cosems-PB 2019 e Planejamento 2020-
2021 e apresentação dos fluxos para cirurgias, 
além da Pós-pauta da Câmara Técnica da CIB e 
Pauta da CIB 

Toda equipe, consultoria do 
Cosems, apoiadores da Rede 
colaborativa, e Gestores 
Municipais 

 

Revisão do Material e apresentação 
para Oficina do E agora Gestor? 

Revisar o material elaborado pela assessoria para o 
projeto E agora Gestor para possível ajuste na área 
da Governança, Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde 

Consultoria e equipe 
técnica Cosems 

Sempre é verificado se a 
necessidade de alguma 
atualização do material 
 

Participação na Oficina do Projeto E 
Agora, gestor?  

Ampliar a capacidade técnica dos gestores de saúde 
sobre as principais atribuições gestoras no SUS, 
conforme diretrizes nacionais 

Equipe técnica, consultoria 
do Cosems e gestores 
municipais de saúde 
inscritos para a oficina 
 

Gestores municipais de saúde 
com maior ampliação técnica 
sobre suas principais atribuições 
gestoras no SUS, considerando 
as diretrizes nacionais, portanto 
mais qualificados para melhor 
executar suas atribuições na 
gestão municipal. 

Elaboração de minuta da Elaborar Programação da reunião da Diretoria do Consultoria e equipe Programação entregue pra 
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Programação da reunião da Diretoria 
do Cosems 

Cosems técnica Cosems validação da Presidente do 
Cosems/PB 

Reunião Edital das Mostras PB Aqui 
tem SUS 

Discutir e articular o edital das Mostras Paraíba 
Aqui tem SUS 

Consultoria do Cosems,  
Representantes do CEFOR 
e da GEVS  

Pactuado formato final do Edital 
que será encaminhado com as 
novas considerações do 
Cosems-PB 

Revisão final do edital para envio à 
equipe da  SES/PB para publicação 

Revisar os pontos discutidos na reunião em acordo 
com a equipe do Cosems 

Consultoria e equipe 
técnica Cosems 

 

Elaboração de formulário sobre as 
Comissões Intergestores Regionais da 
Paraíba – CIRs para o Projeto 
FortaleCIR 

 

Elaborar formulário de ser destinado aos gestores 
no momento 

Consultoria, Rede 
Colaborativa e  Assessoria 
Técnica 

Apresentado aos gestores na 1ª 
Oficina de Sensibilização e 
Adesão ao Projeto FortaleCIR – 
III Macrorregião de saúde da PB 
 

MARÇO 

Reuniões semanais com equipe 
Técnica do Cosems de alinhamento 
das agendas  

Alinhamento das ações do COSEMS com a 
Consultoria e contribuição nas oraganização das 
atividades do Cosems. 

Consultoria e Equipe do 
Cosems 

Reunião semanal realizada - 
Obs: A partir da semana de 
16/03 devido a pandemia os 
contatos e reuniões estão sendo 
realizados por WhatsApp e por 
videochamada 

2ª Assembleia Ordinária do Cosems 

Apresentação e aprovação da Ata da 1ª 
Assembleia Geral Ordinária do Cosems, 
Apresentação da pós-pauta da Câmara Técnica, 
Panorama dos municípios da Paraíba e orientações 
sobre o Programa Previne Brasil, Apresentação dos 
fluxos para cirurgias eletivas 2020, Apresentação 
da Prestação de Contas do 3 quadrimestre de 2019 
e do ano de 2019 do Cosems-PB ao Conasems e 
Relatório da Auditoria Externa de 2019 do Cosems-
PB. Informes:  

Equipe e consultoria do 
Cosems, Rede Colaborativa 
e gestores municipais de 
Saúde 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

a. Relato das Oficinas do Projeto FortaleCIR 
b. Atualização do painel de monitoramento do envio 
das listas de cirurgias eletivas 
c. Situação do Coronavírus na Paraíba 
d. Pactuação Interfederativa 2020 

Início do teletrabalho da Consultoria - dia 19 de março 
A partir de meados do mês de março deu-se o início ao Decreto com orientação ao isolamento social e dos trabalhos remotos. O home office passou a ser a 
realidade, as webconferências, videochamadas, WhatsApp e e-mails estão sendo meios de comunicação e encontros para articular e responder às demandas da 
gestão do Cosems/PB 
Reunião com equipe Técnica do 
COSEMS por videochamada  
(Hangouts) para alinhamento das 
demandas  

Discutir encaminhamentos para os próximos dias – 
Prazo para finalizarmos o RAG e Refletir sobre as 
competências e responsabilidades Plano de 
Trabalho  

Equipe e consultoria do 
Cosems 

 

Elaboração do Relatório Anual de 
Gestão (RAG) do Cosems 

Finalizar o Relatório Anual de Gestão (RAG) – 
Cosems (2019) 

Equipe e consultoria do 
Cosems 

 

ABRIL 

Contatos por telefone e watsApp com 
a Secretária Executiva do COSEMS  

Acompanhar as demandas da gestão 
Secretária Executiva e 
Consultoria do COSEMS 

 
 
 

Plano Anual de Trabalho Cosems-PB 
2020-2021 

Finalizar do Plano Anual de Trabalho COSEMS-PB 
2020-2021 

Consultoria e Secretaria 
Executiva do Cosems 

 

Conclusão do Relatório Anual de Gestão 
do Cosems 

Finalizar o Relatório Anual de Gestão do Cosems 
Secretaria Executiva, 
Consultoria e Equipe 
Técnica do Cosems 
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3.4. Atividades da Assessoria Jurídica 

 

A Assessoria Jurídica tem como atividades primordial 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 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 assembleia e reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

Segue planilha com atividades realizadas no quadrimestre:  

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

JANEIRO 

Contrato de locação de imóvel 
Elaborar contrato de locação de imóvel referente a 
sala da sede do COSEMS-PB 

Assessoria jurídica Contrato elaborado 

Reunião do Grupo Condutor da Rede de 
Urgência e Emergência 

Discutir sobre a seguinte pauta:  
1.Deliberar para pauta da Câmara Técnica da CIB-PB, a 
aprovação do aditivo da 1ª etapa do plano da rede de 
urgência e emergência do estado da Paraíba; 

Assessoria jurídica, SES-PB, 
Corpo de Bombeiros Militar, 
COSEMS-PB e demais 
membros 

• A fim de instituir o Plano 
Aero Médico para 
legitimar os fluxos, foi 
aprovado o aditivo para o 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

2.Deliberar para pauta da Câmara Técnica da CIB-PB, a 
aprovação da implantação do Grupo de Resgate Aero 
Médico Estadual – GRAME; 
3. Deliberar para pauta da Câmara Técnica da CIB-PB, 
a aprovação da implantação do Serviço de 
Atendimento Domiciliar – SAD do município de Brejo 
do Cruz – PB; 
4. Deliberar para pauta da Câmara Técnica da CIB-PB, 
a aprovação do projeto técnico referente a uma 
proposta de aquisição de ambulância tipo A, 
nº11264.183000/1190-01 para o município de Lagoa 
Seca-PB; 
5. Deliberar para pauta da Câmara Técnica da CIB-PB, 
a aprovação para alteração da Central de Regulação 
de Urgência – CRU de Solânea; 
6. Deliberar para pauta da Câmara Técnica da CIB-PB, 
a aprovação da implantação do serviço domiciliar de 
Gurinhém. 

plano de 2013, referente a 
1ª etapa do plano de 
urgência e emergência 
para pauta da CT da CIB. 

• O GRAME não necessita 
de habilitação ao 
Ministério da Saúde, pois 
se utiliza recurso estadual. 
Cabe ressaltar que com a 
implantação do GRAME, o 
Corpo de Bombeiros 
Militar passa a dar suporte 
de vida ao paciente, pois 
além de realizar o resgate, 
também realizará a 
estabilização do mesmo, 
através de equipe própria 
para as chamadas. 

• Aprovado este ponto de 
pauta devido ao processo 
encontrar-se em situação 
regular. 

• Como já havia sido 
passado na CT, passou na 
reunião como informativo. 

• Como precisa passar na 
CIB, este ponto também 
constou como informe. Irá 
continuar sendo regulado 
por João Pessoa-PB. 

• Aprovado este ponto de 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

pauta devido ao processo 
encontrar-se em situação 
regular. 

Orientação jurídica para Apoiador 
Regional 

Assessorar o apoiador sobre orientações concernentes 
aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes 
de Combate às Endemias 

  Assessoria jurídica e técnica 
Encaminhado às orientações 
através de e-mail institucional 

Orientação jurídica para Município de 
Remígio/PB 

Assessorar a secretária de saúde municipal Assessoria jurídica e técnica 
Encaminhado às orientações 
através de e-mail institucional 

Regulamento de passagens, 
hospedagens e diárias do COSEMS-PB 

Realizar alterações no regulamento interno 
adequando as necessidades atuais 

Assessoria jurídica Alterações realizadas 

2ª Oficina do Grupo de Trabalho de 
Direito Sanitário 

Apresentar e debater propostas para atuação na 
judicialização da saúde nos municípios 

Assessoria Jurídica e demais 
membros do GT 

Participação na Oficina, realizando 
as atividades previstas na 
programação do evento 

Oficina ideiaSUS - Dialogando e 
Construindo para a Sistematização de 
Práticas em Saúde 
 

Apresentar e discutir sobre o “Processo de 
Sistematização: Apresentações Práticas Municipais” 
com experiência de oficinas nos municípios de Santa 
Luzia, Tenório, Barra de Santa, Queimadas, Esperança, 
Rio Tinto, João Pessoa e Campina Grande 

Fiocruz, IdeiaSUS, Cosems e 
Rede Colaborativa 

Apresentações e discussões 
realizadas 

Orientação jurídica para Município de 
Olho D’Água/PB 

Assessorar a secretária de saúde municipal Assessoria jurídica  
Encaminhado às orientações 
através de e-mail institucional 

FEVEREIRO 

1ª Assembleia Geral Ordinária do 
COSEMS-PB 2020  

Discutir sobre a seguinte pauta:  
- Aprovação da Ata da 6ª Assembleia Ordinária do 
Cosems – PB de 2019; 
- Retificação do endereço da sede do Cosems-PB para 
fins administrativos;  
- Execução do Projeto FortaleCIR – apresentação do 
cronograma de visitas às regiões de saúde; 
-Pós-pauta da Câmara Técnica da CIB e Pauta da CIB; 
- Apresentação e orientações sobre Novo Modelo de 

Equipe Cosems, Gestores 
Municipais de Saúde e 
Apoiadores 

Aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento 
dos serviços de saúde nos 
municípios 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

Financiamento da APS - site do Cosems, Portal de 
Apoio à Gestão site do Conasems e Oficinas nas CIRs e 
SMS 
 
INFORMES 
- Contrapartidas estaduais; 
- Termo de Parceria IdeiaSUS/Fiocruz e UFPB; 
- Proposta ao Conasems para Oficina para Contadores 
dos Municípios sobre Novo Modelo de 
Financiamento da APS.  
 

1ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestora Bipartite (CIB) -2020 
 

Deliberar para aprovação os seguintes itens:   
- Aprovação da ATA referente a 8ª Reunião Ordinária 
da CIB/PB – 2019; 
- Informes: 
GEVS, GEPLAG, GERAV, GEAS, GOABS, Rede De 
Cuidados À Pessoa Com Deficiência, Solicitação de 
retroativo município de Maturéia/PB, Programa 
Requalifica UBS, Academia da saúde. 
-Apresentações: 
Coordenação De Saúde Mental 
- Deliberações 
 

Cosems, SES e Gestores 
municipais de saúde  

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

Orientação jurídica para Município de 
Baraúnas/PB 

Assessorar a secretário de saúde municipal 
 
  

Assessoria jurídica  
Encaminhado às orientações 
através de e-mail institucional 

Resposta à Auditoria Externa 
Elaboração de documento contendo informações 
solicitadas pela auditoria 

Assessoria jurídica 
Elaborado e encaminhado para o 
auditor 

Auditoria Externa 
Análise dos documentos do cosems por parte da 
auditoria externa 

Auditores externos e equipe 
Elaboração de parecer orientativo 
por parte da auditoria externa 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

Petição para processo da vara trabalhista 
Elaboração de petição para os autos da vara 
trabalhista 

Assessoria jurídica Elaborada e acostada aos autos 

Reunião do Conselho Fiscal Aprovação das contas 
Assessória jurídica, secretaria 
executiva e membros do 
Conselho Fiscal 

Parecer favorável às 
demonstrações contábeis e 
relatório de atividades referentes 
ao 3º Quadrimestre de 2019 do 
Cosems/PB 

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 e gestores de 
saúde 

Gestores qualificados 

    

MARÇO 

DELIBERAÇÃO nº 001/2020  
Elaboração de deliberação para criação do comitê de 
ética 

Assessoria jurídica e Diretoria 
do Cosems 

Elaborada e publicada no site 
institucional do Cosems 

1ª Oficina de Sensibilização e Adesão ao 
Projeto FortaleCIR 

Apresentação do Projeto para sensibilização e adesão 
ao FortaleCIR nas regiões de saúde  

Equipe Cosems, gestores da III 
Macrorregião de saúde 

Dado início ao projeto FortaleCIR 
com adesão de mais de 90% dos 
gestores da região. 

2ª Assembleia Geral Ordinária do 
COSEMS-PB 2020 

Apresentação e aprovação da Ata da 1ª Assembleia 
Geral Ordinária do Cosems, Apresentação da pós-
pauta da Câmara Técnica, Panorama dos municípios 
da Paraíba e orientações sobre o Programa Previne 
Brasil, Apresentação dos fluxos para cirurgias eletivas 
2020, Apresentação da Prestação de Contas do 3 
quadrimestre de 2019 e do ano de 2019 do Cosems-
PB ao Conasems e Relatório da Auditoria Externa de 
2019 do Cosems-PB. Informes:  
a. Relato das Oficinas do Projeto FortaleCIR 
b. Atualização do painel de monitoramento do envio 
das listas de cirurgias eletivas 
c. Situação do Coronavírus na Paraíba 

Equipe Cosems, Gestores 
Municipais de Saúde e 
Apoiadores 

Aprovação de pontos de pauta 
relevantes para o fortalecimento 
dos serviços de saúde nos 
municípios 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

d. Pactuação Interfederativa 2020 
 

2ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestora Bipartite (CIB) -2020 

Deliberar para a aprovação dos executantes e rateio 
de recurso da Portaria nº 3.932/GM/MS, de 30 de 
dezembro de 2019, que define para o exercício de 
2020 a estratégia de acesso aos Procedimentos 
Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), deliberar para a aprovação do custeio do 
polo de academia da saúde do município de Riacho de 
Santo Antônio/PB, deliberar para a aprovação da 
Pactuação Interfederativa 2020 e informes 
 

Cosems, SES e Gestores 
Municipais de Saúde 

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

Elaboração de Ofício para o MPF 
Elaborar ofício sobre o Programa Mais Médicos e o 
Programa Médicos pelo Brasil. 

Assessoria Jurídica e 
Presidente do Cosems 

Ofício elaborado e protocolizado 

TRPJ 001/2020 
Elaboração de termo de referência para contratação 
de hospedagem 

Assessoria Jurídica 
Termo de referência elaborado e 
publicado no site institucional do 
Cosems 

Reunião Interna Equipe Cosems Discutir sobre o fluxo do processo de trabalho   Equipe Cosems Reunião realizada 

Nota Interna de Trabalho Diante do 
Coronavírus - COSEMS 

Elaboração de nota interna de trabalho do COVID-19 
Assessoria jurídica e 
Presidente 

Nota elaborada e repassada aos 
funcionários através do e-mail e 
Whatsapp. Decidido o 
funcionamento da instituição 
através da modalidade de 
Teletrabalho 

ABRIL 

Oficio nº 235-2020 - COSEMS-PB 
destinado ao MPF 

Ajudar na elaboração de ofício destinado ao MPF 
sobre distribuição de EPIs 

Equipe Cosems  Ofício elaborado e protocolizado 

Orientação jurídica para o Município de 
São Vicente do Seridó/PB 
 

Responder as demandas solicitadas pelos gestores 
municipais da Paraíba 

Assessora jurídica e gestora 
do município 

Orientação jurídica encaminhada 
por e-mail para gestora 



 

43 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

Videoconferência Cosems e Rede 
Colaborativa PB  

Discutir sobre a distribuição de EPIs 
 

Presidente, equipe do Cosems 
e Rede Colaborativa 

Elaboração da Nota Informativa nº 
005-2020- Rateio dos EPIs 
recebidos do Ministério da Saúde 
para distribuição aos municípios da 
Paraíba. 
 

Webconferência Escritório Cosems e 
Rede Colaborativa PB  

Discutir as portarias da Atenção Especializada em 
decorrência ao novo Coronavírus e plano de 
Contingência nos municípios. 

Assessoria Técnica e Jurídica 
do Cosems e Rede 
Colaborativa 

Realizar um Levantamento dos 
municípios que tem ou não Plano 
de contingência municipal para o 
enfrentamento do COVID e 
encaminhar e apoiar quanto as 
dúvidas a Nota Orientativa 
n°06/2020 - COSEMS-PB, que trata 
sobre as Publicações ministeriais 
referentes à Atenção Especializada 
frente ao COVID – 19 

Live no canal do CONASEMS sobre o 
Programa Previne Brasil 

Apresentação pela assessoria do Conasems sobre o 
Programa Previne Brasil, que reestrutura a forma que 
o Governo Federal  repassa os recursos para Atenção 
Básica nos municípios 

Cosems. Gestores, Conasems, 
entre outros 

Apoiar os gestores quanto a melhor 
implementação do novo programa 
de financiamento da APS nos 
municípios 

Live no canal do Conasems com a 
temática “Programa Saúde na Hora” com 
a participação da Secretaria de Atenção 
Primaria à Saúde – SAPS/MS 

Apresentação pela técnica da SAPS sobre o Programa 
Saúde na Hora, Saúde na Hora Emergencial, com 
mediação da assessora técnica do Conasems, 
esclarecendo dúvidas levantadas pela Rede 
Colaborativa 

Cosems. Gestores, Conasems, 
entre outros 

Apoiar os gestores quanto as 
questões operacionais e 
estratégicas referentes a portaria 
nª 430 . de 19 de março de 2020 e 
a Nota técnica nº 467/2020 quanto 
a implantação da Saúde na hora 
emergencial contra o Coronavírus 

Live no canal do CONASEMS com a 
temática “Orientações para Lei 
Complementar – LC 172: Como executar 

Apresentar e debater os efeitos da Lei Complementar 
172/2020 nos municípios 

Cosems. Gestores, Conasems, 
entre outros 

Apoiar os gestores quanto as 
dúvidas relacionadas a Lei 
Complementar 172/2020 e a Nota 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

saldos de exercícios anteriores” Técnica nº 024/2020 - Aplicação 
dos recursos SUS para o 
enfrentamento da Covid-19 e 
transposição e transferência de 
recursos – LC 172/2020- CMC e a 
Nota do Conasems LC 172/20- PLP 
232/20 

Live no canal do Conasems com a 
temática “Covid-19: orientações para 
utilização dos repasses federais” 

Apresentação pela Assessoria do Conasems da Nota 
Técnica do CONASEMS que trata sobre o Orçamento e 
planejamento exclusivamente para a execução do 
COVID-19 

Cosems. Gestores, Conasems, 
entre outros 

Encaminhar e apoiar os gestores 
quanto as dúvidas referente a Nota 
do CONASEMS que trata  sobre o 
Orçamento e planejamento 
exclusivamente para a execução do 
COVID-19 como também a Nota 
Técnica SEI nº 12774/2020/ 
Ministério da Economia que trata 
da contabilização de Recursos 
destinados ao Enfrentamento da 
Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional 
Decorrente do Coronavírus – 
COVID- 19 

Live no canal do CONASEMS sobre 
“COVID-19- Operacionalização das 
Portarias de enfrentamento ao 
Coronavírus” 

Apresentação pela assessoria técnica do Conasems 
sobre as recentes portarias publicadas para o 
enfrentamento da COVID19 
 
 
 

Cosems, Gestores, Conasems, 
entre outros 

Fortalecer nas discussões e apoiar 
os gestores quanto as dúvidas 
referente as portarias de 
enfrentamento ao Covid-19 como 
também reforcei que todo material 
informativo referente ao Covid -19, 
esta disponibilizado no site 
https://cosemspb.org/coronavirus/ 

Live no canal do CONASEMS com a Esclarecer dúvidas dos Cosems e municípios quanto à Cosems, Gestores, Conasems, Apoiar os gestores quanto as 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

temática “Licitações e Contratos frente à 
pandemia da COVID- 19” para gestão 
municipal do SUS 

licitação e Contratos frente à pandemia entre outros dúvidas relacionadas à Nota 
Técnica do Conasems. 
 

Web Conferência sobre Consórcio 
Nordeste 

Discutir sobre os pontos de pauta: 
• O Monitora Covid19: atendimento primário 

remoto e a análise e ação territorial para 
enfrentar a pandemia; 

• A IPES (Plataforma Eletrônica da Saúde) com 
base de dados da Atenção Primária (eSUS 
Atenção Básica) dando subsídios para um 
novo tipo de atuação da APS no território no 
enfrentamento da pandemia; 

• Discussão sobre a proposta da Brigada da 
Saúde do Nordeste e ação territorial 
articulando a APS com ações da vigilância em 
saúde; 

• Apresentar e oferecer a Cartilha para os 
agentes de saúde; e 

• O que a Atenção Primária/Básica dos Estados 
e Municípios estão fazendo para enfrentar a 
Pandemia. 

 
 

Cosems, Membros do 
Consórcio Nordeste, etc 

Pontos de pauta discutidos 

Ofício COSEMS/PB nº 0246/2020 
destinado ao TCE 

Ajudar na elabaroração de ofício destinado ao TCE 
sobre a solicitação de apoio e orientações técnicas 
diante do CODVID-19 

Equipe Cosems  Ofício elaborado e protocolizado 
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3.5. Atividades do Projeto da Rede Colaborativa para o fortalecimento da gestão municipal do Sistema Único 
de Saúde (SUS) na Paraíba 

O Cosems-PB reconhecendo a relevância do apoio institucional para gestão do SUS, desde 2014 possibilita aos gestores municipais e suas 

equipes, o apoio técnico com o intuito de ofertar instrumentos/ferramentas que possam subsidiar a gestão no enfrentamento dos problemas loco 

regionais, favorecendo assim uma ampliação na sua  capacidade técnica e de gestão.  

A partir de 2017, o  Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio 

do Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS - PROADI-SUS e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz - HAOC o Projeto Rede Colaborativa para o 

Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS vem promovendo o apoio técnico aos gestores municipais e suas equipes com o objetivo de favorecer 

uma ampliação da capacidade técnica dos  gestores municipais e suas equipes, considerando as singularidades das regiões de saúde.  

A atuação dos seis apoiadores institucionais distribuídos nas 3 macrorregiões de saúde do estado busca 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. 

Abaixo quadro com a composição da Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS no Estado da PB: 
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Coordenadora Estadual Michelle Targino Fernandes Ribeiro 

1ª Macrorregião de Saúde 

Apoiadora Regional:  Ana Maria Fernandes da Silva 

• 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  

• 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  
 

Apoiador Regional: João Paulo Resende de Oliveira 

• 6ª Região de Saúde - Sertão de Patos 

• 7ª Região de Saúde - Sertão do Vale do Piancó 

• 11ª Região de Saúde - Sertão da 11º região 

Apoiadora Regional: Christianne Urtiga Rocha 

• 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 
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  O primeiro quadrimestre foi marcado por reformulações no funcionamento e operacionalização das atividades da Rede Colaborativa, conforme preconiza  a  Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que declarou em 11 de março de 2020 a pandemia de COVID-19 e a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) com o Decreto nº 

40.122 de 14 de março de 2020, que declara situação de Emergência no Estado da Paraíba. Em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do 

Coronavírus (Covid-19) as atividades presenciais foram todas canceladas. O trabalho dos apoiadores da Rede colaborativa e coordenação tem sido realizado de 

forma on-line e em home-office, considerando a necessidade de isolamento social, enfatizando assim que esta situação não tem trazido fragilidades ao trabalho do 

apoio, pelo contrário, nesse momento de dificuldade enfrentada por todos os municípios, pudemos perceber quão forte é o Projeto Rede Colaborativa, e como ele 

está articulado e consolidado, colaborando diariamente no repasse das informações qualificadas aos gestores, bem como produzindo movimentos e novos arranjos 

referente ao trabalho integrado da Vigilância e a APS no enfrentamento das dificuldades quanto as questões estratégicas e operacionais sendo locais e ou regionais 

de planejamento, comunicação, vigilâncias, promoção, definição dos fluxos assistenciais e logísticas no enfrentamento da situação epidêmica. 

Em Fevereiro, à luz da Portaria nº 2979 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de 

financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde da Paraíba, Soraya Galdino disponibilizou a assessoria técnica da instituição e os apoiadores da Rede Colaborativa para oferecerem in loco, 

todo suporte necessário aos gestores municipais de saúde na implantação desse novo modelo de financiamento. Nas oficinas, a metodologia 

utilizada foi baseada na ferramenta de Educação Permanente em Saúde, na qual instigamos os profissionais e gestores a despertarem sobre o seu 

papel nesse processo de melhoria, e após explanação e entendimento do novo Programa, os participantes trabalham em grupos, refletem e  

constroem coletivamente estratégias para o alcance das metas de cada indicador estabelecido na Portaria nº 3222 de dezembro de 2019 que dispõe 

sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil. Os questionamentos levantados e suas discussões 

enriquecem o espaço. Em 2 meses a equipe esteve em mais de 50 municípios.  

Diante do cenário atual de pandemia, o papel do apoio está sendo primordial para fortalecer o protagonismo dos secretários e sua equipe 

gestora na orientação quanto a elaboração de estratégias operacionais para enfrentamento do Covid -19, onde a partir de meados de março, 

praticamente todo trabalho foi direcionado para as demandas relacionadas ao coronavírus. 
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As ações realizadas nesses quatro meses do 2020, elencamos: 

▪ Reuniões mensais de planejamento (presencial e por webconferência);  

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

▪ Participação da Rede Colaborativa no evento em Brasília sobre o Novo Modelo de Financiamento da Atenção Básica; 

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

no sentido de sanar as pendências dos RAGs de anos anteriores a 2018 no SARGSUS. No estado, todos os RAGs do período foram 

enviados pela gestão e apreciados pelos conselhos, com exceção apenas de Riachão de Bacamarte, que tem um erro no sistema para o 

RAG 2017. 

▪ 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 e divulgação das Notas Técnicas/informativas produzidas pelo CONASEMS, COSEMS-PB, boletins do Conasems, 

legislação, normas, projetos e demais documentos relevantes para os municípios, em tempo oportuno;  

▪ Participação nas agendas do PLANIFICASUS, que está sendo desenvolvido na 14ª região de saúde; 

▪ Participação junto com toda equipe do Cosems, da 1ª Oficina para apresentação e adesão do Projeto FortaleCIR, realizado na III 

Macrorregião de saúde, tendo visitado as 7 regiões de saúde que compõem a macro; 

▪ Participação no Curso II Aprimoramento em práticas de Apoio para o fortalecimento de Gestão Municipal do SUS promovido pelo 

PROADI-SUS do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e compartilhamento de experiências e discussões nos fóruns;   
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▪ Articulação com os presidentes de CIR e gerência de Saúde para realização de reuniões virtuais de CIR ; 

▪ Apoio ao gestor no enfrentamento da situação pandêmica quanto a questões estratégicas locais referente ao planejamento do 

trabalho em equipe – APS e vigilância, organizar o fluxo de informações das ações desenvolvidas para o centro de comunicação- 

boletins epidemiológicos; 

▪ Participação nas lives promovidas pelo Conasems para esclarecimento de dúvidas da gestão municipal frente ao Covid19; 

▪ Apoio aos gestores para alimentação dos instrumentos de gestão no DIGISUS – módulo Planejamento;   

▪ Levantamento entre os gestores para identificar a existência de Planos de Contingência Municipal; 

▪ Atualização e cadastro de novos gestores; 

▪ Diálogo com os municípios sobre as possibilidades de organização do processo de trabalho da APS frente a pandemia; 

▪ Contribuição com a assessoria técnica para a construção da Nota Informativa que trata sobre a distribuição dos EPIs aos municípios; 

▪ Acompanhamento da distribuição dos EPIs e testes rápidos pelas Gerências de saúde; 

▪ Mobilização para a participação dos gestores na Assembleia Ordinária Remota do Cosems; 

▪ Levantamento do número de casos de COVID-19 nos municípios; 

▪ Contribuição com a assessoria técnica para a construção do resumo de Portarias COVID-19 para repasse aos gestores; 

▪ Orientações quanto a publicação de Portarias, principalmente Lei Complementar nº 172/2020; Recurso da Portaria nº 480/2020 - 

Recurso COVID-19; Portaria nº 774/2020 - Recurso Covid-19; Brasil Conta Comigo, Previne Brasil, Saúde na Hora Emergencial, Lei  nº 

13.992/2020, Portaria nº 828/2020;  

▪ Diálogo com os gestores sobre o alinhamento dos fluxos de atendimento e serviços quanto aos testes rápidos de Covid-19; 
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▪ Orientações aos gestores quanto ao E-sus VE e intensificação para o cadastro e a notificação imediata; 

▪ Mobilização para preenchimento pelos gestores, do levantamento do CONASEMS sobre os gastos com folha Recursos Humanos 

Municipais;  

▪ Levantamento quanto aos serviços regulados para Campina Grande e João Pessoa; 

▪ Orientações aos gestores quanto a execução dos recursos financeiros remanescentes, constantes nos fundos municipais de Saúde 

proveniente de repasses federais; (LC 172/2020); 

▪ Participação da coordenação do apoio em reuniões mensais com o grupo executivo do Projeto Rede Colaborativa; 

▪ Participação da coordenação do apoio em webconferências com os assessores técnicos do Conasems e Presidentes de Cosems com 

esclarecimentos acerca das portarias recentemente publicadas. 

3.6. 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, uma 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 2020, 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: 



 

52 

 

Para o primeiro quadrimestre de 2020, correspondente aos meses de Janeiro a Abril, a Top Mídia Comunicação foi a responsável por 

desenvolver os serviços de gerenciamento de redes sociais, produção de vídeos, produção de peças publicitárias, coberturas de atividades e ações 

presenciais e remota realizadas pelo Cosems-PB, gerenciamento do web site (https://cosemspb.org), SUS nos municípios, o boletim semanal 

(destacando as principais matérias e notícias da semana), produção de matérias jornalísticas e assessoria de comunicação. 

Durante o mês de Janeiro foram realizadas 21 postagens nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, datas 

comemorativas, boletim semanal e divulgação das atividades realizadas pelo Cosems. 

No mês de Fevereiro foram realizadas 41 publicações nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, datas comemorativas, 

boletim semanal, cobertura fotográfica da primeira assembleia do Cosems de 2020 e reunião da CIB. 

No mês de Março foram realizadas 43 publicações nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, material informativo sobre 

o coronavírus, datas comemorativas, boletim semanal, cobertura fotográfica da segunda assembleia do Cosems e reunião da CIB, produção de um 

vídeo da assembleia realizada no dia 10 de março, produção de um vídeo demonstrando os cuidados, orientações e medidas que devem ser tomadas 

para reduzir a propagação da Covid-19. 

No mês de Abril foram realizadas 24 publicações nas redes sociais e no site do Cosems, incluindo fotos, matérias, material informativo sobre o 

coronavírus, datas comemorativas, boletim semanal, e assessoria em reuniões virtuais realizadas pela diretoria do Cosems-PB. 

Ao todo, nesse quadrimestre de Janeiro a Abril, foram realizadas 129 publicações no site e nas redes sociais oficiais do Cosems-PB, o público 

predominante continua sendo o sexo feminino, com idade entre 35 e 44 anos.  

  



 

53 

3.7. Atividades do suporte de tecnologia de informação 

 
O Suporte técnico de informática do Cosems-PB é um serviço que presta assistência intelectual (conhecimentos), tecnológica (manutenção: 

revisões, regulagens, calibrações, reparos/consertos, atualizações de software etc.) e orientações para manutenção de material (peças de reposição), 

com o fim de solucionar problemas técnicos, portanto relacionados a produtos tecnológicos tais como computadores e software e ainda, atualização, 

manutenção e layout do site institucional. De maneira geral, o foco do serviço é ajudar o Cosems e sua equipe a desenvolver links, formulários e 

resolver problemas específicos, conforme as demandas da equipe, Presidente ou Diretoria do conselho, além de corrigir problemas de infraestrutura, 

como a configuração de servidores e estações de trabalho, definição de um plano de backup e recuperação de dados, configuração de rede e outros 

e, atender aos chamados dos usuários. 

Assim, durante o 1º quadrimestre de 2020, as principais ações desenvolvidas pelo suporte de TI foram:  

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

JANEIRO 

Reestruturação do site 
Promover alterações na página inicial do site dando 

ênfase a APS e outras áreas relevantes 
Assessoria Técnica 

Site alterado conforme proposto 

pela ASSTEC 

FEVEREIRO 

Preparação de formulário de inscrição 
para a Oficina E Agora Gestor de 
fevereiro/2020 

Prover meio de acesso à inscrição no evento Gestores Municipais de Saúde 

Formulário disponibilizado, 
inscrições efetuadas, lista de 
presença e declarações de 
comparecimento emitidas 

Emissão de Listas de Presença para a I 
Oficina CIR 2020 

Prover documento necessário para coleta de 
assinaturas de gestores presentes ao evento 

Gestores Municipais de Saúde Listas fornecidas 

MARÇO 

Manutenção de rotina do site Manter o site da instituição funcionando a contendo 
Suporte de TIC, ASSTEC, 
Financeiro 

Site atualizado e funcional 

Criação de página no site sobre Dispor de local único para agregar informações Suporte de TIC e ASSTEC Página criada 
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ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENTOS 

coronavírus relevantes sobre a COVID-19 

ABRIL 

Definição de nova hospedagem para o 
site 

Viabilizar ambiente mais seguro e adequado para 
manutenção do site da instituição 

Suporte de TIC 

Definido a manutenção do serviço 
de hospedagem na GoDaddy, 
adotando um pacote de 
hospedagem mais robusto 

Definição de ferramenta para realização 
de reuniões/assembleias por 
videoconferência 

Viabilizar a realização de reuniões e assembleias por 
meio de videoconferência 

Suporte de TIC, Financeiro e 
Presidência 

Realizada a subscrição da 
ferramenta Zoom com pacote de 
até 500 participantes 

 
É este o Relatório de Atividades do 1º quadrimestre de 2020 do Cosems-, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020. 

Para acessar todos esses materiais informativos, segue link do nosso site (https://cosemspb.org). 

João Pessoa, 18 de junho de 2020. 
 

 
 

 


