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Relatório de Gestão 10 Quadrimestre 2020 - COSEMS 

“O ano de 2020 se tornou atípico e muito difícil devido à pandemia do COVID-19, OMS em 11 de 

março” 

• Início da quarentena e fechamento da Sede do COSEMS (16 de março) 

– trabalhos em “home office” 

– decisões e pactuações por meio de reuniões web 

– exceção: entrega de três remessas de kits de testes rápido para COVID-19 

presencialmente na Sede da Instituição 



Reuniões Diretoria Executiva e Diretoria Executiva Ampliada 2020 

• Diretoria Executiva - 17 de fevereiro 

– Reunião sobre realização do 12º  Congresso, 4ª Mostra Pernambuco Aqui tem SUS e do 

72º Encontro COSEMS-PE 

• Tema do Congresso: “O SUS nas mãos do povo: compromissos fundamentais da 

Gestão Municipal para o avanço do SUS”. (Devido à pandemia pelo Coronavírus, o 

evento programado para o mês de abril/2020, não foi realizado) 



• Diretoria Executiva Ampliada 

– Duas reuniões presenciais (18 de fevereiro e 9 de março) 

Reunião Diretoria Ampliada, 18/2/2020 Reunião Diretoria Ampliada, 9/3/2020 

Reuniões Diretoria Executiva e Diretoria Executiva Ampliada 2020 



• CIB-PE 

– Duas reuniões presenciais (18 de fevereiro e 9 de março) 

Reuniões Intergestores Bipartite – CIB-PE 2020 

Reunião CIB-PE, 18/2/2020 Reunião CIB-PE, 18/2/2020 



Outras Reuniões COSEMS-PE 2020 

• Reunião para enfrentamento ao coronavírus com a SES-PE – 31 de janeiro 

• Oficina de Alinhamento sobre o Projeto  de Fortalecimento dos Processos de Governança, 
Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde – Rede PEBA – 5 e 6 de fevereiro 
(Brasília-DF) 

• Reunião com o procurador geral de Justiça, Dr. Francisco Dirceu Barros, sobre o passivo da 
SES-PE com os municípios 



Web Reuniões 2020 

• Reuniões CIR em todas as Regiões (a partir de 16 de março) 

III Região IV Região V Região 

VI Região VII Região 



Reunião Conselho Fiscal e Auditoria Externa 

• Reunião do Conselho Fiscal para apreciação da prestação de contas do 3 quadrimestre de 
2019 – 14 de fevereiro 

• Auditoria Externa (11 a 14 de fevereiro) 



Núcleo de Assessoria 2020 

• 3 assessorias técnicas 

• 1 assessoria jurídica 

• 1 assessoria de comunicação 

• 10/1 – Reunião Rede Materna e 
Infantil (SES e municípios da I Região) 

• Reuniões presenciais na Sede 
COSEMS-PE (9/1) (13/2) (14/2) 

• 23/1 – CRIE/Rede PEBA 

• 29/1 - Reunião Grupo Condutor - 
PNAIPS 

• CT-COSEMS-PE (30/1) 

• CT-CIB-PE (3/2) 

Assessoria Técnica 

Reunião Rede Materna Infantil I Região 



Assessoria Técnica 

• 20/1 - Reunião com a Secretaria Executiva de Gestão e Educação do Trabalho/SES/PE 

• 21/1 – Reunião com o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde (NEMS)  

• 14/2 – Reunião com a Escola de Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE) 

• 23 e 24/1 - I Oficina para o Fortalecimento dos processos de governança, organização e 
integração da Rede de Atenção à Saúde (Regionalização) – Rede PEBA 

I Oficina Projeto de Regionalização – Rede PEBA, 2020 



Assessoria Técnica 

• Participação na Nota Técnica sobre recomendações sobre o novo coronavírus para a 
população privada de liberdade no sistema prisional de Pernambuco - 9 de março 

 

• Elaboração da Nota Técnica Conjunta nº 001 SES/COSEMS (Atenção à Saúde em Situação 
da Pandemia, as ações da Atenção Primária integral, com destaque às ações preventivas, 
funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e cuidados assistenciais, processo de trabalho 
das equipes, o manejo e controle da infecção pelo Coronavírus (COVID-19) - 20 de março 

 

• Nota de Esclarecimento datada em 26 de março 

 

• Nota de Orientação aos Gestores elaborada em 05 de abril 

 

• Elaboração de propostas de distribuição dos testes rápido para COVID-19 para os municípios 
do Estado, incluindo três remessas 



Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do 
SUS 

• 10 e 11/2 - Oficina Nacional de Apoio à Implantação do Novo Financiamento Federal da 

Atenção Primária à Saúde (Previne Brasil) - Brasília/DF 

• Reuniões CIR 

– CIR 

– CIB 

– Diretoria Executiva Ampliada 

– Webs conferências 

– Assessoria técnica aos gestores municipais 

• Whatsapp 

• Telefone 



Assessoria Jurídica 

• O COSEMS não possui, até o momento, ação judicial em curso 

• 30 e 31/1 - 2ª Oficina do Grupo de Trabalho de Direito Sanitário (Brasília/DF) 

• Construção da Lista de Inventário de Equipamentos do COSEMS/PE 

• Elaboração de contratos (Stand Norte e Nordeste) 

• Formalização da contratação por pessoa jurídica das apoiadoras, a partir do mês de março 

• Elaboração da Notificação nº 01/2020 e nº 02/2020 relativas às passagens aéreas que foram 
emitidas e não utilizadas pelos gestores municipais e membro da câmara técnica 

• 20/4 - Reunião online com o Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia Covid-19 
(Gabinete Giac-Covid-19) 

• Demais atividades de cunho interno 



Assessoria de Comunicação 

• Coberturas jornalísticas e fotográficas em acompanhamento ao presidente do COSEMS/PE 

– Reunião com os gestores e prefeitos da IX Região de Saúde e AMUPE 

– Reuniões COSEMS-PE 

• Elaboração do Plano de comunicação do COSEMS/PE incluindo a próxima revista COSEMS/PE 

• Atualizações diárias no site com inclusão de Resoluções e Portarias 

• Reuniões semanais on-line da Rede Colaborativa de Comunicadores CONASEMS-COSEMS 

• Publicações de ordem nacional em parceria com o CONASEMS, e de ordem estadual em 
parceria com os municípios pernambucanos, além do Boletim COVID-19, fornecido pela SES/PE  

• Boletins municipais são publicados, diariamente, nos Stories do Instagram e do Facebook da 
instituição 

• Coberturas jornalísticas on-line fazendo registro audiovisual e apuração textual e de imagens 
por captura de tela 
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ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 

Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 

Receita Corrente 109.740,00 109.740,00 109.740,00 109.740,00 438.960,00 

Receitas de Contribuições/Portaria 220        109.740,00      109.740,00        109.740,00      109.740,00  438.960,00 

Receitas de Contribuições/Boletos         0,00 

Receitas (outras) - conta 13002669-0         0,00 

Resgate investimento         0,00 

Receita de Capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imobilizado         0,00 

Diversas (Especificar)         0,00 

Total das Receitas 109.740,00 109.740,00 109.740,00 109.740,00 438.960,00 

Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 

Despesas Correntes: 51.789,07 57.910,84 60.922,10 67.252,68 237.874,69 

Vencimentos e Vantagens Fixas 26.509,16 26.509,16 26.509,16 27.841,39 107.368,87 

Encargos Sociais 15.723,78 14.363,33 14.363,33 15.758,33 60.208,77 

Diárias e Ajuda de Custos 3.503,60 8.600,00 6.094,19 300,00 18.497,79 

Impostos/Taxas 1.764,29 2.132,92 2.132,92 2.432,92 8.463,05 

Tarifas Bancárias 320,00 499,50 439,90 134,70 1.394,10 

Materiais de Consumo (Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passagens e Locomoção 1.203,19 2.089,23 2.734,90 10.155,36 16.182,68 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 1.600,00 2.532,71 6.690,00 8.170,00 18.992,71 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 165,05 1.183,99 1.162,36 2.159,98 4.671,38 

Outros (alimentos, limpeza) 1.000,00 0,00 795,34 300,00 2.095,34 

Despesas de Capital 57.950,93 51.829,16 48.817,90 42.487,32 201.085,31 

Investimentos     0,00 

Móveis e Equipamentos          0,00 

Veículos         0,00 

Outros (especificar) 57.950,93 51.829,16 48.817,90 42.487,32 201.085,31 

Total de Despesas 109.740,00 109.740,00 109.740,00 109.740,00 438.960,00 



Considerações Finais 

“É com grande pesar que este Conselho se solidariza com as vítimas da COVID-19 e seus 

familiares, e assume todo o empenho e dedicação ao enfrentamento desta pandemia, no 

que cabe às nossas possibilidades, colaborando na definição e organização da Rede de 

Serviços Públicos no Estado de Pernambuco, assim como deliberando assuntos 

pertinentes à melhoria dos serviços prestados à população” 



 

 

Praça Osvaldo Cruz, s/n, Boa Vista, Recife PE / CEP: 50.050-210 / FONE: (81) 31816256 / e-mail: cosems.pe@gmail.com    

www.cosemspe.org 
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Diretoria Executiva 

Presidente: Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima – Secretário Municipal de Saúde de Paudalho 

Vice-Presidente: José Edson de Sousa – Secretário Municipal de Saúde de Brejo da Madre de Deus 

Secretário Geral: Elídio Ferreira de Moura Filho – Secretário Municipal de Saúde de Barreiros 

Secretária de Articulação Regional: Márcia Conrado de Lorena e Sá Araújo – Secretária Municipal de Saúde de Serra Talhada 

Secretária Administrativa: Fabiana Damo Bernart Duarte – Secretária Municipal de Saúde de Paulista 

10 Suplente – Artur Belarmino de Amorim 

20 Suplente – Francisco de Assis da Silva Santos 

30 Suplente – Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque 

40 Suplente – Nilva Maria Mendes de Sá 

50 Suplente – Maria Yranusa Cavalcante 

Diretoria Executiva Ampliada 

Vice-Presidente Regional I: Patrícia Amélia Alves Rodrigues de Mendonça - Secretária Municipal de Saúde de Igarassu 

Vice-Presidente Regional II: Márcia Maria de Almeida C. Diogo de Andrade - Secretária Municipal de Saúde de João Alfredo 

Vice-Presidente Regional III: Lírio Ademour das Oliveiras e Pereiral Júnior - Secretário Municipal de Saúde de Tamandaré 

Vice-Presidente Regional IV: Lucival Almeida Oliveira - Secretário Municipal de Saúde de Pesqueira 

Vice-Presidente Regional V: Marco Antônio Leal Calado Filho - Secretário Municipal de Saúde de Caetés 

Vice-Presidente Regional VI: Andreia Karla Santos de Brito - Secretária Municipal de Saúde de Arcoverde 

Vice-Presidente Regional VII: Samara Aislan de Sá Callou - Secretária Municipal de Saúde de Terra Nova 

Vice-Presidente Regional VIII: Nelson Eduardo Rodrigues dos Santos – Secretário Municipal de Saúde de Santa Maria da Boa 
Vista 

Vice-Presidente Regional IX: Silvanete Andrade Leandro – Secretária Municipal de Saúde de Ipubi 

Vice-Presidente Regional X: Fabiana Martins Torres - Secretária Municipal de Saúde de Ingazeira 

Vice-Presidente Regional XI: Francisca Gomes de Souza - Secretária Municipal de Saúde de São José do Belmonte 

Vice-Presidente Regional XII: Nádia Virgínia da Silva Sales – Secretária Municipal de Saúde de Itaquitinga 

Vice-Presidente Regional Adjunto I: Ana Lúcia de Araújo - Secretária Municipal de Saúde de Moreno 

Vice-Presidente Regional Adjunto II: Darlene Cândido Gonzaga de Lemos - Secretário Municipal de Saúde de Feira Nova 

Vice-Presidente Regional Adjunto III: Maria Cristina Gonçalves Casale – Secretária Municipal de Saúde de Belém de Maria 

Vice-Presidente Regional Adjunto IV: Scheyla Maria Silva Gonçalves - Secretária Municipal de Saúde de Riacho das Almas 

Vice-Presidente Regional Adjunto V: Maria Nadir Ferro de Sá - Secretária Municipal de Saúde de Jupi 

Vice-Presidente Regional Adjunto VI: Ademar Bezerra dos Santos - Secretário Municipal de Saúde de Venturosa 

Vice-Presidente Regional Adjunto VII: Bruno Arruda Ferreira - Secretário Municipal de Saúde de Verdejante 

Vice-Presidente Regional Adjunto VIII: (em aberto) 

Vice-Presidente Regional Adjunto IX: Luciana Maria Ulysses Saraiva - Secretário Municipal de Saúde de Exú 

Vice-Presidente Regional Adjunto X: Joaudeni Cavalcante Barbosa Da Silva - Secretária Municipal de Saúde de Iguaracy 

Vice-Presidente Regional Adjunto XI: Tarciane Pereira Melo - Secretário Municipal de Saúde de Triunfo 

Vice-Presidente Regional Adjunto XII: Gleisy Tavares de Araújo - Secretária Municipal de Saúde de Aliança 

Conselho Fiscal 

Titular: Neijla Cristina Vieira Cardoso - Secretária Municipal de Saúde de Rio Formoso 

Titular: Nadja Kelly Martins de Menezes Farias - Secretária Municipal de Saúde de São Joaquim do Monte 

Titular: Samara Martins Vieira Soares - Secretária Municipal de Saúde de Lagoa Grande 

Suplente: Francisco Bernardo dos Santos - Secretária Municipal de Saúde de Palmares 

Suplente: Josilda Valença Araújo - Secretária Municipal de Saúde de Itamaracá 

Suplente: (em aberto) 

 

Elaboração: Assessoria Técnica 
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Apresentação 

  

 

Conforme o seu Estatuto, aprovado em Assembleia Geral realizada em 07 de abril de 

2017, Art. 6º. “tem como finalidade congregar todas as Secretarias Municipais de Saúde, ou 

órgão equivalente, do Estado de Pernambuco e do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, 

manter intercâmbio com entidades semelhantes dos outros Estados da Federação, lutar pelo 

fortalecimento dos Municípios no Sistema Único de Saúde (SUS), defendendo com firmeza os 

interesses municipais nesta área para melhoria da qualidade de vida dos munícipes, lutar pela 

municipalização efetiva dos serviços de saúde, no que for de sua competência, de forma a 

atender os interesses dos municípios e garantir benefícios concretos às suas populações, manter 

os seus associados informados sobre programa e projetos estadual e federal, e que possibilitam 

aos municípios a obtenção de recursos técnicos, materiais e financeiros, viabilizar a participação 

do poder público municipal a níveis regionais, estadual e federal com direito a voz e voto nas 

instâncias de definição das políticas, diretrizes e ações de saúde em Pernambuco, lutar pela 

efetiva participação das organizações da sociedade civil no planejamento, avaliação e 

mobilização da população para as ações de saúde, desenvolver ações no sentido de viabilizar a 

criação e fortalecimento de Secretarias de Saúde, ou equivalentes, em todos os municípios 

pernambucanos, promover e participar de Congressos, Encontros, Seminários, Oficinas e outros 

eventos para intercâmbio de experiências e aprofundamentos de discussões entre os municípios 

na área de saúde no âmbito local, regional ou estadual”. 

 Para o cumprimento dessas finalidades, o Estatuto do COSEMS-PE estabelece no seu 

Art. 15, inciso IV do parágrafo único que cabe à Diretoria Executiva apresentar a prestação de 

contas anual, após análise do Conselho Fiscal, à Assembleia Geral, relatório financeiro e de 

atividades da Entidade. Para tanto, apresentamos a seguir o Relatório de Atividades do 

COSEMS-PE referente ao 1º quadrimestre do ano 2020. 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Atividades Institucionais 

 

O ano de 2020 se tornou atípico e muito difícil devido à pandemia do COVID-19, 

classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020. A partir do 

dia 16 de março, a Instituição entrou em quarentena e a Sede do COSEMS foi fechada, sendo 

os trabalhos do escritório continuados por meio de “home office”, e as decisões e pactuações 

por meio de reuniões web, salvo a exceção de entrega de três remessas de kits de testes rápido 

para COVID-19 na Sede da Instituição. Assim, seguem as descrições das atividades da Entidade 

realizadas presencialmente até o dia 16 de março e a partir daí mantidas à distância. 

As Reuniões da Diretoria Executiva e Diretoria Executiva Ampliada do COSEMS 

possuem calendário e agenda pré-definidos e são sempre realizadas anteriormente às reuniões 

da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-PE). São nesses espaços que os diretores, junto ao 

presidente e técnicos do COSEMS-PE, além de seus representantes na CIB, compartilham 

informações e fazem encaminhamentos e alinhamento prévio para a reunião da CIB, além de 

discutirem temas de relevância política e técnica que necessitem de articulação para atender aos 

interesses e demandas dos municípios e dos gestores municipais de saúde. Agendas virtuais 

foram integradas às atribuições dos membros e demais assessores e apoiadores. Neste período 

foram realizadas duas reuniões ordinárias presenciais de Diretoria Executiva Ampliada, nos dias 

18 de fevereiro e 9 de março, com a participação de diretores, assessores, apoiadoras e 

secretária executiva. Ambas as reuniões foram seguidas de reunião CIB à tarde. A Diretoria 

Executiva se reuniu com a assessoria técnica, jurídica e secretaria executiva, presencialmente 

no dia 17 de fevereiro, para finalizar o planejamento do 12º Congresso COSEMS/PE e do 72º 

Encontro dos Secretários Municipais de Saúde de Pernambuco e a 4ª Mostra Pernambuco Aqui tem 

SUS. Na ocasião, foi aprovado o tema do Congresso: “O SUS nas mãos do povo: compromissos 

fundamentais da Gestão Municipal para o avanço do SUS”. Devido à pandemia pelo Coronavírus, o 

evento programado para o mês de abril/2020, não foi realizado.  

 

 

 

 

 

 

Fotos: Reunião Diretoria Executiva – 17 de fevereiro 2020 
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Em 31/1 na sede da Secretaria Estadual de 

Saúde de Pernambuco (SES/PE) houve reunião para 

uma primeira discussão sobre os cuidados, 

publicados pelo Ministério da Saúde (MS), a serem 

tomados frente a infecção provocada pelo novo 

Coronavírus. O presidente do COSEMS/PE, Orlando 

Jorge Pereira de Andrade Lima, e Artur Amorim, 

primeiro suplente da Diretoria Executiva do Conselho, 

estiveram presentes na reunião juntamente a 

membros de outras instituições, a exemplo da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), do Hospital Oswaldo Cruz, do Sindicato 

dos Hospitais, do Hospital Correia Picanço, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Prefeitura do Recife.  

 

Os diretores do COSEMS-PE cumprem extensa agenda, dentro e fora da Entidade, 

acompanhando e monitorando as atividades e apoiando e deliberando sobre as questões postas. 

Cumpre registrar o importante papel desempenhado pelo presidente do COSEMS-PE em relação 

à defesa e à promoção do Sistema Único de Saúde e ao fortalecimento e ao aprimoramento da 

gestão municipal do SUS, na medida em que participa de discussões necessárias à pactuação 

qualificada com os gestores municipal e estadual do Sistema.  

 

O presidente do COSEMS/PE, Orlando Jorge Pereira 

de Andrade Lima juntamente a presidentes dos COSEMS de 

todo o país, a assessores do Projeto Regionalização, a 

coordenadores de Macrorregião e a membros do Grupo 

Executivo Ampliado, representantes do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (HAOC), do Ministério da Saúde (MS) e do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS) participaram, nos dias 05 e 06/2/2020, da 

Oficina de Alinhamento sobre o Projeto de Fortalecimento 

dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde, evento 

que aconteceu em Brasília/DF e envolveu na discussão a Rede PEBA (Pernambuco-Bahia). 
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Na data de 04 de março, representantes do 

COSEMS/PE, nas pessoas de seu presidente, Orlando Jorge 

Pereira de Andrade Lima, e assessora técnica, Cristina 

Paulino, participaram de reunião com o procurador geral de 

Justiça, Dr. Francisco Dirceu Barros, no gabinete da 

Procuradoria Geral de Justiça, situada na sede do Ministério 

Público de Pernambuco. A pauta da reunião foi o passivo da 

SES com os municípios pernambucanos, referente as 

políticas do SAMU, Assistência Farmacêutica, Atenção 

Primária e Hospitais de Pequeno Porte.  Participaram, 

também, das discussões o secretário estadual de Saúde de 

Pernambuco, André Longo, o secretário estadual executivo 

de Gestão Estratégica e Participativa, Humberto Antunes, e 

os promotores de Justiça, doutora Eryne Ávila dos Anjos Luna 

e doutor Édipo Soares Cavalcante Filho. 

 

Face a pandemia, a partir do dia 16 de março as reuniões on-line passaram a ser a forma 

que as Comissões Intergestores Regionais (CIR) adotaram para manter as discussões e 

deliberações de interesse das regiões. Apoiadoras e a assessoria técnica tiveram participação 

ativa, visando contribuir com as discussões, cuja pauta principal foi a estruturação da rede 

assistencial para o enfrentamento ao COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

IV Região XI Região VI Região 

Fotos: CIR web (III e IV Regiões) 
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Conforme previsto no Art. 29 do Estatuto Social do COSEMS, o Conselho Fiscal da 

Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria Executiva e 

encaminhar os respectivos relatórios e pareceres para apreciação da Diretoria Executiva 

Ampliada e, anualmente, para aprovação da Assembleia Geral. No quadrimestre objeto do 

presente Relatório, o Conselho Fiscal se reuniu no dia 14 de fevereiro de 2020 na sala de reunião 

do COSEMS, para apreciação da Prestação de Contas do COSEMS referente ao 3ª 

quadrimestre - setembro a dezembro de 2019, emitindo parecer aprovando a referida prestação 

de contas. 

 

Fotos: Reunião Conselho Fiscal – 14 de fevereiro 

 

A Secretaria Executiva do COSEMS-PE tem uma coordenação e uma auxiliar 

administrativa. É responsável por toda a agenda do presidente e demais membros da Diretoria 

Executiva, disseminação de informações para todas as Secretarias Municipais de Saúde, 

colabora na elaboração das prestações de contas e é responsável pela organização 

administrativa de todos os eventos realizados pelo COSEMS-PE. Sob a sua responsabilidade, 

mantém organizada a sede da Entidade, recebendo e distribuindo todos os expedientes.  

Em 14 de fevereiro na sede do Conselho, foi realizada reunião com assessores, 

secretária executiva do COSEMS/PE e com o auditor fiscal Ricardo Passos, para apresentar um 

resumo dos trabalhos de auditoria externa, realizado no período de 11 a 14/02/2020. A ação foi uma 

parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e teve o 

objetivo de avaliar o funcionamento do COSEMS referente aos procedimentos contábeis e normas 

aplicadas de controles internos. 
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O Núcleo de Assessoria dispõe de uma assessoria técnica constituída por três 

membros, uma assessora de comunicação e uma assessora jurídica. As atividades são 

desenvolvidas diariamente com a elaboração de textos e documentos pertinentes à 

Entidade, além de análise documental (portarias, resoluções e outros) e apoio técnico 

aos secretários (as) municipais de saúde. Semanalmente é feita, no mínimo, uma reunião 

de alinhamento e divisão de atividades entre os assessores, construção de pautas das 

reuniões CT-COSEMS-PE E CT-CIB, e outros assuntos de interesse ao COSEMS-PE, 

além de acompanhar o presidente em reuniões e representar a Entidade em fóruns 

específicos quando solicitado. Também atua no apoio do funcionamento técnico 

administrativo, junto à Secretária Executiva. Neste quadrimestre a assessoria técnica 

realizou três reuniões presenciais (9/1) (13/2) (14/2), câmara técnica (CT-COSEMS-PE) 

no dia 30 de janeiro, antecedendo a reunião da CT-CIB-PE no dia 3 de fevereiro. Iniciou 

seu cronograma de discussões de 2020 com uma reunião, realizada no dia 10 de janeiro, 

ocasião em que reuniu gestores e técnicos da I Região de Saúde e representantes da 

Secretaria Estadual de Saúde (SES), para apreciação de um documento que trata dos 

compromissos a serem assumidos pelos municípios visando melhorias ao funcionamento 

da Rede Materna e Infantil. Em 29/1 a assessoria técnica participou de reunião do Grupo 

Condutor da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade (PNAISP). 

 

Fotos: Reunião Rede Materno Infantil – I Região de Saúde 

Documentos pertinentes ao esclarecimento e alinhamento junto aos gestores municipais 

de saúde foram elaborados, como a Nota Técnica Conjunta nº 001 da Secretaria Estadual de 

Saúde (SES-PE) e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS-PE) sobre Atenção 

à Saúde em Situação da Pandemia, as ações da Atenção Primária integral, com destaque às 

ações preventivas, funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e cuidados assistenciais, 

processo de trabalho das equipes, o manejo e controle da infecção pelo Coronavírus (COVID-

19). publicada em 20 de março, Nota de Esclarecimento datada em 26 de março, Nota de 

Orientação aos Gestores elaborada em 05 de abril e participação na Nota Técnica sobre 

recomendações sobre o novo coronavírus para a população privada de liberdade no sistema 
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prisional de Pernambuco em 19 de março, além de elaboração de propostas de distribuição dos 

testes rápido para COVID-19 para os municípios do Estado, incluindo três remessas. 

A equipe técnica do COSEMS participou ainda de outras reuniões com a Secretaria 

Executiva de Gestão e Educação do Trabalho (20/1), Núcleo Estadual do Ministério da Saúde 

(NEMS) (21/1) e Escola de Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE) (14/2). A participação da 

assessoria técnica também foi garantida na reunião da Comissão de Co-Gestão da Região 

Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco Pernambuco e Bahia (CRIE) em 23 de janeiro e 

na I Oficina para o Fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da 

Rede de Atenção à Saúde (Regionalização) – Rede PEBA realizada nos dias 23 e 24 de janeiro. 

O evento aconteceu no Hotel Grande Rio, em Petrolina, com a participação dos gestores 

municipais de saúde da região, além de técnicos municipais específicos, representantes 

estaduais e do Ministério da Saúde, por meio dos Núcleos Estaduais, representantes do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (HAOC).  

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: I Oficina Projeto de Regionalização – Rede PEBA, 2020 

A rede colaborativa para o fortalecimento da gestão municipal do SUS por meio das 

apoiadoras COSEMS/CONASEMS foi mantida com a participação assídua nas reuniões CIR, 

reuniões presenciais no COSEMS nos dias 12/2 e 10/3, além do apoio prestado aos gestores 

municipais por meio de whatsapp, e-mail e contato telefônico. A partir do início da quarentena as 

apoiadoras mantiveram suas ações incluindo a participação em web conferências diárias, seja 

reuniões CIR virtuais ou reuniões web com a coordenação, diretoria executiva ampliada ou 

HAOC/CONASEMS. Além das atividades diretamente relacionadas com os gestores municipais 

de saúde, participam de curso à distância (EAD) com utilização de plataforma virtual com aulas 

e atividades relevantes para o exercício do trabalho. Visando fortalecer as ações de apoio 

institucional nas macrorregiões de saúde, o COSEMS-PE aprovou em reunião de Diretoria 

Executiva Ampliada, o reforço na contratação das apoiadoras, por meio de pessoa jurídica, no 

valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, permanecendo as cinco Apoiadoras e 

uma Coordenação. 
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A Oficina Nacional de Apoio à Implantação do Novo 

Financiamento Federal da Atenção Primária à Saúde 

(Previne Brasil) ocorreu em 10 e 11 de fevereiro de 2020 

em Brasília/DF. A equipe de apoiadoras do COSEMS/PE 

se fizera presente, juntamente a mais de 400 apoiadores 

e técnicos da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 

secretários municipais de saúde, representantes e 

presidentes de COSEMS, do CONASEMS, e 

representante do CONASS, Ministério da Saúde e OPAS.  

O COSEMS não possui, até o momento, nenhuma ação judicial em curso. A assessoria 

jurídica participou da 2ª Oficina do Grupo de Trabalho de Direito Sanitário, em Brasília/DF, nos 

dias 30 e 31 de janeiro. Construiu a Lista de Inventário de Equipamentos do COSEMS/PE – 

Jan/2020, contratos (Stand Norte e Nordeste) e formalização da contratação por pessoa jurídica 

das apoiadoras, a partir do mês de março do corrente ano. Também procedeu a Notificação nº 

01/2020 e nº 02/2020 relativas às passagens aéreas que foram emitidas e não utilizadas pelos 

gestores municipais e membro da câmara técnica. Em 20 de abril, participou da reunião online 

com o Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia Covid-19 (Gabinete Giac-Covid-19), 

com representantes do CONASS, CONASEMS e com os membros focalizadores da região 

Nordeste do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do 

Trabalho, além das demais atividades de cunho interno. 

A assessoria contábil manteve suas atividades de forma regular sem intercorrências 

significativas. Todos os funcionários tiveram seus direitos trabalhistas cumpridos e pagamento 

regular dos salários e obrigações patronais. 

A assessoria de comunicação realiza atividades diárias de socialização das informações 

pertinentes aos gestores municipais de saúde e técnicos, em veículos de comunicação como as 

redes sociais e site da Instituição. Até o dia 16 de março de 2020, realizou coberturas jornalísticas 

e fotográficas nos principais eventos em acompanhamento ao presidente do COSEMS/PE, a 

exemplo da Reunião com os gestores e prefeitos da IX Região de Saúde e AMUPE, assim como 

também, nas reuniões que se realizaram na sede da instituição. Realizou reajustes no plano de 

comunicação do COSEMS/PE, apresentando sugestões para a comunicação interna do 

Conselho em reunião da Câmara Técnica. Montou planejamento para a próxima revista da 

instituição bem como planejamento de comunicação para o próximo Congresso, chegando a 

articular orçamentos e fazer outros contatos de ordem de participação, o que foi interrompido em 

decorrência da pandemia COVID-19. Na época de pandemia, o site, que já possuía publicações 

frequentes, passou a ser atualizado, também, com publicações de ordem nacional, em parceria 

com o CONASEMS, e de ordem estadual em parceria com os veículos de comunicação dos 

municípios pernambucanos, além do Boletim COVID-19, fornecido pela SES/PE. Boletins 
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municipais são publicados, diariamente, nos Stories do Instagram e do Facebook da instituição. 

As coberturas jornalísticas passaram a ser on-line com a assessoria de comunicação atuando 

como ouvinte e fazendo o registro tanto audiovisual, por intermédio de gravação, quanto de 

apuração textual e de imagens por captura de tela. Outras notícias institucionais a exemplo de 

resoluções e portarias são também atualizadas diariamente. Projetos para o site envolvendo 

entrevistas em formatos variados (texto, áudio e vídeo) foram criados para informar à população 

as ações e situação dos municípios frente ao combate à COVID-19. Semanalmente, a assessoria 

de comunicação integra reuniões on-line da Rede Colaborativa de Comunicadores CONASEMS-

COSEMS, com todos os assessores de comunicação dos COSEMS de todo o Brasil e 

assessores do CONASEMS. Juntos, definem ações integradas a exemplo da campanha 

#oSUSquefazemos, em curso nas redes sociais de todos os COSEMS e do CONASEMS em 

parceria com os municípios.  

A interface com o CONASEMS (escritório e assessoria técnica) foi mantida com a 

representação do COSEMS-PE nos grupos técnicos do CONASEMS, como o Grupo de 

Referência Técnica em Assistência Farmacêutica, de Sistemas de Informação em Saúde, 

Regionalização e Vigilância. Destacamos a participação do COSEMS-PE nas reuniões web 

quando convocado, com foco ao enfrentamento ao COVID-19. 

O COSEMS utiliza ferramentas de Educação Permanente como prática ativa de 

qualificação profissional no SUS e neste quadrimestre viabilizou a realização das aulas do I 

módulo do Curso de Especialização em Vigilância em Saúde realizado pelo Hospital Sírio 

Libanês em parceria com o Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

 

 

Considerações finais  

 É com grande pesar que este Conselho se solidariza com as vítimas da COVID-19 e seus 

familiares, e assume todo o empenho e dedicação ao enfrentamento desta pandemia, no que 

cabe às nossas possibilidades, colaborando na definição e organização da Rede de Serviços 

Públicos no Estado de Pernambuco, assim como deliberando assuntos pertinentes à melhoria 

dos serviços prestados à população. 

 

Recife, 29 de maio de 2020 
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ANEXO I - Demonstrativo das receitas e das despesas 
 1º quadrimestre Exercício 2020 

 

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

Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 

Receita Corrente 109.740,00 109.740,00 109.740,00 109.740,00 438.960,00 

Receitas de 
Contribuições/Portaria 220        109.740,00      109.740,00  

      
109.740,00      109.740,00  438.960,00 

Receitas de 
Contribuições/Boletos         0,00 

Receitas (outras) - conta 
13002669-0         0,00 

Resgate investimento         0,00 

Receita de Capital  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imobilizado         0,00 

Diversas (Especificar)         0,00 

Total das Receitas 109.740,00 109.740,00 109.740,00 109.740,00 438.960,00 

Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 

Despesas Correntes: 51.789,07 57.910,84 60.922,10 67.252,68 237.874,69 

Vencimentos e Vantagens 
Fixas 26.509,16 26.509,16 26.509,16 27.841,39 107.368,87 

Encargos Sociais 15.723,78 14.363,33 14.363,33 15.758,33 60.208,77 

Diárias e Ajuda de Custos 3.503,60 8.600,00 6.094,19 300,00 18.497,79 

Impostos/Taxas 1.764,29 2.132,92 2.132,92 2.432,92 8.463,05 

Tarifas Bancárias 320,00 499,50 439,90 134,70 1.394,10 

Materiais de Consumo 
(Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passagens e Locomoção 1.203,19 2.089,23 2.734,90 10.155,36 16.182,68 

Serviços de Terceiros Pessoa 
Física 1.600,00 2.532,71 6.690,00 8.170,00 18.992,71 

Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica 165,05 1.183,99 1.162,36 2.159,98 4.671,38 

Outros (alimentos, limpeza) 1.000,00 0,00 795,34 300,00 2.095,34 

Despesas de Capital 57.950,93 51.829,16 48.817,90 42.487,32 201.085,31 

Investimentos       0,00 

Móveis e Equipamentos          0,00 

Veículos         0,00 

Outros (especificar) 57.950,93 51.829,16 48.817,90 42.487,32 201.085,31 

Total de Despesas 109.740,00 109.740,00 109.740,00 109.740,00 438.960,00 
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trabalhar em tempos 
de Pandemia " 



Relatório de Gestão 10 Quadrimestre 2020 - COSEMS 

“O ano de 2020 se tornou atípico e muito difícil devido à pandemia do COVID-19, OMS em 11 de 

março” 

• Início da quarentena e fechamento da Sede do COSEMS (16 de março) 

– Continuou os trabalhos em “home office” 

– decisões e pactuações por meio de reuniões web 

– Agendas virtuais foram implementadas e integradas às atribuições dos membros da 

diretoria e demais assessores e apoiadores. 

– Destacamos a implantação do sistema de gravação e do registro de presença em todas 

as reuniões. 



• Diretoria Executiva Ampliada 

– 08 reuniões de Diretoria executiva ampliada 

Reuniões Diretoria Executiva e Diretoria Executiva Ampliada 2020 

- 02 reuniões de Diretoria Executiva 

05 reuniões CIB-PE 

07 reuniões da Assessoria Técnica 

01 reunião da CT-COSEMS 



Reuniões Diretoria Executiva e Diretoria Executiva Ampliada 2020 

Dentre as reuniões de Diretoria realizadas nesse quadrimestre, 

cabe-nos destacar a que foi realizada em 1º de junho, ocasião em 

que ocorreu a desincompatibilização de Orlando Jorge Pereira de 

Andrade Lima (Presidente), Marcia Conrado de Lorena e Sá Araújo 

(Secretária de Articulação Regional), Patrícia Amélia Alves 

Rodrigues de Mendonça (Vice Presidente Regional – I Região), Ana 

Lúcia de Araújo (Vice Presidente Regional Adjunta – I Região), Lírio 

Ademour das Oliveiras e Pereiral Junior (Vice Presidente Regional – 

III Região) e Marco Antônio Leal Calado Filho (Vice Presidente 

Regional – V Região). A todos vocês o nosso muito obrigado! 



Reuniões Intergestores Regionais (CIR) 2020 

Face a pandemia, a estratégia de reuniões on-line foi 

se consolidando no âmbito das Comissões 

Intergestores Regionais (CIR) e assim foram 

mantidas as discussões e deliberações de interesse 

das regiões. 

Reunião do Conselho Fiscal 

Reunião em 29 de maio de 2020, de forma virtual, para 

apreciação da Prestação de Contas do COSEMS referente ao 

1ª quadrimestre - janeiro a abril de 2020, emitindo parecer 

aprovando a referida prestação de contas. 



• Reunião do Núcleo de Assessoria com Assessores do Conasems – Tema implantação do Guia 
COVID-19. 

• Oficina Projeto de Regionalização – Rede PEBA, 2020 

• Em parceria com a SES-PE e o MS/SEMS-PE, realizamos 11 oficinas macrorregionais onde 
foram discutidos o Perfil de Implementação do DigiSUS Gestor Módulo Planejamento (DGMP) 
em PE, os Indicadores de Pactuação Inter federativa, os Plano de Contingência de 
enfrentamento do COVID-19 e a sua inserção nos Instrumentos de Planejamento e a Gestão 
Orçamentária e Prestação de contas. 

 

Atividades das Assessorias Técnica, Jurídica, Comunicação e Contábil 



Neste quadrimestre, foi publicada a Resolução CIB/PE Nº. 5321 DE 20 DE JULHO DE 
2020 que aprova o Comitê Executivo de Governança da Rede de Atenção à Saúde (RAS) 
para o Covid-19, no Estado de Pernambuco 

Atividades das Assessorias Técnica, Jurídica, Comunicação e Contábil 

A primeira reunião ocorreu 

em 04 de agosto/2020 

ocasião em que foi discutido o 

projeto de implementação do 

planejamento regional 

integrado (PRI)  



Web Seminários 2020 

Tema - Portaria GM/MS nº 1.666, o 
COSEMS-PE realizou um Seminário 
em julho/2020 para discutir sobre o 
uso dos recursos financeiros 
constantes na referida portaria 

Atividades das Assessorias Técnica, Jurídica, Comunicação e Contábil 

Vídeo conferência alinhamento 
informações 

sobre e LC. 172 e 173/2020 e a 
MP. 938/2020 



Atividades das Assessorias Técnica, Jurídica, Comunicação e Contábil 

Assessoria jurídica 

• Participou, em 05 de maio de 2020, da reunião via web do Grupo de Trabalho de 

Direito Sanitário do Conasems (GTDS) sobre o Diálogo entre Gestores Municipais e 

Ministério Público durante a Pandemia; 

• Em 29/06/2020, da reunião via web da CIR da 1º Região; 

• Em 03 de julho de 2020, da Vídeo Web GTTAF e GTDS sobre Orientações para as 

estratégias nacionais de aquisição de medicamentos para o "kit intubação"; 

• Além da elaboração de Resoluções, Contratos, Parecer Jurídico, etc. 



Atividades das Assessorias Técnica, Jurídica, Comunicação e Contábil 

Assessoria de Comunicação 

Nesses tempos de pandemia a Assessoria de Comunicação vem exercendo um papel 

importante, se tornou o elo entre o Conselho e as gestões municipais.  

• Suporte em todas as reuniões via web de Diretoria Executiva, Diretoria Executiva 

Ampliada e Assessoria técnica, gerando lista de presença online, realizando gravações de 

áudio e vídeo e capturando tela para registro de imagem. 

• Alimentação de registros no site em formato de texto.  

• integrada ao grupo de Governança da Informação gerando atualização da rede de dados 

dos gestores pernambucanos na plataforma digital do CONASEMS. 

• Participação em reuniões semanais da Rede Colaborativa de Comunicadores 

 



Atividades das Assessorias Técnica, Jurídica, Comunicação e Contábil 

Assessoria de Comunicação 

• Apresentamos os dados computados do site e nas redes sociais durante o 2º quadrimestre: 

• Site foram veiculados 88 Posts; 

• Instagram: 344 publicações, com 1.290 seguidores, 188 contas alcançadas nos últimos 6 dias 

do mês de agosto; 

• Facebook: 273 seguidores, 207 contas alcançadas de 1 a 28 de agosto; 

• Twitter: 46 seguidores, impressões (número de vezes que as pessoas viram os tweets), 759 

nos últimos 28 dias; 

• Youtube: 126 inscritos, 26 publicações, IMPRESSÕES: 677 nos últimos 90 dias, horas totais 

assistidas: 578 horas.  



Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do 
SUS 

As atividades desenvolvidas pelo grupo de apoiadoras do Rede Colaborativa 

COSEMS/CONASEMS durante os meses maio, junho, julho e agosto de 2020 que, 

devido à pandemia COVID-19, ficaram restritas às atividades remotas realizadas 

por meio de plataformas virtuais e outros dispositivos tecnológicos a exemplo do 

WhatsApp 



Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS 

Foram intensificadas as atividades de monitoramento das ações desenvolvidas pelos municípios, 

implantação de novas políticas de saúde e formas de financiamento, participação em grupos 

específicos como o GT-VS e GT-AB CONASEMS, Comissão de governança e de reuniões do próprio 

corpo técnico do projeto com a secretaria executiva (S.E) e apoiadoras, além das reuniões com o 

COSEMS-PE envolvendo diretores executivos, assessores técnicos e reuniões das 12 Comissões 

Intergestores Regionais (CIR) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

Atuou na ampla divulgação: 
      a. Portarias do Ministério da Saúde e SES-PE relacionadas a diversos temas como habilitações 
         e financiamento; 
      b. monitoramento de ações relacionadas à vigilância em saúde, como distribuição de testes 
          rápidos COVID-19, equipamentos de proteção individual (EPI), vacinação, medicamentos do 
          “kit intubação” 
      c.  plataforma zoom para reuniões à distância; 
      



     c.  plataforma zoom para reuniões à distância; 

     d.  incentivo e auxílio aos municípios com relação à inscrição de experiências bem sucedidas da I 

          Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS, tendo a implantação do Guia COVID-19 do CONASS e 

          CONASEMS gerado grande movimento em todas as regiões do Estado com a pauta voltada para a 

          atenção básica; 

     e.  continuidade do “Curso II de Aprimoramento em práticas de apoio para o Fortalecimento da 

          Gestão Municipal do SUS”; 

      f. I Congresso Virtual do CONASEMS que está sendo realizado desde o mês de julho; 

      g. II Oficina do Projeto, mesmo de forma virtual, agregando gestores de ambos Estados em prol da 

          ampliação do acesso da população à saúde; 

      h. Como desafio, desde novembro de 2019 com a publicação da Portaria 2.979, destacamos o apoio 

          o aos gestores na consolidação dos cadastros e desempenhos registrados nos sistemas de 

          informação oficiais do Ministério da Saúde de modo a possibilitar melhores resultados na 

          implantação do “Previne Brasil” 
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ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 

Tipos de Receitas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 

Receita Corrente 109.740,00 105.240,00 107.240,00 107.740,00 429.960,00 

Receitas de Contribuições/Portaria 220 109.740,00 105.240,00 107.240,00 107.740,00 429.960,00 

Receitas de Contribuições/Boletos -  -  -  -  0,00 

Receitas (outras)- conta 13002669-0 -  -  -  -   0,00 

Receitas Financeiras (Rendimentos) -  -  -  -  0,00 

Receita de Capital  0,00 0,00 8.390,80 0,00 8.390,80 

Imobilizado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diversas (Estorno pagamento duplicidade) 0,00 0,00 8.390,80 0,00 8.390,80 

Total das Receitas 109.740,00 105.240,00 115.630,80 107.740,00 438.350,80 

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 

Despesas Correntes: 55.930,95 62.330,57 58.305,51 52.057,38 228.624,41 

Vencimentos e Vantagens Fixas 25.509,16 29.889,96 26.690,27 26.506,16 108.595,55 

Encargos Sociais 16.405,33 15.111,05 14.961,18 14.031,18 60.508,74 

Diárias e Ajuda de Custos 491,66 300,00 500,00 0,00 1.291,66 

Impostos/Taxas 2.507,92 2.548,49 4.748,57 2.676,25 12.481,23 

Tarifas Bancárias 186,90 166,80 361,30 31,40 746,40 

Materiais de Consumo (Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passagens e Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 3.520,00 6.480,00 1.350,00 1.000,00 12.350,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 7.309,98 7.834,27 9.549,98 7.812,39 32.506,62 

Outros (alimentos, limpeza) 0,00 0,00 144,21 0,00 144,21 

Despesas de Capital 53.809,05 42.909,43 57.325,29 55.682,62 209.726,39 

Investimentos 53.809,05 42.909,43 57.325,29 55.682,62 209.726,39 

Móveis e Equipamentos   0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

Veículos  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

Outros (especificar)  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

Total de Despesas 109.740,00 105.240,00 115.630,80 107.740,00 438.350,80 

Saldo do Mês                    -                         -                      -                        -                       -    

Saldo do Período Anterior           

Saldo Final                       -                            -                            -                            -                            -    



Considerações Finais 

“É com grande pesar que este Conselho se solidariza com as vítimas da COVID-19 e seus 

familiares, e assume todo o empenho e dedicação ao enfrentamento desta pandemia, no 

que cabe às nossas possibilidades, colaborando na definição e organização da Rede de 

Serviços Públicos no Estado de Pernambuco, assim como deliberando assuntos 

pertinentes à melhoria dos serviços prestados à população” 
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Diretoria Executiva 

Presidente: José Edson de Sousa – Secretário Municipal de Saúde de Brejo da Madre de Deus 

Vice-Presidente: Elídio Ferreira de Moura Filho – Secretário Municipal de Saúde de Barreiros 

Secretário Geral: Fabiana Damo Bernart Duarte – Secretária Municipal de Saúde de Paulista 

Secretária de Articulação Regional: Artur Belarmino de Amorim - Secretário Municipal de Saúde de Afogados da Ingazeira 

Secretária Administrativa: Francisco de Assis da Silva Santos - Secretário Municipal de Saúde de Caruaru 

10 Suplente – Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque - Secretária Municipal de Saúde de Petrolina 

20 Suplente – Nilva Maria Mendes de Sá - Secretária Municipal de Saúde de Garanhuns 

30 Suplente – Maria Yranusa Cavalcante - Secretária Municipal de Saúde de Buenos Aires 

40 Suplente – Vacância 

50 Suplente – Vacância 

Diretoria Executiva Ampliada 

Vice-Presidente Regional I: Zelma de Fátima Chaves Pessôa - Secretária Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes 

Vice-Presidente Regional II: Márcia Maria de Almeida C. Diogo de Andrade - Secretária Municipal de Saúde de João Alfredo 

Vice-Presidente Regional III: Maria Cristina Gonçalves Casale - Secretária Municipal de Saúde de Belém de Maria 

Vice-Presidente Regional IV: Lucival Almeida Oliveira - Secretário Municipal de Saúde de Pesqueira 

Vice-Presidente Regional V: Maria Nadir Ferro de Sá - Secretária Municipal de Saúde de Jupi 

Vice-Presidente Regional VI: Andreia Karla Santos de Brito - Secretária Municipal de Saúde de Arcoverde 

Vice-Presidente Regional VII: Samara Aislan de Sá Callou - Secretária Municipal de Saúde de Terra Nova 

Vice-Presidente Regional VIII: Nelson Eduardo Rodrigues dos Santos – Secretário Municipal de Saúde de Santa Maria da Boa 
Vista 

Vice-Presidente Regional IX: Silvanete Andrade Leandro – Secretária Municipal de Saúde de Ipubi 

Vice-Presidente Regional X: Fabiana Martins Torres - Secretária Municipal de Saúde de Ingazeira 

Vice-Presidente Regional XI: Francisca Gomes de Souza - Secretária Municipal de Saúde de São José do Belmonte 

Vice-Presidente Regional XII: Nádia Virgínia da Silva Sales – Secretária Municipal de Saúde de Itaquitinga 

Vice-Presidente Regional Adjunto I: Luciana Lopes de Mello do Rego Barros - Secretária Municipal de Saúde de Olinda 

Vice-Presidente Regional Adjunto II: Darlene Cândido Gonzaga de Lemos - Secretário Municipal de Saúde de Feira Nova 

Vice-Presidente Regional Adjunto III: Mércia Fabiane Ângelo Leandro – Secretária Municipal de Saúde de Quipapá 

Vice-Presidente Regional Adjunto IV: Scheyla Maria Silva Gonçalves - Secretária Municipal de Saúde de Riacho das Almas 

Vice-Presidente Regional Adjunto V: Manuela Torres Souto - Secretária Municipal de Saúde de Saloá 

Vice-Presidente Regional Adjunto VI: Ademar Bezerra dos Santos - Secretário Municipal de Saúde de Venturosa 

Vice-Presidente Regional Adjunto VII: Bruno Arruda Ferreira - Secretário Municipal de Saúde de Verdejante 

Vice-Presidente Regional Adjunto VIII: Ricardo Bezerra da Silva Neto - Secretário Municipal de Saúde de Orocó 

Vice-Presidente Regional Adjunto IX: Luciana Maria Ulysses Saraiva - Secretário Municipal de Saúde de Exú 

Vice-Presidente Regional Adjunto X: Joaudeni Cavalcante Barbosa Da Silva - Secretária Municipal de Saúde de Iguaracy 

Vice-Presidente Regional Adjunto XI: Tarciane Pereira Melo - Secretário Municipal de Saúde de Triunfo 

Vice-Presidente Regional Adjunto XII: Gleisy Tavares de Araújo - Secretária Municipal de Saúde de Aliança 

Conselho Fiscal 

Titular: Neijla Cristina Vieira Cardoso - Secretária Municipal de Saúde de Rio Formoso 

Titular: Nadja Kelly Martins de Menezes Farias - Secretária Municipal de Saúde de São Joaquim do Monte 

Titular: Francisco Bernardo dos Santos - Secretária Municipal de Saúde de Palmares 

Suplente: Josilda Valença Araújo - Secretária Municipal de Saúde de Itamaracá 

Suplente: (em aberto) 

Suplente: (em aberto) 

 

Elaboração: Assessoria Técnica 
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Apresentação 

  

Conforme o seu Estatuto, aprovado em Assembleia Geral realizada em 07 de abril de 

2017, Art. 6º. “tem como finalidade congregar todas as Secretarias Municipais de Saúde, ou 

órgão equivalente, do Estado de Pernambuco e do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, 

manter intercâmbio com entidades semelhantes dos outros Estados da Federação, lutar pelo 

fortalecimento dos Municípios no Sistema Único de Saúde (SUS), defendendo com firmeza os 

interesses municipais nesta área para melhoria da qualidade de vida dos munícipes, lutar pela 

municipalização efetiva dos serviços de saúde, no que for de sua competência, de forma a 

atender os interesses dos municípios e garantir benefícios concretos às suas populações, manter 

os seus associados informados sobre programa e projetos estadual e federal, e que possibilitam 

aos municípios a obtenção de recursos técnicos, materiais e financeiros, viabilizar a participação 

do poder público municipal a níveis regionais, estadual e federal com direito a voz e voto nas 

instâncias de definição das políticas, diretrizes e ações de saúde em Pernambuco, lutar pela 

efetiva participação das organizações da sociedade civil no planejamento, avaliação e 

mobilização da população para as ações de saúde, desenvolver ações no sentido de viabilizar a 

criação e fortalecimento de Secretarias de Saúde, ou equivalentes, em todos os municípios 

pernambucanos, promover e participar de Congressos, Encontros, Seminários, Oficinas e outros 

eventos para intercâmbio de experiências e aprofundamentos de discussões entre os municípios 

na área de saúde no âmbito local, regional ou estadual”. 

 Para o cumprimento dessas finalidades, o Estatuto do COSEMS-PE estabelece no seu 

Art. 15, inciso IV do parágrafo único que cabe à Diretoria Executiva apresentar a prestação de 

contas anual, após análise do Conselho Fiscal, à Assembleia Geral, relatório financeiro e de 

atividades da Entidade. Para tanto, apresentamos a seguir o Relatório de Atividades do 

COSEMS-PE referente ao 2º quadrimestre do ano 2020. 

 

 

Atividades Institucionais 

 

 

O exercício de 2020, ano atípico e que vem trazendo muitas dificuldades devido à 

pandemia do COVID-19, classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de 

março de 2020. Em 16 de março por deliberação da Diretoria, a Instituição entrou em quarentena 

e a Sede do COSEMS foi fechada para atendimento presencial, sendo os trabalhos do escritório 
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continuados por meio de “home office”, e as decisões e pactuações por meio de reuniões web. 

Assim, seguem as descrições das atividades da Entidade realizadas no período de 01 de maio 

a 30 de agosto. 

As Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva e da Diretoria Executiva Ampliada do 

COSEMS aconteceram conforme calendário e agenda pré-definidas. Foram mantidas as 

reuniões de Diretoria Ampliada que antecede às reuniões da Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB-PE), cujo objetivo é avaliar previamente a pauta da reunião da CIB. Nesses espaços, os 

diretores, junto ao presidente e aos representantes na CIB, contam com o apoio técnico dos 

assessores do COSEMS-PE, compartilham informações e fazem encaminhamentos e 

alinhamento prévio para a reunião da CIB, além de discutirem temas de relevância política e 

técnica que necessitem de articulação para atender aos interesses e demandas dos municípios. 

 Agendas virtuais foram implementadas e integradas às atribuições dos membros da 

diretoria e demais assessores e apoiadores. Destacamos a implantação do sistema de gravação 

e do registro de presença em todas as reuniões. Nesse período ocorreram:  

08 reuniões de Diretoria executiva ampliada 

02 reuniões de Diretoria Executiva 

05 reuniões CIB-PE 

07 reuniões da Assessoria Técnica 

01 reunião da CT-COSEMS 

  

 

Os diretores do COSEMS-PE cumprem extensa agenda, dentro e fora da Entidade, 

acompanhando e monitorando as atividades e apoiando e deliberando sobre as questões postas. 

Cumpre-nos registrar o importante papel desempenhado pela Diretoria em relação à defesa e à 

promoção do Sistema Único de Saúde e ao fortalecimento e ao aprimoramento da gestão 

        Foto: Reunião de Diretoria Executiva 
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municipal do SUS, na medida em que participa de discussões necessárias à pactuação 

qualificada com os gestores municipal e estadual do Sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto: Reunião de Diretoria executiva ampliada 

 

Dentre as reuniões de Diretoria realizadas nesse quadrimestre, cabe-nos destacar a que 

foi realizada em 1º de junho, ocasião em que ocorreu a desincompatibilização de Orlando Jorge 

Pereira de Andrade Lima (Presidente), Marcia Conrado de Lorena e Sá Araújo (Secretária de 

Articulação Regional), Patrícia Amélia Alves Rodrigues de Mendonça (Vice Presidente Regional 

– I Região), Ana Lúcia de Araújo (Vice Presidente Regional Adjunta – I Região), Lírio Ademour 

das Oliveiras e Pereiral Junior (Vice Presidente Regional – III Região) e Marco Antônio Leal 

Calado Filho (Vice Presidente Regional – V Região). 

Na ocasião, Orlando Jorge fez 

um balanço da sua gestão no 

período de abril de 2017 a 31 de 

maio de 2020, disponibilizando 

para todos os 184 secretários 

municipais de saúde do estado 

de Pernambuco documento 

contendo todos os avanços do 

Conselho nesse período.  

 

Ao término da reunião ocorreu uma sequência de homenagens aos Diretores, onde 

destacamos a participação do presidente do Conasems Wilames Freire, agradeceu a Orlando 

Jorge pela sua atuação como membro da diretoria do Conasems e toda a contribuição dada para 

o fortalecimento do SUS, do mesmo modo fez o secretário Executivo Mauro Junqueira.  
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Foi entregue de forma simbólica, a todos os membros da Diretoria que 

na ocasião estavam se desligando das suas atividades a Medalha do 

Mérito Ruy Pereira, como reconhecimento público por todo o trabalho 

desenvolvido a frente do COSEMS, mais principalmente pela defesa 

e fortalecimento do SUS nos municípios pernambucanos.                         

A todos os nossos agradecimentos!                           

 

 

 

           Orlando Jorge      Márcia Conrado        Patrícia Amélia           Marco Calado      Lírio Ademour          Ana Araújo 

Em seguida o Presidente Orlando Jorge fez a transmissão do cargo para o Vice 

Presidente José Edson de Souza que naquele momento assumiu a Presidência do COSEMS-

PE. Na nova composição, Elídio Ferreira de Moura Filho, assumiu a Vice Presidência, Fabiana 

Damo Bernart Duarte, assumiu o cargo de Secretária Geral, Artur Belarmino de Amorim, assumiu 

o cargo de Secretário de Articulação Regional,  Francisco de Assis da Silva Santos, assumiu o 

cargo de Secretário Administrativo.   

 

Face a pandemia, a estratégia de reuniões on-line foi se consolidando no âmbito das 

Comissões Intergestores Regionais (CIR) e assim foram mantidas as discussões e deliberações 

de interesse das regiões. Apoiadoras e a assessoria técnica tiveram participação ativa, visando 

contribuir com as discussões, cuja pauta principal foi a estruturação da rede assistencial para o 

enfrentamento ao COVID-19, medicamentos e EPIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Região XI Região VI Região 

Fotos: CIR web IV Região 
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Em virtude da pandemia foi cancelado o 12º Congresso COSEMS/PE e o 72º Encontro 

dos Secretários Municipais de Saúde de Pernambuco e a 4ª Mostra Pernambuco Aqui tem SUS, 

eventos que deveriam ter acontecido em abril próximo passado.  

Porém, o Conasems decidiu realizar a 1ª Mostra Virtual "Brasil, Aqui tem SUS - 

Enfrentamento à COVID-19" cujo objetivo é o de mostrar a capacidade adaptativa dos municípios 

para dar continuidade às ações e serviços de saúde para além da pandemia. 

 Por isso, o COSEMS/PE, mantendo sua tradição de incentivar iniciativas de experiências 

bem sucedidas no SUS, decidiu premiar os 4 trabalhos com melhor pontuação na Mostra 

Nacional. A premiação consistirá no valor de 4 mil reais para cada autor principal do trabalho e 

será entregue somente ao final da Mostra, prevista para 04 de novembro/2020, quando será 

divulgada as   pontuações das experiências de Pernambuco inscritas em todos os ciclos de 

seleção. 

 

Conselho Fiscal 

Conforme previsto no Art. 29 do Estatuto Social do COSEMS, o Conselho Fiscal da 

Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria Executiva e 

encaminhar os respectivos relatórios e pareceres para apreciação da Diretoria Executiva 

Ampliada e, anualmente, para aprovação da Assembleia Geral. No quadrimestre objeto do 

presente Relatório, o Conselho Fiscal se reuniu no dia 29 de maio de 2020, de forma virtual, para 

apreciação da Prestação de Contas do COSEMS referente ao 1ª quadrimestre - janeiro a abril 

de 2020, emitindo parecer aprovando a referida prestação de contas. 

 

 

 

 

 

 

 

           Fotos: Reunião Conselho Fiscal  

Secretaria Executiva 

A Secretaria Executiva do COSEMS-PE teve o seu funcionamento de forma regular na 

modalidade home office. Sob a coordenação da Secretária Executiva, organizou a agenda do 
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presidente e demais membros da Diretoria Executiva, promoveu a disseminação de informações 

para todas as Secretarias Municipais de Saúde, além de participar na elaboração da prestação 

de contas referente ao 2º quadrimestre/2020. Sob a sua responsabilidade, mantém organizada 

toda a documentação da Entidade, recebendo e distribuindo todos os expedientes.  

 

Atividades das Assessorias Técnica, Jurídica, Comunicação e Contábil 

 

O Núcleo de Assessoria dispõe de uma assessoria técnica constituída por três membros, 

uma assessora de comunicação e uma assessora jurídica. As atividades são desenvolvidas 

diariamente com a elaboração de textos e documentos pertinentes à Entidade, além de análise 

documental (portarias, resoluções e outros) e apoio técnico aos secretários (as) municipais de 

saúde. As reuniões do núcleo, todas no formato web, têm por finalidade alinhar e dividir as 

atividades entre os assessores, construção de pautas das reuniões CT-COSEMS-PE E CT-CIB, 

e outros assuntos de interesse ao COSEMS-PE. Também atua no apoio do funcionamento 

técnico administrativo, junto à Secretária Executiva. Neste quadrimestre a assessoria técnica 

realizou oito reuniões web, além de ter participado de reuniões de Diretoria, câmara técnica (CT-

COSEMS-PE e CT-CIB), reuniões CIR e com o Conasems, além de participar de vários 

Seminários, Oficinas e das reuniões da Rede PEBA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto: Reunião do Núcleo de Assessoria com Assessores do Conasems – Tema implantação do Guia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: I Oficina Projeto de Regionalização – Rede PEBA, 2020 
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Documentos pertinentes ao esclarecimento e alinhamento junto aos gestores municipais 

de saúde foram elaborados, como Nota Técnica, Nota de Esclarecimentos, além de elaboração 

de Informativos sobre a distribuição dos testes rápidos para COVID-19 para os municípios do 

Estado, incluindo três remessas. 

 
Em parceria com a SES-PE e o MS/SEMS-PE, 

realizamos 11 oficinas macrorregionais, no período 

de maio a agosto, ocasião em que foram discutidos 

sobre o Perfil de Implementação do DigiSUS 

Gestor Módulo Planejamento (DGMP) em PE, os 

Indicadores de Pactuação Inter federativa, os Plano 

de Contingência de enfrentamento do COVID-19 e  

a sua inserção nos Instrumentos de Planejamento e a Gestão Orçamentária e Prestação de 

contas. 

Face a publicação da Portaria GM/MS nº 1.666, o COSEMS-PE realizou um Seminário 

em julho/2020 para discutir sobre o uso dos recursos financeiros constantes na referida portaria. 

O seminário foi conduzido pela assessora técnica do COSEMS/PE, Cristina Paulino, e pelo 

contador e mestre em Gestão Pública, representante do Centro de Estudos, Pesquisa e 

Assessoria em Administração Municipal (CESPAM), Eber Wesley Lemos de Queiróz, tendo a 

participação de 126 gestores e técnicos.  

Na primeira parte do Seminário, por meio de apresentação visual, foram detalhados 

alguns tópicos relacionados ao assunto, a exemplo da distribuição, utilização e destinação do 

recurso, outras portarias que disciplinam a transferência dos recursos federal, classificação 

orçamentária a título de transferências da União na conta contábil, detalhamento das dotações 

acrescidas e reforçadas ao orçamento municipal por meio da abertura de crédito extraordinário, 

atualização dos Planos Municipais de Contingência e o registro no Plano Municipal de Saúde e 

na Programação Anual de Saúde. 

Após a apresentação, os participantes esclareceram suas dúvidas. 
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A assessoria jurídica participou, em 05 de maio de 2020, da reunião via web do Grupo 

de Trabalho de Direito Sanitário do Conasems (GTDS) sobre o Diálogo entre Gestores 

Municipais e Ministério Público durante a Pandemia; em 29/06/2020, da reunião via web da CIR 

da 1º Região; em 03 de julho de 2020, da Vídeo Web GTTAF e GTDS sobre Orientações para 

as estratégias nacionais de aquisição de medicamentos para o "kit intubação"; em 10/06/2020, 

da Solenidade de Abertura do I Congresso Virtual do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde e Seminário "Recomendações para o Encerramento da Gestão 2017-2020; 

bem como das reuniões de Diretoria Executiva Ampliada do COSEMS/PE e da CIB/PE. 

Encaminhou a Carta de Responsabilidade do COSEMS/PE à MRP Auditoria, bem como 

elaborou a resposta à Minuta do Relatório de Controle Interno do COSEMS/PE da Auditoria 

realizada pela MRP Auditoria. Elaborou Ofícios,  as Resoluções de nº 09 a 16/2020, os Contratos 

de nº 07 a 09/2020 (relativos a prestação de serviços das pessoas jurídicas das apoiadoras); o 

Termo Aditivo nº 01 – MNV Turismo e emitiu o Parecer jurídico nº 01/2020, bem como procedeu 

todos os trâmites burocráticos necessários para o devido registro em cartório das Atas em que 

constam alterações de Diretoria, além das demais atividades de cunho interno e de suporte à 

Secretaria Executiva. O COSEMS não possui, até o momento, nenhuma ação judicial em curso. 

 

Nesses tempos de pandemia a Assessoria de Comunicação vem exercendo um papel 

importante, se tornou o elo entre o Conselho e as gestões municipais.  

Durante o período de maio a agosto de 2020, a Assessoria de Comunicação do 

COSEMS/PE deu suporte em todas as reuniões via web de Diretoria Executiva, Diretoria 

Executiva Ampliada e Assessoria técnica, gerando lista de presença online, realizando 

gravações de áudio e vídeo e capturando tela para registro de imagem. Muitos desses registros 

estão no site em formato de texto. Alguns seminários e reuniões CIR, também, foram 

gerenciados via web pela assessoria de comunicação, assim como reuniões do Apoio. 

A assessoria de Comunicação do COSEMS/PE foi, também, integrada ao grupo de 

Governança da Informação gerando atualização da rede de dados dos gestores pernambucanos 

na plataforma digital do CONASEMS.  

As redes sociais continuaram sendo um canal de comunicação e orientação para 

gestores e técnicos, especialmente, durante o período de inscrições da I Mostra Virtual Brasil 

Aqui tem SUS, com posts regulares de como se inscrever e informando sobre a premiação a ser 

concedida pelo COSEMS-PE aos quatro trabalhos pernambucanos com melhor pontuação ao 

final da Mostra. A 3ª edição da revista COSEMS/PE chegou a ser formulada em ideias de pautas 

pela assessoria de Comunicação, ficando a cargo da Diretoria fazer a escolha de como veicular, 

e o formato online foi levantado como possibilidade. 
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Pernambuco manteve representatividade nas reuniões semanais da Rede Colaborativa 

de Comunicadores, com os assessores de comunicação de todos os COSEMS e do 

CONASEMS, atividade que ganhou uma pausa no início do I Congresso Virtual do CONASEMS, 

para onde se voltaram as participações. A assessoria de Comunicação, também, representou o 

COSEMS/PE na primeira reunião para orientações sobre a parceria com a empresa Zoom, 

realizada pelo CONASEMS, no dia 25 de agosto. 

Apresentamos os dados computados do site e nas redes sociais durante o 2º 

quadrimestre: no site foram veiculados 88 Posts; Instagram: 344 publicações, com 1.290 

seguidores, 188 contas alcançadas nos últimos 6 dias do mês de agosto; Facebook: 273 

seguidores, 207 contas alcançadas de 1 a 28 de agosto; Twitter:46 seguidores, impressões 

(número de vezes que as pessoas viram os tweets), 759 nos últimos 28 dias e no Youtube: 126 

inscritos, 26 publicações, IMPRESSÕES: 677 nos últimos 90 dias, horas totais assistidas: 578 

horas.  

 

A assessoria contábil manteve suas atividades de forma regular sem intercorrências 

significativas. Todos os funcionários tiveram seus direitos trabalhistas cumpridos e pagamento 

regular dos salários e obrigações patronais. 

 

A interface com o CONASEMS (escritório e assessoria técnica) foi mantida com a 

representação do COSEMS-PE nos grupos técnicos do CONASEMS, como o Grupo de 

Referência Técnica em Assistência Farmacêutica, de Sistemas de Informação em Saúde, 

Regionalização e Vigilância. Destacamos a participação do COSEMS-PE nas reuniões web 

quando convocado, com foco ao enfrentamento ao COVID-19. 

 
 

Rede Colaborativa – Conasems/COSEMS-PE 
 

As atividades desenvolvidas pelo 

grupo de apoiadoras do Rede Colaborativa 

COSEMS/CONASEMS durante os meses 

maio, junho, julho e agosto de 2020 que, 

devido à pandemia COVID-19, ficaram 

restritas às atividades remotas realizadas 

por meio de plataformas virtuais e outros 

dispositivos tecnológicos a exemplo do 

WhatsApp. 
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Este novo contexto intensificou nossas atividades de monitoramento das ações 

desenvolvidas pelos municípios, implantação de novas políticas de saúde e formas de 

financiamento, participação em grupos específicos como o GT-VS e GT-AB CONASEMS, 

Comissão de governança e de reuniões do próprio corpo técnico do projeto com a secretaria 

executiva (S.E) e apoiadoras, além das reuniões com o COSEMS-PE envolvendo diretores 

executivos, assessores técnicos e reuniões das 12 Comissões Intergestores Regionais (CIR) e 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

Neste quadrimestre, além de participações nos fóruns supracitados, o apoio atuou na 

ampla divulgação de Portarias do Ministério da Saúde e SES-PE relacionadas a diversos temas, 

desde habilitações como financiamento, no monitoramento de ações relacionadas à vigilância 

em saúde, como distribuição de testes rápidos COVID-19, equipamentos de proteção individual 

(EPI), vacinação, medicamentos do “kit intubação”, plataforma zoom para reuniões à distância, 

incentivo e auxílio aos municípios com relação à inscrição de experiências bem sucedidas da I 

Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS, tendo a implantação do Guia COVID-19 do CONASS e 

CONASEMS gerado grande movimento em todas as regiões do Estado com a pauta voltada para 

a atenção básica. 

Vários movimentos de educação permanente podem ser evidenciados, como por 

exemplo, a continuidade do “Curso II de Aprimoramento em práticas de apoio para o 

Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS” que é desenvolvido de forma contínua por meio de 

plataforma virtual específica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, I Congresso Virtual do 

CONASEMS que está sendo realizado desde o mês de julho. 

Outro importante movimento dentro do Estado de Pernambuco é o projeto de 

regionalização da Rede Pernambuco-Bahia conhecido como Rede PEBA, que realizou a II 

Oficina do Projeto, mesmo de forma virtual, agregando gestores de ambos Estados em prol da 

ampliação do acesso da população à saúde. 

Como desafio, desde novembro de 2019 com a publicação da Portaria 2.979, destacamos 

o apoio aos gestores na consolidação dos cadastros e desempenhos registrados nos sistemas 

de informação oficiais do Ministério da Saúde de modo a possibilitar melhores resultados na 

implantação do “Previne Brasil”. 

 

Considerações finais  

 Mais um quadrimestre foi encerrado e mais uma vez e com grande pesar que este 

Conselho se solidariza com as vítimas da COVID-19 e seus familiares. Continuamos na luta 

diária com empenho e dedicação ao enfrentamento desta pandemia. 
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No que cabe às nossas possibilidades, seguimos fortes na busca de uma Rede de Serviços 

Públicos que seja capaz de acolher a todos que dela necessitar e deliberando sobre os assuntos 

pertinentes à melhoria dos serviços prestados à população. 

 

Recife, 31 de agosto de 2020 
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ANEXO I - Demonstrativo das receitas e das despesas 
 2º quadrimestre Exercício 2020 

 

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

Tipos de Receitas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 

Receita Corrente 109.740,00 105.240,00 107.240,00 107.740,00 429.960,00 

Receitas de Contribuições/Portaria 
220 109.740,00 105.240,00 107.240,00 107.740,00 429.960,00 

Receitas de Contribuições/Boletos -  -  -  -  0,00 

Receitas (outras)- conta 13002669-0 -  -  -  -   0,00 

Receitas Financeiras (Rendimentos) -  -  -  -  0,00 

Receita de Capital  0,00 0,00 8.390,80 0,00 8.390,80 

Imobilizado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diversas (Estorno pagamento 
duplicidade) 0,00 0,00 8.390,80 0,00 8.390,80 

Total das Receitas 109.740,00 105.240,00 115.630,80 107.740,00 438.350,80 

Tipos de Despesas MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 

Despesas Correntes: 55.930,95 62.330,57 58.305,51 52.057,38 228.624,41 

Vencimentos e Vantagens Fixas 25.509,16 29.889,96 26.690,27 26.506,16 108.595,55 

Encargos Sociais 16.405,33 15.111,05 14.961,18 14.031,18 60.508,74 

Diárias e Ajuda de Custos 491,66 300,00 500,00 0,00 1.291,66 

Impostos/Taxas 2.507,92 2.548,49 4.748,57 2.676,25 12.481,23 

Tarifas Bancárias 186,90 166,80 361,30 31,40 746,40 

Materiais de Consumo 
(Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passagens e Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 3.520,00 6.480,00 1.350,00 1.000,00 12.350,00 

Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica 7.309,98 7.834,27 9.549,98 7.812,39 32.506,62 

Outros (alimentos, limpeza) 0,00 0,00 144,21 0,00 144,21 

Despesas de Capital 53.809,05 42.909,43 57.325,29 55.682,62 209.726,39 

Investimentos 53.809,05 42.909,43 57.325,29 55.682,62 209.726,39 

Móveis e Equipamentos   0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

Veículos  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

Outros (especificar)  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

Total de Despesas 109.740,00 105.240,00 115.630,80 107.740,00 438.350,80 

Saldo do Mês 
                   

-    
                     

-                      -                        -                       -    

Saldo do Período Anterior           

Saldo Final 
                      

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    
                        

-    

 

 


