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1 - INTRODUÇÃO 

 
O Conselho de Secretárias Municipais de Saúde – COSEMS-MA, criado em 

27/09/1990. 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Maranhão – 

COSEMS/MA constitui uma associação civil sem fins lucrativos, possuindo 

personalidade jurídica de direito privado conferida pelo Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas. Atuando em âmbito estadual com autonomia técnica, 

administrativa e financeira, dotada de patrimônio próprio, destinada a congregar 

os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Maranhão e seus respectivos 

municípios, visando a integração técnica – administrativa, respeitando sua 

competente autonomia e regido por Estatuto, pela legislação federal, estadual e 

municipal pertinentes. 

 

A entidade é composta pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e a 

Comissão Executiva do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado 

do Maranhão 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Maranhão – 

COSEMS/MA, tem por finalidade: 

 

I – Congregar os dirigentes das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 

Maranhão; 

 

II – Manter o intercâmbio com entidades semelhantes ou assemelhantes dos 

outros Estados da Federação; 

 

III – Propugnar pela efetivação do Sistema Único de Saúde; 

 
IV – Viabilizar, participar e representar o Poder Público Municipal, a nível 

Estadual, Regional e Federal, com direito a voz e voto nas instâncias de definição 

e decisão das políticas, diretrizes e ações de saúde; 



 

 
 

 

V – Manter os seus associados informados sobre os programas e projetos 

Estaduais e Federais, em especial os que possibilitem os Municípios a obtenção 

de recursos técnicos, materiais e financeiros; 

 

VI – Garantir a efetiva participação das organizações da sociedade civil no 

planejamento, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde; 

 

VII – Motivar e assessorar o planejamento da saúde municipal objetivando 

atender, dentro do espaço local, as principais prioridades estabelecidas pelas 

instâncias decisórias do Sistema Único de Saúde; 

 

VIII – Estimular o desenvolvimento organizacional das secretarias municipais 

de saúde; IX – Contribuir para o processo de gestão intragovernamental do SUS 

e a organização dos sistemas e dos serviços de saúde; 

 

X – Lutar pela ampliação do financiamento do SUS e pela qualificação dos 

recursos humanos da saúde; 

 

XI – Promover encontros, seminários, e outros eventos para estimular o 

intercâmbio de experiência e aprofundar as discussões entre os Municípios na 

área de saúde, seja no âmbito Local, Regional ou Estadual. 

 

As principais atividades do COSEMS-MA compreendem reuniões, estudos, 

pesquisas, prestação de serviços, capacitação de pessoal, informações, 

participação em órgãos colegiados públicos e privados, apoio técnico e 

cooperação interinstitucional com órgãos e entidades governamentais e não 

governamentais que atuam na área da saúde ou em áreas correlatas, com ou 

sem fins lucrativos. 



 

 
 

 

2 - APRESENTAÇÃO 

 
O presente Programa Anual de Atividades contém as ações e metas propostas 

para o ano de 2022, visando atender às finalidades essencial do COSEMS-MA, 

e sua elaboração 

 

O Programa de Atividades caracteriza –se em ações que foram construídas com 

base nas finalidades consolidadas no Estatuto do COSEMS-MA, tendo também 

como base as atividades realizadas nos anos anteriores, bem como as ações e 

os projetos estabelecidos para o exercício de 2022, visando manter a excelência 

no alcance dos seus objetivos. 

 

Nesse âmbito, como previsto no Estatuto Social da Entidade, são realizadas 

reuniões mensais da Diretoria da Entidade, dentre outras atividades correlatas, 

como forma de se obter a cooperação e a articulação permanente dos dirigentes 

municipais do SUS no sentido das melhores e mais adequadas decisões no 

âmbito do SUS. 

As ações serão executadas e seus resultados monitorados e avaliados por 
meio de metas. 

 
A Missão do COSEMS, é possibilitar a efetiva participação das 

organizações da sociedade civil no planejamento, avaliação e fiscalização das 

ações e serviços de saúde e assim lutar pela plena efetivação do Serviço Único 

de Saúde (SUS). 

2.1 - ESTRUTRA ORGANIZACIONAL DO COSEMS –MA 

 
A sede do COSEMS, está instalada na Casa do Trabalhador, Av. 

Jerônimo de Albuquerque, S/N - Bairro Calhau, Ala Azul, Sala 01, CEP: 65.074- 

220, em uma sala que se divide em uma recepção 1 sala de reuniões e da 

presidência; sala dos técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2- EQUIPE DE TRABALHO 

 
 

O COSEMS possui uma equipe composta por: 
 
 



 

 
• Secretária Executiva; 

• Agentes Administrativos; 

• Motorista; 

• Assessora de Comunicação; 

• Contador; 

• Advogado; 

• Assessorias Técnicas. 

• Apoiador Rede Colaborativa. 

Profissionais que atuam em áreas técnicas e administrativas e Apoiadores 

Regionais Descentralizados, em número de sete, os quais são bolsistas da Rede 

Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, para o triênio 

2018 – 2021, parceria entre o Hospital alemão Oswaldo Cruz (HAOC) e o 

Ministério da Saúde através do Programa de Apoio Institucional de 

Desenvolvimento do SUS – PROADI e o Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde – CONASEMS, que iniciou no Estado do Maranhão em 

2017, para contemplar a qualificação da atuação dos gestores municipais de 

saúde, nas 19 Regiões de Saúde, que englobam 217municipios do Estado. 

Os objetivos são: 

 

 Estabelecer mecanismos de Comunicação e Informação presenciais e 

à distância. 

 Contribuir   com   o    fortalecimento    da    rede    CONASEMS/ COSEMS 

e que possibilite Educação Permanente, informações em tempo 

real, alertas aos gestores e troca de experiências. 

 Ampliar a capacidade técnica e política dos gestores municipais e 

COSEMS nas relações Bipartite, nas Comissões Intergestores Regionais 

(CIR) e no enfrentamento do cotidiano de uma Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Estes apoiadores possuem funções definidas, tais como: 



 

 Mobilizar as Secretarias Municipais de Saúde da região de saúde em 

torno da agenda Inter federativa; 

 Trabalhar na lógica da Educação Permanente, possibilitando 

aprendizagem significativa e cooperação horizontal entre os gestores 

municipais de saúde 

 Desenvolver capacidade de escuta ampliada para as questões da gestão 

e apoiar os Secretários Municipais de Saúde na busca de solução 

conjunta na região de saúde para os problemas do cotidiano 

 Reconhecer, nas regiões de saúde, experiências de gestão e cooperar 

com as mesmas no sentido de potencializá-las 

 Apoiar os gestores da região de saúde no cumprimento das agendas 

obrigatórias da gestão municipal e Inter federativa (Plano de Saúde, 

Relatório de Gestão, PPA, LDO, LOA etc.) 

 Manter os Secretários da região de saúde informados sobre as portarias, 

normas, projetos e financiamentos possíveis. 

Quadro 01: Demonstrativo dos funcionários do COSEMS- MA 

 
 

NOME 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

SITUAÇÃO 
NO 

COSEMS 

Idalete Rodrigues dos Santos Secretária Executiva Celetista 

Tayla Katarina Ferreira Oeiras 
Assessora de 
Comunicação 

Celetista 

Talita Karine Azevedo Baganha Auxiliar Administrativo Celetista 

Maria Denise Carvalho de Farias Auxiliar Administrativo Celetista 

Claudiane Carvalho Auxiliar Administrativo Celetista 

Elcinalva Martins Oliveira Auxiliar Administrativo Celetista 

José Ribamar Pereira dos Santos RPA Celetista 

G L S ADMINISTRATODA Contabilidade Contrato 

Thiago Andre Bezerra Aires Assessoria Jurídica Contrato 

VM COSTA Assessora Técnica MEI 

L. E. De Sa Serviços De Assessoria E 
Consultoria Administrativa Na Área De Saúde 

Assessora Técnica MEI 

Rafael Ribeiro da Cunha Assessora Técnica MEI 

Guylbty Freitas da Silva Sousa Assessora Técnica MEI 



 

 

 
 
 
 

APOIADORES REDE COLADBORATIVA 

Mackem Douglas Fderreira Barros 
Coordenadora do 
Apoio Institucional 

MEI 

Antônia de Mesquita Silva Apoiadora Institucional MEI 

Elcy Vieira Trinta Apoiadora Institucional MEI 

Roseane Araújo Marinho Apoiadora Institucional MEI 

Wherlan do Vale Nascimento Apoiadora Institucional MEI 

Márcia Regina Souza Batista Apoiadora Institucional MEI 

Eliete Carneiro dos Santos Apoiadora Institucional MEI 

 

Fonte: COSEMS 

 
 
 
 
 
 

 
3 - ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIDADE AÇÃO META 



 

 

Finalidade I. Congregar os dirigentes das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Maranhão; 
 

 Operacionalizar a participação dos representantes do COSEMS-MA em formulação das políticas de saúde, em nível Estadual, 
Regional e Federal e em outras instâncias, com representação em instâncias decisórias e acompanhar sua concretização nos 
planos, programas e projetos respectivos. 

 

 
Finalidade 

Ação para execução do plano 

 

Ação 
 

Produto da ação 
 

Meta 
Indicador de 

Avaliação 
Orçamento 

(R$) 

 
 
Garantir espaços de poder 
de decisão dos municípios 
nos Fórum de pactuação 

estadual, Regional e 
Nacional e em eventos de 

relevância para o 
desenvolvimento de 
Políticas Publicas 

Pagamento de diárias 
para representantes do 
COSEMS-MA 

 

Diárias 
 

- 
 

N º de diárias Pagas 
 

145.000,00 

Aquisição de Passagens a 
e adicional de transportes 
para participação em 
eventos técnicos 
científicos estadual/ 
regional/ nacional 

 
 

Passagens aéreas e 
terrestres 

 

 
- 

 

 
N. º de passagens 

 

 
240.000,00 

 
Serviços de Hospedagem 

 
Diárias de Hotelaria 

 
- 

Diárias de hotelaria 
pagas 

 
100.000,00 

 
Inscrições cursos e outras 

capacitações 

 

Produto Adquirido 

 

Produto adquirido 

 

- 

 
N.º de inscrições em 

curso 

 

50.000,00 



 

 

Finalidade II – Manter o intercâmbio com entidades semelhantes ou assemelhantes dos outros Estados da Federação; 
 

 Fortalecer os municípios no Sistema Estadual de Saúde, qualificando-os através da promoção de eventos de relevância para 
aprimoramento das Políticas Públicas de interesses municipais na área de saúde. 

 

 
Objetivo 

Ação para execução do plano 

Nome da Ação Produto da ação 
 

Meta 
Indicador de 

Avaliação 
Orçamento (R$) 

 
 
 

 
Aprimoramento do modelo 
de gestão com foco nas 

relações federativas, com 
centralidade do acesso, 

gestão participativa, 
participação social e 

financiamento estável. 

 
Serviços administrativos 

Gerais 

 
Contrato 

 
- 

 
n. de contratos 

realizados 

 

R$ 105.000,00 

Locação de espaço 
físico e equipamentos 

 
Contrato realizados 

 
- 

N. º de espaços 
físicos alugados 

 
R$ 120.000,00 

Serviços gráficos e de 
comunicação 

Materiais gráficos 
adquiridos 

 
- 

N.º de Material 
adquirido 

 
R$ 240.000,00 

 
Provimento de serviços 

de alimentação 

 
Alimentações 
Fornecidas 

 
 

- 

 
N.º de 

alimentações 
fornecidas 

 
 

R$ 150.000,00 



 

 

Finalidade II – Manter o intercâmbio com entidades semelhantes ou assemelhantes dos outros Estados da Federação 

 Apoiar os gestores da região de saúde no cumprimento das agendas obrigatórias da gestão municipal e interfederativa 
(Plano de Saúde, Relatório de Gestão, PPA, LDO, LOA etc.). 

 

 
Objetivo 

Ação para execução do plano 

 

Nome da Ação 
Produto da 

ação 

 
Meta 

 

Indicador de Avaliação 
 

Orçamento (R$) 

 
 

 
Acompanhamento e 
aprimoramento dos 

Secretários 
Municipais de Saúde 

e as Regiões de 
Saúde (CIR), nas 

propostas das 
políticas Públicas e 

Fóruns de Pactuação 
das CIR e CIB 

 

Custeio de diárias para 
apoiadores Cosems 

participarem de Fóruns de 
pactuação regional, estadual 

e nacional 

 

 
Produto 

adquirido 

 
 

- 

 

Percentual de 
Participação nos 

Fóruns 

 
 

R$ 98.000,00 

Custeios de passagens 
aéreas/ terrestres para 

apoiadores Cosems 
participarem de Fóruns de 

pactuação regional, estadual 
e nacional 

 

 
Produto 

adquirido 

 
 
 

- 

 
 
 

N.º de Diárias pagas 

 
 
 

R$ 40.000,00 

Aparelhamento para os 
apoiadores 

Produto 
adquirido 

 
- 

Nº de equipamentos 
adquiridos 

 
R$ 45.000,00 



Finalidade III. Organização e aprimoramento da gestão do COSEMS- MA 

 

 
Objetivo 

Ação para execução do plano 

 

Nome da Ação 
Produto da 

ação 

 
Indicador de 

Avaliação 
Orçamento 

(R$)  

     
N. de servidores 

 

 
Provimento de Pessoal 

Pessoa 
remunerada 

- 
lotados na sede 
administrativa do 

R$ 
306.547,00 

    COSEMS  

  

 
Encargos Trabalhistas: FGTS, GPS,DARFs 

 
 

Funcionários e 
Apoiadores 

 

 
- 

  

 
R$ 36.000,00   

 

 
Garantir o bom 

funcionamento das 

 

 
Provimento de Assessorias especializadas 

 
Assessoria 

contábil, jurídica 
realizada 

 

 
- 

 
 

N. de assessorias 
realizadas 

 
 

R$ 
211.200,00 

atividades da diretoria      

executiva 
     

     

  
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 

apoio 
Administrativo 

realizado 

 
- 

N. de serviços 
realizados 

 

R$ 
105.000,00 

  
Manutenção de Serviços de Informática 

Manutenção 
executada 

 
- 

n. manutenções 
realizadas 

 
R$ 18.000,00 

  
Aparelhamento da Sede Administrativa 

equipamento 
/mobiliário 
adquirido 

 
- 

 

N. de equipamentos / 
mobiliários adquiridos 

 
R$ 

150.000,00 

  

Manutenção de Web site 
Manutenção 
executada 

 

? 
n. manutenções 

realizadas 

 

R$ 900,00 



Finalidade III. Organização e aprimoramento da gestão do COSEMS- MA 

 

 Estruturação e aparelhamento da sede COSEMS e das COMISSÕES INTERGESTORES REGIONAIS 

 

 
Objetivo 

Ação para execução do plano 

Nome da Ação 
 

Meta 
Produto da ação 

Indicador de 

Avaliação 
Orçamento (R$) 

 
 
 
 
 
 

Possibilitar a gestão das 
atividades e a 

comunicação entre as 
instancias 

Estruturação da sala 
COSEMS na sede na 
Casa do Trabalhador 

 
 

- 

 
 

Sala estruturada 

 
N º de sala 
estruturada 

 
 

R$ 22.000,00 

 
 

Aparelhamento da Sala 

 
 

- 

 
Equipamento 

/mobiliário Adquirido 

 
N. de equipamentos / 
mobiliários adquiridos 

 
 

R$ 45.000,00 

Aquisição de 
equipamentos de 
Informática para 
estruturação das CIR 

 
 

- 

 

CIR equipadas com 
equipamentos de 

informática 

 

N. de equipamentos 
de informática 

adquiridos 

 
 

R$ 160.000,00 

Manutenção de móveis e 
equipamentos da sede 
Cosems na casa do 
Trabalhador 

 
- 

 

Reforma e 
adequação da sala 

 

n. de Reforma 
realizada 

 
R$ 35.000,00 



 

 
 

Finalidade IV- Ações para enfrentamento do COVID-19 

 Disponibilizar recomendações para organização e uniformização de ações das equipes de saúde na Atenção a Saúde 

para prestar assistência com qualidade, segurança e humanização do cuidado durante a fase epidêmica da COVID-19. 

 
Objetivo 

Ação para execução do plano 

 

Nome da Ação 
 

Produto da ação 
 

Indicador de Avaliação 
 

Orçamento (R$) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitar os gestores com 
relação às metas de 

pactuação dos indicadores. 

Oficinas de Qualificação para Gestão 
Municipal dos Instumentos de Gestão 

municípios com a 
Rede de Atenção 
Qualificada (todas 

as Regiões de 
Saúde) 

 

n. de municípios que 
receberam as diretrizes 
(217 municipios) 

 
    R$ 48.000,00  

Web Conferência buscando 
sustentabilidade das ações dos serviços 

de Saúde 

 
Webs Conferencias 

 
n. de webs à realizadas 

 
 R$ 15.000,00 

Qualificar os municípios sobre análise de 

dados,  

Pactuação 
Regional Integrada 

(PRI) 

n. de treinamentos  

à       serem 
realizados 

 

     R$ 48.000,00 

Criação e atualização de Notas Técnicas Notas Técnicas n. de Notas Técnicas - 

Fomentar a realização pelas secretarias 
municipais de campanhas de 

comunicação para a população 
esclarecendo as medidas preventivas que 

devem ser adotadas mediante dados 
epdemiolpcos. 

 

 

Estabelecer meios de comunicação com 
as SEMUS, a fim de mantê-la informada 

sobre a situação epidemiológica local 

 



 

 
 

Finalidade IV- Ações para enfrentamento do COVID-19 

 Vacinação contra Covid 19 
 

 
Objetivo 

Ação para execução do plano 

 

Nome da Ação 
 

Produto da ação 
 

Indicador de Avaliação 
 

Orçamento (R$) 

 
 
 
 
 
 
 

Realizar acompanhamento 
das Atividades de Vacinação  
conforme PNI 

 
Acompanhamento da elaboração de 

documentos a nível de municipio.(Planos 
Municipais, nota Técnicas, etc.) 

Planos e orientação e 
Notas Técnicas 
elaboradas em 

consonância com as 
diretrizes nacionais. 

 
Documentos 

elaborados 

(217) 

 
 

- 

Divulgação diretrizes dos diversos 
materiais instrutivos sobre a vacinação  

conforme calendario vacinal  - PNI 

 

municípios 

 
n. de municípios que 

receberam as diretrizes 

 

- 

Realizar Web Conferência buscando 
sustentabilidade das ações de vacinação 

incluindo protocolos e procedimentos 
técnicos 

 
Webs Conferencias 

 
n. de webs realizadas 

 
- 

Proceder monitoramento, supervisão e 
avaliação visando o acompanhamento da 

execução das ações planejadas( via 
Sistemas de Informação)buscando a 

identificação oportuna da necessidade de 
intervenções, caso seja necessário. 

 
 

Supervisões e 
Monitoramentos 

 
 

n. de supervisões e 
Monitoramentos 

 

 
- 



 

 

IV-VALOR TOTAL PROGRAMADO 
 
 

DIRETRIZES VALOR (R$) 

Diretriz 1- Operacionalizar a Participação dos representantes do COSEMS-MA em formulação das 
políticas de saúde, em nível Estadual, Regional e Federal e em outras instâncias, com representação 
em instâncias decisórias e acompanhar sua concretização nos planos, programas e projetos 
respectivos. 

R$ 535.000,00 

Diretriz 2 - Fortalecer os municípios no Sistema Estadual de Saúde, qualificando-os através da 
promoção de eventos de relevância para aprimoramento das Políticas Públicas   de interesses 
municipais na área de saúde. 

R$ 183.000,00 

Diretriz 3 - Aprimoramento da gestão através do apoio institucional R$ 111.000,00 

Diretriz 4 - Estruturação e aparelhamento da sede COSEMS e das COMISSÕES Intergestores 
Regionais 

R$ 412.000,00 

Diretriz 5 - Organização e aprimoramento da gestão do COSEMS- MA R$ 677.647,00 

VALOR TOTAL R$ 2.533.647,00 
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