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O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 

Norte (Cosems-RN), foi constituído no ano de 1989 como ente de mobilização

e representação dos gestores da política de saúde dos municípios potiguares.

De direito privado, sem fins lucrativos e se pautando pelos princípios que

regem o direito público, o Cosems

de saúde do Estado. 

 

Conforme Art. 2º do Estatuto, no seu Parágrafo Único 
COSEMS/RN se propõe a:

 

a) Defender com firmeza os interesses dos municípios do Sistema

Nacional de Saúd

financeiros, técnicos e materiais, pela participação dos órgãos

municipais de saúde nas instâncias decisórias em nível federal e

estadual. 

b) Fomentar a criação de serviços municipais de saúde e orientar o

processo de assessoria técnica aos municípios na área de saúde.

c) Transmitir aos municípios informações que possibilitem obtenção de

recursos financeiros, técnicos e materiais necessários ao

desenvolvimento de ações que beneficiem a população.

d) Promover Enco

discussões e trocas de experiências, com vistas ao fortalecimento do

processo de municipalização da saúde no RN.

e) Estimular a participação, em instâncias organizadas, da população

junto ao Sistema de Saúde

serviços de saúde.

f) Celebrar acordos, contratos e convênios com órgãos ou entidades

públicas e privadas, visando o fortalecimento do SU

 

 

 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 

RN), foi constituído no ano de 1989 como ente de mobilização

e representação dos gestores da política de saúde dos municípios potiguares.

De direito privado, sem fins lucrativos e se pautando pelos princípios que

regem o direito público, o Cosems-RN congrega as 167 secretarias municipais

Conforme Art. 2º do Estatuto, no seu Parágrafo Único 
COSEMS/RN se propõe a: 

a) Defender com firmeza os interesses dos municípios do Sistema

Nacional de Saúde, lutando pela descentralização de recursos

financeiros, técnicos e materiais, pela participação dos órgãos

municipais de saúde nas instâncias decisórias em nível federal e

b) Fomentar a criação de serviços municipais de saúde e orientar o

sso de assessoria técnica aos municípios na área de saúde.

c) Transmitir aos municípios informações que possibilitem obtenção de

recursos financeiros, técnicos e materiais necessários ao

desenvolvimento de ações que beneficiem a população.

d) Promover Encontros, Seminários e outros eventos que propiciem

discussões e trocas de experiências, com vistas ao fortalecimento do

processo de municipalização da saúde no RN.

e) Estimular a participação, em instâncias organizadas, da população

junto ao Sistema de Saúde contribuindo para o controle social dos

serviços de saúde.

f) Celebrar acordos, contratos e convênios com órgãos ou entidades

públicas e privadas, visando o fortalecimento do SUS. 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do 

RN), foi constituído no ano de 1989 como ente de mobilização 

e representação dos gestores da política de saúde dos municípios potiguares. 

De direito privado, sem fins lucrativos e se pautando pelos princípios que 

RN congrega as 167 secretarias municipais 

Conforme Art. 2º do Estatuto, no seu Parágrafo Único o 

a) Defender com firmeza os interesses dos municípios do Sistema 

e, lutando pela descentralização de recursos 

financeiros, técnicos e materiais, pela participação dos órgãos 

municipais de saúde nas instâncias decisórias em nível federal e 

b) Fomentar a criação de serviços municipais de saúde e orientar o 

sso de assessoria técnica aos municípios na área de saúde. 

c) Transmitir aos municípios informações que possibilitem obtenção de 

recursos financeiros, técnicos e materiais necessários ao 

desenvolvimento de ações que beneficiem a população. 

ntros, Seminários e outros eventos que propiciem 

discussões e trocas de experiências, com vistas ao fortalecimento do 

processo de municipalização da saúde no RN. 

e) Estimular a participação, em instâncias organizadas, da população 

contribuindo para o controle social dos 

serviços de saúde. 

f) Celebrar acordos, contratos e convênios com órgãos ou entidades 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO COSEMS/RN REFERENTE AO 
QUADRIMESTRE DE 2020 

 

 

1. Reunião de diretoria para rever e avaliar

administrativo e técnico 2020 em função da pandemia 

2. Reunião técnica com apoiadores e técnicos

demandas encaminhadas aos gestores 

3. Participação 

ordinárias das CIRS

4. Participação nas reuniões 

5. Reuniões mensais ordinárias do cosems com presença de gestores e 

técnicos dos municípios

6. Reuniões mensais

7. Participação nas reuniões mensais do

técnicas referente às demandas da gestão municipal

8. Participação na reunião da diretoria do conasems e comissão 

intergestora tripartite 

9. Orientações técnicas diárias aos gestores e equipe gestoras

municipais através dos meios de comunicação

9. Acompanhamento de prazos e providências no tocante

alimentação dos sistemas de informações da gestão municipal;

10. Participação diária

discussões permanentes referente às 

atualizações dos sistemas;
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. Reunião de diretoria para rever e avaliar o 

administrativo e técnico 2020 em função da pandemia 

Reunião técnica com apoiadores e técnicos do cosems para alinhar as 

encaminhadas aos gestores 2020; 

 de apoiadores e técnicos nas reuniões mensais 

CIRS 2020 com foco nas orientações técnicas;

Participação nas reuniões mensais da câmara técnica da 

Reuniões mensais ordinárias do cosems com presença de gestores e 

técnicos dos municípios; 

mensais da comissão intergestores bipartite 

. Participação nas reuniões mensais do CONARES para discussões 

técnicas referente às demandas da gestão municipal; 

. Participação na reunião da diretoria do conasems e comissão 

intergestora tripartite - cit; 

Orientações técnicas diárias aos gestores e equipe gestoras

municipais através dos meios de comunicação virtuais; 

. Acompanhamento de prazos e providências no tocante

alimentação dos sistemas de informações da gestão municipal;

diária no grupo técnico de governaça e informação com

discussões permanentes referente às demanda que envolve

atualizações dos sistemas; 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO COSEMS/RN REFERENTE AO 2º 

o planejamento 

administrativo e técnico 2020 em função da pandemia COVID 19; 

do cosems para alinhar as 

adores e técnicos nas reuniões mensais 

nas orientações técnicas; 

da câmara técnica da CIB; 

Reuniões mensais ordinárias do cosems com presença de gestores e 

da comissão intergestores bipartite - CIB/RN; 

para discussões 

. Participação na reunião da diretoria do conasems e comissão 

Orientações técnicas diárias aos gestores e equipe gestoras 

. Acompanhamento de prazos e providências no tocante 

alimentação dos sistemas de informações da gestão municipal; 

co de governaça e informação com 

envolve os prazos e 



11. Repasse de informações e orientações diárias sobre as 

legislações publicadas pelo ministério da saúde e demais 

órgãos 

12. Orientações e acompanhamento mensal sobre os 

instrumentos de planejamentos em saúde, administrativo, 

financeiro e outras áreas temáticas; 

13. Orientações e acompanhamento mensal do SIOPS; 

14. Orientações e informações para gestores equipe gestora sobre AFB, 

QUALIFARSUS, HORUS e novas portarias; 

15. realização de reuniões com técnicos responsáveis pela assistência 

farmacêutica básica e acompanhamento; 

16. Participação mensal no grupo temático de AFB cosems/conasems; 

17. Participação nas reuniões mensaisdo comitê estadual de luta pela 

redução da mortalidade materna, infantil e fetal; 

18. Participação nas reuniões mensais do GT de linha de cuidado às 

pessoas com sobrepeso e obesidade; 

19. Apoio técnico aos gestores e discussões das portarias para o 

enfrentamento ao COVID– 19; 

20. Participação mensal no GT  da atenção primária à saúde junto aos 

conasems no tocante as discussões do previne Brasil ; 

21. Participação e acompanhamento das publicações de portarias e 

legislações através das live do conasems com temas técnicos referentes 

à gestão e o novo contexto da pandemia COVID -19 através de meio 

virtual; 

22.  Acompanhamento de reuniões virtual com técnicos do conasems 

para orientações pontuais referentes aos programas ministeriais 

23. Orientação sobre portarias, notas técnica aos gestores através de 

email, watssap e outros meios de comunicação; 



24.  Realização de levantamento de informações através de formulários 

virtuais com o objetivo de embasar o cosems/ RN e conasems nas 

tomadas de decisões e busca por recursos; 

25. Participação do congresso virtual do conasems; 

26. Participação nas reuniões mensais do comitê técnico estadual para 

enfrentamento ao COVID-19; 

27. Participação em reunião com equipe técnica estadual para 

discussão, elaboração de plano de contingência para enfrentamento das 

arboviroses; 

28. Participação do grupo técnico para acompanhamento mensal e 

distribuição de insumos e EPIs para COVID-19; 

29. Participação nas reuniões ordinárias do conselho estadual de saúde 

do rn; 

30. Participação semanal no grupo técnico de vigilância em saúde 

conasems/cosems e acompanhamento das demandas e sistemas 

referentes à vigilância; 

31. Participação no grupo técnico DIGISUS/RN e acompanhamento 

mensal dos instrumentos de gestão; 

32. reunião da diretoria para discussão de pautas internas do cosems; 

33. Participação do técnico do cosems/rn nas reuniões mensais do 

GTVISA representando o conasems pela região nordeste; 

34. Participação em reunião com apoiadoras do ministério da saúde, 

técnicos da sesap e cosems/rn para discutir situação das arboviroses em 

tempos de pandemia; 

35. Participação em reunião com apoiadoras do ministério da saúde, 

técnicos da SESAP e cosems/RN para discutir situação do plano 

estadual de transmissão da síflis; 



36. Participação em reunião com apoiadoras do Ministério da Saúde, 

técnicos da SESAP e cosems/RN para discutir situação das coberturas 

vacinais, ausencia de alimentação do sistema e propor estratégias para 

melhorar as coberturas; 

37. Participação dos técnicos em oficina com opas, SESAP e 

cosems/RN para elaboração de indicadores no tocante ao plano de 

retomada social e econômica frente a pandemia COVID -19; 

38. Participação e discussão do instrumento de apoio a tomada de 

decisão na resposta a pandemia COVID-19 na esfera local; 

39. Participação no grupo de trabalho para construção de edital para 

especialização em saúde da família EAD pela UFRN; 

40. Participação em reunião com estado sobre projeto de apoio 

integrado VS/AB para enfrentamento da COVID-19; 

41. Participação da diretoria e técnicos em reunião com estado para 

retomada das ações e serviços mac e prestadores; 

42. Participação em reunião semanal com ministério público, SESAP, 

cosems/RN para analise de insumos e medicamentos para pacientes 

com COVID-19; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS: (REGISTRO DAS PARTICIPAÇÕES EM ALGUMAS 
ATIVIDADES REALIZADAS): 

 
 

 

 

 

 

Atenciosamente, 



 
Equipe Técnica Cosems/RNEquipe Técnica Cosems/RN 

 


