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EDITAL PRÊMIO COSEMS EM AÇÃO 2019 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – 
COSEMS/MG, no uso de suas atribuições estatutárias, torna público, em especial aos 
CONSELHOS REGIONAIS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – COSEMS 
REGIONAIS, o concurso “PRÊMIO COSEMS EM AÇÃO”, segundo instruções definidas neste 
edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O “PRÊMIO COSEMS EM AÇÃO” foi instituído para contemplar os CONSELHOS 

REGIONAIS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – COSEMS REGIONAIS 
cujos representantes se empenharam em desenvolver atividades visando a melhoria 
da qualidade da participação dos gestores na implementação e proposição de 
políticas públicas no SUS/MG. 

1.2. O presente concurso pretende incentivar e valorizar resultados dos 
CONSELHOS REGIONAIS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS - COSEMS 
REGIONAIS na melhoria da: 

• Capacidade de aglutinação dos municípios sob sua jurisdição; 
• Discussão da política estadual de saúde no contexto regional; 
• Capacidade de trazer propostas para discussão no nível central; 
• Agilidade na disseminação das informações; 
• Maior interlocução com o Escritório Central do COSEMS/MG; 
• Comparecimento nas reuniões ordinárias mensais do COSEMS/MG. 

 
2. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste concurso todos os CONSELHOS REGIONAIS DE 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, aqui denominados simplesmente 
COSEMS REGIONAIS. 
 

3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
3.1. No processo de seleção e classificação dos COSEMS REGIONAIS, serão 

avaliados para obtenção do “PRÊMIO COSEMS EM AÇÃO”, os seguintes critérios: 

CRITÉRIOS 

1. Avaliação do quantitativo de presença do(a) Presidente do COSEMS REGIONAL nas 
Reuniões Ordinárias Mensais do COSEMS/MG de Março/2019 a Outubro/2019, por meio da 
assinatura constante na lista de presença original do “PRÊMIO COSEMS EM AÇÃO” 
disponibilizada na respectiva reunião. 
Método de Apuração: 
a. Será aceita, a representação do vice-presidente em no máximo duas reuniões de que 

trata este item, desde que, conste o nome legível e a assinatura e nome por 
extenso deste na lista de presença original do “PRÊMIO COSEMS EM AÇÃO” 
disponibilizada na reunião do COSEMS/MG, no campo específico de representações. 

b. O responsável pela apuração avaliará a lista de presença original do “PRÊMIO 
COSEMS EM AÇÃO” disponibilizada na reunião do COSEMS/MG, apurando os critérios 
supra indicados e emitirá relatório consolidado do item. 

Número de reuniões Pontuação 
0 e 1 0 pontos 

2 2 pontos 
3 4 pontos 
4 8 pontos 
5 12 pontos 
6 16 pontos 

7 ou 8 20 pontos 
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2. Preenchimento do cronograma das reuniões ordinárias mensais dos COSEMS Regionais 
para o ano de 2019, no Sistema Intranet do COSEMS/MG. 
Método de Apuração: 
a. O cronograma das reuniões ordinárias mensais dos COSEMS Regionais deverá ser 

preenchido, conforme modelo disponibilizado no Sistema Intranet do COSEMS/MG e 
encaminhado, devidamente assinado pelo Presidente Regional, até o dia 01/04/2019 
através do Sistema Intranet do COSEMS/MG no 
site: http://intranet.cosemsmg.org.br. 

b. O responsável pela apuração avaliará o banco de dados desta instituição, apurando 
os critérios supra indicados e emitirá consolidado com o resultado do item. 

Preenchimento do Cronograma Pontuação 
Sim 20 pontos 
Não 0 pontos 

 

3. Número de gestores participantes nas reuniões ordinárias mensais do COSEMS Regional. 
Método de Apuração: 
a. Deverá ser comprovada a presença dos gestores participantes nas reuniões 

ordinárias mensais do COSEMS Regional através do envio da Lista de Presença 
assinada pelos presentes e pelo presidente do COSEMS Regional ao COSEMS/MG. 

b. A Lista de Presença devidamente assinada deverá ser digitalizada e enviada ao 
COSEMS/MG em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da reunião pelo 
Sistema Intranet do COSEMS/MG no site: http://intranet.cosemsmg.org.br. 

c. Somente serão aceitas assinaturas dos gestores no Modelo Padronizado de Lista de 
Presença constante no Sistema de Logística do COSEMS/MG - SISLOG. 

d. As assinaturas dos suplentes, técnicos e demais representantes dos municípios 
serão colhidas em lista de presença à parte, não computando pontos para o “PRÊMIO 
COSEMS EM AÇÃO”. 

e. O responsável pela apuração avaliará a Lista de Presença encaminhada e emitirá 
relatório consolidado do item. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% de 
Participação Pontuação % de 

Participação Pontuação % de 
Participação Pontuação 

1 a 29% 2 pontos 1 a 29% 2 pontos 1 a 40% 2 pontos 
29,1 a 50% 4 pontos 29,1 a 50% 4 pontos 40,1 a 60% 4 pontos 
50,1 a 70% 12 pontos 50,1 a 70% 8 pontos 60,1 a 80% 8 pontos 
70,1 a 100% 20 pontos 70,1 a 80% 12 pontos 80,1 a 90% 12 pontos 

  80,1 a 100% 20 pontos 90,1 a 100% 20 pontos 
 

4. Envio do Relatório Temático das reuniões ordinárias mensais do COSEMS Regional. 
Método de Apuração: 
a. O Apoiador Regional do COSEMS/MG deverá comprovar a realização das reuniões 

ordinárias, preenchendo o RELATÓRIO TEMÁTICO no SISLOG, em até 5 (cinco) dias 
úteis após a realização da reunião, que subsidiou a elaboração do relatório. 

b. O RELATÓRIO TEMÁTICO deverá ser preenchido no SISLOG, em local próprio, clicando 
na aba encaminhamentos: responsável técnico – área temática. 

c. A realização das reuniões seguirá critérios definidos pelo próprio COSEMS 
REGIONAL região e ocorrerá independentemente da realização de CIB, ou da reunião 
de COSEMS ESTADUAL, se a região assim decidir conjuntamente. 

d. O responsável pela apuração emitirá relatório consolidado do item. 

Número de relatórios Pontuação 
0 e 1 0 pontos 

2 2 pontos 
3 4 pontos 

http://intranet.cosemsmg.org.br/
http://intranet.cosemsmg.org.br/
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4 8 pontos 
5 12 pontos 
6 16 pontos 
7 18 pontos 
8 20 pontos 

 

5. % de respostas ao QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO aplicado nas áreas de jurisdição do 
COSEMS Regional. 
Método de Apuração: 
a. Para responder ao questionário avaliativo, o gestor municipal de saúde deverá 

acessar no período de 01/10/2019 à 31/10/2019, o Sistema Intranet do COSEMS/MG no 
site: http://intranet.cosemsmg.org.br, e preencher o formulário contendo o 
questionário. 

b. Caso o gestor municipal de saúde responda mais de uma vez o questionário, será 
computada a última resposta. 

c. O responsável pela apuração avaliará as respostas através do código do IBGE do 
município disponibilizado em campo específico do questionário avaliativo e 
emitirá relatório consolidado do item. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% de 
respostas Pontuação % de 

respostas Pontuação % de 
respostas Pontuação 

1 a 29% 2 pontos 1 a 29% 2 pontos 1 a 40% 2 pontos 
29,1 a 50% 4 pontos 29,1 a 50% 4 pontos 40,1 a 60% 4 pontos 
50,1 a 70% 12 pontos 50,1 a 70% 8 pontos 60,1 a 80% 8 pontos 
70,1 a 100% 20 pontos 70,1 a 80% 12 pontos 80,1 a 90% 12 pontos 

  80,1 a 100% 20 pontos 90,1 a 100% 20 pontos 
 

6. % de gestores municipais de saúde que atualizaram os cadastros no Sistema de 
Logística (SISLOG) do COSEMS/MG até as datas abaixo indicadas. 
Método de Apuração: 
a. Os gestores municipais de saúde devem acessar o Sistema de Logística do COSEMS/MG 

– SISLOG até as datas abaixo indicadas e conferir e atualizar os dados 
cadastrais, mesmo que não tenha ocorrido alteração nos seus dados. 

b. Primeira atualização: até o dia 31/05/2019 às 17:30hs 
Segunda atualização: até o dia 31/10/2019 às 17:30hs 

c. O responsável pela apuração emitirá relatório consolidado com os dados dos 
acessos nas datas indicadas e atribuirá a pontuação alcançada pela média dos 
percentuais apurados para os dois períodos. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% de 
atualização Pontuação % de 

atualização Pontuação % de 
atualização Pontuação 

1 a 29% 2 pontos 1 a 29% 2 pontos 1 a 40% 2 pontos 
29,1 a 50% 4 pontos 29,1 a 50% 4 pontos 40,1 a 60% 4 pontos 
50,1 a 70% 12 pontos 50,1 a 70% 8 pontos 60,1 a 80% 8 pontos 
70,1 a 100% 20 pontos 70,1 a 80% 12 pontos 80,1 a 90% 12 pontos 

  80,1 a 100% 20 pontos 90,1 a 100% 20 pontos 
 

7. % da situação de homologação do 6º bimestre de 2018 no SIOPS dos municípios de MG 
por COSEMS Regional. 
Método de apuração: 

http://intranet.cosemsmg.org.br/
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a. O responsável pela apuração avaliará o relatório on-line disponibilizado no 
site: http://siops.datasus.gov.br, coletado em 11/03/2019 às 17:30hs, e apurará 
os critérios supra indicados, emitindo relatório consolidado do item. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% da 
situação 

homologada 
Pontuação 

% da 
situação 

homologada 
Pontuação 

% da 
situação 

homologada 
Pontuação 

1 a 29% 2 pontos 1 a 29% 2 pontos 1 a 40% 2 pontos 
29,1 a 50% 4 pontos 29,1 a 50% 4 pontos 40,1 a 60% 4 pontos 
50,1 a 70% 12 pontos 50,1 a 70% 8 pontos 60,1 a 80% 8 pontos 
70,1 a 100% 20 pontos 70,1 a 80% 12 pontos 80,1 a 90% 12 pontos 

  80,1 a 100% 20 pontos 90,1 a 100% 20 pontos 
 

8. % da situação de entrega do SIOPS bimensal 2019 dos municípios de MG por COSEMS 
Regional. 
Método de apuração: 
a. O responsável pela apuração avaliará o preenchimento dos 4 (quatro) relatórios 

bimensais do SIOPS 2019 obrigatórios, com base no relatório on-line 
disponibilizado no site: http://siops.datasus.gov.br, coletado em 31/10/2019 às 
17:30hs, e apurará os critérios supra indicados, emitindo relatório consolidado 
do item. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% da 
situação de 

entrega 
Pontuação 

% da 
situação de 

entrega 
Pontuação 

% da 
situação de 

entrega 
Pontuação 

1 a 29% 2 pontos 1 a 29% 2 pontos 1 a 40% 2 pontos 
29,1 a 50% 4 pontos 29,1 a 50% 4 pontos 40,1 a 60% 4 pontos 
50,1 a 70% 12 pontos 50,1 a 70% 8 pontos 60,1 a 80% 8 pontos 
70,1 a 100% 20 pontos 70,1 a 80% 12 pontos 80,1 a 90% 12 pontos 

  80,1 a 100% 20 pontos 90,1 a 100% 20 pontos 
 

9. % dos municípios por COSEMS Regional que possuem Plano Municipal de Saúde (PMS) 
vigente para o ano de 2019. 
Método de apuração: 
a. O responsável pela apuração avaliará através dos instrumentos disponibilizados 

pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Estado de Saúde no dia 31/10/2019 
às 17:30hs e emitirá relatório consolidado do item. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% que 
possuem PMS Pontuação % que 

possuem PMS Pontuação % que 
possuem PMS Pontuação 

1 a 29% 2 pontos 1 a 29% 2 pontos 1 a 40% 2 pontos 
29,1 a 50% 4 pontos 29,1 a 50% 4 pontos 40,1 a 60% 4 pontos 
50,1 a 70% 12 pontos 50,1 a 70% 8 pontos 60,1 a 80% 8 pontos 
70,1 a 100% 20 pontos 70,1 a 80% 12 pontos 80,1 a 90% 12 pontos 

  80,1 a 100% 20 pontos 90,1 a 100% 20 pontos 
 

10. % dos municípios por COSEMS Regional que atenderam ao disposto no Artigo 94 e 
seguintes da Portaria de Consolidação nº 01/2017, utilizando o SARGSUS (ou em outro 
sistema que venha a substituí-lo) para elaboração do Relatório de Gestão (RG) do ano 
de 2018. 
Método de apuração: 

http://siops.datasus.gov.br/
http://siops.datasus.gov.br/
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a. O responsável pela apuração avaliará o Relatório on-line disponibilizado no 
site: http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus, ou apuração em outro sistema que 
venha a substituí-lo, coletado em 01/04/2019 às 17:30hs e apurará os critérios 
supra indicados, emitindo relatório consolidado do item. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% que 
atenderam 

Pontuação % que 
atenderam 

Pontuação % que 
atenderam 

Pontuação 

1 a 29% 2 pontos 1 a 29% 2 pontos 1 a 40% 2 pontos 
29,1 a 50% 4 pontos 29,1 a 50% 4 pontos 40,1 a 60% 4 pontos 
50,1 a 70% 12 pontos 50,1 a 70% 8 pontos 60,1 a 80% 8 pontos 
70,1 a 100% 20 pontos 70,1 a 80% 12 pontos 80,1 a 90% 12 pontos 

  80,1 a 100% 20 pontos 90,1 a 100% 20 pontos 
 

11. % dos municípios por COSEMS Regional que atenderam ao disposto no caput do artigo 
36 da Lei Complementar 141 quanto à alimentação do RDQA no SARGSUS (ou em outro 
sistema que venha a substituí-lo). 
Método de apuração: 
a. O responsável pela apuração avaliará no dia 02/10/2019 às 17:30hs o Relatório on-

line disponibilizado no site http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus, ou apuração 
em outro sistema que venha a substituí-lo, verificando a alimentação de dos 
Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior de maio a setembro/2019 e apurará 
os critérios supra indicados, emitindo relatório do item. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% que 
atenderam Pontuação % que 

atenderam Pontuação % que 
atenderam Pontuação 

1 a 29% 2 pontos 1 a 29% 2 pontos 1 a 40% 2 pontos 
29,1 a 50% 4 pontos 29,1 a 50% 4 pontos 40,1 a 60% 4 pontos 
50,1 a 70% 12 pontos 50,1 a 70% 8 pontos 60,1 a 80% 8 pontos 
70,1 a 100% 20 pontos 70,1 a 80% 12 pontos 80,1 a 90% 12 pontos 

  80,1 a 100% 20 pontos 90,1 a 100% 20 pontos 
 

12. % dos municípios por COSEMS Regional que apresentaram Programação Anual de Saúde 
– PAS para o ano de 2019. 
Método de apuração: 
a. A PAS para o ano de 2019 deve ser apresentada ao Conselho Municipal de Saúde 

antes do envio da LDO 2019 à Câmara Municipal e postado no SARGSUS, ou em outro 
sistema que venha a substituí-lo. 

b. O responsável pela apuração avaliará através dos instrumentos disponibilizados 
pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Estado de Saúde até o dia 
01/07/2019 às 17:30hs e emitirá relatório consolidado do item. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% que 
possuem PMS 

Pontuação % que 
possuem PMS 

Pontuação % que 
possuem PMS 

Pontuação 

1 a 29% 2 pontos 1 a 29% 2 pontos 1 a 40% 2 pontos 
29,1 a 50% 4 pontos 29,1 a 50% 4 pontos 40,1 a 60% 4 pontos 
50,1 a 70% 12 pontos 50,1 a 70% 8 pontos 60,1 a 80% 8 pontos 
70,1 a 100% 20 pontos 70,1 a 80% 12 pontos 80,1 a 90% 12 pontos 

  80,1 a 100% 20 pontos 90,1 a 100% 20 pontos 
 

13. % de acesso dos gestores municipais ao Fórum Regional. 
Método de apuração: 

http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus
http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus
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a. Cada gestor de saúde municipal deverá acessar o fórum pelo menos uma vez por 
semana.  

b. Para atribuição da pontuação serão apuradas as semanas em que houve acesso entre 
os meses de março a outubro/2019. 

Para COSEMS Regional ≥ 32 
municípios 

Para COSEMS Regional ≥ 16 
e ≤ 31 municípios 

Para COSEMS Regional < 16 
municípios 

% de acesso 
ao Fórum 

Pontuação % de acesso 
ao Fórum 

Pontuação % de acesso 
ao Fórum 

Pontuação 

1 a 29% 10 pontos 1 a 29% 10 pontos 1 a 40% 10 pontos 
29,1 a 50% 20 pontos 29,1 a 50% 20 pontos 40,1 a 60% 20 pontos 
50,1 a 70% 60 pontos 50,1 a 70% 40 pontos 60,1 a 80% 40 pontos 
70,1 a 100% 100 pontos 70,1 a 80% 60 pontos 80,1 a 90% 60 pontos 

  80,1 a 100% 100 pontos 90,1 a 100% 100 pontos 
 

4. DA APURAÇÃO 
4.1. O COSEMS/MG designará técnico responsável para realizar as apurações 

necessárias e este emitirá relatório consolidado dos itens apurados para 
apresentação à Banca Avaliadora, que proferirá o resultado final do prêmio. 

4.2. Para cada item acima serão distribuídos 20 (vinte) pontos (exceto o item 13 
que serão 100 (cem) pontos), totalizando 340 (trezentos e quarenta) pontos ao 
final do Concurso. 

5. DA BANCA AVALIADORA 
5.1. A banca avaliadora será constituída por indicação e votação dos membros 

diretores, na reunião de Diretoria Executiva realizada no mês de outubro de 2019 
e será composta por três membros da Diretoria Executiva do COSEMS/MG e 3 (três) 
membros do Escritório Central do COSEMS/MG. 

5.2. A banca avaliadora atuará como fiscal de apuração do resultado e 
apresentará a pontuação alcançada por COSEMS Regional, após avaliação dos 
relatórios consolidados emitidos pelo responsável pela apuração, podendo rever 
os relatórios caso seja necessário. 

5.3. A Banca avaliadora se reunirá, em local previamente comunicado, mediante 
convocação do presidente do COSEMS/MG, no mês de novembro de 2019, objetivando a 
apuração final do resultado. 

5.4. Das decisões da banca avaliadora caberá apenas 01 (um) recurso de 
reconsideração, endereçado para a própria banca avaliadora, o qual deverá ser 
interposto em até 48 (quarenta e oito) horas da comunicação do resultado no site 
do COSEMS/MG, por escrito, e protocolado na sede do COSEMS/MG ou encaminhado 
através do e-mail: premio@cosemsmg.org.br, contendo a demonstração dos motivos 
de forma clara e objetiva. 

5.5. O resultado será publicado no site do COSEMS/MG no dia 18/11/2019. 
5.6. A premiação será entregue durante a Reunião Ordinária do COSEMS MG 

realizada no mês de dezembro de 2019. 
 

6. DO PERÍODO DE ANÁLISE 
6.1. O período de apuração dos critérios de avaliação deste edital é de 

01/03/2019 à 01/11/2019. 
 

7. DA PREMIAÇÃO 
7.1. Serão premiados TRÊS COSEMS REGIONAIS, que obtiverem maior pontuação de 

acordo com os critérios estabelecidos, da seguinte forma: 
a. 1º Lugar: Crédito financeiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
b. 2º Lugar: Crédito financeiro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
c. 3º Lugar: Crédito financeiro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

7.2. Entende-se por crédito financeiro, o valor que será pago pelo COSEMS/MG, de 
acordo com os Planos de Trabalho de aplicação em despesa corrente ou de capital, 

mailto:premio@cosemsmg.org.br
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a serem encaminhados pelos vencedores para utilização do recurso acima descrito, 
no prazo máximo de 90 dias após a entrega da premiação. 

7.3. Os bens de capital integrantes dos Planos de Trabalho dos COSEMS Regionais 
vencedores serão cedidos pelo COSEMS/MG, continuando a pertencer ao patrimônio 
deste. 

7.4. Critérios de desempate: 
a. Maior número de gestores presentes nas reuniões ordinárias mensais dos 

COSEMS Regionais; 
b. Maior número de presenças do presidente do COSEMS Regional nas reuniões 

ordinárias do COSEMS/MG; 
c. Maior número de reuniões ordinárias mensais dos COSEMS Regionais; 
d. Se persistir o empate, será feito sorteio. 

7.5. Critérios de utilização dos prêmios: os créditos financeiros deverão ser 
utilizados nos doze meses seguintes a contar da premiação. Vencido este prazo, 
os créditos não utilizados serão expirados. 

7.6. No caso do COSEMS MG não disponibilizar os recursos financeiros para 
utilização no plano de trabalho apresentado pelos vencedores, nos 12 (doze) 
meses seguintes à premiação, o prazo de utilização descrito no item 7.5 será 
prorrogado para os 12 (doze) meses seguintes. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. O Edital do “PRÊMIO COSEMS EM AÇÃO” terá validade no ano de 2019 e a 

utilização dos créditos financeiros se dará nos 12 (doze) meses seguintes a 
contar da data da premiação, ou conforme item 7.6, em casos excepcionais. 

8.2. Os COSEMS Regionais premiados, poderão participar novamente do concurso no 
ano subsequente. 

8.3. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos interessados através 
do e-mail: premio@cosemsmg.org.br. 

8.4. Casos não previstos neste Edital serão deliberados pela Diretoria Executiva 
do COSEMS Estadual, e amplamente divulgados no site do COSEMS/MG. 

 

 

 

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Luiz da Silva 
Presidente do COSEMS/MG 
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