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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 

TERCEIRO QUADRIMESTRE 2019 
 

 

 

Marco Normativo:  

 
➢ Regulamento para prestação de Contas dos COSEMS, segundo o que determina a 

Deliberação CONARES 02/2018.  
 

 

Base de Dados: 

 
A. Período: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019; 
B. Diretrizes e objetivos: Extraídos do Estatuto COSEMS/SP vigente; 
C. Ações e Metas: Utilizou-se a Programação Anual 2019 contabilizada segundo o registro 

de atividades institucional; 
D. Despesa inferida: Relatório do 3º Quadrimestre de 2019 aprovado pelo Conselho Fiscal 

do COSEMS/SP; 
 

 

O Terceiro Quadrimestre de 2019 do COSEMS/SP: destaques 

 
 
A atuação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo        

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP no terceiro quadrimestre de 2019 foi marcada por 
importantes pactuações e mudanças no processo de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em diversas áreas: Vigilância em Saúde (VS), Atenção Básica (AB), Assistência Farmacêutica 
(AF), Participação Social, Planejamento e Gestão. 

 
Na área da VS, o COSEMS/SP participou do processo de revisão do Plano Estadual de 

Prevenção e Controle de Arboviroses com proposta de repasse de recursos estaduais aos 
municípios. As propostas com impacto financeiro direto eram a criação de um Piso Fixo e um 
Piso Variável para controle do vetor (que atingiria a totalidade dos municípios segundo o 
número de móveis, totalizando aproximadamente 35 milhões ao ano, mas que infelizmente não 
foi aceita pela Gestão Estadual), recurso para atenuar os impactos de níveis epidêmicos de 
Dengue na assistência municipal e retomada do Programa Todos Juntos contra o Aedes. Ainda 
havia a proposta com impacto financeiro indireto de fornecimento do Teste Rápido aos 
municípios.  A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) acatou apenas uma das 
propostas do COSEMS/SP que estavam atreladas a impacto financeiro, recusando a proposta 
de apoio para controle do vetor, e recursos para retomada do Projeto Todos Juntos contra o 
Aedes. Acatou a proposta que garante aos municípios recurso modesto para apoiar assistência 
aos casos de Dengue como maneira de minimizar os pesados gastos com a assistência no 
atendimento às epidemias (num total máximo estimado de 6 milhões ao ano para municípios 
paulistas que contemplarem as condições pactuadas na Deliberação da Comissão Intergestores 
Bipartite/CIB). Ainda no que se refere à arbovirose, o COSEMS/SP apoiou o Conselho 
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Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) na divulgação das atividades do 
Projeto AEDES na Mira.  

 
Ainda neste quadrimestre, negociou-se junto à SES/SP a pactuação dos novos valores 

do Piso Fixo da Vigilância à Saúde federal, a partir da publicação da Portaria 2.663/2019, que 
atualizou os mínimos per capita e determinou uma repactuação bipartite, uma vez que os pisos 
foram atualizados, mas o valor total destinado à Unidade da Federação, não. A negociação do 
COSEMS/SP visava garantir junto à SES/SP a cobertura das perdas dos municípios (uma vez 
que seu Piso Estadual está muito acima do mínimo determinado na Portaria). No entanto, a 
pactuação resultou em uma compensação aproximada de apenas 30% da perda dos municípios. 

 
Por fim, na área da Vigilância também se destacaram, no quadrimestre, a construção de 

Planos de Ação Regionais para o atendimento às Pessoas Vítimas de Acidentes por Escorpião 
e apoio aos municípios para monitoramento das informações para recebimento de incentivo 
financeiro referente à Portaria 2.772/2019 (cobertura vacinal da tríplice viral e ações de controle 
de sarampo e outras doenças imunopreveníveis), além de articulação permanente junto à 
SES/SP em função do desabastecimento de vacinas, com inclusão em reunião da CIB. 

 
No que se refere à AB, a partir já do início das discussões sobre as mudanças no modelo 

de financiamento federal, consolidadas pela Portaria 2.979/2019, o COSEMS/SP se empenhou 
na tarefa de apoiar os municípios neste momento de transição, através da atuação da Assessoria 
Técnica e Rede de Apoiadores. Realizamos Reunião da Diretoria e do Conselho de 
Representantes Regionais (CRR)com pauta das mudanças na AB. Foram realizadas diversas 
Oficinas Regionais, com participação da Assessoria e/ou Apoiadores, reuniões do Grupo 
Técnico (GT) Bipartite AB com a SES/SP, com pauta única do novo modelo da Atenção 
Primária à Saúde (APS). Analisou-se detalhadamente os resultados da Simulação do 
CONASEMS para entendermos a situação dos 645 municípios, o que nos permitiu elaboramos 
a Nota Técnica do COSEMS/SP, que obteve mais de 35 mil visualizações. Fizemos Web 
Conferencias com gestores municipais e técnicos, Apoiadores, inclusive com comparticipação 
do CONASEMS. Além disso, fizemos inúmeras orientações aos municípios referentes à tarefa 
de cadastramento das equipes no Egestor; monitoramos e orientamos, de maneira continua, com 
apoio técnico do CONASEMS. 
  

Na AF, o COSEMS/SP atuou permanentemente no monitoramento dos níveis de 
abastecimento dos Componentes Básico e Especializado junto à Coordenação de AF da 
SES/SP, grande demanda dos gestores municipais paulistas. Participou do GT da área ligado à 
Comissão de Políticas do Conselho Estadual de Saúde (CES), produzindo recomendações que 
orientavam a complementação de 25% recursos na dotação da área e a antecipação da cota 
orçamentária prevista para setembro. Das recomendações, logrou êxito a suplementação 
orçamentária, mas não a antecipação da cota orçamentária, o que pode gerar impactos negativos 
para os níveis de abastecimento nos primeiros meses do ano de 2020. O COSEMS/SP participou 
também do processo de construção do Plano Diretor da AF, contribuindo tecnicamente para 
discussão das matrizes lógicas de diagnóstico e apoiando na divulgação entre os gestores 
municipais com vistas a garantir participação e entrega dos resultados necessários. 

 
A atuação do COSEMS/SP no CES tem se pautado pela busca de uma maior 

qualificação da atuação dos conselheiros no papel de acompanhamento da execução das 
políticas de saúde no Estado e a execução do Orçamento do Estado. Neste quadrimestre, o 
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COSEMS/SP deu contribuição importante na Comissão de Análise da Programação Anual de 
Saúde 2020 da SES/SP, em que foi elaborada uma Recomendação com diferentes pontos de 
alteração, inserção e exclusão de políticas importantes para os municípios paulistas. A 
Recomendação foi analisada pelo Pleno do CES e aprovada.  No entanto, não houve devolutiva 
da Gestão Estadual quanto às recomendações aprovadas. 

 
No que tange ao processo de planejamento do SUS, o COSEMS/SP atuou com 

protagonismo na pactuação com a SES/SP para início do processo de Planejamento Regional 
Integrado (PRI) nas Regiões de Saúde. Importante registrar que esta é uma das prioridades do 
COSEMS/SP nesta gestão e que, por este motivo empenhou enorme esforço para encaminhar 
essas discussões, uma vez que há resistência da SES/SP em relação a priorizar o PRI nesse 
momento. Foi pactuada a Deliberação CIB nº 117/2018 que estabeleceu as diretrizes para o 
planejamento regional no Estado. As Oficinas regionais já tiveram início na Rede Regional de 
Atenção à Saúde (RRAS) do Grande ABC, e já foi pactuado um cronograma para as regiões do 
Estado. No que se refere ao processo de planejamento municipal é importante destacar que, 
neste quadrimestre, o COSEMS/SP atuou apoiando os municípios para inserção dos 
instrumentos de planejamento no DigiSUS Gestor Módulo Planejamento. Esta ação foi 
realizada com apoio da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde (MS), através de 
Oficinas Regionais e Web Conferências. No entanto, não houve apoio da Coordenação de 
Planejamento da SES/SP, o que demandou esforço adicional do COSEMS/SP. Este trabalho de 
apoio aos municípios ficou comprometido em função das inúmeras instabilidades do DigiSUS. 

 
O COSEMS/SP elaborou um Projeto para fortalecer as regiões de saúde e capacidade 

da gestão municipal por meio da ação de Apoiadores/Ativadores de discussões regionais, com 
objetivo de construir novos arranjos de apoio à gestão no SUS. Este Projeto foi aprovado e 
viabilizado através de um convênio na modalidade Carta-Acordo, assinado em 2017, e contou 
com o financiamento do MS, através da Organização Pan-America de Saúde (OPAS). Um 
importante fruto desse trabalho foi a elaboração do 5º Caderno do COSEMS/SP, em parceria 
com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), o Departamento 
de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a Associação 
Paulista de Saúde Pública (APSP) e a Coordenação de Atenção Básica da SES/SP, lançado 
neste quadrimestre. 

 
Outras pautas bipartite prioritárias para o SUS e colocadas pela Diretoria do 

COSEMS/SP estão em andamento:  
• Garantia no abastecimento do Programa Dose Certa e Componente 

Especializado, conforme pactuação na CIB e normatização do SUS;  
• Participação no Comitê de Monitoramento do Plano Diretor da AF Estadual;  
• Pactuação bipartite da execução de Cirurgias Eletivas, conforme Portaria 

federal;  
• Participação e contribuição permanente nas discussões do CES, dada a nova 

gestão de conselheiros;  
• Início do processo de organização do 34º Congresso do COSEMS/SP em 2020, 

com destaque para a Cerimônia de lançamento do Congresso, elaboração da 
Programação e organização da Mostra de Experiências Exitosas.  
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Enfim, conclui-se que o período registrou importantes iniciativas e resultados da atuação 
do COSEMS/SP, que se mantém no árduo objetivo de garantir o SUS, com fortalecimento da 
gestão nos municípios paulistas. O cenário atual das políticas sociais é crítico, mas é preciso 
manter os municípios à frente da luta democrática pela garantia da universalidade do SUS e 
contra as inequidades. 
 

 

Registro de atividades 

 

Diretriz (Missão) 

 
Defesa e proteção da saúde como direito do cidadão e dever do Estado, cabendo-lhe, 

nesse sentido, representar os interesses de seus Associados, fundados na relevância das ações e 
dos serviços de saúde e vinculados ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas 
municipais de saúde. 

 
 
Objetivos  

I- Congregar os dirigentes dos sistemas municipais de saúde e representar os 
Municípios nas instâncias do SUS; 

II- Representar os gestores municipais de saúde na CIB e demais instâncias estadual e 
nacional da Saúde Pública; 

III- Apoiar o fortalecimento das Comissões Intergestores Regionais (CIR); 
IV- Manter intercâmbio com os COSEMS de outros Estados e Associações congêneres; 
V- Ajudar os Municípios a se estruturarem técnica e administrativamente, visando 

cumprir a sua competência prevista na Constituição Federal e na legislação específica 
do SUS; 

VI- Transmitir aos Municípios informações que possibilitem a obtenção de recursos 
técnicos e financeiros para o adequado funcionamento dos serviços e ações de saúde 
a seu cargo; 

VII- Favorecer a participação da comunidade na saúde, incentivando o acompanhamento 
dos usuários dos serviços locais de saúde; 

VIII- Implementar de forma efetiva a descentralização das ações e serviços de saúde e sua 
regionalização, exigindo o respeito à autonomia municipal, em conformidade com a 
Constituição Federal e com as normas do SUS; 

IX- Consolidar a municipalização da saúde e fortalecer a gestão municipal, com apoio 
técnico e financeiro do Estado e da União, apoiando as Prefeituras Municipais no 
cumprimento de seus compromissos no processo de construção do SUS; 

X- Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras reuniões para intercâmbio de 
experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios. 
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Objetivo: I - Congregar os dirigentes dos sistemas municipais de saúde e representar os 
Municípios nas instâncias do SUS; 
Ação: Manter o funcionamento da estrutura do COSEMS/SP (disponibilizando os recursos de 
infraestrutura, humanos e insumos necessários para atuação da Assessoria, Apoio 
Administrativo e Assessoria de Comunicação) visando apoiar a atuação dos gestores municipais 
nas instâncias de pactuação do SUS. 
Meta: Realizar 3 Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, Elaborar as Prestações de Contas 
Quadrimestrais (3) e Relatório Anual (1). 
Produto:  

• Realização de uma Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 
• Elaboração da Prestação de Contas Quadrimestral do 2º Quadrimestre; 
• Reunião com Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA), com a Dra. Lenir Santos, 

para acompanhamento do Plano de Trabalho do contrato do COSEMS/SP com o IDISA; 
Despesa Inferida: R$ 703.870,51 - Remuneração da Assessoria Técnica, salários dos 
funcionários da área administrativa-financeira, IDISA e despesas fixas da sede.  
 
Objetivo: II - Representar os gestores municipais de saúde na CIB e demais instâncias estadual 
e nacional da Saúde Pública; 
Ação: Pautar nas reuniões mensais da Diretoria, do CRR e da Câmara Técnica (CT) da CIB 
discussão e posicionamento em relação aos temas da CIB; participar das reuniões do Conselho 
Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) do CONASEMS e Diretoria do 
CONASEMS para discutir temas da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).               
Meta: Participação nas 12 Reuniões Ordinárias da CT, CIB, CONARES/CONASEMS, 
Diretoria do CONASEMS e CIT (eventual). 
Produto:  

• Participação em quatro reuniões ordinárias da CT com a presença da Assessoria 
(setembro, outubro, novembro e dezembro); 

• Participação em quatro reuniões da CIB (setembro, outubro, novembro e dezembro); 
• Participação em uma reunião do CONARES do CONASEMS; 
• Participação (Presidente) em reuniões da Diretoria do CONASEMS; 
• Participação (Presidente) em reuniões da CIT; - no calendário do CONASEMS não tem 

a informação. 
Despesa Inferida: R$ 0,00  
 
Objetivo: III - Apoiar o fortalecimento das CIR 
Ação: Manter o quadro de Apoiadores do COSEMS/SP atuando no apoio técnico e político aos 
gestores dos municípios de cada uma das Regiões de Saúde do Estado de São Paulo; discutir os 
temas prioritários das CIR nas reuniões de Diretoria, CRR e CIB, se necessário. 
Meta: Participação dos Apoiadores nas 12 Reuniões Ordinárias das CIR, nas 12 Reuniões 
Ordinárias Mensais no COSEMS/SP, no Congresso Anual do COSEMS/SP e nas diferentes 
agendas dos territórios. 
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Produto:  
• Coordenação da Estratégia Apoiadores: Supervisão individual (hangouts semanal) e 

coordenação das Oficinas Mensais; 
• Participação dos Apoiadores nas 4 Reuniões Ordinárias das CIR e CT nas regiões de 

saúde (63 – total de 504); 
•  Participação dos Apoiadores nas 4 Oficinas de Trabalho Ordinárias Mensais no 

COSEMS/SP; 
• Participação dos Apoiadores em diferentes agendas nos territórios: Reuniões com 

Secretários Municipais de Saúde para participação/alinhamento das posições na CIR; 
Participação em GT Bipartites regionais - Regulação, AB, Rede de Atenção Psicossocial  
(RAPS), Grupo Condutor da Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência (RUE), 
Comitê Hospitalar, Reuniões de Acolhimento com os novos Secretários Municipais de 
Saúde; Oficinas de Educação Permanente e Capacitações (com destaque às Oficinas 
sobre o DigiSUS Gestor Módulo Planejamento e Novo Modelo de Financiamento da 
APS); 

• Lançamento do 5º Caderno do COSEMS/SP – Projeto Ativadores; 
• Realização de Reuniões para preparação de processo de avaliação da Estratégia 

Apoiadores; 
Despesa Inferida: R$ 455.260,85 - Remuneração, passagens e diárias. 

 
Objetivo: IV - Manter intercâmbio com os COSEMS de outros Estados e Associações 
congêneres; 
Ação: Participar da Rede Colaborativa do CONASEMS e COSEMS (Diretoria, Assessoria e 
Apoiadores) pautando demandas técnico-políticas loco-regionais dos municípios do Estado de 
São Paulo e discutindo pautas do SUS Nacional. 
Meta: Participação no Congresso Anual do CONASEMS: Diretoria, Assessoria e Apoiadores 
Produto:  

• Gravação Documentário (Web Docs) do CONASEMS; 
• Coordenação Técnica do Projeto “Ativadores” – Carta Acordo OPAS; 
• Participação na Rede Colaborativa e Plataforma do Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

(HAOC)/Rede Colaborativa; 
• Participação na Oficina do MS, em Vitória/ES, para discussão da Política Nacional de 

Educação Permanente com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 
CONASEMS e COSEMS da Região Sudeste, coordenada pelo Instituto de Saúde 
Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA); 

• Oficina do CONASEMS, em Salvador/BA, para discutir Matriz de Avaliação dos 
COSEMS, com Secretários Executivos e Presidentes dos COSEMS de todos os estados; 

• Participação na Oficina de Boas Práticas do CONASEMS sobre Planejamento, Gasto e 
Auditoria Externa dos COSEMS; 

• Participação no evento de discussão do projeto “Atenção Básica: capacitação, 
qualificação dos serviços de AF e integração das práticas de cuidado na equipe de 
saúde”, promovido pelo HAOC, em parceria com o MS, através do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional (PROADI), e com o CONASEMS;  
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Despesa Inferida: R$ 33.624,66 gasto com passagens e diárias para participação na gravação 
do Documentário (Web Docs) do CONASEMS, gastos com o Projeto de Fortalecimento das 
Regiões de Saúde e da capacidade da Gestão Municipal. 
 
 
Objetivo: V - Ajudar os Municípios a se estruturarem técnica e administrativamente, visando 
cumprir a sua competência prevista na Constituição Federal e na legislação específica do SUS. 

Ação: Participar dos GT Bipartite analisando as políticas do SUS a partir da realidade dos 
municípios e das regiões de saúde, pautando estratégias técnico-políticas loco-regionais do 
Estado de São Paulo. 

Meta: Participação (Assessoria e Diretoria) nas 12 reuniões ordinárias dos GT Bipartite: 
Redes/PPI; Vigilância e Saúde do Trabalhador; AF; AB (bucal, população negra e indígena); 
Educação Permanente e Gestão do Trabalho; Regulação; Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP); Rede Cegonha; 
RUE; Rede Cuidado à Pessoa com Deficiência (RCPD); RAPS; Atenção às Doenças Crônicas 
e Regionalização. 

Produto:  
• Participação em 46 reuniões Ordinárias dos GT Bipartite Redes/PPI; Vigilância e Saúde 

do Trabalhador; AF; AB (bucal, população negra e indígena); Educação Permanente e 
Gestão do Trabalho; Regulação; PNAISP; Rede Cegonha; RUE; RCPD; RAPS; 
Atenção às Doenças Crônicas e Regionalização; 

• Participação em 4 reuniões do GT Bipartite Regionalização e em 2 reuniões do 
Subgrupo de Regionalização para discussão das Oficinas Regionais do PRI de 2019; 

• Participação em GT de municípios e COSEMS/SP junto ao Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São Paulo (CRF) para elaborar documento orientativo sobre a 
organização dos serviços farmacêuticos nos municípios; 

• Participação nas reuniões do Instituto “Articule”, entidade que desenvolve projetos de 
integração entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, e que apoia a discussão 
das pautas junto ao Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça; 

• Participação em 04 reuniões da Comissão de Assessoramento em Imunizações; 
• Participação em GT Bipartite para construção do Plano de Resposta ao Poliovírus; 
• Articulação na implantação e participação da Sala de Situação Estadual Bipartite de 

Arboviroses; 
• Participação em 3 Reuniões do Comitê Saúde LGBT; 
• Participação no GT Bipartite, de caráter temporário, para revisão do Programa Estadual 

de Controle das Arboviroses; 
• Participação em 3 Web Conferências do GT Informação e Informática do CONASEMS; 
• Participação nas 3 Web Conferências do GT AF do CONASEMS; 

Despesa Inferida: R$ 0,00 - Passagens e diárias. 
 
Objetivo: VI - Transmitir aos Municípios informações que possibilitem a obtenção de recursos 
técnicos e financeiros para o adequado funcionamento dos serviços e ações de saúde a seu 
cargo; 
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Ação: Realizar Oficinas Regionais com a participação da Assessoria, Apoiadores, Diretoria 
e/ou convidados por notório saber para os gestores municipais e suas equipes técnicas;  Executar 
Plano Escalonado e Permanente de Comunicação em diferentes mídias e gerenciamento de 
conteúdo para ampliar a cobertura de público alvo nas gestões municipais, estadual e federal, 
promover troca de informações relacionadas com o SUS, fomentar notícias de gestões 
municipais de saúde e experiências exitosas ao SUS. 
Meta: Realização de no mínimo 34 Oficinas Regionais (no mínimo 2 por região) no ano; 
Elaboração de um portal multimídia para consulta de links relevantes sobre o SUS e notícias; 
Promover opiniões e manifestos do COSEMS/SP em defesa do SUS através de seus dirigentes 
e Assessoria. Construção de jornal temático de circulação nacional; aumento de 10% 
anualmente do público alvo (Inicial: Facebook - 6.035 seguidores, Twitter - 992 seguidores, 
Instagram - 1.015 seguidores, Site - média de 5.000 acessos mensais, You Tube - 700 inscritos 
e Jornal - 1.200 exemplares). 
Produto:  

• Organização e participação no Seminário na FSP/USP “Parto e Nascimento – discussão 
da Lei Estadual nº 17.138/2019”; 

• Organização e participação no evento anual de lançamento do 34º Congresso do 
COSEMS/SP para patrocinadores e parceiros; 

• Participação no evento das CIR Mananciais e Rota dos Bandeirantes com palestra sobre: 
Gestão do Cuidado na AB, novo financiamento da APS e Provimento Médico na AB; 

• Participação no evento de criação “Acervo e memória de David Capistrano Filho” na 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – Rio de Janeiro; 

• Oficina Estadual Bipartite em São Paulo para discussão do Planejamento Regional de 
Educação Permanente, com diretores dos Centros de Desenvolvimento e Qualificação 
(CDQ) dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) da SES/SP e Núcleos de 
Educação Permanente (NEP) dos municípios. 

• Participação no Grupo de Pesquisa do Projeto sobre AB, em parceria com Faculdade de 
Medicina (FM) da Santa Casa, dentro do Programa Pesquisa para o SUS  (PPSUS);  

• Participação no Grupo de Pesquisa do Projeto sobre Linha de Cuidado do Adolescente 
e Juventude, em parceria com FM da USP, dentro do PPSUS;  

• Oficina Bipartite de PRI da CIR/RRAS do Grande ABC. 
• Participação nas reuniões da Secretaria Executiva do Observatório de Saúde da Região 

Metropolitana de São Paulo; 
• Oficina para a Região de São João da Boa Vista sobre Financiamento no SUS e processo 

de Gestão do Fundo Municipal de Saúde – com técnicos e gestores municipais de saúde; 
• Oficina para a Região do Circuito das Águas, Bragança Paulista, Jundiaí e 

Metropolitana de Campinas sobre Financiamento no SUS e processo de Gestão do 
Fundo Municipal de Saúde – com técnicos e gestores municipais de saúde;  

• Oficina para a Região Metropolitana de São Paulo (DRS I) sobre o Sistema DigiSUS, o 
processo de Planejamento no SUS e o reflexo Orçamentário – com técnicos e gestores 
municipais de saúde - em parceria com a Superintendência Estadual do MS e DRS;  

• Oficina para a Região da Baixada Santista sobre o Sistema DigiSUS, o processo de 
Planejamento no SUS e o reflexo Orçamentário – com técnicos e gestores municipais 
de saúde – em parceria com a Superintendência Estadual do MS e DRS;  
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• Oficina para a Região de Piracicaba sobre o Sistema DigiSUS, o processo de 
Planejamento no SUS e o reflexo Orçamentário – com técnicos e gestores municipais 
de saúde - em parceria com a Superintendência Estadual do MS e DRS; 

• Oficina para a Região de Taubaté sobre o Novo Financiamento da APS – com técnicos 
e gestores municipais de saúde; 

• Oficina para a Região do Grande ABC sobre o Novo Financiamento da APS – com 
técnicos e gestores municipais de saúde; 

• Palestra sobre o Novo Financiamento da APS no evento “Trilhas - Novos Caminhos na 
Saúde Pública”, realizado pela SES/SP, atividade do Programa Saúde em Ação com a 
participação de gestores e técnicos das 5 Regiões de Saúde contempladas pelo Projeto 
Estadual junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); 

• Continuidade da iniciativa do COSEMS/SP junto à Coordenadoria de Gestão 
Orçamentária e Financeira (CGOF) da SES/SP para realização de capacitação sobre o 
processo de captação, execução e prestação de contas das Emendas Estaduais e Sistema 
Integrado de Apoio à Gestão – realização de reuniões com a área e elaboração de Termo 
de Referência das ações planejadas para 2020; 

• Realização de Web Conferência no canal do You Tube do COSEMS/SP sobre o Novo 
Financiamento da APS (Portaria 2.979/2019) – para amplo público; 

• Realização de Web Conferência no canal do You Tube do COSEMS/SP sobre o Novo 
Financiamento da APS (Portaria 2.979/2019) X Demandas dos Gestores Municipais – 
para o conjunto de Apoiadores; 

• Realização de Web Conferência no canal do You Tube do COSEMS/SP sobre o Sistema 
DigiSUS, Processo de Planejamento no SUS e a interlocução com a Programação 
Orçamentária – em parceria com a Superintendência Estadual do MS; 

• Participação de Web Conferência realizada pelo CONASEMS para todos os COSEMS 
sobre o Novo Financiamento da APS; 

• Participação de Web Conferência em parceria com MS e SES/SP sobre o tema: 
Contenção do Sarampo; 

• Participação de Web Conferência em parceria com a SES/SP sobre o tema: Módulo de 
Vacina no E-SUS AB; 

• Realização de Web Conferência sobre o tema: Controle do Sarampo - Atualização de 
informações e análise das dificuldades; 

• Participação em Web Conferência sobre o tema: Programa Dose Certa em parceria com 
a SES/SP; 

• Realização em parceira com o MS e SES/SP de Oficina do projeto Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) Itinerante; 

• Realização de Oficina de Avaliação e Planejamento de 2020 do trabalho da Assessoria 
Técnica; 

• Participação no Fórum Nacional dos Dirigentes Estaduais de Imunização; 
• Participação no Evento Estadual de Imunização; 
• Participação na Subcomissão Estadual para Seleção de Bolsistas para atuarem como 

Apoiadores para Ações Integradas de VS e APS para Fortalecimento do SUS. A 
subcomissão estadual foi composta por representantes da SES/SP, COSEMS/SP e 
Superintendência Estadual do MS; 

• Participação no Encontro intra e interinstitucional em Araçatuba para debater o papel 
do SUS nas políticas públicas de controle de zoonoses e bem estar animal, com  
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participação de gestores e técnicos do município, dos órgãos regionais do estado e 
universidade local; 

• Participação na Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção da Região 
Sudeste, do Projeto AEDES na Mira; 

• Participação na 10ª Jornada Paulista de doenças sexualmente transmissíveis e 4ª Semana 
Paulista de mobilização contra a Sífilis “Diagnosticar e tratar a gestante com sífilis reduz 
a sífilis congênita”. Palestra sobre o tema: eliminação da sífilis congênita na gestão 
municipal; 

• Participação na 10ª Jornada Paulista de doenças sexualmente transmissíveis e 4ª Semana 
Paulista de mobilização contra a Sífilis “Diagnosticar e tratar a gestante com sífilis reduz 
a sífilis congênita”, com moderação na Mesa Redonda: Experiências Exitosas para 
eliminação da Sífilis Congênita: Juntos podemos mudar esta realidade; 

• Participação na 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em 
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – EXPOEPI (Brasília)  

• Participação no Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais em VS (Brasília); 
• Participação do Comitê de monitoramento do projeto de desenvolvimento do Plano 

Diretor da AF da SES/SP  
• Realização de Oficina de AF na Região de Araçatuba com 41 municípios; 
• Organização e participação do 4º Curso Básico de Regulação no SUS para técnicos dos 

DRS e municípios em parceria com a SES/SP; 
• Participação com Palestra no 18º Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e 

Qualidade da Gestão e da Assistência Hospitalar (AUDIHOSP) com a palestra : - 
Regulação – Sabe o que eu contratei? Quem Regula o que?; 

• Participação com Palestra no 1º Encontro Regional de Regulação em São José dos 
Campos com a palestra: a Regulação do Acesso no SUS; 

• Participação com Palestra no 1º Encontro Regional sobre Regulação Médica Inter 
Hospitalar de Urgência e Emergência em Ribeirão Preto com a palestra A 
Descentralização da Regulação das urgências no Estado de São Paulo; 

• Participação com Palestra no Encontro em Bauru sobre Regulação Assistencial 
ambulatorial e de urgência – funcionamento do Complexo Regulador; 

•  Organização e participação no Seminário sobre a Situação da RAPS na região 
Metropolitana de São Paulo organizado pelo Observatório de Saúde da Região 
Metropolitana da Grande São Paulo RMGSP; 

• Participação do Seminário Regulação do Acesso e Transparência das Filas de Espera, 
organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e participação do Grupo 
ARTICULE composto pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 
Poder legislativo e executivo para debate sobre transparência das filas de espera no SUS; 

• Recepção e acompanhamento de estagiários da graduação em Saúde Pública da 
FSP/USP; 

• Realização de aula de Regulação no SUS para alunos do Curso de Saúde Pública da 
FSP/USP; 

• Reunião no Núcleo do MS para discutir/organizar atividade junto aos Conselhos 
Municipais de Saúde; 

• Participação no Curso de Emendas Parlamentares e Ativismo do Instituto do Legislativo 
Paulista/Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP); 

• Participação na Oficina de Avaliação e Monitoramento do MS; 
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• Participação no 2º Encontro de Desinstitucionalização e Fortalecimento das RAPS do 
Estado de São Paulo e 1ª Mostra da RAPS de Experiências Exitosas dos Municípios 
Paulistas; 

• Elaboração e divulgação de Nota Técnica sobre o impacto aos municípios paulistas do 
Novo Financiamento da APS; 

Despesa Inferida: R$ 47.422,21 - Passagens e diárias para participação nas Oficinas e custo 
da Assessoria de Comunicação e despesas com site. 
 

 
 
Objetivo: VII - Favorecer a participação da comunidade na saúde, incentivando o 
acompanhamento dos usuários dos serviços locais de saúde. 
Ação: Participação da Diretoria e Assessoria nas Reuniões Ordinárias do CES e 
desenvolvimento de Oficinas formativas dos Conselhos Municipais e Estadual. 
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Meta: Participação nas 12 Reuniões Ordinárias do Pleno do CES. Realização de 17 Oficinas 
com Conselhos Municipais de Saúde. 
Produto:  

• Participação em 4 Reuniões Ordinárias do Pleno do CES e em 12 reuniões das 
Comissões Técnicas (Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Políticas de 
Saúde, Comissão de Saúde Mental, GT AF); 

• Participação de representantes da Diretoria, Assessores e Apoiadores na 8ª Conferência 
Estadual de Saúde; 

• Participação nas reuniões do GT AF do CES;  
• Apoio Técnico à implementação da rotina de avaliação do desempenho de execução 

orçamentária na Comissão de Orçamento e Finanças. Produção de Recomendação do 
CES sobre o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – 2º Quadrimestre; 

• Apoio Técnico à elaboração de Recomendação do GT AF acerca do desempenho da 
Execução Orçamentária e Financeira; 

• Participação na Comissão de Relatoria da PAS 2020 da SES/SP com elaboração de 
Recomendação votada pelo Pleno do CES; 

Despesa Inferida: R$ 0,00 
 
Objetivo: VIII - Implementar de forma efetiva a descentralização das ações e serviços de saúde 
e sua regionalização, exigindo o respeito à autonomia municipal, em conformidade com a 
Constituição Federal e com as normas do SUS. 
Ação: Desenvolver as ações do COSEMS/SP com foco na ação de apoio à gestão municipal. 
Realizar Reuniões da Diretoria, com o objetivo de discutir e formular estratégias técnico-
políticas para responder às demandas dos municípios e regiões de saúde a serem encaminhadas 
para as instâncias estadual e federal do SUS. 
Meta: Realizar 12 Reuniões Ordinárias da Diretoria do COSEMS/SP. 
Produto:  

• Reunião em setembro, em Brasília, com Secretário da Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde (SAPS) do MS, com participação do Presidente, Diretores e Assessoria do 
COSEMS/SP, Presidente e Secretário Executivo do CONASEMS para discutir o 
impacto da suspensão dos perfis 1, 2 e 3 nos Editais de 2019 do Programa Mais Médicos 
(PMM) no Estado de São Paulo e impacto negativo da proposta do Médicos pelo Brasil 
(MPB) no Estado de São Paulo; 

• Monitoramento do Plano de Ação da Diretoria (20-21) fruto do Planejamento 
Estratégico da Diretoria pela equipe de Assessores; 

• Realização de encontro do Grupo de Trabalho de Judicialização da Saúde, responsável 
por ações do Planejamento Estratégico da Diretoria;  

• Participação da Presidência no 4º Fórum de Debates do CONASEMS sobre o tema 
Regime Fiscal e o SUS; 

• Participação da Presidência na Audiência Pública no Congresso Nacional da Medida 
Provisória 890/2019 em Brasília; 

• Participação de representantes da Diretoria em Reunião com técnicos da SAPS/MS em 
Brasília para Revisão da PNAISP; 
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• Reunião extraordinária da Diretoria com o Secretário da SAPS/MS para discussão do 
Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária com a participação da Secretaria 
Executiva do CONASEMS; 

Despesa Inferida: R$ 24.470,84 -  gastos gerais com a realização das reuniões (material de 
escritório e alimentação), gastos com passagens e diárias para Diretoria e Assessoria (destaque 
para reunião com CONASEMS sobre PMM em Brasília, participação do Presidente na 
Audiência Pública da MP 890/2019 em Brasília, participação de representantes da Diretoria em 
Reunião em Brasília para Revisão da PNAISP). 
 
Objetivo: IX - Consolidar a municipalização da saúde e fortalecer a gestão municipal, com 
apoio técnico e financeiro do Estado e da União, apoiando as Prefeituras Municipais no 
cumprimento de seus compromissos no processo de construção do SUS. 
Ação: Promover discussão e encaminhamentos das demandas das CIR através, principalmente, 
da realização das Reuniões do CRR e encaminhar para CIB, quando necessário. Articular e 
integrar CRR e Diretoria na definição dos temas prioritários a serem levados aos espaços de 
discussão e pactuação com a SES/SP. 
Meta: Realizar 12 Reuniões Ordinárias do CRR e Atividade de Educação Permanente. 
Produto:  

• Realização de 4 Reuniões Ordinárias do CRR (uma por mês); 
• Realização de Atividade de Educação Permanente sobre o Novo Financiamento da APS 

(Portaria 2979/2019) no CRR; 
• Reunião com o Secretário da SAPS/MS para discussão do Novo Modelo de 

Financiamento da Atenção Primária com a participação da Secretaria Executiva do 
CONASEMS; 

Despesa Inferida: R$ 2.189,48 - Gastos gerais com a realização das reuniões - material de 
escritório e alimentação.  
 
Objetivo: X - Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras reuniões para intercâmbio 
de experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios. 
Ação: Conduzir o processo de planejamento e realização do Congresso Anual do COSEMS/SP 
Meta: Realização de um (1) Congresso Anual do COSEMS/SP. 
Produto:  

• Reuniões Periódicas da Comissão de Organização do Congresso 2020; 
• Promoção do Evento de Lançamento do Congresso para patrocinadores; 

Despesa Inferida: R$ 6.969,60 – resquício de gastos com Congresso de 2019 e início dos 
gastos com Congresso 2020. 
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