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São Paulo, 25 de junho de 2021 

 

  

Ofício COSEMS/SP nº 276/2021 

 

 

 

Prezado Presidente  

 

 

 Em atendimento ao Item 3 do Regulamento Interno da Prestação de Contas dos COSEMS ao 

CONASEMS referente aos recursos da Contribuição de Representação Institucional, encaminho, em 

anexo, os documentos a seguir relacionados, referentes ao 1º quadrimestre de 2021: 

1- Relatório de Atividades. 

2- Relatório Analítico de Movimentação Financeira. 

3- Relatório Sintético de Movimentação Financeira.  

4- Extratos bancários da conta específica e respectivas aplicações. 

5- Parecer do Conselho Fiscal e Declaração dos Conselheiros.  

 

Na oportunidade, encaminho, ainda, os seguintes documentos: 

1- Programação Anual de Atividades 2.022. 

2- Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 12 de março último, que aprovou a 

prestação de contas do exercício de 2.020. 

 

Colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, reitero meus protestos de 

estima e consideração. 

 

                 

                                                                                                                                 Atenciosamente,  

                                                                                                                                 
                                                                                                                             Geraldo Reple Sobrinho 

                                                                                                                           Presidente do COSEMS/SP 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Dr. Wilames Freire Bezerra 

D.D. Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

 

 

 
CFC/pssm 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PRIMEIRO 

QUADRIMESTRE 2.021 
 

 

 

Marco Normativo: 

 

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

Deliberação da Diretoria Executiva Nacional do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS) nº 006/2.019, que aprova o Regulamento Interno da 

Apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS, referente ao Recurso 

da Contribuição de Representação Institucional, com vigência a partir de 30 de outubro de 

2.019. 

 

 

Base de Dados: 

A. Período: janeiro, fevereiro, março e abril de 2.021; 

B. Diretrizes e objetivos: extraídos do Estatuto do COSEMS/SP vigente; 

C. Ações e Metas: utilizou-se a Programação Anual 2.021 contabilizada segundo o registro de 

atividades institucional; 

D. Despesa inferida: Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2.021. 

 

 

 

O Primeiro Quadrimestre de 2.021 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 primeiro quadrimestre de 2.021, caracterizou-se por 

ações estratégicas da Diretoria nas pactuações relacionadas à Covid-19; ações da Assessoria e dos 

Apoiadores para o apoio à gestão municipal no enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus – 

Covid-19, bem como recomposição do Conselho de Representantes Regionais (CRR) em função da 

mudança de gestores de saúde, ocorrida com as eleições municipais e início de gestão dos novos 

Prefeitos, e pela realização à distância do 34º Congresso do COSEMS/SP e da 17ª Mostra de 

Experiências Exitosas dos Municípios, no período de 09 a 12 de março de 2.021.   

 

O país vivencia, desde o início de 2.021, o recrudescimento da pandemia, com recorde de 

número de casos e óbitos, alta taxas de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

crescimento das filas de acesso a internações, desabastecimento dos medicamentos para intubação 

orotraqueal, situação crítica de abastecimento de oxigênio e escassez de recursos financeiros de 

Fonte Federal. Em muitos Municípios paulistas houve, infelizmente, colapso da rede assistencial.  
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Em 2.021, teve início nos Municípios a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, medida 

mais eficaz no controle da pandemia. Porém, o Brasil começou a vacinar tardiamente, com número 

de doses insuficientes, entregas pelo Ministério da Saúde (MS) sem tempo de planejamento dos 

Municípios, pressão da população e da mídia por mais vacina, falta de coordenação do Programa 

Nacional de Imunização (PNI) do MS. E, no caso do Estado de São Paulo, as decisões vêm sendo 

tomadas fora dos espaços de gestão e pactuação bipartite, orientadas por forte viés político do 

governo do Estado. 

 

Dada a conjuntura, o COSEMS/SP seguiu fortalecendo as práticas do trabalho remoto, tendo 

em vista as medidas de isolamento social impostas pela quarentena decretada no Estado, a partir do 

final de março de 2.020, com atividades à distância, inclusive as reuniões da Diretoria e do CRR. 

Também a Assessoria continuou intercalando trabalho remoto e presencial. O trabalho remoto não 

prejudicou a produção da equipe, que intensificou o trabalho de apoio aos gestores municipais, com 

elaboração de análises, orientações e disponibilidade para apoio especifico aos gestores e técnicos. 

 

Além do apoio técnico, a conjuntura política e a gestão desastrosa da pandemia mobilizaram 

este Conselho a manifestar-se em diversos momentos contra as práticas negacionistas e que 

contrariavam protocolos científicos, solicitando providenciais do MS e do Governo Estadual, e 

conclamando a sociedade pelo posicionamento firme na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

da vida.   

 

Neste primeiro ano dos novos gestores municipais de saúde reinicia o ciclo governamental e 

a consequente construção do Plano Municipal de Saúde para o próximo quadriênio, que deve orientar-

se pelo reconhecimento do território, levantamentos de potências e problemas da rede municipal e 

regional, das relações com os atores locais e estaduais da gestão regional, e conhecimento e 

aproximação com as referências regionais.  

 

Fundamental nesse primeiro ano é a realização da Conferência Municipal de Saúde, tal como 

regulamenta a Lei Federal Complementar nº 141/2.012, que neste momento da pandemia, os gestores 

do SUS municipal devem buscar alternativas que evitem encontros presenciais e aglomerações, mas 

mantendo o caráter participativo e democrático das conferências. As gestões municipais foram 

desafiadas a reinventarem as formas de consulta à suas populações para definição das diretrizes que 

comporão os futuros Planos Municipais de Saúde. Assim, o COSEMS/SP, em parceria com o 

Conselho Estadual de Saúde (CES), participou de diversos webinars, reuniões regionais e/ou locais, 

formulações de orientações aos Municípios sobre as diversas possibilidades de realização das 

Conferências e Consultas Públicas.  

 

O COSEMS/SP vem monitorando a rotatividade dos gestores municipais de saúde, fato esse 

que compromete a qualificação da gestão municipal, particularmente nesse cenário de 

recrudescimento das vulnerabilidades socioeconômicas e necessidade de realizar o maior processo 

de vacinação executado pelos Municípios.  

 

Este contexto impõe à gestão municipal do SUS o aprimoramento de competências técnicas, 

desenvolvimento de estratégias inovadoras na Atenção Básica (AB) e Vigilância em Saúde (VS), 

fortalecimento dos arranjos de participação de outros atores locais, aprimoramento e repactuação das 

referências regionais, capacidade propositiva frente às discussões bipartite e otimização do processo 

de gestão dos Fundos Municipais de Saúde, entre outros temas. 
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Como ocorre em todo início de gestão municipal, o COSEMS/SP realizou Acolhimento dos 

Novos Gestores, com 08 web Encontros no mês de janeiro, em parceria com o Grupo Técnico (GT) 

Bipartite da AB da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em cada uma das Macro Regiões de Saúde, 

centrados em três temas: Regionalização e SUS; Atributos da AB e Situação Epidemiológica da 

Covid-19 / Campanha de Vacinação contra a Covid-19.  

 

O COSEMS/SP atuou, através da Comissão de Orçamento e Finanças do CES, na elaboração 

da análise do gasto da SES inferido no enfrentamento da pandemia e na análise da execução 

orçamentária do Relatório Detalhado do Terceiro Quadrimestre de 2.020, em que se destacou, mais 

uma vez, a execução morosa, principalmente dos recursos relacionados ao Programa Orçamentário 

da VS e às ações orçamentárias da Assistência Farmacêutica (AF). Também atuou na análise do 

Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2.020, produzindo documento com várias sugestões de análise. 

No entanto, muito pouco foi incorporado ao Documento analítico produzido pela Comissão de 

Relatoria, aprovado em reunião do Pleno. 

 

A Diretoria, na reunião ordinária do mês de dezembro de 2.020, decidiu pela realização à 

distância do 34º Congresso do COSEMS/SP e da 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos 

Municípios, no período de 09 a 12 de março de 2.021. Assim, nos meses de janeiro e fevereiro, a 

Assessoria e a Comissão Organizadora trabalharam intensamente na organização do evento na 

modalidade virtual – fato inédito na história deste Conselho.     

  

O tema do Congresso foi 32 ANOS EM DEFESA DO SUS, com a finalidade de debater o 

importante e relevante papel da entidade no processo de construção e fortalecimento do SUS nos 

Municípios do Estado de São Paulo, uma das principais diretrizes da entidade. 

 

Apesar de toda a adversidade, por conta da crise sanitária e econômica conferida pela Covid-

19 e da inexperiência na realização de eventos virtuais, o Congresso mostrou resultados exitosos, 

tanto na participação dos Municípios e das equipes técnicas, como em relação à mobilização das 

discussões que permaneceram muito próximas à conjuntura da gestão municipal. Ao todo 

participaram 1.243 congressistas de 251 Municípios, com a inscrição de 487 trabalhos na Mostra de 

Experiências Exitosas dos Municípios – inclusive com a participação de congressistas de outros 13 

Estados.   

 

Durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada durante o Congresso, ocorreu a eleição da 

nova Diretoria e Presidência. Dr. Geraldo Reple Sobrinho foi eleito então Presidente do COSEMS/SP 

para o mandato do próximo biênio, dando continuidade ao mandato que havia assumido (enquanto 

Vice-Presidente), após a saída do Presidente Dr. José Eduardo Fogolin Passos que deixou de ser 

Secretário Municipal de Saúde de Bauru, ainda em 2.019.  

 

Demonstrou-se, mais uma vez, a força viva do SUS nos Municípios, construída no cotidiano 

da gestão e dos serviços de saúde em que se produziu importantes aprendizados e propostas para 

discussão com os demais entes federados no sentido do fortalecimento do SUS. 

 

As Rodas de Conversas e os Cursos foram oferecidos na modalidade de 24 webinar, e as duas 

Grandes Mesas foram adaptadas para a modalidade “live”. 
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Tendo em vista o recrudescimento da pandemia, a partir de novembro do ano passado no 

Estado de São Paulo, e da dimensão alcançada com a pauta de vacinação contra a Covid-19, a atuação 

do COSEMS/SP no grupo bipartite criado, em 2.020, com a equipe da Coordenadoria de Controle de 

Doenças (CCD) da SES, teve como um dos objetivos principais o apoio aos Municípios na 

operacionalização da vacinação. 

 

Inúmeras dificuldades surgiram na tentativa do COSEMS/SP de discutir de forma bipartite a 

Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Buscamos, sem encontrar respaldo da CCD, participar 

nas discussões do planejamento da campanha, desde a distribuição de insumos (seringas e agulhas), 

das grades de distribuição das vacinas para os Municípios, do registro de vacinas aplicadas e de 

eventos adversos. A decisão do governo estadual, pela criação de um sistema próprio de registro de 

dados - Sistema VaciVida, foi tomada sem discussão com os Municípios e com o COSEMS/SP. Estas 

dificuldades levaram o COSEMS/SP a enviar vários Ofícios ao Gabinete do Secretário de Estado da 

Saúde e a pautar o assunto na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

 

Outro assunto bastante discutido foi com relação aos procedimentos de aspiração da vacina 

Coronavac e ao efetivo rendimento do número de doses de vacina em cada frasco. 

 

Para argumentar sobre documento interno do Instituto Butantan, referente a procedimentos 

para aspirar a vacina Coronavac e obter maior rendimento (procedimentos que não atendiam às boas 

práticas de enfermagem), o COSEMS/SP elaborou parecer em articulação com docentes especialistas 

na área de fundamentos de enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), juntamente com o Município de Ribeirão Preto.  

 

Ainda no que se refere ao processo de aspiração da vacina Coronavac, foi necessário realizar 

apoio ao conjunto dos Municípios paulistas quanto à dificuldade apresentada pelas equipes de 

vacinação em obter as dez doses esperadas dos frascos da vacina. Para tanto, a estratégia de apoio do 

COSEMS/SP se amparou em dois movimentos. O primeiro foi de reforçar a orientação sobre a 

necessidade de registro do procedimento de notificação de queixa técnica no sistema, quando da 

ocorrência de obtenção de menos de 10 doses por frasco. E o segundo movimento foi de elaborar um 

estudo de análise da aspiração e rendimento dos frascos da vacina Coronavac com o intuito de 

legitimar a ocorrência apontada pelas equipes municipais de vacinação. O trabalho de campo do 

estudo iniciou-se em 16/04/2021 em nove Municípios (Araçatuba, Araraquara, Cravinhos, 

Descalvado, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mogi Mirim, Santana de Parnaíba e Votorantim) e 

está em andamento. 

 

Com relação ao monitoramento da plataforma da rede laboratorial de RT-PCR, coordenada 

pelo Instituto Butantan, apontamos as dificuldades dos Municípios quanto à demora na liberação dos 

resultados do RT-PCR e manifestamos semanalmente, em reuniões bipartite, a nossa preocupação 

quanto à capacidade da rede laboratorial frente ao recrudescimento da pandemia. Em função disto, 

colocamos a necessidade de discutir a inclusão do teste de antígeno para confirmação de casos, de 

forma complementar ao RT-PCR. 

 

Em atenção às atualizações apresentadas no novo Guia Nacional de Vigilância para Covid-

19, o COSEMS/SP realizou web para todos os Municípios sobre Atualizações em Vigilância 

Epidemiológica da Covid-19 e trabalhou junto com a SES na elaboração da Deliberação CIB nº 38, 

de 05/04/2.021, que adota todas as orientações contidas no Guia de Vigilância Epidemiológica 
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Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2.019 -                 

Covid-19. 

 

Com a reabertura das escolas, o COSEMS/SP trabalhou, junto à SES, a necessidade de 

elaboração de documento técnico específico para investigação de surto em escolas e ações de controle 

de Covid-19 em instituições de ensino. 

 

O acompanhamento da evolução da pandemia foi feito mediante análise de diversas fontes de 

informação e os dados organizados foram apresentados nas reuniões da Diretoria, do CRR e dos 

Apoiadores. 

 

Outra ação fundamental foi a aprovação, na reunião da CIB realizada em 04/2.021, do repasse 

de recursos financeiros aos Fundos Municipais de Saúde, em parcela única, destinados ao custeio das 

ações relacionadas à Campanha de Vacinação contra a Covid-19, no valor de R$ 1,00 (um real) per 

capita.  

 

Nas reuniões do GT Bipartite de VS foi discutida a ocorrência de casos confirmados de 

Chikungunya em Municípios da Baixada Santista, principalmente em Santos e Guarujá. Esta situação 

gerou o restabelecimento da Sala de Situação Estadual de Arboviroses, que fez os seguintes 

encaminhamentos: produção de alerta para Municípios do Estado sobre a situação da Chikungunya; 

a realização de webconferência sobre diagnóstico diferencial e manejo clínico das arboviroses em 

tempos de Covid-19 e a elaboração de plano de ações estratégicas para o enfrentamento da 

Chikungunya no Estado. 

 

O Presidente do COSEMS/SP continuou participando do Centro de Contingência do 

Coronavírus do Governo do Estado, com discussões e deliberações sobre o Plano São Paulo. 

 

No que se refere à Saúde Mental, constatou-se o aumento de demanda para cuidados 

decorrentes da pandemia, a limitação das redes comunitárias e sociais, o aumento do desemprego e o 

agravamento da crise econômica. O COSEMS/SP também discutiu como acolher os casos da rede de 

educação junto ao Programa Saúde na Escola, o apoio e a formação aos profissionais da rede junto 

com a Coordenação Estadual de Saúde Mental. 

 

Neste período, as discussões em torno da AF permaneceram focadas nas ações de suporte aos 

Municípios no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Destacam-se aquelas voltadas a minimizar 

o desabastecimento de medicamentos para procedimento de intubação orotraqueal e para 

disponibilizar insumos relacionados ao suprimento de oxigênio gasoso nos serviços. 

 

Em relação às ações judiciais, houve o início da agenda do GT Bipartite, a publicação da nova 

edição do guia JUD-SUS e a participação do COSEMS/SP no Comitê de Saúde do Tribunal de 

Justiça. Estas são estratégias que devem impulsionar de forma significativa o apoio do COSEMS/SP 

aos Municípios no enfrentamento ao agigantamento das ações judiciais. 

 

No que se refere às discussões da Assistência Hospitalar, durante este período, foi realizado o 

monitoramento da oferta de leitos clínicos de UTI e Suporte Ventilatório Pulmonar (SVP) para 

pacientes com Covid-19 das 12ª, 13ª, 14ª e 15ª remessas do Mapa de Leitos. Também foi realizado o 

acompanhamento das propostas para custeio federal desses leitos no Sistema de Apoio à 
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Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS) e realizadas orientações aos Municípios que tiveram 

suas propostas rejeitadas ou que não incluíram as propostas no sistema. Tal como foi realizada análise 

da evolução das internações e taxas de ocupação durante esse período.  Estas ações foram 

estratégicas, uma vez que a taxa de ocupação de leitos elevou-se muito no período, em detrimento do 

necessário cofinanciamento Federal.  

 

Neste início de nova gestão municipal 2.021 – 2.024, a Estratégia Apoiadores mostrou-se 

fundamental no fortalecimento da capacidade da gestão municipal e da Região de Saúde, cuja 

capilaridade permite importante canal de comunicação e de alinhamento de informações, de forma 

qualificada e em tempo oportuno, para os gestores municipais. As atividades de acolhimento, 

discussão técnica e política junto aos novos gestores e Representantes Regionais do COSEMS/SP foi 

prioridade na agenda dos Apoiadores. A realização contínua de processos de Educação Permanente 

(EP) com os Apoiadores e gestores foram dispositivos importantes para formação, debate e reflexões 

sobre a gestão municipal e as relações interfederativas no território.  

 

A continuidade da parceria da Rede Colaborativa do CONASEMS / Hospital Alemão Osvaldo 

Cruz (HAOC) com o COSEMS/SP, tem apoiado a qualificação destes processos e tem sido 

fundamental para a sustentabilidade da Estratégia. 

 

A rede de AB municipal continuou trabalhando no enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus, utilizando as novas formas de atendimento implantadas desde março de 2.020, com 

ações de assistência aos milhões de pacientes com suspeita e confirmação de Covid-19, 

monitoramento de casos em isolamento domiciliar e rastreamento de contatos, mantendo o acesso 

às Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos sintomáticos respiratórios em separado para evitar o 

contágio.  

 

Com o recrudescimento da pandemia e a ampliação do tempo de espera para transferência dos 

pacientes para os leitos de UTI e SVP, em muitas regiões, as UBS passaram a ofertar cuidado a estes 

pacientes, extrapolando sua capacidade de oferta, desafiando a organização das redes de saúde e 

demonstrando o respeito à vida do conjunto de trabalhadores e gestores do SUS.  

 

Neste período, ocorreu a retomada das discussões bipartite do Programa Mais Médicos 

(PMM), com participação dos representantes das Instituições Supervisoras e referências técnicas do 

MS, o que resultou no acesso sistemático às informações sobre provimento e propostas relacionadas 

a ensino-serviço no Estado de São Paulo.  

 

O Programa Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979/2.019, que redefiniu o modelo de 

financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) continua vigente. O exercício de 2.021 seria o 

primeiro ano em que o novo regramento seria implementado completamente, sem a existência de 

medidas atenuantes. No entanto, dada a conjuntura da pandemia, novas medidas foram publicadas 

apenas no final de janeiro, prejudicando a regularidade de pagamentos do componente de Capitação 

Ponderada e Pagamento por Desempenho dos Municípios, no primeiro mês do exercício. O conjunto 

de Portarias publicadas que definem as transferências do exercício de 2.021 são: Portaria do MS                  

nº 166/2.021, nº 214/2.021, nº 238/2.021 e nº 247/2.021. 

 

Apesar da Portaria criar um Fator de Correção que, teoricamente, cumpriria o objetivo de 

assegurar que os Municípios não teriam prejuízos, em comparação ao exercício de 2.019, a 

mailto:cosemssp@cosemssp.org.br
http://www.cosemssp.org.br/


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 
CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 

 

 

 

Avenida Angélica, 2466 – 17º andar - Consolação – São Paulo/SP – CEP: 01228-200 

E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 

Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 
7 

metodologia de cálculo estabelecida no conjunto de Portarias aponta para um possível prejuízo, a 

partir da competência financeira de maio de 2.021, com agravamento desta possibilidade, a partir da 

competência financeira de setembro de 2.021.  

 

A possibilidade de prejuízo, a partir da competência de maio de 2.021, também pode ser 

verificada a partir dos valores programados para a dotação correspondente no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2.021 do MS. Os valores programados apontam que haverá uma redução dos 

recursos para o Programa Previne Brasil, a partir da competência de maio de 2.021, uma vez que, 

na dotação que reúne os recursos da Capitação Ponderada, os recursos programados para os últimos 

oito meses do exercício de 2.021 representam menos de metade dos recursos programados para os 

quatro meses iniciais. 

 

 O COSEMS/SP atuou ativamente na produção, divulgação e análise crítica de informações 

sobre a implementação do Programa Previne Brasil, enviando e-mails aos gestores municipais, 

realizando uma webconferência e divulgando notícias nas redes sociais. Este Conselho ainda se 

manifestou através de Oficio CIB, enviado ao MS, que destacava a preocupação com possível perda 

de recursos pelos Municípios paulistas, no primeiro quadrimestre de 2.021, e solicitava a 

prorrogação das medidas atenuantes até o final do exercício de 2.021.  

 

A situação do financiamento do SUS para os Municípios paulistas, neste período, foi marcada 

pelo agravamento do cenário de escassez de recursos, seja pela queda de arrecadação (em 2.020 a 

arrecadação própria praticamente se manteve nos mesmos níveis absolutos de 2.019), ou seja, pela 

diminuição do cofinancimento dos demais entes, principalmente federal. Este contexto se agravou 

dado o recrudescimento da pandemia e o aumento das demandas relacionadas.  

 

O Orçamento do MS de 2.021 não contém recursos programados para o enfrentamento da 

pandemia e não houve publicação, por parte do Governo Federal, de arcabouço legal que desse 

suporte à destinação de recursos extraordinários. A análise do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

apontou que os recursos regulares programados para 2.021 são ainda menores que os executados em 

2.020, e, se somados os recursos extraordinários, a diferença chega a 43 bilhões de reais. Foi esta 

programação insuficiente que ensejou as restrições para a AB, já apontada. À esta insuficiência de 

recursos, somou-se a lentidão na aprovação do Orçamento que ocorreu apenas no final de abril.  

 

Assim, os Municípios paulistas passaram a contar, neste quadrimestre, com, em média, um 

quarto dos recursos extraordinários Covid-19 que receberam em 2.020 (comparação com a média 

mensal). Isto se refletiu em desabastecimento dos medicamentos para Intubação Orotraqueal, 

habilitação de leitos de UTI pelo MS apenas através de medida judicial, inexistência de 

cofinanciamento para o processo de vacinação (aquisição e custeio) e demais serviços que atuam no 

enfrentamento da pandemia.  

  

Vale destacar que 93% dos 1.035 leitos de SVP ampliados para atendimento às demandas da 

pandemia são da gestão municipal e, em fevereiro de 2.021, apenas 22% estavam habilitados. Já 

67% dos 5.235 leitos de UTI Covid-19 ampliados para atendimento às demandas da pandemia são 

da gestão municipal e, em fevereiro de 2.021, apenas 10,5% estavam habilitados. Considera-se que, 

pelo menos, 2.000 destes leitos de UTI deveriam permanecer cofinanciados para reduzir o déficit de 

leitos do Estado – defasagem histórica (legado da pandemia). 
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Com isso, o SUS paulista permaneceu com grande número de Serviços de Saúde em 

funcionamento sem cofinanciamento federal, a saber: 40 Centros Especializados em Reabilitação 

(CER); 07 Oficinas Ortopédicas; mais de 80 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e mais de 100 

Serviços de Residência Terapêutica (SRT); vários Serviços de Oncologia de gestão municipal – 

apesar do recebimento de recursos para aquisição de equipamentos de radiologia não houve 

aprovação de recursos para custeio; mais de 1.400 Equipes Saúde da Família (ESF) e Equipes de 

Atenção Primária (EAP) com solicitação de credenciamento aguardando habilitação; Equipe de 

Atenção Primária Prisional (EAPP) sem definição para financiamento no Novo Modelo de Alocação 

da Atenção Primária; inexistência de recursos para Redes Temáticas: Cegonha e Regulação de 

Urgência e Emergência (RUE); entre outros.  

 

No que se refere aos recursos Estaduais, há déficit de aproximadamente 10 bilhões de reais 

no orçamento do Governo Estadual de São Paulo em 2.021, anunciados em 2.020 pelo Governo 

Estadual. Vale destacar que este déficit resultou no Projeto de Lei nº 529/2.020 que, na área da 

Saúde, propunha a extinção da Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) e da Fundação 

para o Remédio Popular (FURP). A votação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

(ALESP) derrubou a proposta de extinção da FURP, mas manteve a extinção da SUCEN. Assim, 

em 2.021, os Munícipios passaram a enfrentar a diminuição ou ausência dos serviços de apoio em 

vigilância à Saúde oferecidos pela SUCEN e corte em outras áreas. 

 

O orçamento da SES de 2.021 estabelece uma redução de 15,3% - corte pelo Projeto de Lei 

nº 627/2.020 aprovado pela ALESP. Este corte se consubstanciou em redução de 13,5% nos Serviços 

Estaduais providos por meio de Organização Social de Saúde (OSS) e Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME) impactando em redução de oferta de ações e serviços públicos em todas as 

Regiões de Saúde. As discussões da Programação Anual de Saúde (PAS) de 2.022 da SES inicia-se 

com uma proposta de incremento de 5% (percentual menor que a inflação acumulada do período – 

8%) sobre os recursos já restritos de 2.021, sem previsão de recursos novos – inclusive para 

assistência às demandas pós pandemia e sem previsão de atualização/aumento dos recursos para 

transferências municipais.  

 

 Neste quadrimestre, o COSEMS/SP participou da discussão para distribuição dos recursos da 

Portaria nº 3.896, publicada no final de dezembro de 2.020. O critério estabelecido foi o número de 

leitos constantes no Mapa de Leitos, as taxas de ocupação e a produção dos leitos de clínica médica. 

O resultado das negociações ensejou em desconto de recursos que o Estado havia publicado 

anteriormente por meio de resoluções estaduais para alguns Municípios, fazendo com que o recurso 

fosse dividido quase igualmente entre a gestão estadual e municipal, apesar da gestão municipal ser 

responsável por financiar a maior porcentagem de leitos.   

 

 O COSEMS/SP continuou, nesse primeiro quadrimestre, desenvolvendo várias iniciativas de 

apoio aos gestores municipais, com orientações, discussões virtuais nas Regiões de Saúde, 

levantamento e divulgação de dados, produção de vídeos e realização de “lives” e Notas Técnicas. 

Foi uma intensa produção autoral que se somou às produções bipartite, além das parcerias com 

Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA), Laboratório de Tecnologias de Apoio à Decisão em 

Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais (LABDEC/UFMG), Confiatta (Assessoria Jurídica 

do COSEMS/SP), Fundação Articule, entre outros. 
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Enfim, conclui-se que o COSEMS/SP atuou nos espaços de pactuação, particularmente na 

CIB, defendendo os interesses dos gestores municipais, bem como no apoio aos gestores, nas 

discussões técnicas que balizaram a condução das políticas implementadas de contingenciamento da 

epidemia junto à SES, solicitando permanentemente informações e providências para as demandas 

das Comissões Intergestores Regionais (CIR), mantendo-se na missão estratégica de defesa do SUS 

e fortalecimento das gestões municipais. É sabido que o cenário atual das instituições democráticas é 

crítico, ameaçando a estabilidade do conjunto das políticas sociais e, por este motivo, este Conselho 

considera fundamental a necessidade de manter os Municípios à frente da luta democrática pela 

garantia da universalidade do SUS e contra as inequidades. 

 

 

OBJETIVOS, AÇÕES E METAS 

 

➢ 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 Técnica, Apoio 

Administrativo e Assessoria de Comunicação) visando apoiar a atuação dos gestores 

municipais nas instâncias de pactuação do SUS. 

• Meta Anual: Realizar 03 reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, Elaborar as Prestações de 

Contas Quadrimestrais (03) e Relatório Anual (01). 

• Produto: 

o Realização de 01 reunião do Conselho Fiscal; 

o Elaboração de 01 Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral (3º Quadrimestre 

de 2.020); 

o Elaboração do Relatório Anual de Gestão de 2.020. 

• Custos apropriados: Honorários da Assessoria Técnica, salários dos funcionários da área 

administrativa-financeira, IDISA, serviços de Assessoria Jurídica, despesas fixas da sede e 

gastos com adaptações ao trabalho à distância e reuniões da Diretoria e do CRR (aquisição de 

computadores, webcams, otimização do sistema de som e internet), além de gastos com 

medidas sanitárias dado o contexto da pandemia da Covid-19 (álcool em gel, máscaras, entre 

outros).  

• Despesa Inferida: R$ 1.018.459,35 

 

 

➢ 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) e Diretoria do CONASEMS para discutir 

temas da Comissão Intrgestores Tripartite (CIT). 

• Meta Anual: Participação nas 12 reuniões ordinárias da CT, CIB, CONARES, Diretoria do 

CONASEMS e CIT (eventual). 
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• Produto: 

o Participação em 04 reuniões ordinárias da CT; 

o Participação em 04 reuniões ordinárias da CIB. 

o Participação do Presidente do COSEMS/SP na reunião de Diretoria do CONASEMS. 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens, diárias para participação no CONARES 

e Diretoria do CONASEMS.  

• Despesa Inferida: Não houve despesa relacionada no período.  

 

 

➢ 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 Anual: Participação dos Apoiadores nas 12 reuniões ordinárias das CIR, nas 12 reuniões 

ordinárias mensais do COSEMS/SP, no Congresso Anual do COSEMS/SP e nas diferentes 

agendas dos territórios. 

• Produto: 

o Realização de 10 reuniões com Apoiadores para discussão e reflexão sobre o apoio 

nas Regiões de Saúde da Macrorregião;  

o Realização de 11 reuniões com Apoiadores para avaliação das ações na Região que 

atuam, com base nos relatórios analíticos;  

o Realização de 09 reuniões com Apoiadores, Representantes Regionais e Secretários 

Municipais de Saúde das Regiões de Saúde;  

o 10 Oficinas/web com 31 Apoiadores;  

o Análise mensal de Documentação dos Apoiadores - relatórios de atividades, 

relatórios analíticos e prestação de contas dos Apoiadores;  

o Realização de processo de Seleção de Apoiadores: 02 reuniões com a Comissão para 

seleção; 04 entrevistas com as candidatas; 05 reuniões de Acolhimento às novas 

Apoiadoras;  

o Realização de 04 reuniões para mudança do Modelo de Pagamento de Recibo de 

Pagamento Autônomo (RPA) para contrato de prestação de Serviços - 

Microempreendedor Individual (MEI) e Microempresa (ME);  

o Participação dos Apoiadores em diferentes agendas nos territórios, através de 

reuniões à distância: reuniões com Secretários Municipais de Saúde para 

participação/alinhamento das posições na CIR; participação em GT Bipartite 

regionais - Regulação, AB, Redes de Atenção Psicossocial (RAPS), Grupo Condutor 

(GC) da Rede Cegonha, RUE, Comitê Hospitalar, reuniões de Acolhimento com os 

novos Secretários Municipais de Saúde; Oficinas de EP e Capacitações (com 

destaque às Oficinas sobre o Plano de Contingência Municipal da pandemia, Centros 

de Operação Estratégica regionais e outros temas atrelados). 

• Custos apropriados: Pagamento aos serviços prestados pelos Apoiadores.  
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• Despesa Inferida: R$ 298.735,40  

 

 

➢ 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 Anual: Participação no Congresso Anual do CONASEMS: Diretoria, Assessoria e 

Apoiadores. 

• Produto 

o Participação na Rede Colaborativa e Plataforma do HAOC/Rede Colaborativa no 

total de 11 reuniões à distância; 

o Elaboração mensal de Relatório de análise e de atividades da Estratégia do Apoio –

São Paulo para envio à Rede Nacional Colaborativa- HAOC. 

• Custos apropriados: Estande institucional, passagens, diárias para participação no Congresso 

do CONASEMS e eventos da Rede Colaborativa. 

• Despesa Inferida: Não houve despesas no período  

 

 

➢ 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 Anual: Participação (Assessoria e Diretoria) nas 12 reuniões ordinárias dos GT 

Bipartite: Redes/PPI; VS; AF; AB (bucal, população negra e indígena); EP 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 de Cuidado à Pessoa 

com Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas. 

• Produto: 

o Participação em 44 reuniões ordinárias dos GT Bipartite (a maior parte à distância): 

Redes/PPI; VS; AF; AB (bucal, população negra e indígena); EP e Gestão do 

Trabalho; PNAISP; Rede Cegonha; RUE/Regulação; Rede de Cuidado à Pessoa com 

Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas e Regionalização; 

o Participação em 02 reuniões à distância do GT Instituto “Articule”, entidade que 

desenvolve projetos de integração entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, 

e apoia a discussão das pautas junto ao Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça; 

o Participação / representação em 03 reuniões do Comitê de Saúde do Tribunal de 

Justiça; 
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o Participação em reuniões do PMM: 02 reuniões sobre Provimento – novos editais; 

03 reuniões sobre Comissão Estadual do PMM – relação ensino-serviço;  

o Participação em 04 reuniões do subgrupo do GT Bipartite AF sobre reformulação do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF); 

o Participação em 06 reuniões à distância do GT de AF do CONASEMS; 

o Participação em 06 reuniões à distância do GT de AF do CONASEMS para 

construção da “Carteira de serviços farmacêuticos na Atenção Básica”; 

o Participação em 02 reuniões do GT do MS sobre "insulinoterapia no SUS"; 

o Participação em 10 reuniões, em conjunto com a Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica (CAF) da SES, para elaboração de grades de distribuição dos 

medicamentos do kit intubação enviados pelo MS; 

o Participação em 05 reuniões, em conjunto com a CAF para definir critérios para 

compra internacional pela SES de medicamentos do kit intubação; 

o Participação em 06 reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(SDE) e a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) do Estado de São Paulo 

para estabelecimento de critérios de distribuição de cilindros de oxigênio e 

concentradores de oxigênio para os Municípios; 

o Participação em reunião do projeto Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) 

“Recomendações de guias de prática clínica de alta qualidade metodológica para o 

cuidado de doenças crônicas: adaptação ao contexto do SUS e disseminação de 

informação confiável”; 

o Participação em 03 reuniões à distância do GT Governança da Informação do 

CONASEMS; 

o Participação nas 05 reuniões à distância da Comissão Estadual e Nacional do PMM;  

o Participação em 04 reuniões à distância do Comitê Técnico Estadual de Saúde 

Integral da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT); 

o Participação em reuniões à distância bipartite, quinzenais, com a Coordenação da 

Área de VS da SES, para discussão de temas de interesse dos Municípios 

relacionados com a Covid-19; 

o Participação em reunião com coordenadores do Instituto Butantan para discutir 

balanço da situação da distribuição e realização dos Testes Rápidos para Covid-19 

nos Municípios, fruto da parceria COSEMS/SP e Instituto Butantan, em 09/02/2.021; 

o Participação em 02 reuniões com o Grupo de Saúde do Adolescente e Juventude, em 

parceria com a SES, fruto de Projeto do PPSUS, em 12/02/2.021 e 10/03/2.021; 

o Participação em 06 reuniões à distância do GT Monitoramento do Programa Previne 

Brasil do CONASEMS; 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 

• Despesa Inferida: Não houve despesa relacionada no período 
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➢ 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 

• Ação: Realizar Oficinas Regionais, com a participação da Assessoria, dos Apoiadores, da 

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 no SUS. 

• Meta Anual: 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 / Jornal – 1.200 exemplares). 

• Produto: 

o Participação em 03 reuniões com o núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) e a área de Regulação da SES para elaboração de proposta de 

Curso de Regulação em Ensino à Distância (EAD) para profissionais do SUS;  

o Participação em reunião com coordenadores do Movimento da Sociedade Civil 

UNIDOS PELA VACINA para discutir apoio aos Municípios para ações da 

Campanha de Vacinação contra a Covid-19, em 24/03/2021; 

o Participação em 02 reuniões com o Ministério Público Federal para discutir Saúde 

Mental na região do Alto Tiete; 

o Participação em 02 reuniões com a Assessoria Técnica do CONASEMS para discutir 

Política Nacional de Saúde Mental; 

o Participação em 02 reuniões com Munícipios sobre as Conferências Municipais de 

Saúde; 

o Participação em 02 reuniões com a Secretaria de Estado da Educação, Área Técnica 

de Saúde Mental da SES e Programa Saúde na Escola; 

o Participação na elaboração das diretrizes e orientações, aprovadas na reunião da CIB 

de 02/2.021, sobre a estratégia de acesso aos procedimentos Cirúrgicos Eletivos para 

o exercício de 2.021, em decorrência da Portaria GM/MS nº 3.641, de 21/12/2.020; 

o Participação na elaboração de Ofício CIB solicitando a compra dos quimioterápicos 

de oncologia, por meio de aquisição centralizada pelo MS; 

o Participação na elaboração de Ofício CIB reiterando solicitações anteriores, em 

Deliberações CIB: nº 06 (04/02/2.020), nº10 (21/02/2.020), nº 89 (23/10/2.020) e                 

nº 02 (07/01/2.021), para liberação de recurso de custeio de serviços contemplados 

pelo Protocolo Eletrônico de Ressarcimento ao SUS (PERSUS), em funcionamento; 
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o Participação na elaboração da Nota Técnica, aprovada na reunião da CIB de 

03/2.021, atualizando as diretrizes para a readequação dos Planos de Ação Regional 

de Prevenção e Controle do Câncer no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Nota Técnica, aprovada na reunião da CIB de 

03/2.021, referente à Portaria GM/MS nº 3.712, de 22/12/2.020, que instituiu, em 

caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do 

acesso às ações integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do Câncer 

no SUS; 

o Participação na reunião da região sudeste, com a Coordenação da Área de Oncologia 

do MS, para discussão sobre a Portaria GM/MS nº 3.712, de 22/12/2.020;  

o Organização e participação do webinar do COSEMS/SP sobre Atualizações em 

Vigilância Epidemiológica da Covid-19; 

o Participação na elaboração do Documento Técnico Sobre Surtos em Escolas; 

o Participação nos critérios de distribuição de Tablets que a SES recebeu de doação de 

diferentes empresas; 

o Participação na metodologia de cálculo para distribuição de doses adicionais de                   

1ª Dose (D1) para trabalhadores de saúde; 

o Participação na metodologia de cálculo para distribuição de doses adicionais de D1 

para grupos de 70 anos e mais; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 149/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando informações sobre o encaminhamento da 2ª Dose 

(D2) da vacina Covid-19 para os Municípios paulistas, bem como informações sobre 

a ampliação dos grupos prioritários, tendo em vista a não identificação do envio de 

vacina pelo MS para pessoas entre 80 a 89 anos para o Estado de São Paulo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 199/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando publicação de Informe Técnico sobre vacinação dos 

profissionais da Segurança Pública, uma vez que os gestores municipais estavam 

sendo procurados por alguns setores da Secretaria de Segurança Pública (SSP) 

solicitando apoio para a vacinação deste grupo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 195/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando que a SES cumpra o que foi deliberado na 307º 

reunião ordinária da CIB, em 10/12/2.020, referente a repasse de recursos do Estado 

para os Fundos Municipais de Saúde, destinados a apoiar o custeio das ações da 

Campanha de Vacinação contra Covid-19 em andamento nos 645 Municípios; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 164/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando adequação do quantitativo de vacina contra a                   

Covid-19 para o grupo prioritário de Trabalhadores da Saúde, tendo em vista que o 

quantitativo enviado para inúmeros Municípios não foi suficiente para atender este 

grupo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 121/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando o encaminhamento ao COSEMS/SP da grade de 

distribuição de vacinas por Município, discriminada por grupo prioritário (e por 

laboratório produtor), de todos que foram contemplados até aquele momento, bem 
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como das grades futuras, oferecendo transparência ao processo e possibilitando que 

cada gestor possa fazer análise do quantitativo recebido para os ajustes que se 

fizessem necessários; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 076/2.021, enviado à Coordenação da CDD, 

solicitando encaminhamento ao COSEMS/SP da grade de distribuição de insumos 

(seringas e agulhas) por Município, tendo em vista que vários gestores solicitaram 

essa informação, assim como da grade com os quantitativos da primeira remessa da 

vacina Coronavac e a data do envio da mesma aos Municípios; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 003/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando em caráter de urgência a disponibilização de 20 mil 

tablets com chip que oferecessem acesso à internet, para uso nos postos de vacinação 

contra a Covid-19, a partir de janeiro de 2.021; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 217/2.021, de 02/04/2.021, questionando a 

ação da Procuradoria Geral do Estado em acionar Municípios com supostos atrasos 

no registro de doses do VaciVida, em função da Resolução SS nº 16, de 28/01/2.021, 

que determina que todos os serviços de saúde públicos e privados do Estado de São 

Paulo informem diariamente as doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 de forma 

nominal, no Sistema de Informação – VaciVida; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB solicitando ao PNI doses adicionais de 

vacinas para trabalhadores da saúde dos Municípios paulistas; 

o Participação em 04 reuniões da Sala de Situação Estadual de Arboviroses; 

o Participação na elaboração das Normas Técnicas para o atendimento às vítimas de 

Escorpionismo no Estado de São Paulo, Deliberação CIB nº 29, de 19/03/2.021; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 13/2.021, que trata da 

disponibilização do medicamento miltefosina 50 mg comprimido para o tratamento 

de leishmaniose tegumentar; 

o Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 16, sobre o Programa Estadual de 

Vacinação;  

o Elaboração de documento com esclarecimentos sobre as mudanças na ficha de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), no SIVEP-Gripe e na informação de 

óbitos pelo MS;  

o Organização e participação no webinar "Estratégias de apoio para abastecimento dos 

medicamentos do kit intubação para hospitais do Estado de São Paulo"; 

o Elaboração de Monitoramento do kit intubação nos serviços municipais: 2 relatórios 

sobre a situação de abastecimento do kit intubação; 

o Elaboração de Monitoramento de abastecimento de oxigênio nos serviços 

municipais: 3 relatórios sobre a situação de estoque de oxigênio e disponibilidade de 

cilindros; 

o Participação no desenvolvimento do conteúdo e divulgação da publicação: Nova 

edição do "Guia JUD-SUS", em parceria com o IDISA, para apoio ao enfrentamento 

das ações judiciais que recaem sobre os Municípios; 
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o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº15, de 16/02/2.021 – sobre a 

relação dos CER e Oficinas Ortopédicas prioritárias para habilitação ou investimento 

federal da rede de cuidados da pessoa com deficiência; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 20, de 18/02/2.021 – sobre critérios 

de pactuação e distribuição de recursos da Portaria nº 3.641/2020 para oferta de 

procedimentos eletivos; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 36, de 30/03/2.021 – sobre critérios 

para distribuição dos recursos da Portaria nº 3.712/2.020, de 22/12/2.020, 

rastreamento e detecção precoce do Câncer de colo de útero e mama; 

o Elaboração e publicação do “Caderno VI do COSEMS/SP” sobre Análises e Ações 

no enfrentamento da Covid-19 pelo SUS, no Estado de São Paulo; 

o Participação em 04 reuniões da Comissão Organizadora do 34º Congresso do 

COSEMS/SP; 

o A convite do Grupo Articule, elaboração de sugestões para o Projeto de Lei                   

nº 361/2.020 sobre transparência nas filas de espera do SUS; 

o Participação de Oficina coordenada pelo MS sobre a Portaria nº 3.712/2.020, de 

22/12/2.020, que dispõe sobre incentivo financeiro federal de custeio para o 

fortalecimento do acesso às ações integradas para rastreamento, detecção precoce e 

controle do Câncer no SUS; 

o Aula ministrada sobre a Regionalização e Regulação no SUS em São Paulo para 

alunos do Curso de Medicina da Santa Casa;  

o Participação em 03 reuniões com o núcleo de Telessaúde da UNIFESP e a área de 

Regulação da SES para elaboração de proposta de Curso de Regulação em EAD para 

profissionais do SUS; 

o Elaboração de Release com Análise da Situação da Oferta de leitos Covid-19 no 

Estado de São Paulo: comparativo da 13ª remessa do Mapa de Leitos Covid-19 com 

a 14ª remessa;  

o Participação em 03 Oficinas de Escrita da 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos 

Municípios; 

o Participação em 01 reunião para discussão da produção de vídeos dos trabalhos 

premiados na 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios; 

o Participação em 02 reuniões para discussão da produção das revistas temáticas dos 

trabalhos inscritos na 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios; 

o Participação em 02 reuniões com a Fundação Articule – parceria com COSEMS/SP 

na Região de Alta Sorocabana; 

o  Participação em 03 reuniões do Comitê Estadual da Saúde do Tribunal de Justiça; 

o Realização de 08 web Encontros Regionais de Acolhimento aos Novos Gestores, 

organizados pelo GT AB sobre SUS, AB e Covid-19, em janeiro de 2.021; 

o Realização de webconferência: Manejo Clínico de Casos Leves e Moderado de                    

Covid-19 nas UBS, organizada pelo GT de AB, em 09/04/2.021; 

o Realização de webconferência: Ações de enfrentamento da pandemia no Município 

de Araraquara; 
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o Realização de webconferência: Medidas para Controle da pandemia: a experiência 

do que foi realizado e o lockdown em Araraquara; 

o Participação na elaboração de Ofício CIB nº 19/2.021: manifestação de interesse dos 

serviços na aquisição internacional de medicamentos do kit intubação pela SES; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 26, de 24/02/2.021: pagamento em 

recurso financeiro das pendências de entrega do Programa Dose Certa do 1º trimestre 

de 2.021; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 25, de 23/02/2.021: atualiza as 

normas de financiamento e execução do Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF) para 2.021; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 22, de 19/02/2.021: atualiza a 

recomendação de uso de fosfato de oseltamivir para Síndrome Gripal e SRAG; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 13, de 12/02/2.021: aprova o 

protocolo de implantação do medicamento miltefosina para leishmaniose tegumentar 

no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 04, de 18/01/2.021: aprova as 

orientações para prescrição, distribuição e administração do medicamento 

palivizumabe para vírus sincicial respiratório no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Nota Técnica CAF de 23/03/2.021: monitoramento do 

abastecimento dos medicamentos do kit intubação pelo sistema MEDCOVID; 

o Participação na elaboração da Nota Técnica CAF nº 02, de 08/02/2021: atualização 

do fluxo de trabalho das farmácias do CEAF em virtude da pandemia de Covid-19; 

o Participação na elaboração Nota Técnica nº 01, de 08/01/2.021: ampliação do uso de 

canetas de insulina humana NPH e regular; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 43, de 24/04/2.021: aprova os 

serviços estaduais e municipais que optaram por aderir à compra internacional da 

SES de medicamentos do kit intubação; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 109/2.021, de 09/02/2.021, enviado ao 

CONASEMS sobre as irregularidades na distribuição de oxigênio líquido e gasoso 

nos Municípios de São Paulo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 192/2.021, de 25/03/2.021, enviado à SES 

sobre a inclusão do monitoramento de oxigênio no sistema MEDCOVID; 

o Participação na elaboração de Ofício CIB aos gestores do SUS do Estado de São 

Paulo sobre a inclusão do monitoramento de oxigênio no sistema MEDCOVID; 

o Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP nº 15/2.021 à sociedade sobre a situação 

crítica de desabastecimento de medicamentos do kit intubação nos Municípios do 

Estado de São Paulo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 197/2.021, de 30/03/2.021, para o Governo 

Estadual sobre a necessidade de disponibilizar cilindros vazios para oxigênio gasoso 

e concentradores de oxigênio; 

o Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP - IDISA nº 24/2021: possibilidade legal 

do Município realizar contratação emergencial prevista na Lei n° 8.666, de 1.993, 
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bem como prorrogar contratos existentes, para atendimento da situação de 

emergência sanitária pela Covid-19; 

o Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP - IDISA nº 25/2.021: Análise da 

procedência da Resolução SS n° 42/2.021, da SES, que dispõe sobre a restituição ao 

erário estadual de recursos recebidos pelos Municípios, repassados mediante 

transferência fundo a fundo, destinados ao enfrentamento da pandemia. 

o Elaboração de Oficio CIB nº 23/2.021 ao MS:  solicitações que visam o não prejuízo 

dos Municípios paulistas, no exercício de 2.021, e prorrogação das medidas 

atenuantes do novo modelo de alocação orçamentária da AB; 

o Monitoramento do volume de recursos que seriam recebidos pelos Municípios do 

Estado de São Paulo no exercício de 2.021 na AB, tendo em vista o fim das medidas 

de transição do novo modelo de alocação orçamentária do Programa Previne Brasil; 

o Monitoramento das transferências Federais de Recursos Extraordinários para o 

Enfrentamento da pandemia da Covid-19, subsidiando os gestores municipais de 

saúde; 

o Monitoramento das transferências Estaduais aos Municípios - regulares e 

extraordinárias, subsidiando os gestores municipais de saúde; 

o Monitoramento das publicações de Portarias Federais e Resoluções Estaduais que 

destinam recursos extraordinários para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, 

subsidiando os gestores municipais de saúde; 

o Monitoramento das alterações promovidas pela Portaria nº 99/2.020 e demais 

correlatas nos registros das equipes e profissionais da APS, subsidiando os gestores 

municipais de saúde; 

o Monitoramento do processo de credenciamento dos Centros de Referência de 

Atendimento aos pacientes com Covid-19 habilitados pelo MS, subsidiando os 

gestores municipais de saúde; 

o Realização de Atividades de Comunicação, no período: o site do COSEMS/SP teve 

sua estrutura mudada, passando para ambiente seguro com mudança de URL. 

Durante esse período de adequação, as indexações que permitem análise de acesso 

ficaram prejudicadas no mês de abril, devendo retornar nos próximos meses. Os 

acessos às publicações internas do site não sofreram alterações, sendo as principais: 

Revistas Eletrônicas da Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios de 2.021, 

Jornal, Caderno nº 6 e Guia JudSUS. O site apresenta novas áreas como 

acessibilidade, privacidade, segurança áreas técnicas, links interativos com outras 

mídias, destaques, que podem ser conferidos em tutorial no www.cosemssp.org.br. 

Foram produzidos vários Termos de Referência: Carta do 34º Congresso, 3 Vídeos 

do 34º Congresso, 5 Revistas Temáticas da Mostra de Experiências Exitosas dos 

Municípios de 2.021. As matérias nas grandes mídias foram intensas em TV e rádio 

com a temática do enfrentamento da pandemia Covid-19, como por exemplo: SBT, 

Band, Record, Gazeta, VTV, CNN Brasil, CNN Internacional, Globo (regionais), 

Globo Nacional, Globonews, Record News, Band News, Rádio Bandeirantes, Rádio 

CBN, Rádio Jovem PAN, Rádio Metropolitana, entre outras. Matérias indexadas em 

mídias eletrônicas e jornais impressos, citamos os principais links mapeados em 
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mídias como G1, Estadão, Folha, UOL, CNN, Isto é Dinheiro, R&, CBN, BOL, 

Reporter ABC, Metro World News, A Tribuna, SBT News, entre outros;  

o Quadro de monitoramento das redes sociais: 

 

• Custos apropriados: Custo da Assessoria de Comunicação, Jornal, Vídeos e despesas com 

site. 

• Despesa Inferida: R$ 7.970,00  

 

 

➢ Objetivo VII - Favorecer a participação da comunidade na saúde, incentivando o 

acompanhamento dos usuários dos serviços locais de saúde 
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• Ação: Participação da Diretoria e Assessoria nas reuniões ordinárias do CES e 

desenvolvimento de Oficinas formativas dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde. 

• Meta Anual: Participação nas 12 reuniões ordinárias do Pleno do CES. Realização de 17 

Oficinas com Conselhos Municipais de Saúde. 

• Produto: 

o Participação em 04 reuniões ordinárias do Pleno do CES; 

o Participação em 04 reuniões da Comissão de Políticas de Saúde do CES; 

o Participação em 06 reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças do CES; 

o Participação em 02 reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 

o Participação em 09 reuniões da Comissão Inter Conselhos do CES; 

o Participação em 05 reuniões do GT de Práticas Integrativas   e Complementares do 

SUS (PICS); 

o Acompanhamento da Audiência Pública em que a SES apresentou o Relatório    

Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao 3° Quadrimestre de 

2.020; 

o Elaboração da atualização do Boletim COVID – Execução dos Recursos Estaduais; 

o Elaboração de análise sobre a Execução Orçamentária e Financeira do RDQA do 3° 

Quadrimestre de 2.020; 

o Elaboração de Recomendação, aprovada em Pleno, com diretrizes para a execução 

orçamentária do 3º Quadrimestre de 2.020; 

o Elaboração de Notas para inserção no Relatório de análise do RAG 2.020. 

• Custos apropriados: Passagens e diárias. 

• Despesa Inferida: Não houve despesa relacionada no período 

 

 

➢ 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 das Regiões de Saúde a serem 

encaminhadas para as instâncias estadual e federal do SUS. 

• Meta Anual: Realizar 12 reuniões ordinárias da Diretoria do COSEMS/SP. 

• Produto: 

o Realização de 04 reuniões de Diretoria. 

• Custos apropriados: Deslocamentos e hospedagem para membros da Diretoria mediante 

solicitação e gastos gerais com a realização das reuniões (material de escritório e alimentação). 

• Despesa Inferida: R$ 437,78 
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➢ 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 a 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. 

• Meta Anual: Realizar 12 reuniões ordinárias do CRR e Atividade de EP. 

• Produto: 

o Realização de 04 reuniões ordinárias do CRR. 

• Custos apropriados: Gastos gerais com realização das reuniões - material de escritório e 

alimentação.  

• Despesa Inferida: R$ 98,00 

 

 

➢ 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 Anual: Realização de um (1) Congresso Anual do COSEMS/SP; 

• Produto: 

o Participação em 05 reuniões da Comissão Organizadora da 17ª Mostra de 

Experiências Exitosas dos Municípios – 2.021; 

o Realização de 04 reuniões da Comissão Avaliadora dos Trabalhos inscritos na Mostra 

de Experiências Exitosas dos Municípios – 2.021. 

• Custos apropriados: Gastos com a realização do Congresso. 

• Despesa Inferida: R$ 78.684,06 

 

Valor Total Gasto no Período: R$ 1.404.384,59. 

 

 

 

 

Aprovado pela Diretoria do COSEMS/SP, em sua reunião ordinária realizada no  

dia 17 de junho de 2.021. 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO "DR. SEBASTIÃO DE MORAES" - COSEMS/SP 

O Conselho Fiscal do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Saão Paulo "Dr. Sebastião de 
Moraes" COSEMS/SP, reuniu-se na sala de reunides do COSEMS/SP, Avenida Angélica, 
n 2.466 17" andar, São Paulo/SP, no dia vinte e três de junho de 2.021, às 14:00 horas, com o objetivo de 
analisar apreciar as contas do primeiro quadrimestre do exercicio de 2.021 (periodo compreendido entre 

janeiro a abril de 2.021) relativas aos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 

oriundos de repasses do Conselho Nacion 
conta corrente n° 00805057-0 do Banco do Brasil S.A., agência 6998-1 - São Paulo (SP). De posse das 

demonstrações contábeis, financeiras e respectivas comprovações documentais analisou as contas do referido 

quadrimestre, sendo ao longo do processo de análise apresentadas informações adicionais para esclarecimentos 
de questões pelo 1° Tesoureiro do COSEMS/SP, senhor Tiago Texera, e pela Assessora do COSEMS/SP, 
senhora Cleide Fernandes Campos. 

Secretar Municipais de Saúde - CONASEMS, ereditados na 

Constatadas a veracidade e a exatidão em todos os documentos comprobatórios, e que estão de conformidade

com as normas jurídicas e contábeis, os Conselheiros resolveram emitir parecer favorável às demonstraçðes
contábeis do primeiro quadrimestre do exercicio de 2.021 (perfodo compreendido entre janeiro a abril de 2.021) 
relativas aos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional oriundos de repasses do 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, ereditados na conta corrente 

n 00805057-0 do Banco do Brasil S.A., agência 6998-1 - São Paulo (SP), uma vez representarem

adequadamente a posição financeira do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 
"Dr. Sebastião de Moraes" CoSEMS/SP eo resultado de suas operaçðes, origens e aplicaçdes de seus 

recursos estarem de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Opinamos, assim, pela aprovação das contas pelo Conselho de Representantes Regionais e pela Assembleia 
Geral. 

São Paulo, 23 de junho de 2.021. 

LUIZ CARLOS VERGARA PEREIRA 
CONSELHEIRO FISCAL - TITULAR 

MICHELLE LUIS SANTOS 
CONSELHEIRA FISCAL - TITULAR 

ADILEU STORTI 
CONSELHEIRO FISCAL -SUPLENTE 

À ASSEMBLÉIA GERAL E AO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS 
DO CONSELHO DE SECRETÄRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
"DR. SEBASTIÃO DE MORAES" - COSEMS/SP 

Avenida Angélica, 2466 -17° andar - Consolação - São Paulo/SP- CEP: 01228-200 

E-mail: coseImsspgcosemssp.org.br 
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Declaro que participei remotamente da Reunião do Conselho Fiscal do 

COSEMS/SP, via plataforma zoom, realizada nesta data, iniciada às 14:00 horas, 
tendo manifestado parecer favorável à aprovação das contas apresentadas, referentes 

ao 1° Quadrimestre de 2021. 

São Paulo, 23 de junho de 2021

Michelle Luis Santos 

Conselheira Fiscal Titular 
RG: 34.645.389-6 SSP/SP 

CPF: 340.325.318-003 
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 São Paulo,  de abril de 2021 

 

  

 

Ofício COSEMS/SP nº  

 

 

 

Prezado Senhor: 

 

  

 Em atendimento ao Regimento Interno da prestação de Contas dos COSEMS ao 

CONASEMS referente aos recursos de Contribuição de Representação Institucional, encaminho, em 

anexo, os documentos a seguir relacionados: 

  - Relatório Anual de Gestão - Ano 2020 

  - Relatório de Auditoria independente - Ano 2020 

 

 Na oportunidade, informo que foi realizada, em 12 de março último, a Assembleia Geral 

Ordinária que aprovou a prestação de contas do exercício de 2020, estando a Ata correspondente em 

processo de registro e será enviada, a esse Conselho, juntamente com a Prestação de Contas do                   

1º Quadrimestre de 2021. 

 

 Colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovo meus protestos de 

estima e consideração. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

  
Geraldo Reple Sobrinho 

Presidente do COSEMS/SP 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Dr. Wilames Freire Bezerra 

D.D. Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

 

 

 
CFC/pssm 
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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO  

CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE 

SÃO PAULO “DR. SEBASTIÃO DE MORAES” - COSEMS/SP EXERCÍCIO 2020 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O COSEMS/SP completou 33 anos de atuação nos espaços de gestão e pactuação bipartite do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sempre em defesa dos interesses dos 645 Municípios paulistas. 

Fundado em 19/03/1988, com a finalidade de congregar todos os Secretários Municipais de 

Saúde do Estado de São Paulo, tornou-se, ao longo de sua trajetória, em importante ator político 

no processo de construção do SUS no Estado de São Paulo. 

 

É o representante dos gestores municipais na esfera estadual, através da participação na 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e no Conselho Estadual de Saúde (CES). 

 

Na esfera federal, os gestores municipais estão representados na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) e no Conselho Nacional de Saúde (CNS) por meio do Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). 

 

Com a publicação da Lei Federal n° 12.466, em 24 de agosto de 2011, os COSEMS passaram a 

ser formal e legalmente reconhecidos como Associações que representam os entes municipais, 

no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde. 

 

Atualmente, a estrutura diretiva do COSEMS/SP é composta por uma Diretoria Executiva com 

22 Secretários Municipais de Saúde, eleita em Assembleia Geral Ordinária, realizada durante o 

Congresso da Associação, para um mandato de dois anos, e 63 Representantes Regionais (um 

para cada Região de Saúde). 

 

Os Representantes Regionais são eleitos em reunião dos Secretários Municipais de Saúde, nas 

suas respectivas regiões, e têm papel fundamental na discussão da regionalização em São Paulo 
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e no fortalecimento da atuação dos gestores municipais nas Comissões Intergestores Regionais 

(CIR), estreitando suas relações com o COSEMS/SP e trazendo questões sobre os desafios 

enfrentados, em nível regional.  

 

Todos os Secretários Municipais de Saúde são membros natos do COSEMS/SP, concretizando 

sua participação na Associação mediante o comparecimento à Assembleia Geral Ordinária e a 

assinatura do Termo de Cessão de Crédito. 

 

O COSEMS/SP é mantido por recursos provenientes das contribuições mensais das Secretarias 

Municipais de Saúde e, eventualmente, conta com recursos repassados pelo Ministério da Saúde 

(MS) para projetos específicos.  

 

Realiza, mensalmente, uma reunião ordinária de sua Diretoria e uma reunião com o Conselho de 

Representantes Regionais (CRR), para a qual são convocados os Representantes Regionais, mas 

aberta a todos os Secretários Municipais de Saúde. Estas reuniões precedem a reunião ordinária 

da CIB, pois nelas se estabelece consenso sobre a posição do COSEMS/SP a ser levada para 

discussão na CIB.  

Nesse período de pandemia, as reuniões da Diretoria e do CRR têm ocorrido no formato online.  

 

Para subsidiar as decisões da Diretoria, a Assessoria Técnica participa dos Grupos Técnicos 

Bipartite com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), onde se discutem as políticas do SUS e as 

demandas dos Municípios. 

 

Organiza, ainda, um Congresso Anual dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São 

Paulo, quando ocorre a Assembleia Geral Ordinária da Associação. Esse evento já é considerado 

um dos mais importantes no campo da gestão em saúde pública em nosso Estado e no País. É 

nele que, a cada dois anos, é eleita a Diretoria do COSEMS/SP. 

 

Há mais de 15 anos, é realizada a publicação e distribuição do Jornal do COSEMS/SP que, a 

partir de 2020, passou a ser virtual e publicado no site http://www.cosemssp.org.br e nas demais 

mídias da entidade.  
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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 

 

• Congregar os dirigentes dos sistemas municipais de saúde e representar os Municípios nas 

instâncias do SUS; 

• Representar os gestores municipais de saúde nas instâncias intergestores estadual bipartite; 

• Apoiar o fortalecimento das CIR; 

• Manter intercâmbio com o COSEMS de outros Estados e Associações congêneres; 

• Colaborar com os Municípios para se estruturarem técnica e administrativamente, visando 

cumprir a sua competência prevista na Constituição da República e na legislação 

específica do SUS; 

• 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; 

• Favorecer a participação popular na gestão municipal; 

• Lutar pela efetiva descentralização das ações e serviços de saúde e sua regionalização, 

exigindo o respeito à autonomia municipal; 

• Lutar pela municipalização efetiva dos serviços de saúde e pelo fortalecimento dos 

Municípios no SUS, apoiando as Prefeituras Municipais; 

• Contribuir para a participação do Poder Público Municipal nas instâncias estadual e 

nacional do SUS; 

• Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras reuniões para intercâmbio de 

experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios. 
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MARCO NORMATIVO E OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

 

O processo de planejamento e avaliação das ações dos COSEMS foi atualizado pela publicação 

da Deliberação da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS nº 006/2019, que aprova o 

Regulamento Interno da Apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS, 

referente ao Recurso da Contribuição de Representação Institucional, com vigência a partir de 

30 de outubro de 2019. 

 

 Os Conselhos começaram a cumprir um novo rito em seus processos de planejamento, a partir 

das novas determinações, com a elaboração da Programação Anual de Atividades para o 

exercício seguinte, dos Relatórios Quadrimestrais de Atividades e do Relatório Anual de Gestão 

(RAG), à luz da exigência imposta pela Lei Federal Complementar nº 141/2012 às gestões 

municipais de saúde. 

 

Cumprindo a determinação, no exercício de 2019, o COSEMS/SP elaborou uma Programação 

Anual de Atividades para o Exercício de 2020, a qual passou a ser a referência de avaliação dos 

Relatórios Quadrimestrais e base para este RAG do exercício de 2020.  

 

 

O EXERCICIO DE 2020 DO COSEMS/SP: DESTAQUES 

 

Em 2020, o COSEMS/SP atuou, segundo a missão definida em seu Estatuto, em defesa do SUS 

e dos Municípios paulistas, em inúmeras e diversas frentes, com forte protagonismo nas 

instâncias de pactuação intergestores e participação social.  

 

Com o advento da pandemia do Novo Coronavírus COVID-19, a partir de fevereiro/2020, 

caracterizada como Emergência Sanitária de Importância Internacional, a atuação do 

COSEMS/SP foi marcada por ações estratégicas desenvolvidas para o apoio à gestão municipal 

no enfrentamento da pandemia da COVID-19, e vivenciou intensamente, no diálogo com os 
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gestores e trabalhadores dos Municípios, a maior calamidade pública da história do País e do 

mundo, com mais de 1,4 milhão de casos e quase 47 mil mortes no Estado de São Paulo (em 

31/12/20: Casos – 1.462.297 e Óbitos – 46.717). 

 

A pandemia impôs, desde março, mudanças radicais no funcionamento da entidade como um 

todo, com implantação das práticas do trabalho remoto, tendo em vista as medidas de isolamento 

social impostas pela quarentena decretada no Estado, a partir do final de março de 2020. Tanto 

as reuniões da Diretoria como as do CRR passaram a acontecer online, sendo 11 reuniões da 

Diretoria e 10 reuniões do CRR em 2020. 

 

Na reunião ordinária da Diretoria, ocorrida em 23 de abril de 2020, houve substituição da 

Presidência, com a saída de José Eduardo Fogolin Passos, que deixou de ser Secretário 

Municipal de Saúde de Bauru, e entrada de Geraldo Reple Sobrinho, 1º Vice-Presidente e 

Secretário Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, bem como recomposição da 

Diretoria, em conformidade com o Estatuto do COSEMS/SP. 

 

A equipe de Assessoria e de Apoiadores do Conselho também mudou seu modo operandi para 

manter as estratégias de apoio aos gestores e às equipes técnicas municipais, usando as 

ferramentas do trabalho online. 

A Assessoria intercalou trabalho remoto e presencial, e intensificou o trabalho de apoio aos 

gestores municipais, com elaboração de análises, orientações e disponibilidade para apoio 

remoto aos gestores e técnicos. 

 

O COSEMS/SP expandiu a área de Comunicação com a produção de edições online do Jornal e 

o compromisso de dar transparência às ações executadas, através do compartilhamento de 

informações estratégicas das políticas de saúde do SUS.   

 

O Congresso do COSEMS/SP, inicialmente previsto para abril de 2020, foi adiado para 

agosto/2020. Mas com a pandemia, a Diretoria decidiu adiar para o mês de março de 2021, na 

modalidade semipresencial. Houve todo um trabalho para readequação do evento com atividades 

presenciais voltadas aos Secretários Municipais de Saúde e atividades remotas para todos os 
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inscritos no Congresso. No entanto, com o agravamento da pandemia, a Diretoria decidiu que o 

Congresso seria totalmente online. Com isso, a Assessoria e a Comissão Organizadora passaram 

a trabalhar na organização do evento na modalidade virtual.   

 

No caso da 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do COSEMS/SP de 2020, a 

decisão da Diretoria foi publicar 10 Revistas virtuais com todos os trabalhos inscritos, com o 

objetivo de reconhecer os esforços dos gestores municipais e autores/trabalhadores. 

 

Em função da pandemia, foi criado Grupo Bipartite  com a Coordenadoria de Controle de 

Doenças (CCD) da SES,  com reuniões semanais e posteriormente quinzenais, para discussão de 

ações de vigilância de temas como: acompanhamento do desempenho da Plataforma de 

Laboratórios do Estado de São Paulo para realização do RT-PCR, debatendo sempre a 

necessidade de respostas ágeis aos resultados do RT-PCR; e  critérios dos quantitativos e 

elaboração das grades de distribuição de Kits de coleta para RT-PCR, adquiridos pela SES e 

fornecidos aos Municípios.  

 

Em dezembro, a pauta de vacinação contra COVID-19 ganhou dimensão técnica e política 

prioritária e tem sido o tema principal das discussões com a CCD.  

 

O COSEMS/SP participou do Grupo Tripartite de elaboração de painel para avaliação e 

monitoramento de coberturas vacinais e homologação do novo Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), além da Comissão Permanente de Assessoramento 

de Imunizações no Estado de São Paulo. 

 

O COSEMS/SP, em parceria com o Instituto Butantan, apoiou a distribuição e realização de 

Testes Rápidos para COVID-19 nos Municípios paulistas, em consonância com a Deliberação 

CIB nº 55. Para implantação deste projeto, o Conselho organizou, conjuntamente com o Instituto 

Butantan, capacitação das equipes municipais, e apoio para a efetivação da testagem; foram 

realizadas várias reuniões de trabalho entre Assessoria do COSEMS/SP e dirigentes do Instituto 

Butantan. Houve participação, também, na discussão da testagem na População Privada de 
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Liberdade (PPL), em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), SES e 

Instituto Butantan.  

 

O COSEMS/SP realizou Web para todos os Municípios com as orientações do Guia Nacional 

de Vigilância para COVID-19, que trouxe alterações na definição de casos e inclusão de ações 

de rastreamento de contatos, e trabalhou junto com a SES na elaboração da Deliberação CIB                 

nº 75, atualizando a Deliberação CIB nº 55. 

 

Além disso, o Presidente do COSEMS/SP passou a integrar e participar do Centro de 

Contingência do Coronavírus do Governo do Estado, com discussões e deliberações sobre o 

Plano São Paulo.   

 

A troca de Ministros da Saúde em plena pandemia, a falta de Ministro oficialmente empossado 

durante meses, e posteriormente a nomeação de um militar para dirigir o MS, que declarou na 

imprensa que não conhecia o SUS, com a consequente falta de coordenação nacional da 

pandemia, somada às dificuldades de articulação da gestão estadual, sobrecarregou imensamente 

a gestão municipal.  

 

Os recursos federais extraordinários começaram a chegar nos Municípios em agosto, após cinco 

meses da pandemia. As necessidades urgentes exigidas pela pandemia, somadas à falta de 

cofinanciamento adequado e em tempo oportuno, exigiram da gestão municipal ampliação de 

competências técnicas, articulação regional e política e maiores investimentos com recursos 

próprios – que dado o já elevado investimento municipal em ações e serviços públicos de saúde 

originou-se, na maioria das vezes, de realocação de recursos de outras áreas municipais ou de 

reservas de contingência. E foi neste conjunto de importantes demandas que o COSEMS/SP 

atuou fortemente em diferentes frentes e de diversas formas, muitas vezes desempenhando 

funções próprias da SES e do MS. 

 

A demora no processo de habilitação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo MS 

e a forma do processo ser realizado inicialmente através de Oficio (apenas mais tarde o processo 

foi alterado para habilitação a partir do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde 
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– SAIPS, através de republicação das Portarias do MS) gerou a necessidade da atuação do 

COSEMS/SP, em parceria com a SES, no monitoramento à ampliação dos leitos: abertura de 

novos leitos de UTI COVID-19 adulto e infantil, leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (SVP) 

e leitos de enfermaria clínica nos hospitais existentes, nos contratados emergencialmente para a 

pandemia, nos hospitais de campanha e nos Pronto Socorros, para atendimento dos casos 

suspeitos de COVID-19.  

 

A gestão municipal foi a principal responsável pela mobilização/investimento para adequação 

da oferta de assistência hospitalar dos pacientes COVID-19, visto que a expansão de todos os 

tipos de leitos foi maior na gestão municipal. A gestão estadual supera a municipal apenas 

quando se considera a conversão de leitos de UTI existentes em exclusivos para o atendimento 

COVID-19.  

 

Os percalços da pandemia na reorganização das redes municipais, com enorme pressão 

midiática, política e da população, somaram-se às dificuldades gigantescas para aquisição de 

insumos, equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos para ampliar leitos de UTI 

e de Clínica Médica, medicamentos, entre outros. Estas dificuldades de um mercado não 

regulado e, portanto, alheio aos interesses da política pública de saúde, surgiram fortemente no 

início da pandemia, com ligeira melhora na oferta de alguns insumos, como por exemplo EPI, 

em meados do segundo quadrimestre. No entanto, houve piora na oferta de medicamentos com 

a agudização da pandemia e o aumento dos atendimentos da assistência de urgência e hospitalar. 

 

A falta de medicamentos essenciais no enfrentamento da COVID-19, como a indisponibilidade 

no mercado de medicamentos utilizados para procedimento de intubação em pacientes graves e 

o desabastecimento do antiviral oseltamivir para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

foram algumas das graves situações enfrentadas no período.  

 

Por outro lado, foram necessárias várias estratégias do COSEMS/SP para divulgar informação 

científica de boa qualidade a respeito da abordagem farmacológica na COVID-19, uma vez que 

a disponibilidade e o uso de fármacos sem comprovação de eficácia e segurança foi uma 
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realidade, como a Hidroxicloroquina, Cloroquina e Azitromicina, inclusive com o próprio MS 

recomendando seu uso. 

 

O Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciência (LABDEC) da Universidade 

Federal de Minas Gerias (UFMG) desenvolveu uma ferramenta de monitoramento de casos de 

COVID-19 nos Estados e Municípios brasileiros que apresenta uma modelagem matemática para 

estimar a transmissão do vírus e a disponibilidade de leitos de UTI e de Clínica Médica nos 

Estados em cada período, bem como os impactos das políticas de distanciamento social nesse 

processo.  

 

A partir da parceria do COSEMS/SP com o LABDEC/UFMG, sem ônus financeiro, o 

Laboratório realizou a customização da ferramenta, considerando as áreas cobertas de cada 

Departamento Regional de Saúde (DRS). A Assessoria do COSEMS/SP, durante os meses de 

maio a outubro, realizou semanalmente atualização do número de casos novos e número de leitos 

disponíveis, e enviou por e-mail aos gestores municipais com as projeções do comportamento 

da epidemia e da disponibilidade de leitos em momentos futuros. A partir dessa ferramenta, o 

COSEMS/SP também realizou uma análise do Decreto nº 64.994/2020, que instituiu o Plano 

São Paulo, onde o gestor pode verificar a cor definida pelo Decreto para sua região e as 

informações do simulador por meio do arquivo em PDF disponível para download pelo site do 

COSEMS/SP. 

 

Neste período, o COSEMS/SP também deu continuidade às ações relacionadas ao enfrentamento 

da Judicialização; assinou o Termo de Cooperação com a Fundação Articule para desenvolver 

Projeto Piloto - Grupo de Articulação Interinstitucional da Saúde - com Municípios da Região 

da Alta Sorocabana, Ministério Público Regional, com participação do DRS Presidente 

Prudente, que tem como objetivo criar ambiente jurídico seguro e de diálogo, minimizando e 

evitando recomendações e ações judiciais. Participou do Comitê Estadual da Saúde no Tribunal 

de Justiça de São Paulo cujo objetivo é discutir com representantes das diferentes áreas jurídicas 

estadual (Ministério Público - MP, Promotoria, Defensoria e SES) problemas relacionados à 

Judicialização e estratégias para seu enfrentamento. 
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Ainda referente à essa temática, através da parceria com o Instituto de Direito Sanitário Aplicado 

(IDISA), foi elaborado Guia de Judicialização da Saúde - orientações sobre procedimentos 

jurídicos para enfrentamento à Judicialização da Saúde. O referido Guia foi lançado em Web 

dirigida a todos os gestores municipais e equipes técnicas da Saúde e da área jurídica do 

Município, consolidando-se como importante estratégia de apoio aos Municípios no 

enfrentamento da judicialização. 

 

A atuação da Estratégia Apoiadores na articulação das regiões, com foco no enfrentamento da 

pandemia, se consolidou através de novas formas de apoio, inúmeras atividades à distância (com 

discussões sistemáticas sobre cenário epidemiológico, disponibilidade de leitos clínicos e de 

UTI, Programa Previne Brasil e a atuação da Atenção Básica (AB) no Cuidado em tempos de 

pandemia), incluindo a participação nas reuniões da Câmara Técnica (CT), da CIR das diferentes 

Regiões de Saúde do Estado e dos Centros de Operação Estratégica regionais. 

 

A Rede Colaborativa contou com a participação da Coordenação do Apoio e de todos os 

Apoiadores do COSEMS/SP, em Webs temáticas semanais/mensais, em encontros de formação 

e de troca de experiências com toda a Rede Colaborativa Nacional do CONASEMS/Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz (HAOC).  

 

No período, desenvolveu-se junto à Confiatta (Assessoria Jurídica do Conselho) uma proposta 

para pagamento de honorários dos Apoiadores por contratação de prestação de serviço, que foi 

finalizada em dezembro. 

 

A atuação do COSEMS/SP no CES também destacou-se neste ano. Inicialmente, as reuniões do 

Pleno e das Comissões, dadas as medidas de isolamento social, foram suspensas, voltando mais 

intensamente somente a partir de junho. O representante do COSEMS/SP participou da 

Comissão do CES para análise do Plano Estadual de Saúde 2020-2023. A Assessoria elaborou 

vários pontos para inserção no Plano Estadual, encaminhados pelo representante no bojo da 

Comissão. No entanto, a grande maioria deles não foram inseridos e o processo de aprovação 

junto ao Pleno não se findou até o final de agosto, prazo legal estabelecido pela Lei Federal 

Complementar nº 141/2012. Na atuação junto à Comissão de Orçamento e Finanças do CES, o 
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COSEMS/SP apoiou tecnicamente a elaboração de boletim de acompanhamento dos recursos 

COVID-19, contribuição fundamental para discutir a dinâmica da execução dos recursos pela 

SES.  

 

Na pandemia, os gestores municipais desenvolveram estratégias inovadoras de gestão, de 

articulação intersetorial, de comunicação, entre outras. Também se multiplicaram para cumprir 

todas as normativas relacionadas ao processo de planejamento e à execução dos recursos. 

Reorganizaram as redes, reprogramaram os orçamentos e atenderam às demandas da pandemia. 

 

Em 2020, a Diretoria do COSEMSSP participou de onze reuniões ordinárias da CIB, cumprindo 

assim uma de suas principais atribuições que é defender os interesses das gestões municipais nos 

espaços de pactuação do SUS, através da participação de membros da Diretoria nas reuniões 

mensais da CIB.  Participou também das reuniões ordinárias da CT da CIB, através de Diretores 

e Assessores.  

 

Em outubro de 2020, quando o Estado de São Paulo atingiu a triste marca de um milhão de casos 

confirmados, a Assessoria do COSEMS/SP decidiu produzir uma análise da pandemia, tratando 

desde a análise epidemiológica, passando pela questão da ampliação de leitos hospitalares e de 

UTI, estratégias na AB para atendimento de COVID-19, testagem, análise dos recursos 

financeiros extraordinários, e, por fim, as iniciativas do COSEMS/SP no apoio ao Municípios. 

Esta análise transformou-se num Relatório, que foi disponibilizado no site do COSEMS/SP. 

Posteriormente, decidimos estender essa análise até o final de 2020 e produzimos o 6º Caderno 

do COSEMS/SP que foi lançado em nosso 34º Congresso.  

 

O COSEMS/SP apresentou à SES, em dezembro/2020, uma proposta de organização da 

vacinação nos Municípios através dos cerca de 5000 postos de vacinação das Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e solicitou apoio financeiro para os Municípios, com a finalidade de apoiar as 

ações da campanha, no valor de R$ 2,00 (dois reais) per capita, a serem transferidos no primeiro 

quadrimestre de 2021. Essa proposta foi aceita e informada pelo Secretário Executivo da SES, 

na reunião ordinária da CIB de dezembro. O COSEMS/SP reforçou, junto à SES, a importância 

do Estado adotar rigorosamente os grupos prioritários da vacinação do Programa Nacional de 
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Imunização (PNI), trabalhar de acordo com as diretrizes nacionais para imunização e apoiar 

tecnicamente os Municípios.  

 

O COSEMS/SP organizou um Webinar sobre vacinação contra a COVID-19 e elaborou a Nota 

Técnica nº 12, com orientações para a elaboração de Plano Operativo Municipal para realização 

da Campanha. 

 

Além das ações em relação à COVID-19, o COSEMS/SP continuou atuando na defesa das várias 

políticas do SUS, que se concretizam no espaço dos Municípios. Nesse sentido, importante 

registrar: Saúde Mental, Oncologia, Assistência Farmacêutica (AF), Regulação, monitoramento 

dos repasses do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, Arboviroses, 

Imunização, Ações para o Controle da Sífilis Congênita, entre outras. Em relação ao Previne 

Brasil, o COSEMS/SP atuou apoiando os Municípios em relação às novas regras de 

financiamento e, ao mesmo tempo, participou da elaboração de várias manifestações da CIB, 

encaminhadas através de Ofícios ao MS questionando diversos problemas do referido Programa.      

 

Enfim, conclui-se que o COSEMS/SP atuou de forma protagonista no apoio aos gestores, nas 

discussões técnicas que balizaram a condução das políticas implementadas de 

contingenciamento da epidemia junto à SES, solicitando permanentemente informações e 

providências para as demandas das CIR, mantendo-se na missão estratégica de defesa do SUS e 

fortalecimento das gestões municipais. É sabido que o cenário atual das instituições 

democráticas é crítico, ameaçando a estabilidade do conjunto das políticas sociais e, por este 

motivo, este Conselho considera fundamental a necessidade de manter os Municípios à frente da 

luta democrática pela garantia da universalidade do SUS e contra as inequidades. 

 

 

DESEMPENHO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

A Programação Anual de Atividades de 2020 constituiu-se como fruto de um esforço técnico no 

objetivo de relacionar o planejamento estratégico da instituição, os desafios impostos pelo 
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contexto complexo e árduo do SUS, seus objetivos e diretrizes regimentais e a previsão de 

receitas e despesas para o exercício. 

 

O presente relatório, tal como determina a normativa vigente, faz a avaliação deste planejamento, 

com o intuito de “ressaltar as principais ações empreendidas e os resultados alcançados com a 

implementação do planejamento e a execução da Programação Anual de Atividades e orientando 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários à gestão em busca do fortalecimento de 

sua atuação em prol do SUS”. 

 

Assim, a avaliação da Programação Financeira possui sentido se analisada em paralelo à 

execução das atividades. Desta maneira, a única Diretriz e os dez objetivos regimentais da 

instituição pautaram a construção do planejamento das metas e ações, que, segundo a natureza 

das atividades, foram apropriados de custos médios com base no histórico contábil de prestações 

de contas dos exercícios anteriores. 

 

Dos dez objetivos, em 4 foram alocados recursos mínimos (dez mil reais) para custeio de 

eventuais gastos não previstos e que se fizessem necessários durante o exercício. Isto porque, as 

ações previstas não determinavam custos diretamente relacionados.  

 

De maneira geral, excluindo estes 4 objetivos, a Programação Financeira teve, em média, uma 

variação positiva significativa de aproximadamente 70% dada as consequências impostas pelas 

medidas de isolamento social que impediram a execução de uma série de ações in loco (às quais 

estavam programados gastos com viagens de Assessores, por exemplo), em que se inclui o 

adiamento do Congresso anual deste Conselho. Assim, exceto pelo Objetivo I que somou 

despesas 6,5% superiores ao programado, os demais objetivos apresentaram despesas inferiores 

à programação.  

 

É importante salientar que o Objetivo I reúne as despesas fixas da sede do COSEMS/SP, gastos 

com honorários da Assessoria Técnica, salários dos funcionários da área administrativa-

financeira, serviço de Assessoria Jurídica e com o Termo de Parceria com o IDISA. Assim 

constituído, o Objetivo I reuniu despesas que não sofreram redução dadas as medidas de 
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isolamento social (despesas fixas da sede) e outras que foram ampliadas justamente para atender 

às novas demandas relacionadas ao apoio aos gestores municipais no enfrentamento à epidemia, 

como os gastos para adequação do parque tecnológico (aquisição de computadores, 

equipamentos de informática e software para Webconferências, e otimização da rede de internet) 

e ampliação de horário de trabalho de Assessores Técnicos. Essa ampliação de gastos no 

Objetivo I, no entanto, só foi possível a partir do monitoramento da redução de gastos 

programados nos outros objetivos. 

 

A somatória geral dos recursos executados registrou uma variação negativa em relação ao 

inicialmente programado no percentual de 37% da despesa total inicialmente programada. 

Abaixo o Gráfico 1 representa essa variação: 

Gráfico 1 - Despesa Inicial Programada x Despesa executada por Objetivo da PAS 2020 

 

 

Em números absolutos, a receita programada para 2020 foi de R$ 5.161.235,27 e a despesa 

programada foi de R$ 5.011.235,27. Houve a programação de despesas 3% abaixo da 

programação de receitas para que houvesse margem para incrementos não previstos.  

 

No entanto, ao final do exercício, a despesa executada foi de R$ 3.154.336,40 e a receita 

realizada foi de R$ 5.774.926,71. Fica claro, a partir do exposto, que houve de fato um superavit 
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financeiro no exercício de 2020, dado o impacto das medidas de isolamento social impostas pelo 

enfrentamento da pandemia da COVID-19, com especial destaque ao adiamento do Congresso 

anual para o exercício de 2021, com recebimento de recursos de cofinanciamento a partir da 

Carta Acordo com a Organização Panamericana da Saúde (OPAS), no valor de R$ 974.352,00 

(entrada registrada no primeiro quadrimestre).  Abaixo, o Quadro 1 apresenta a evolução de 

receitas, despesas e saldos: 

 

Quadro 1 – Evolução das Receitas, Despesas e Saldo por Quadrimestre – 2020 

ITEM RECEITAS DESPESAS 
SALDO 

ANTERIOR 
SALDO FINAL 

I 

QUADRIMESTRE 
R$ 2.836.432,04 R$ 1.142.886,08 R$ 1.634.713,37 R$ 3.328.259,33 

II 

QUADRIMESTRE 
R$ 1.478.401,78 R$ 910.670,47 R$ 3.328.259,33 R$ 3.895.990,64 

III 

QUADRIMESTRE 
R$ 1.460.092,89 R$ 1.100.779,85 R$ 3.895.990,64 R$ 4.255.303,68 

TOTAL R$ 5.774.926,71 R$ 3.154.336,40 R$ 1.634.713,37 ** 

 

Por fim, ressalta-se que este incremento no saldo financeiro do Conselho de, aproximadamente, 

2,6 milhões, em comparação ao saldo inicial do exercício de 2021, já possui recursos 

comprometidos com a realização do Congresso anual adiado para 2021.  

 

 

REGISTRO DE ATIVIDADES 

 

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 
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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 Prestações de Contas 

Quadrimestrais (3) e Relatório Anual (1). 

Produto:  

• Realização de 3 reuniões do Conselho Fiscal; 

• Processo de Auditoria Externa; 

• Elaboração de 3 Relatórios de Prestação de Contas Quadrimestral (3º Quadrimestre de 2019, 

1º Quadrimestre de 2020 e 2º Quadrimestre de 2020); 

• Elaboração do RAG de 2019. 

• Elaboração da Programação Anual de Atividades de 2021 

Valor Programado: R$ 1.825.000,00 

Despesa Inferida: R$ 2.018.554,90 - Honorários da Assessoria Técnica, salários dos 

funcionários da área administrativa-financeira, serviço de Assessoria Jurídica, IDISA, despesas 

fixas da sede e adequação do parque tecnológico.  

 

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 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 CIT.               

Meta: Participação nas 12 reuniões ordinárias da CT, CIB, CONARES/CONASEMS, Diretoria 

do CONASEMS e CIT (eventual). 

Produto:  

• Participação em 11 reuniões ordinárias da CT; 

• Participação em 11 reuniões ordinárias da CIB; 

Valor Programado: R$ 10.000,00 

Despesa Inferida: R$ 0,00  

 

Objetivo III: Apoiar o fortalecimento das CIR. 
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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. 

Produto:  

• Coordenação da Estratégia Apoiadores: Supervisão individual (hangouts semanal) e 

coordenação das Oficinas Mensais; 

• Coordenação da Estratégia Apoiadores: Supervisão individual (36 hangouts individuais) e 

coordenação das 35 Oficinas Semanais; 

• Realização de 12 reuniões de monitoramento administrativo e financeiro da Estratégia de 

Apoio; 

• Participação dos Apoiadores nas 12 reuniões ordinárias das CIR e CT nas Regiões de Saúde 

(63 – total de 1.512 reuniões); 

• Participação dos Apoiadores nas 4 Oficinas de Trabalho Ordinárias Mensais no COSEMS/SP 

no Primeiro Quadrimestre de 2020; 

• Participação dos Apoiadores nas 35 Oficinas de Trabalho Ordinárias Semanais à distância a 

partir do Segundo Quadrimestre de 2020; 

• Realização de 8 reuniões com a Assessoria Jurídica Confiatta sobre a alteração no modelo de 

contratação dos Apoiadores – migração para a modalidade de Micro Empreendedor 

Individual MEI/ME; 

• Participação dos Apoiadores em diferentes agendas nos territórios: reuniões com Secretários 

Municipais de Saúde para participação/alinhamento das posições na CIR; Participação em 

Grupos Técnicos (GT) Bipartite regionais - Regulação, AB, Redes de Atenção Psicossocial 

(RAPS), 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 Atenção Primária à Saúde - APS). 

Valor Programado: R$ 1.400.000,00 

Despesa Inferida: R$ 851.492,71 - Honorários, passagens e diárias. 
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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:  

• Coordenação Técnica do Projeto “Ativadores” – Carta Acordo OPAS; 

• Participação na Rede Colaborativa e Plataforma do HAOC/Rede Colaborativa; num total de 

60 reuniões à distância; 

• Participação nas 7 Mesas dos Encontros Nacional da Rede de Apoio CONASEMS (inclui 

produção de relatórios e documentos); 

Valor Programado: R$ 149.896,38 

Despesa Inferida: R$ 0,00  

 

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; RAPS e Atenção às Doenças Crônicas. 

Produto:  

• Participação em 123 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; Rede de Cuidado à Pessoa com 

Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas e Regionalização; 

mailto:cosemssp@cosemssp.org.br
http://www.cosemssp.org.br/


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 
CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 

 

  

 
 

Avenida Angélica, 2466 – 17º andar - Consolação – São Paulo/SP – CEP: 01228-200 
E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 

Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 
19 

• Participação nas reuniões do Instituto “Articule” (14 reuniões), entidade que desenvolve 

projetos de integração entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, e apoia a discussão 

das pautas junto ao Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça; 

• Participação em 12 reuniões do Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da População de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT); 

• Participação nas 3 Webconferências do GT AF do CONASEMS; 

• Participação no GT AF do CONASEMS para construção da proposta de "Instrumento sobre 

Serviços Farmacêuticos na APS"; 

• Participação nas reuniões à distância do GT AF do CONASEMS para construção da “Carteira 

de serviços farmacêuticos na Atenção Básica”; 

• Participação no GT do MS de Atualização da Rede Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME), como representante do CONASEMS, para construção de instrumento de 

definição de prioridades para atualização do elenco do Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF); 

• Participação em Webconferências (2) do GT Governança da Informação do CONASEMS: 

Indicadores da APS; 

• Participação em 8 reuniões à distância do GT Governança da Informação do CONASEMS; 

• Participação em 9 reuniões, à distância, do GT Monitoramento do Programa Previne Brasil 

do CONASEMS; 

• Participação em 6 reuniões à distância do GT Plano Diretor Estadual da AF: apresentação e 

discussão do resultado da pesquisa com gestores municipais, estaduais e nacionais sobre as 

barreiras e desejos das ações da AF por meio de modelo lógico (gestão, acesso, logística, 

Recursos Humanos; Tecnologia da Informação e comunicação, estrutura e serviços clínicos 

farmacêuticos); 

• Participação / representação em 4 reuniões do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça; 

• Participação em 4 reuniões à distância do GT Bipartite para discutir Atividade de 

Acolhimento dos Gestores em 2021;  

• Participação em 3 reuniões à distância da Comissão Estadual e Nacional do Programa Mais 

Médicos; 

• Realização de 11 reuniões à distância com o IDISA para discutir temas de consulta jurídica 

frente ao Termo de Parceria com este Conselho; 
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• Participação nas reuniões à distância do GT do MS de Atualização da RENAME, como 

representante do CONASEMS, para construção de instrumento de definição de prioridades 

para atualização do elenco do CBAF; 

• Participação em reuniões bipartite à distância, quinzenais, com a Coordenação da Área de 

Vigilância em Saúde da SES, para discussão de temas relacionados à COVID-19, de interesse 

dos Municípios; 

• Participação em 2 reuniões à distância do GT Bipartite de Controle da Raiva Animal no 

Estado de São Paulo, para discutir a atualização do Programa Estadual de Controle da Raiva 

Animal no Estado frente ao cenário epidemiológico atual: encerramento das campanhas 

anuais de vacinação contra raiva em cães e gatos, instituição da vacinação de rotina e 

incremento de ações de investigação de casos suspeitos de raiva em animais; 

• Participação em uma reunião à distância, com SAP, SES e Instituto Butantan, para definir a 

continuidade da estratégia e prioridades de realização da testagem nas Unidades Prisionais; 

• Participação Semanal em reunião à distância do GT Vigilância em Saúde do CONASEMS, 

que trata de diferentes assuntos relacionados à área; 

• Participação nas reuniões à distância quinzenais da Comissão Permanente de Assessoramento 

em Imunizações do Estado de São Paulo, que vem trabalhando na revisão da Norma de 

Vacinação para o Estado de São Paulo. No mês de outubro, ocorreram reuniões 

extraordinárias pela necessidade de discutir a vacina contra COVID-19; 

• Participação em reunião à distância, com a equipe da Coordenação da Área de Vigilância em 

Saúde da SES, que contou com a presença do Dr. Ricardo Palacius, do Instituto Butantan, 

sobre a vacina Coronavac; 

• Participação em reuniões à distância do GT Tripartite para criação de painel de 

monitoramento do Registro de Doses de Vacinas e Homologação do novo WebServise de 

Imunização. As reuniões ocorreram com intervalo médio de 15 dias entre elas. 

Valor Programado: R$10.000,00 

Despesa Inferida: R$0,00 

 

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 6035 seguidores / Twitter 992 seguidores / 

Instagram 1015 seguidores / site média de 5000 acessos mensais / youtube 700 inscritos / jornal 

1200 exemplares). 

Produto:  

• Realização de Webconferência sobre Planejamento Regional Integrado (PRI); 

• Participação na Oficina de PRI das CIR da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

Região da Baixada Santista e Registro; 

• Realização de 1 Oficina de Escrita; 

• Realização de Webconferência com os Apoiadores – Novo Modelo de Financiamento da 

APS; 

• Realização de Oficina Regional sobre o Novo Modelo de Financiamento da APS: Regiões de 

Marília, Araçatuba, Alto Tietê e Bauru; 

• Participação em 2 reuniões com o Instituto de Saúde da SES – Termo de Parceria: Projeto 

apuração do Gasto em Saúde Regional; 

• Realização de Aula Mestrado (Assessoria) – Universidade Federal do Estado de São Paulo 

(UNIFESP) em fevereiro/ 2020: Novo Modelo de Financiamento da APS; 

• Realização de Webconferência, em parceria com a SES, sobre o Novo Modelo de 

Financiamento da APS - em fevereiro/2020; 

• Realização de Webconferência com Especialistas – Análise de parâmetros técnicos da 

pandemia da COVID-19: Assessoria (abril/2020); 
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• Realização de Webconferências, em parceria com a SES – Organização das Grades de 

Referência Regionais; 

• Participação à distância em banca de análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Especialização em Saúde Pública do Instituto de Saúde (Assessoria); 

• Realização de 17 Web Encontros sobre Planejamento e Financiamento em Tempos de 

Pandemia;  

• Realização de 50 Web Encontros, em parceria com a área técnica da AB da SES, com os 

gestores da AB dos Municípios: discussão sobre o papel da AB no enfrentamento da 

pandemia do Coronavírus e o atendimento às condições crônicas nas UBS; 

• Elaboração, em parceria com a área técnica da AB da SES, do documento “Organização das 

ações para o manejo do novo Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde” -  

Atualização desse documento em junho/2020; 

• Elaboração de Nota Técnica: Orientações para a Organização dos Serviços de Saúde de 

Urgência e Emergência no Contexto da COVID-19; 

• Elaboração de Nota Técnica CIB: Orientações Técnicas para habilitação e prorrogação de 

prazo para leitos de UTI SRAG/COVID-19 e SVP; 

• Realização de Webconferência sobre Manejo Clínico de casos leves e moderados de                 

COVID-19 e recomendações farmacológicas; 

• Realização de 3 Webconferências para construção das grades de Urgência e Emergência para 

atendimento aos casos de COVID-19; 

• Realização de Webconferência sobre Simulador de casos e disponibilidade de leitos 

(LABDEC/UFMG); 

• Realização de Webconferência sobre Guia de apoio para o enfrentamento da Judicialização 

na gestão municipal; 

• Realização de Webconferência sobre os aspectos da Lei Federal nº 173/2020, em parceria 

com o IDISA; 

• Realização de Webconferência sobre Planos de Contingência Municipais de enfrentamento à 

pandemia, Instrumentos de Planejamento do SUS e o Sistema DigiSUS Módulo 

Planejamento, em parceria com o Núcleo Estadual do MS; 
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• Realização de Webconferência para discussão do fluxo de atendimento à Síndrome 

Respiratória na AB e notificação de casos de COVID-19, com a participação da SES (Centro 

de Vigilância Epidemiológica - CVE e AB); 

• Participação em 2 reuniões com o Observatório da Região Metropolitana de São Paulo para 

preparação da Web sobre COVID-19; 

• Participação em 3 reuniões com o Núcleo de Telessaude da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) para preparação do Curso de Regulação à distância;  

• Produção de Vídeo Curto: Simulador de casos e disponibilidade de leitos (LABDEC/UFMG); 

• Produção de Vídeo Curto: Orientações sobre a aplicabilidade da Lei Federal nº 172/2020 – 

Uso de Saldos dos Repasses Federais dos Fundos Municipais de Saúde; 

• Produção de Vídeo Curto: Orientações sobre a aplicabilidade dos recursos extraordinários 

originados na Portaria nº 1.666/2020; 

• Produção de Vídeo Curto: Tratamento Farmacológico da COVID-19; 

• Produção de Vídeo Curto: Dicas de proteção e higiene que as pessoas devem adotar como 

novos hábitos e se proteger contra a COVID-19 – participação especial do médico 

epidemiologista e professor de bioestatística, André Ricardo Ribas Freitas; 

• Produção de Vídeo Curto: Notificações de casos COVID-19; 

• Realização de 12 Atualizações da ferramenta “Simulador de casos e disponibilidade de leitos” 

(LABDEC/UFMG): alimentação da ferramenta e consolidação de relatório analítico; 

• Participação em Grupo Intersetorial com a SES e Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo (Seduc-SP) para discussão sobre “Volta às Aulas”; 

• Elaboração do Guia JUD-SUS, em parceria com o IDISA – apoio aos gestores no 

enfrentamento da Judicialização; 

• Elaboração de Nota Técnica Bipartite (Deliberação CIB nº 34/2020) sobre a aplicabilidade 

dos recursos de Emendas Parlamentares Estaduais de Enfrentamento à Pandemia da            

COVID-19; 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 35/2020 sobre a priorização dos estoques de oseltamivir 

para síndrome gripal e SRAG, no contexto da pandemia de COVID-19;  

• Elaboração da Deliberação CIB nº 45/2020 que recomenda a não utilização de 

cloroquina/hidroxicloroquina nos casos leves e moderados de COVID-19 e, em casos graves 

sob regime hospitalar, a critério médico;  
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• Elaboração da Deliberação CIB nº 66/2020 sobre critérios para ajuste financeiro entre SES, 

gestores municipais e hospitais, frente à aquisição centralizada de medicamentos do kit 

intubação pela Ata de Registro de Preços nacional e pela aquisição da SES;  

• Elaboração da Deliberação CIB nº 68/2020 sobre recomendação de não utilização de 

cloroquina/hidroxicloroquina em nenhum caso de COVID-19, facultando aos Municípios 

solicitar o fármaco distribuído pelo MS aos Estados;  

• Elaboração da Deliberação CIB nº 72/2020 sobre normas de financiamento e execução do 

CBAF para 2021, incluindo o Programa Dose Certa;  

• Elaboração de Nota Técnica da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) nº 3/2020 

sobre orientações quanto ao fluxo de programação, distribuição e monitoramento da 

utilização de cloroquina/hidroxicloroquina na COVID-19;  

• Elaboração de Nota Técnica CAF nº 4/2020 sobre monitoramento do abastecimento de 

medicamentos do kit intubação aos hospitais do Estado de São Paulo de acordo com as 

estratégias definidas pelo MS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 

CONASEMS; 

• Participação em 2 reuniões do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça; 

• Participação em 4 reuniões à distância da Comissão da Mostra COSEMS/SP – CONASEMS 

2020 e 2021; 

• Participação em 18 reuniões semanais de monitoramento com a CCD para discutir ações de 

enfrentamento à COVID-19 (parte significativa das reuniões foi realizada presencialmente); 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 30/2020 que aprova distribuição de Testes Rápidos do MS 

para Municípios da Grande São Paulo;  

• Elaboração da Deliberação CIB nº 55/2020 que aprova Orientações para os serviços de saúde 

sobre a utilização e interpretação dos Testes Rápidos para a COVID-19 e padronização das 

condutas de isolamento;   

• Elaboração da Deliberação CIB nº 71/2020 que aprova Nota Técnica sobre as Diretrizes para 

o Trabalho Integrado da Saúde e Educação para Controle da COVID-19 nas Escolas do 

Estado de São Paulo; 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 75/2020 que aprova Orientações para os serviços de saúde 

em consonância com o Guia de Vigilância Epidemiológica do MS;  
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• Elaboração da Deliberação CIB nº 37/2020 que aprova a orientação do fluxo de programação, 

distribuição e monitoramento da cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de              

COVID-19; 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 38/2020 que aprova o mapa do conjunto de hospitais e 

respectivos leitos para o enfrentamento da COVID-19, no Estado de São Paulo; 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 39/2020 que aprova a ampliação de testagem para 

diagnóstico laboratorial por meio de RT-PCR para Síndrome Gripal; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 02/2020 sobre orientações para os gestores 

municipais para enfrentamento de situações relacionadas à COVID-19; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 03/2020 - Roteiro para Elaboração de Plano de 

Contingência para a COVID-19; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 04/2020 - Orientação Simplificada para 

notificação de casos; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 05/2020 - Métodos laboratoriais para 

diagnóstico da COVID-19; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 09/2020 - Manejo Clínico de casos leves e 

moderados de COVID-19 e recomendações farmacológicas; 

• Participação no Projeto de ampliação de testagem para COVID-19 nos Municípios paulistas 

com Teste Rápido, em parceria com o Instituto Butantan. 

• Elaboração de Nota Técnica CIB: Orientações para Solicitação de Pagamento Administrativo 

de diárias de UTI COVID-19; 

• Elaboração de Nota Técnica CIB: Orientações Técnicas do Fluxo para Desabilitação de 

Leitos de UTI/SRAG/COVID-19, SVP/COVID-19 e Desativação de Leitos 

Clínicos/COVID-19; 

• Elaboração, pela Assessoria Técnica, de 2 relatórios com Análise Epidemiológica e 

disponibilidade de leitos (em 01/09 e 15/09); 

• Elaboração, pela equipe de Assessoria Técnica, de Relatório Analítico da pandemia de               

COVID-19 no Estado de São Paulo, tendo em vista o alcance de hum milhão de casos - 

Período de fevereiro a setembro de 2020 (em outubro). Conteúdo: evolução epidemiológica 

da pandemia (evolução de casos confirmados por Região de Saúde, SRAG, óbitos, taxa de 

reprodução da pandemia e taxa de ataque por profissional de saúde), informações sobre a 
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oferta assistencial de leitos de UTI e Suporte Ventilatório COVID-19 (disponibilidade de 

leitos por Região de Saúde e atuação da rede básica de saúde), evolução das fases do Plano 

São Paulo por Região de Saúde em comparação às previsões estabelecidas pelo Simulador de 

Casos e Óbitos (LABDEC/UFMG) e os aspectos da gestão orçamentária e financeira dos 

recursos extraordinários (desempenho da execução orçamentária da SES, transferências 

federais e estaduais, e aplicação municipal); 

• Colaboração na organização do Seminário “A COVID-19 na RMSP”, junto ao Observatório 

de Saúde da RMSP – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), 

ocorrido à distância em 2 de setembro de 2020; com participação da Secretária Executiva do 

COSEMS/SP como palestrante no referido Seminário;  

• Organização e participação no Curso de Regulação, em EAD, realizado em parceria com o 

núcleo de Telessaúde da UNIFESP. Oferecido para 36 técnicos das Secretarias Municipais 

de Saúde cujos Secretários são membros da Diretoria do COSEMS/SP. Esse Curso foi um 

piloto para organização de Cursos para 2021; 

• Realização, em parceria com o Instituto Articule, de projeto de organização de um Grupo de 

Governança Interinstitucional na região da Alta Sorocabana, com objetivo de reduzir as ações 

judiciais e divulgar recomendações do MP para as Secretarias Municipais de Saúde. Foram 

realizados encontros quinzenais com Promotoria Regional, Profissionais do Instituto 

Articule, Assessoria do COSEMS/SP, Secretários Municipais de Saúde da região e 

representante do DRS Presidente Prudente. Como resultado, após 3 meses de encontros, os 

Municípios da região não receberam mais nenhuma ação judicial ou recomendações do MP;  

• Realização de 3 aulas à distância, ministradas pela Assessoria Técnica, para os Cursos de 

Medicina da Santa Casa e Curso de Saúde Pública da FSP/USP sobre o processo de 

regionalização no SUS, construção de redes e regulação; 

• Participação em 2 reuniões virtuais para colaborar nos ajustes do texto do Projeto de Lei (PL) 

nº 418, do Deputado Caio França, sobre transparência na fila da saúde por meio da 

obrigatoriedade da divulgação da ordem de espera de pacientes que aguardam a realização de 

procedimentos ofertados pela Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde (CROSS) 

da SES e pelas unidades do SUS no âmbito do Estado de São Paulo; 
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• Apoio aos gestores municipais no acompanhamento e na análise da evolução do Mapa de 

Leitos COVID-19 e do Censo COVID-19, através da consolidação, divulgação e 

esclarecimentos por e-mail, telefone e mídias sociais; 

• Participação em 4 reuniões à distância do Grupo Intersetorial com a SES e Seduc-SP para 

discussão sobre “Volta às Aulas”; 

• Elaboração da Nova Edição do Guia JUD-SUS, em parceria com o IDISA para apoio aos 

gestores no enfrentamento da Judicialização; 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS sobre desabastecimento temporário do tratamento 

multibacilar (MB) adulto de hanseníase; 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS sobre solicitação de não interrupção de distribuição 

administrativa dos medicamentos para o kit intubação; 

• Elaboração de Ofício CIB para Municípios sobre formulário de manifestação de interesse em 

receber insulina análoga de ação rápida asparte para atendimento de demandas judiciais; 

• Elaboração de Deliberação CIB nº 82/2020 que aprova os Municípios que optaram por aderir 

ou não ao Programa Dose Certa em 2021; 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS sobre solicitação de uso do excedente de canetas de 

insulina asparte no atendimento de demandas judiciais, bem como providências para 

recolhimento do excedente de estoque existente no almoxarifado da SES; 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS a respeito da Portaria GM/MS nº 2.516/2020, com 

solicitação de ampliação da destinação do respectivo recurso para todo escopo de 

medicamentos do CBAF (Anexo I da RENAME), bem como execução até 2021; 

• Elaboração de Deliberação CIB nº 86/2020 sobre orientações aos Municípios para aquisição 

de medicamentos do kit intubação por meio da Ata de Registro de Preços nacional; 

• Elaboração de Deliberação CIB n° 88/2020 sobre as normas de financiamento e execução do 

CBAF e adesão ao Programa Dose Certa, em 2021; 

• Elaboração de Deliberação CIB nº 90/2020 sobre a transferência de recursos financeiros da 

Portaria GM/MS nº 2516/2020 para aquisição de medicamentos de Saúde Mental do CBAF; 

• Elaboração de Deliberação CIB nº 91/2020, referente à pactuação de manutenção dos critérios 

de dispensa do medicamento insulina análoga de ação rápida asparte no Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF); 
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• Elaboração de Deliberação CIB nº 92/2020 que trata da transferência dos medicamentos para 

tratamento de hepatite B e C do CEAF; 

• Elaboração de Manifestação do COSEMS/SP para o Fortalecimento da Política Nacional de 

Saúde Mental;  

• Participação em 3 reuniões à distância do Núcleo Estadual do MS sobre diversos temas: 

DigiSUS, instrumentos de Planejamento, entre outros; 

• Realização de Webinar sobre a Campanha de Multivacinação e Contra Poliomielite; 

• Realização de reunião à distância com os Apoiadores do COSEMS/SP para discussão de 

apoio aos Municípios sobre a realização de Testes Rápidos em grupos assintomáticos, 

distribuídos pelo Instituto Butantan; 

• Elaboração de Nota Técnica CIB: Orientações para os serviços de saúde em consonância com 

o Guia de Vigilância Epidemiológica do MS para as Síndromes Respiratórias Agudas 

(Deliberação CIB nº 75, de 15/09/2020) 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS sobre proposta de aquisição de preservativos 

masculinos, para Estados e Municípios, com recursos do incentivo financeiro DST/AIDS; 

• Participação na Semana de Estadual de Mobilização contra a Sífilis Congênita; 

• Elaboração de metodologia de cálculo para distribuição de 630.000 kits para coleta de              

RT-PCR, adquiridos pela SES para Municípios do Estado de São Paulo, em novembro; 

• Elaboração de metodologia de cálculo para distribuição de 500.000 kits para coleta de                       

RT-PCR, adquiridos pela SES para Municípios do Estado de São Paulo, em dezembro; 

• Realização de Webinar sobre Rastreamento e Monitoramento de contatos COVID-19; 

• Organização de reunião, em formato Web, com participação da Assessoria Técnica do 

Instituto Butantan para capacitação de Municípios, para elaboração de planos de testagem de 

acordo com Deliberação CIB e metodologia laboratorial para uso de Testes Rápidos em 

grupos assintomáticos, adquiridos pelo Instituto Butantan; 

• Participação em 1 reunião à distância da Sala de Situação de Arboviroses; 

• Participação em visita técnica do MS ao Estado de São Paulo para avaliação do Programa 

Estadual de Imunização; 

• Participação em Web promovida pelo MS sobre o Plano de Interrupção do Sarampo; 

mailto:cosemssp@cosemssp.org.br
http://www.cosemssp.org.br/


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 
CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 

 

  

 
 

Avenida Angélica, 2466 – 17º andar - Consolação – São Paulo/SP – CEP: 01228-200 
E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 

Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 
29 

• Participação em Web, organizada conjuntamente pelo CONASS e CONASEMS, com a 

participação do Comitê Gestor de Recursos Laboratoriais (CGLAB) e dos Laboratórios 

Centrais de Saúde Pública (LACENS), sobre ampliação de testagem. 

• Participação no Workshop da Rede de Frio (de quatro dias), promovido pelo PNI, que teve o 

objetivo de discutir temas de importância à Rede Nacional, frente ao atual cenário declarado 

de Emergência Sanitária de Importância Internacional por infecção humana do novo 

Coronavírus (2019-nCOV); 

• Elaboração de documento sobre surtos em escolas: discussão com os Municípios que 

representam o COSEMS/SP no GT Vigilância em Saúde e colaboração no documento 

enviado pela SES; 

• Participação em reunião à distância sobre método de cálculo de cobertura vacinal para Febre 

Amarela, promovida pelo PNI; 

• Participação em reunião à distância sobre retomada dos Cruzeiros de Navios. Feita 

articulação anterior com os gestores dos Municípios que recebem navios que atracam em seu 

território para participação na reunião; 

• Participação em reunião regional à distância sobre estratégias para uso da Miltefosiona, novo 

medicamento oral para o tratamento da Leishmaniose Tegumentar; 

• Realização de 1 Web sobre Encerramento da Gestão e transição de Governos com a 

participação do IDISA e consultor Técnico do CNS; 

• Realização de 1 Web sobre o uso da ferramenta Zoom (licenças concedidas pelo 

CONASEMS) e Consultório Virtual; 

• Participação da Assessoria na Web do IDISA: Saúde, Orçamento Público e cenários 2021; 

• Elaboração de Nota Técnica do COSEMS/SP nº 10: Enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus – Programação Anual de Saúde (PAS) /2020 e Plano Municipal de Saúde – 

DIGISUS; 

• Elaboração de Nota Técnica do COSEMS/SP nº 11: Transição dos governos municipais e 

encerramento da gestão; 

• Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP-IDISA: Aplicabilidade da Lei Federal                               

nº 172/2020; 
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• Elaboração de Oficio CIB ao MS: solicitações que visam o não prejuízo dos Municípios 

paulistas no exercício de 2021, uma vez que se encerram as medidas de transição do novo 

modelo de alocação orçamentária da AB; 

• Elaboração de Análise preditiva do volume de recursos que seriam recebidos pelos 

Municípios de São Paulo no exercício de 2021 na AB, tendo em vista o fim das medidas de 

transição do novo modelo de alocação orçamentária do Programa Previne Brasil; 

• Monitoramento em banco de dados do número de Casos e Óbitos disponibilizado pelo 

SEADE/SP; 

• Elaboração de Análise do Desempenho da Execução Orçamentária da CAF no exercício de 

2020; 

• Monitoramento das transferências Federais de Recursos Extraordinários para o 

Enfrentamento da pandemia da COVID-19, subsidiando os gestores municipais de saúde; 

• Monitoramento das transferências Estadual aos Municípios - regulares e extraordinárias, 

subsidiando os gestores municipais de saúde; 

• Monitoramento das publicações de Portarias Federal e Resoluções Estadual que destinam 

recursos extraordinários para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, subsidiando os 

gestores municipais de saúde; 

• Monitoramento das alterações promovidas pela Portaria nº 99/2020 nos registros das equipes 

e profissionais da APS, subsidiando os gestores municipais de saúde; 

• Monitoramento do processo de credenciamento dos Centros de Referência de Atendimento 

aos pacientes com COVID -19 habilitados pelo MS, subsidiando os gestores municipais de 

saúde; 

• Elaboração de Oficio à SES que destaca a importância da manutenção das ações da 

Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN (extinta a partir de 2021); 

• Realização de Atividades de Comunicação, no período: 

 

Twitter - 1371 seguidores  

tweets 337 

visitas 506 

novos seguidores  24 
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Instagram - 2600 seguidores  

publicações  68 

novos seguidores  149 

Facebook - 10733 seguidores  

novos seguidores  341 

curtidas 309 

publicações  140 

site - usuários média mensal 7415 

notícias 30 

acessos  37668 

novos usuários  29663 

jornal (acessos orgânicos)  

edição 204 501 

edição 205  1.205 

Youtube 3974 inscritos  

novos inscritos  844 

vídeos  8 

Revistas temáticas da Mostra 2020 (acessos orgânicos)  

revista 1 (out)* 39936 

revista 2 (out) 21945 

revista 3 (out) 11163 

revista 4 (out) 15436 

revista 5 (out) 8651 

revista 6 (out) 3401 

revista 7 (out) 11642 

revista 8 (nov) 5869 

revista 9 (nov) 1479 

revista 10 (dez) 2905 

*mês do lançamento  
 

Valor Programado: R$ 386.338,89 

mailto:cosemssp@cosemssp.org.br
http://www.cosemssp.org.br/


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 
CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 

 

  

 
 

Avenida Angélica, 2466 – 17º andar - Consolação – São Paulo/SP – CEP: 01228-200 
E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 

Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 
32 

Despesa Inferida: R$ 28.904,56 - Passagens e diárias para Oficinas, 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. 

Meta: Participação nas 12 reuniões ordinárias do Pleno do CES. Realização de 17 Oficinas com 

Conselhos Municipais de Saúde. 

Produto:  

• Participação em 14 reuniões ordinárias do Pleno do CES; 

• Participação em 10 reuniões da Comissão de Políticas de Saúde do CES; 

• Participação em 14 reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças do CES; 

• Participação em 12 reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 

• Participação em 10 reuniões da Comissão Interconselhos do CES; 

• Participação em 03 reuniões da Comissão de Vigilância em Saúde do CES; 

• Elaboração de 2 atualizações do Boletim COVID – Execução dos Recursos Estaduais; 

• Elaboração de Proposta de inserção de Metas no Plano Estadual de Saúde (PES) 20-23. 

• Elaboração de análise sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Relatório Detalhado 

do Quadrimestre Anterior (RDQA) do 3º Quadrimestre de 2019 e dos 1º e 2°Quadrimestres 

de 2020; 

• Elaboração de Recomendação, aprovada em Pleno, com diretrizes para a execução 

orçamentária dos 2º e 3º Quadrimestres de 2020; 

• Elaboração de Proposta de inserção de Ações na PAS da SES de 2021; 

• Participação em reunião do CES cuja pauta foi: Indicadores de Imunização e Coberturas 

Vacinais no Estado de São Paulo; 

• Participação no Curso de Formação dos Novos Conselheiros Estaduais de Saúde: Aula 

ministrada sobre Orçamento, Planejamento e Financiamento no SUS. 

Valor Programado: R$100.000,00 

Despesa Inferida: R$ 0,00  
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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 estaduais e federais do SUS. 

Meta: Realizar 12 reuniões ordinárias da Diretoria do COSEMS/SP. 

Produto:  

• Realização de 12 reuniões ordinárias da Diretoria. 

Valor Programado: R$ 50.000,00 

Despesa Inferida: R$ 4.479,50 - gastos gerais com a realização das reuniões (material de 

escritório e alimentação) e diárias para a Diretoria. 

 

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, nas reuniões mensais 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. 

Meta: Realizar 12 reuniões ordinárias do CRR e Atividade de Educação Permanente. 

Produto:  

• Realização de 11 reuniões ordinárias do CRR. 

Valor Programado: R$ 10.000,00 

Despesa Inferida: R$ 789,25 - 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 
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Meta: Realização de 1 Congresso Anual do COSEMS/SP. 

Produto:  

• Realização de 3 reuniões presenciais da Comissão Organizadora do Congresso.  

• Realização de 7 reuniões à distância da Comissão Organizadora do Congresso; 

• Realização de 12 reuniões à distância da Comissão de Organizadora da 17ª Mostra do                       

34ª Congresso; 

Valor Programado: R$ 1.000.000,00 

Despesa Inferida: R$ 250.115,39 - Gastos do Congresso de 2019 e 2020. 

 

 

 

Aprovado pela Diretoria do COSEMS/SP na Reunião Ordinária de 22/04/2021. 
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES – 2.022 
 

 

 

HISTÓRICO 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” - 

COSEMS/SP foi fundado em 19/03/1.988 com a finalidade de congregar todos os Secretários Municipais 

de Saúde do Estado de São Paulo, tendo como o objetivo defender os interesses dos 645 Municípios nos 

diversos fóruns de Saúde Pública, se constituindo como importante ator político no processo de construção 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo.  

 

É o representante dos gestores municipais na esfera estadual, através da participação na Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) e no Conselho Estadual de Saúde (CES). 

 

Na esfera federal, os Gestores Municipais estão representados na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

e no Conselho Nacional de Saúde (CNS) por meio do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (CONASEMS). 

 

Mais recentemente, com a publicação da Lei Federal n° 12.466 em 24 de agosto de 2.011, os COSEMS 

passaram a ser formal e legalmente reconhecidos como Associações que representam os entes municipais, 

no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde. 

 

Atualmente, a estrutura diretiva do COSEMS/SP é composta por uma Diretoria Executiva com 22 

Secretários Municipais de Saúde, eleita em Assembleia Geral Ordinária, realizada durante o Congresso da 

Associação, para um mandato de dois anos, e 63 Representantes Regionais (um para cada Região de Saúde). 

 

Os Representantes Regionais são eleitos em reunião dos Secretários Municipais de Saúde, nas suas 

respectivas regiões, e têm papel fundamental na discussão dos temas da regionalização em São Paulo e no 

fortalecimento da atuação dos Gestores Municipais nas Comissões Intergestores Regionais (CIR), 

estreitando suas relações com o COSEMS/SP e trazendo questões para a Diretoria e Assessoria sobre os 

desafios enfrentados, em nível regional, que são levados para discussão nos Grupos Técnicos (GT) Bipartite 

ou para as reuniões da CIB. 

 

Todos os Secretários Municipais de Saúde são membros natos do COSEMS/SP, concretizando sua 

participação na Associação mediante o comparecimento à Assembleia Geral Ordinária e a assinatura do 

Termo de Cessão de Crédito. 

 

O COSEMS/SP é mantido por recursos provenientes das contribuições das Prefeituras e eventualmente de 

recursos repassados pelo Ministério da Saúde (MS). O valor das Contribuições projetado para 2.022 é de 

R$ 4.373.000,00 (esta é a maior fonte de recursos deste Conselho). A estimativa da receita base do 
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Programa Anual de Atividades 2.022 considerou a projeção de recebimentos da receita de contribuições, a 

projeção de rendimentos bancários, a receita média dos últimos dois anos do Congresso Anual dos 

Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (realizado presencialmente) e as possíveis 

coparticipações financeiras do MS, atingindo o montante de R$ 5.710.000,00. 

 

O COSEMS/SP realiza, mensalmente, reunião ordinária de sua Diretoria e reunião com o Conselho de 

Representantes Regionais (CRR), para a qual são convocados os Representantes Regionais, mas são abertas 

a todos os Secretários Municipais de Saúde. Estas reuniões precedem as reuniões ordinárias da CIB, pois 

nela se discute e estabelece consenso sobre a posição do COSEMS/SP a ser levada na reunião da CIB.  

 

Para subsidiar as decisões da Diretoria, a Assessoria Técnica participa dos GT Bipartite com a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES), com discussões e encaminhamentos referentes às políticas do SUS e demandas 

dos Municípios. 

 

Organiza, ainda, um Congresso Anual dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, quando 

ocorre a Assembleia Geral Ordinária da Associação, que já é considerado um importante evento no campo 

da gestão em saúde pública em nosso Estado e no país. É nele que a cada dois anos é eleita a Diretoria do 

COSEMS/SP. 

 

Há mais de 17 anos, é realizada a publicação e distribuição do Jornal do COSEMS/SP, enviado a todos os 

Secretários Municipais de Saúde e às diversas instituições públicas e privadas relacionadas à área da saúde 

no Estado e no país. Esta distribuição passou a ser realizada por meio de mídias virtuais, podendo ser 

encontrada no site http://www.cosemssp.org.br, o que facilitou o acesso às informações pelo conjunto de 

Secretários Municipais de Saúde. 

 

No dia 21 de maio de 2.021 a Diretoria eleita no 34º Congresso do COSEMS/SP, realizado em março de 

2.021, fez uma Oficina on-line de Planejamento, que definiu um conjunto de Ações Estratégicas para o 

biênio 2.021-2.022, e as ações programadas para 2.022 foram incorporadas na presente Programação (em 

itálico no texto). 

 

 

MISSÃO 

 

• Congregar os dirigentes dos sistemas municipais de saúde e representar os Municípios nas instâncias do 

SUS; 

 

• Representar os gestores municipais de saúde nas instâncias intergestores estadual bipartite; 

 

• Apoiar o fortalecimento das CIR; 

 

• Manter intercâmbio com o COSEMS de outros Estados e Associações congêneres; 
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• Colaborar com os Municípios para se estruturarem técnica e administrativamente, visando cumprir a sua 

competência prevista na Constituição da República e na legislação específica do SUS; 

 

• Transmitir aos Municípios informações que possibilitem a obtenção de recursos técnicos e financeiros 

para o adequado funcionamento dos serviços e das ações de saúde a seu cargo; 

 

• Favorecer a participação popular na gestão municipal; 

 

• Lutar pela efetiva descentralização das ações e serviços de saúde e sua regionalização, exigindo o 

respeito à autonomia municipal; 

 

• Lutar pela municipalização efetiva dos serviços de saúde e pelo fortalecimento dos Municípios no SUS, 

apoiando as Prefeituras Municipais; 

 

• Contribuir para a participação do Poder Público Municipal nas instâncias estadual e nacional do SUS; 

 

• Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras reuniões para intercâmbio de experiências e 

aprofundamento das relações entre os Municípios. 

 

 

DIRETRIZ  

 

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, e AÇÕES  

 

➢ Objetivo I - Congregar os dirigentes dos sistemas municipais de saúde e representar os Municípios 

nas instâncias do SUS 

 

AÇÕES:  

− Manter e aperfeiçoar o funcionamento da estrutura do COSEMS/SP (disponibilizando os recursos 

de infraestrutura, humanos e insumos necessários para atuação da Assessoria, do Apoio 

Administrativo e da Assessoria de Comunicação) visando apoiar a atuação da Diretoria e dos 

Gestores Municipais nas instâncias de pactuação do SUS; 

− Realizar 03 reuniões ordinárias do Conselho Fiscal;  

− Elaborar os Instrumentos de Planejamento do COSEMS/SP: Programação Anual de Atividades, 

Relatórios Quadrimestrais e Anual de Gestão (RAG), bem como prestar contas nos prazos 

estabelecidos pela “Deliberação da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS - nº 006/2.019 

da prestação de contas dos COSEMS, referente aos recursos da contribuição de representação 

institucional”;  
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− Atualizar, desenvolver e implantar protocolos institucionais dos procedimentos operacionais e 

administrativos do COSEMS/SP; 

− Contratar serviço especializado para análise da situação da segurança das informações 

institucionais do Conselho, tendo em vista o novo marco regulatório da Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD);  

− Realizar auditoria externa anual, provendo de informações e acompanhando todo o processo 

presencial durante sua realização;  

− Acompanhar a execução dos Termos de Parceria do Conselho com as entidades: Instituto de 

Direito Sanitário Aplicado (IDISA), Instituto de Saúde (IS), Fundação Articule e Universidades 

(Universidade Federal de São Paulo /UNIFESP e Faculdade de Saúde Pública / FSP); 

− Executar, acompanhar, monitorar e prestar contas da Carta Acordo vigente com a OPAS; 

− Captar recursos financeiros públicos para desenvolvimento de novos projetos de apoio à gestão 

municipal e Congresso anual; 

− Desencadear processo legal necessário para a obtenção do Título de Utilidade Pública estadual e 

municipal de maneira que se garanta ao Conselho o reconhecimento como instituição sem fins 

lucrativos e prestadora de serviços à sociedade;   

− Revisar o modelo de contratação da Assessoria Técnica. 

 

• Custos apropriados: Honorários da Assessoria Técnica, salários dos funcionários da área 

administrativa-financeira, auditoria independente, contratos do IDISA e da Confiatta, e despesas fixas 

da sede (entre outros). 

 

• Valor Programado: R$ 2.100.000,00/ano.  

 

 

➢ Objetivo II - Representar os gestores municipais de saúde na CIB e demais instâncias estadual e 

nacional da Saúde Pública 

 

AÇÕES:  

− Pautar nas reuniões mensais da Diretoria, do CRR e da Câmara Técnica (CT) da CIB discussão e 

posicionamento em relação às demandas dos Municípios que dependem de pactuações e 

deliberações bipartite; participar das reuniões do Conselho Nacional de Representantes Estaduais 

(CONARES) do CONASEMS e Diretoria do CONASEMS para discutir temas de interesse dos 

Gestores Municipais a serem abordados na CIT;               

− Participar das 11 reuniões ordinárias da CT e da CIB, do CONARES/CONASEMS, da Diretoria do 

CONASEMS e da CIT;  

− Propor ao CONASEMS ações políticas junto ao Congresso Nacional, Mídias, Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) e Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em defesa do financiamento 

do SUS para revogação da Emenda Constitucional (EC) 95/2.016 e continuidade da vinculação 
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das Receitas para a Saúde, pautadas pelos membros do COSEMS/SP que compõem a Diretoria do 

CONASEMS e o CONARES; 

− Participar em fóruns e movimentos de defesa do SUS e do financiamento, como Pacto Nacional 

pela Vida e pela Saúde e Frente pela Vida; 

− Propor à SES a criação de GT Bipartite para discussão do Financiamento Estadual do SUS, nos 

moldes dos GT existentes, com participação da Coordenadoria de Gestão Orçamentária e 

Financeira (CGOF) e a Coordenadoria de Regiões de Saúde (CRS); 

− Divulgar e promover discussões nos espaços biparte da ferramenta de Alocação do Gasto Regional 

desenvolvido pelo IS em parceria com o COSEMS/SP; 

− Propor à SES e pactuar em CIB o aumento do Piso da Atenção Básica (PAB) Estadual para o 

exercício de 2.023; 

− Criar GT do COSEMS/SP com participação do Presidente, de Diretores e da Assessoria para 

estabelecer aproximação com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) com o 

objetivo de discutir as pautas da Saúde; 

− Propor em CIB destinação de maior aporte de recursos financeiros da SES na Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) de 2.023 para adequar a oferta de serviços dos Ambulatórios Médicos 

de Especialidades (AME) e dos Hospitais de referência regional sob gestão Estadual, de acordo 

com as necessidades regionais;   

− Propor em CIB o cofinanciamento estadual dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Serviços 

de Residências Terapêuticas (SRT) com 100% dos valores do incentivo federal para os serviços 

não habilitados, e manter 25% do valor para os CAPS já habilitados; 

− Propor em CIB a destinação de maior aporte de recursos financeiros da SES para ampliação da 

oferta assistencial da rede de oncologia da gestão estadual e apoio técnico e financeiro do MS para 

toda rede estadual;  

− Propor em CIB e articular, junto ao CONASEMS, a habilitação pelo MS dos 40 Centros 

Especializados de Reabilitação (CER) e 7 Oficinas Ortopédicas em funcionamento no Estado de 

São Paulo; 

− Reivindicar ao MS, através da CIB, a manutenção da habilitação de cerca de 2.000 leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ao valor da diária de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), 

após a pandemia, para suprir a defasagem histórica de leitos de UTI no Estado; 

− Discutir e aprovar proposta na reunião da CIB em favor do provimento de médicos para as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado de São Paulo, contemplando nos Editais as 

especificidades do Estado, e encaminhar para o MS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e CONASEMS, CNS e Comissão de Saúde da Câmara Federal; 

− Realizar ações políticas via CONASEMS, junto ao MS, pautadas pelos membros do COSEMS/SP 

que fazem parte da Diretoria do CONASEMS e do CONARES, para contemplar nos Editais 

de provimento de médico as especificidades do Estado de São Paulo.; 

− Solicitar pauta em reunião do CES para discussão sobre o Programa Previne Brasil e provimento 

de médicos e fortalecimento da Atenção Básica (AB); 
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− Pautar em CIB solicitação à CIT das seguintes medidas orçamentárias relacionadas ao Programa 

Previne Brasil com vistas à incorporação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do MS de 2.022:   

o atualização monetária dos recursos federais para AB no percentual mínimo de 12% 

o inclusão dos recursos necessários para a homologação das Equipes de Saúde da Família 

(ESF) e Equipes de Atenção Primária (EAP) em funcionamento e/ou com solicitação de 

credenciamento;  

o revisão da estruturação (composição e valores) das equipes que fazem cuidado à População 

Privada de Liberdade (PPL); 

o criação de linha de transferência per capita de, no mínimo, 30% do Componente de 

Capitação ponderada que garanta repasses mínimos e regulares para área no montante 

mínimo de R$10,00 (dez reais) por habitante ao ano, em parcelas mensais; 

− Propor à SES capacitação em psiquiatria e neurologia para equipes da AB, através do Telessaúde;   

− Propor à SES a criação de GT Bipartite com participação do Gabinete do Secretário de Saúde, da 

CRS, da Coordenadoria de Serviços de Saúde (CSS), da Coordenadoria de Gestão de Contratos de 

Serviços de Saúde (CGCSS), de Diretores e Assessores do COSEMS/SP, para construção e 

pactuação em 2.021 de critérios de contratualização e metas dos Hospitais de referência regional, 

sejam da Administração Direta, Organização Social de Saúde (OSS) e Filantrópicos, para o 

exercício de 2.022, priorizando as necessidades regionais, visando readequação dos contratos das 

OSS  e plano de trabalho dos hospitais de gestão direta, conforme necessidades apontadas nas CIR; 

− Retomar junto à SES proposta da Regulação Regional Inter hospitalar das Urgências e 

Emergências, de forma a operacionalizar as solicitações de transferências inter hospitalares e                 

pré-hospitalares de urgências e emergências para pacientes que estejam em Unidades de Saúde de 

complexidade incompatível com suas necessidades, numa determinada Região de Saúde; 

−  Pactuar com a SES a disponibilização de relatórios do Tableau com as informações da regulação 

da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) no âmbito regional; 

− Pactuar com a SES ampliação de leitos de Saúde Mental em hospitais gerais da gestão estadual; 

− Propor à SES a retomada da Comissão de Articulação das Redes da Região Metropolitana 

(CARRM) como espaço de decisão dos gestores da região metropolitana de São Paulo; 

− Desenvolver ações de aproximação com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 

para discutir demanda de informações solicitadas aos Municípios pelo TCESP, que poderia utilizar 

os Sistemas de Informação do SUS, tais como o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 

em Saúde (SIOPS), o Sistema Digital dos Instrumentos de Planejamento (DigiSUS) e outros, para 

não sobrecarregar os gestores municipais;  

− Propor à SES a reativação do Comitê de Acompanhamento do Projeto de Plano Diretor da 

Assistência Farmacêutica (AF); 
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− Propor à SES a criação de subgrupo do GT bipartite de AF para atualizar a relação de 

medicamentos do Programa Dose Certa, de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME); 

− Propor à SES a reorganização do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) 

com a pactuação de "modelos de farmácias" e definição de estrutura e financiamento para adesão 

dos Municípios, conforme suas necessidades. 

 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens, diárias para participação nas reuniões do 

CONARES e do CONASEMS. 

 

• Valor Programado: R$ 5.000,00  

 

 

➢ Objetivo III - Apoiar o fortalecimento das CIR 

 

     AÇÕES: 

− Manter o quadro de Apoiadores do COSEMS/SP atuando no apoio técnico e político aos gestores 

dos Municípios de cada uma das CIR do Estado de São Paulo;  

− Encaminhar junto aos gestores municipais temas prioritários das CIR a serem levados pelos 

Representantes Regionais nas reuniões de Diretoria, CRR e CIB, se necessário; 

− Participar, através dos Apoiadores, nas 11 reuniões ordinárias das CIR, nas 11 reuniões ordinárias 

mensais no COSEMS/SP, no Congresso Anual do COSEMS/SP e nas diferentes agendas dos 

territórios. 

 

• Custos apropriados: Pagamento dos serviços prestados pelos Apoiadores e hospedagem. 

 

• Valor programado: R$ 1.500.000,00. 

 

 

➢ Objetivo IV - Manter intercâmbio com os COSEMS de outros Estados e Associações congêneres 

 

AÇÕES: 

− 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; 

− Participar do Congresso Anual do CONASEMS: Diretoria, Assessoria e Apoiadores; 

− Formalizar parceria com a entidade responsável e representante formal da Rede Colaborativa 

CONASEMS/MS, recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS 

(PROAD), para o triênio 2.021-2.023, executando, acompanhando, monitorando e prestando 

contas do instrumento jurídico;  
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• Custos apropriados: Estande institucional, passagens, diárias para participação no Congresso 

CONASEMS e eventos da Rede Colaborativa. 

 

• Valor Programado: R$170.000,00  

 

 

➢ 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. 

 

AÇÕES: 

− Participar dos GT Bipartite analisando as políticas do SUS a partir da realidade dos Municípios e 

Regiões de Saúde, pautando estratégias técnico-políticas para os territórios municipais e regionais 

do Estado de São Paulo; 

− Participar (Assessoria e Diretoria) das 11 reuniões ordinárias dos GT Bipartite: Redes/PPI; 

Vigilância em Saúde (VS); AF; AB (bucal, população negra e indígena); Educação Permanente (EP) 

e Gestão do Trabalho; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP); Rede Cegonha/Enfrentamento da Mortalidade Materna 

e Infantil; Rede de Urgência e Emergência (RUE) / Regulação; Rede de Cuidado à Pessoa com 

Deficiência; Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e Atenção às Doenças Crônicas.  

− Participar do GT do CONASEMS sobre o Programa Previne Brasil e pautar as demandas do 

COSEMS/SP; 

− Propor Nota Técnica CIB com esclarecimentos sobre as aplicações possíveis dos recursos do PAB 

Estadual, Programa Qualis Mais e demais recursos de transferência Estadual;  

− Manter o GT Bipartite ampliado com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) com a 

participação de seus dirigentes, para continuidade de ações para enfrentamento da Covid-19 e de 

suas sequelas; 

− Realizar atividades de capacitações, EP e comunicação em parceria com a SES, caso haja 

continuidade da pandemia do Coronavírus, para as ações de vigilância, imunização e assistenciais 

a pacientes de Covid-19 e suas sequelas; 

− Realizar monitoramento das propostas de custeio de leitos de UTI COVID e Suporte Ventilatório 

Pulmonar (SVP) no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS) para apoio 

e orientação aos Municípios das propostas rejeitadas ou não inseridas no sistema, caso haja 

continuidade da pandemia do Coronavírus; 

− Criar um Fórum permanente de VS, com a participação de equipes municipais para encaminhar 

assuntos de interesse dos Municípios;  

− Pautar em CIB e cobrar da SES a aquisição de câmaras frias de vacinas a partir dos recursos já 

repassados ao fundo estadual pelo MS com esta finalidade; 

− Propor na Sala de Situação, a revisão da Deliberação CIB nº 02, publicada em 04/01/2.020, que 

aprovou critérios para repasse financeiro da SES aos Municípios, para ações de assistência em 

situações de epidemia de Dengue; 
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− Rever proposta de apoio financeiro da SES aos Municípios para controle do Aedes Aegypti, 

elaborada e apresentada pelo COSEMS/SP na CIB de dezembro de 2.019; 

− Pautar no GT Bipartite VS ações que possam promover melhorias nas coberturas vacinais das 

vacinas de rotina;   

− Participar da Sala de Situação Estadual das Arboviroses para discussão de propostas para 

enfrentamento do Chikungunya no Estado; 

− Pautar no GT Bipartite VS a organização de um processo de discussão da implantação da Política 

Nacional de Vigilância em Saúde no Estado, para que as equipes de vigilância municipais possam 

realizar suas ações em consonância com a política nacional, buscando desenvolvê-las de forma 

integrada com a AB e outras áreas da atenção. 

 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 

 

• Valor programado: R$5.000,00. 

 

 

➢ 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 

 

AÇÕES:  

− Realizar Oficinas Regionais, com a participação da Assessoria, dos Apoiadores, da Diretoria e/ou 

Convidados para 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;  

− Realizar 12 ou mais webconferências com temas relevantes do SUS, bem como reuniões virtuais 

utilizando os instrumentos de comunicação à distância com gestores municipais e coordenadores 

das diferentes áreas da gestão municipal das 63 CIR para discutir temas da AB; VS, Regulação, 

Financiamento, Saúde Mental, entre outros. Elaboração de um portal multimídia para consulta de 

links relevantes sobre o SUS e notícias, e construção de Jornal temático para os Municípios. 

Aumento em 2.022 de 10% do público-alvo. Elaborar e divulgar notas com opiniões e manifestos 

do COSEMS/SP em defesa do SUS através de seus dirigentes e Assessoria;  

− Executar dois Projetos, se aprovados, com recursos financeiros do MS, através da Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), quais sejam: a) Apoio à Rede Básica de Saúde para o Cuidado 

a Pacientes com Sintomas Prolongados e Sequelas Motoras e Respiratórias decorrentes da                  

Covid-19; b) Apoio aos Gestores e Equipes de Saúde de Municípios de Pequeno Porte para 

Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão Municipal; 

− Compor o grupo multidisciplinar de pesquisadores do Observatório Covid-19 BR, que estuda e 

analisa aspectos relacionados à pandemia de Covid-19, para articular Projetos que sejam de 

interesse dos Municípios; 
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− Participar do Projeto Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) “Enfrentamento da pandemia 

de Covid-19: produções, invenções e desafios na gestão do cuidado em rede”; 

− Prover a mídia de releases quinzenais, no mínimo, pela área de Comunicação, sobre assuntos de 

interesse deste Conselho; 

− Alimentar o site, em tempo oportuno, com informações atualizadas de temas e ações técnico 

políticas de interesses e afetas a este Conselho, pela área de Comunicação; 

− Elaborar conteúdos de apoio à gestão municipal por meio de vídeos e publicações;  

− Prover apoio aos gestores municipais para implementação e monitoramento do “Programa Saúde 

com Agente”, do MS; 

− Propor ação de EP pelos GT Bipartite (EP e AB) para o exercício de 2.022, com foco nos sistemas 

de informação do SUS da AB (relacionados ao Programa Previne Brasil), com vistas a criar uma 

ferramenta de informática que dê base à adoção de rotina de monitoramento regional dos dados 

do Programa;  

− Realizar atividades de capacitação e EP sobre AB para as equipes de gestão e das UBS, abordando 

gestão do cuidado, clínica ampliada, sistemas de informação, financiamento, através da 

Assessoria, do GT Bipartite AB e de convidados, usando prioritariamente tecnologias de educação 

à distância; 

− Apoiar o processo de pactuação na CIR dos protocolos de acesso aos serviços de oncologia tendo 

como referência o documento “Protocolo estadual de alta suspeição em Oncologia e 

diretrizes para a pactuação de Protocolo Regional de Acesso à Rede de Alta Complexidade em 

Oncologia”; 

− Executar em parceria com a SES e o MS, as ações do projeto de capacitação dos Gestores 

Municipais previstas na Portaria (PT) nº 1.812, de 22/07/2.020, em:       

o Planejamento Estratégico Situacional (PES); 

o Instrumentos de Planejamento e Gestão; 

o Rede de Atenção em Saúde com enfoque na AB; 

o Financiamento do SUS; 

o Planejamento Regional Integrado (PRI). 

− Retomar, em parceria com a SES, o processo de programação e pactuação de referências 

regionais; 

− Realizar capacitação e EP das equipes de gestão municipal para o planejamento estratégico nos 

Municípios com foco na elaboração dos Instrumentos de Planejamento do SUS: Plano Municipal 

de Saúde, Programação Anual de Saúde (PAS), RAG e o uso qualificado do DigiSUS, ferramenta 

digital disponibilizada pelo MS, com atividades prioritariamente à distância, desenvolvidas pela 

Assessoria e Apoiadores;  

− Realizar atividades de capacitação e EP para gestores, equipes de gestão e trabalhadores do SUS 

nos Municípios, prioritariamente na modalidade on-line em temas de interesse da gestão municipal, 

através da Assessoria e dos Apoiadores;  
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− Promover pactuações, por meio do GT bipartite de judicialização, que permitam estabelecer uma 

lógica de atendimento às ações judiciais de acordo com as diretrizes do SUS, bem como elaborar 

documentos técnicos que apoiem e qualifiquem os Municípios no enfrentamento da judicialização 

da Saúde; 

−  Identificar demandas dos Municípios para pautar o Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça de 

São Paulo; 

− Participar do Projeto PPSUS “Recomendações de guias de prática clínica de alta qualidade 

metodológica para o cuidado de doenças crônicas: adaptação ao contexto do SUS e disseminação 

de informação confiável”; 

− Desenvolver atividade de EP, em parceria com a SES, para o fortalecimento dos Municípios na 

qualificação da AF;   

− Laboratório de Inovação em Saúde (LIS): 

o Realizar atividades na modalidade on-line sobre o impacto da LGPD na saúde para 

gestores municipais e suas equipes;  

o Elaborar, sistematizar e divulgar documentos orientadores sobre LGPD para a gestão 

municipal; 

o Realizar atividades na modalidade on-line sobre o uso da Telemedicina no SUS e os novos 

regramentos e possibilidades interdisciplinares integradas; 

o Introduzir o eixo Inovação em Saúde Digital no Congresso 2.022 e na 18ª Mostra de 

Experiências Exitosas Municipais;   

o Dar maior publicidade às experiências inovadoras em saúde digital no SUS no âmbito da 

gestão municipal, nas mídias do COSEMS/SP;  

o Estimular adesão dos profissionais do SUS em Cursos de Informática em Saúde para 

qualificar o processo de transformação digital no SUS;  

o Realizar encontros sobre a importância da Informática em Saúde nas estratégias de Saúde 

Digital do SUS com Universidades e Institutos que promovam essa especialização.  

− Comunicação: 

o Realizar Curso de Media Training com a Diretoria para relacionamento com mídias 

externas, CIB e CIT, entre outros, através de contratação de empresa especializada;  

o Realizar pesquisas de interesse em Comunicação em Saúde através das mídias do 

COSEMS/SP; 

o Realizar Campanhas Temáticas semestrais em Defesa do SUS para mídias, redes e gestores, 

através de contratação de empresa específica para publicidade e produção de material;  

o Incluir novas ferramentas de acessibilidade nas mídias do COSEMS/SP; 

o Elaborar e divulgar o Jornal do COSEMS/SP, buscando interatividade com os leitores e 

mais interação com todas as nossas mídias;  

o Construir um manual para o uso da marca COSEMS/SP objetivando padronizar a 

Comunicação logada e proteger a marca COSEMS/SP; 
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o Dar continuidade à comunicação assertiva através das mídias do COSEMS/SP: site, 

facebook, instagram, twitter, Jornal e canal Youtube para manter ativa a permanente 

ampliação do nosso público-alvo e a referência nacional nas mídias externas.  

 

• Custos apropriados: Passagens e diárias para Oficinas, custo da Assessoria de Comunicação e 

despesas com site. 

 

• Valor programado: R$ 450.000,00. 

 

 

➢ Objetivo VII - Favorecer a participação da comunidade na saúde, incentivando o 

acompanhamento dos usuários dos serviços locais de saúde 

 

AÇÕES: 

− Participar através dos membros da Diretoria e da Assessoria nas reuniões ordinárias do CES e 

desenvolvimento de Oficinas formativas dos Conselheiros Municipais e Estadual; 

− Participar das 12 reuniões ordinárias do Pleno do CES.  

− Realização de 17 Oficinas com Conselhos Municipais de Saúde;  

− Realizar atividades, em parceria com o CES, orientação on-line e produção de materiais para 

apoiar os Gestores Municipais para a realização de Conferências Municipais, apoio à gestão 

participativa, com fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde, e outros espaços de 

participação da comunidade; 

− Realizar reuniões bimensais da Assessoria e membros do COSEMS/SP no CES com vistas a 

articular e pactuar ações do COSEMS/SP no Conselho. 

 

• Custos apropriados: Passagens e diárias 

 

• Valor Programado: R$ 10.000,00.  

 

 

➢ 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 

 

AÇÕES: 

− 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 

estaduais e federais do SUS; 

− Realizar 12 reuniões ordinárias da Diretoria do COSEMS/SP. 

 

mailto:cosemssp@cosemssp.org.br
http://www.cosemssp.org.br/


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 
CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 

 

 

 

Avenida Angélica, 2466 – 17º andar – Consolação – CEP: 01228-200 

E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br  

Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 

13 

• Custos apropriados: Deslocamentos e hospedagem para membros da Diretoria mediante solicitação 

e gastos gerais com a realização das reuniões (material de escritório e alimentação) 

 

• Valor Programado: R$ 60.000,00  

 

 

➢ 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 

 

AÇÕES:  

− 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; 

−  Realizar 11 reuniões ordinárias do CRR e Atividade de EP. 

 

• Custos apropriados: Gastos gerais com a realização das reuniões - material de escritório e 

alimentação. 

 

• Valor programado: R$10.000,00 

 

 

➢ Objetivo X - Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras reuniões para intercâmbio de 

experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios 

 

AÇÕES:  

− Conduzir o processo de planejamento e realização do Congresso Anual do COSEMS/SP; 

− Realizar o 35º Congresso Anual do COSEMS/SP e a 18ª Mostra de Experiências Exitosas dos 

Municípios, e elaborar Projeto de captação de recursos junto ao MS, através da OPAS, para 

cofinanciamento do custeio do referido Congresso. 

 

• Custos apropriados: Gastos com a realização do Congresso 

 

• Valor programado: R$ 1.400.000,00. 

 

 

Valor Total Programado para o exercício de 2.022: R$ 5.710.000,00 

 

 

 

Aprovada pela Diretoria do COSEMS/SP, em sua reunião ordinária realizada  

no dia 17 de junho de 2.021. 
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Ofício nº 0399/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Geraldo Reple Sobrinho 

Presidente do COSEMS/SP 

Avenida Angélica, nº 2.466, 17º andar - Consolação. São Paulo/SP 

CEP: 01228-200 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0051/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0051/2021 de 

01/09/2021, que dispõe sobre o exame sob a perspectiva de completude e 

conformidade da documentação encaminhada ao Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse conselho, conforme 

orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS das Prestações 

de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de 

Representação Institucional. 

Atenciosamente, 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 










