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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TERCEIRO  

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 006/2019, 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. 
 

Base de Dados: 

A. Período: setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021; 

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

C. Ações e Metas: utilizou-se a Programação Anual 2021 contabilizada segundo o registro de atividades 
institucional; 

D. Despesa inferida: Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021. 
 

 

O Terceiro Quadrimestre de 2021 do COSEMS/SP: destaques 

 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” 
– COSEMS/SP continuou, no Terceiro Quadrimestre de 2021, atuando através das ações da Diretoria nas 
discussões bipartite, relacionadas principalmente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, campanha  de 
vacinação e busca por cofinaciamento estadual para os Municípios. Foram realizadas, ainda, inúmeras ações 
da Assessoria e dos Apoiadores de apoio à Gestão Municipal também para o enfrentamento da pandemia do 
Novo Coronavírus – Covid-19, com foco na campanha de vacinação, além de capacitação e discussões 
voltadas ao processo de elaboração dos instrumentos de planejamento, especificamente relacionadas ao Plano 
Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025, e aos aspectos orçamentários e financeiros do 
planejamento municipal. 

 
Durante o período, ocorreram as reuniões ordinárias mensais da Diretoria e do Conselho de 

Representantes Regionais (CRR), que contaram com ampla participação dos Diretores e Representantes 
Regionais, de forma remota. A Assessoria manteve as reuniões semanais, assim como os Apoiadores.  

 
O COSEMS/SP pleiteou ao Ministério da Saúde (MS), através da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), os recursos do saldo remanescente do 34º Congresso do COSEMS/SP para a realização de 
dois projetos: Apoio aos gestores e equipes de saúde de Municípios de Pequeno Porte para fortalecimento da 
capacidade de planejamento e gestão municipal; e Apoio à Rede Básica de Saúde para o Cuidado a Pacientes 
com Sintomas Prolongados e Sequelas Motora e Respiratória decorrentes da Covid-19. Ambos os projetos 
foram avaliados positivamente pela OPAS e objeto de discussão com dirigentes do MS. Porém, no mês de 
dezembro, recebemos parecer do MS negando nosso pedido. 

 
As ações de Vigilância em Saúde (VS) para o controle da pandemia,  discutidas em espaços bipartite, 

estiveram voltadas notadamente para a vacinação, bem como  para os exames laboratoriais. O COSEMS/SP 
manteve a pauta da Testagem nas discussões bipartite, tanto em relação ao RT-PCR como sobre o Teste Rápido 
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de Antígeno (TR-AG), tendo a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovada uma nova Deliberação sobre 
esse tema. 

 
No quadrimestre, a vacinação contra a Covid-19 começa a demostrar seus efeitos no curso da 

pandemia. Em setembro, a tendência para o Estado de São Paulo era de queda e apenas duas regiões de saúde 
apresentavam tendência de crescimento.  

 
Mesmo com a tendência de queda de casos de Covid-19 no Estado, o COSEMS/SP manteve o 

acompanhamento da ocorrência dos casos, especialmente pelo fato da Variante de Atenção (VOC) Delta 
demonstrar já sua predominância em relação à VOC Gama, que era a predominante no Estado, até então. 

 
A fragilidade das ações de vigilância genômica, no Estado de São Paulo, eram evidentes. O 

COSEMS/SP via a necessidade deste debate tendo em vista a ocorrência das VOC e seu impacto na 
epidemiologia da pandemia. Neste sentido, o COSEMS/SP se manifestou constantemente nas reuniões 
bipartite semanais (que acompanhavam o andamento da pandemia, da Plataforma Laboratorial e da vacinação) 
sobre a necessidade de avanços na vigilância genômica e  de trabalho integrado entre o Instituto Adolfo Lutz 
(IAL) e o Instituto Butantan. Como resultado, formou-se um Grupo de Trabalho bipartite onde o IAL e o 
Instituto Butantan participaram e, na reunião da CIB de dezembro, houve pactuação da vigilância genômica 
no Estado, definindo uma única metodologia de trabalho para seleção das amostras a serem sequenciadas e o 
fluxo de comunicação com os Municípios. 

   
A detecção da  VOC Ômicron, no final de 2021,  preocupou os gestores municipais e a Assessoria do 

COSEMS/SP se debruçou para entender o impacto que essa Variante pode  causar na evolução da pandemia e  
como estão os processos de sequenciamento das Variantes.  

 
Com maior disponibilidade de TR-AG para Covid-19 sendo encaminhados pelo MS, no contexto de 

ampliação da testagem a nível nacional, o COSEMS/SP precisou provocar esta discussão na Secretaria de 
Estado de São Paulo (SES). Outro Grupo de Trabalho bipartite foi constituído para nova pactuação e nova 
deliberação CIB sobre testagem foi publicada em dezembro. 

 
A campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada em janeiro de 2021, continuou e os gestores 

municipais e trabalhadores dos postos de vacinação dos Municípios deram o melhor de si para vacinarem, em 
tempo oportuno, o maior número de munícipes, em conformidade com as orientações do Programa Nacional 
de Imunização (PNI) e do Programa Estadual de Imunização (PEI), e de acordo com os quantitativos 
distribuidos pelo MS e pela SES.  

 
Essa campanha de vacinação se caracteriza por varias dificuldades: duas doses, vários tipos de vacinas, 

intervalos diferentes entre a primeira e a segunda dose para cada vacina, dose de reforço e orientações 
diferentes entre o MS e a SES. Além disso, os gestores tem convivido com equipes dos serviços de saúde 
exaustas, depois de quase dois anos de pandemia e de uma vacinação complexa, que deve se prolongar por 
2022. 

  
Desta forma, durante o período, a campanha de vacinação seguiu e ganhou outros contornos: 

adolescentes foram contemplados; foi necessária introduzir a dose adicional, pelo fato de estudos de 
efetividade da vacina terem demostrado queda da imunidade; foi iniciado, pelos Municípios, remanejamento 
da vacina Pfizer para evitar perda de doses pelo prazo de vencimento; houve mudança na logística de envio 
das vacinas aos Municípios, que passou a ser feita mediante demanda deles. O COSEMS/SP esteve atuante 
em cada aspecto, participando de Deliberações CIB, apoiando os Municípios no remanejamento de vacinas, 
apontando para a SES a necessidade de revisão da logística de envio das vacinas aos Municípios. 
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A possibilidade de vacinar crianças se tornou concreta quando a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), em dezembro, emitiu parecer favorável à  inclusão da vacina Pfizer para crianças de 5 a 
11 anos. No entanto, o MS decidiu abrir Consulta Pública sobre o assunto. Assim, o COSEMS/SP se 
manifestou publicamente a favor da vacina em crianças e contra a Consulta Pública, uma vez que a ANVISA 
autorizou o uso da vacina e a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI Covid-
19) unanimemente concordou com a inclusão da vacina na campanha de vacinação para o controle da 
pandemia. 

 
A ANVISA, órgão regulatório do Brasil, tem demonstrado exercer um trabalho sério, competente e 

transparente durante mais de 20 anos, e entendemos que o MS deve buscar adquirir as vacinas, para que as 
crianças possam ser vacinadas no menor tempo possível.  

 
No que se refere às questões da VS, finalizamos o ano com a preocupação da entrada e disseminação 

da VOC Ômicron, principalmente nos Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, que começaram a 
enfrentar o  aumento expressivo de casos de doença respiratória. Pesquisadores de uma Universidade do Estado 
e Laboratórios Privados identificaram o vírus da Influenza, pela cepa Darwin, como o agente etiológico de 
vários casos. Ressalte-se que essa cepa não é contemplada na vacina de 2021. Essa situação epidemiológica 
exige grande atenção e adequada vigilância epidemiológica e laboratorial por parte dos Municípios, além do 
manejo clínico dos casos. Isto porque faz-se necessário identificar qual o vírus responsável pelos casos (se 
Influenza ou SARS-CoV-2, ou ambos circulando concomitantemente) e ainda que se possa identificar com 
agilidade a ocorrência da VOC Ômicron. 

 
O COSEMS/SP solicitou à SES que fizesse uma Nota de Alerta a respeito do aumento de casos de 

doença respiratória com orientações aos Municípios e enviou Ofício com sugestões de encaminhamentos. Com 
cerca de dez dias de aumento de casos, notícias desse aumento pela imprensa, unidades de emergência lotadas 
e aumento de hospitalizações, nenhuma orientação foi emitida pela Coordenadoria de Controle de Doenças 
(CCD) da SES.   

 
Assim, as gestões municipais, no ultimo quadrimestre de 2021, continuaram sendo fortemente 

marcadas pelas ações de enfrentamento da pandemia, pela campanha de vacinação contra a Covid-19, por 
inciativas de retomada ainda lenta das atividades de rotina na Atenção Básica (AB) e em outros pontos da Rede 
de Atenção à Saúde (RAS).   

 
            Nas reuniões do Grupo Técnico (GT) VS foram discutidas e pactuadas diretrizes para a vacinação 
antirrábica de cães e gatos, com a decisão de que a vacinação deve ser incorporada na rotina dos Municípios, 
sendo aprovada, em reunião da  CIB, a suspensão de campanhas de vacinação antirrábica. 
  

O COSEMS/SP intensificou seu trabalho em relação às Arboviroses, mediante a preocupação de 
ocorrência de epidemia de Chikungunya, com previsão para o início de 2022. Teve participação ativa na Sala 
de Situação Estadual de Arboviroses tendo protagonismo em desencadear a elaboração bipartite de um 
Protocolo de Assistência, o qual foi publicado em dezembro. O COSEMS/SP também elaborou e apresentou, 
à CIB, proposta de cofinanciamento da SES para ações de controle das Arboviroses nos Municípios, além da 
participação no preparo e na moderação nas Webs Conferências para sensibilização em detecção de casos de 
Chikungunya. 

 
Entre outros  assuntos, objetos de pauta nas reuniões do GT VS, destacaram-se ainda:  

• Campanha de Seguimento de Sarampo, com pactuação de sua antecipação em 2022. 
• Critérios para identificar Municípios a serem contemplados com equipamentos de rede de frio 

pelos recursos repassados pelo MS. 
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• O tema Covid-19 foi pauta em todas as reuniões no período, em especial as questões referentes 
à vacinação, à vigilância genômica e à performance da plataforma laboratorial estadual de                
RT-PCR. 
 

Teve continuidade as discussões bipartite sobre Dengue e Chikungunya e propostas para o seu 
enfrentamento no próximo período sazonal,  ações para o controle do vetor e elaboração de protocolo para 
manejo clínico de Chikungunya.  

 
A proposta de cofinanciamento da SES aos Municípios para controle do vetor Aedes Aegypti, 

elaborada pelo COSEMS/SP, se apoia em duas linhas de transferência, uma fixa e outra variável. O parâmetro 
fundamenta-se na quantidade de imóveis, obras, praças, terrenos baldios, pontos estratégicos e imóveis 
especiais existentes em cada Município, considerando serem estes os objetos de atuação e, portanto, as 
variáveis determinantes para o controle do vetor e diferencial de custo. A base de dados para obtenção desta 
informação é o sistema SISAWEB, gerido pela Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), que 
reúne o registro das informações coletadas pelos Municípios nas atividades relacionadas ao controle de vetores. 

 
Os repasses seriam quadrimestrais. No caso do Pixo Fixo, a proposta pleiteou o valor de R$ 2,00 (dois 

reais) multiplicado pelo parâmetro ao ano, sendo repassado ao conjunto de Municípios do Estado de São Paulo, 
em parcelas quadrimestrais, no mês subsequente ao fechamento do quadrimestre. Para o repasse variável a 
proposta pleiteou R$ 1,00 (um real) multiplicado pelo parâmetro ao ano, sendo elegíveis para o recebimento 
do Piso Variável para Arboviroses Urbanas os Municípios que realizarem todos os Levantamentos do Índice 
Rápido do Aedes Aegypti (LIRA), durante todo o exercício, de acordo com o Programa Estadual. O valor 
projetado pela proposta do COSEMS/SP, para o exercício de 2022, foi de 31,5 milhões, bem abaixo do gasto 
do exercício de 2016 – exercício em que houve cofinanciamento, através do Programa “Todos Juntos contra o 
Aedes Aegypti”, que somou 36,7 milhões de reais transferidos no exercício. Depois de 2016, o 
cofinanciamento estadual para o combate das arboviroses foi cada vez menor, até que foi extinto  em 2019. 

 
O Piso Fixo para Arboviroses Urbanas é destinado ao conjunto de Municipios paulistas para o custeio 

das ações planejadas no exercício, segundo as características de cada Município no bojo dos instrumentos de 
planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) municipal. Assim, a proposta de cofinanciamento fixo 
fundamenta-se na necessidade de dar sustentabilidade às ações de saúde relacionadas ao controle e prevenção 
das arboviroses urbanas, especialmente no que tange ao controle do vetor. O Piso Variável para Arboviroses 
Urbanas é destinado aos Municípios em que as informações do LIRA indiquem maior infestação do Aedes 
Aegypti (Risco e Alerta). Desta maneira, os recursos repassados pela SES seriam para apoiar financeiramente 
o custeio de ações adicionais contidas no Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento às Arboviroses 
Urbanas. Os Municípios se tornam elegíveis para o recebimento do Piso Variável para Arboviroses Urbanas 
caso realizem o LIRA de maneira regular e periódica (conforme o pactuado no Programa Estadual de Controle 
das Arboviroses).  

 
Assim, a proposta de cofinanciamento composta por Piso Fixo e Piso Variável para Arboviroses 

Urbanas, elaborada pelo COSEMS/SP, está fundamentada na sustentabilidade das atividades, uma vez que 
garante ações preventivas e de controle do vetor em todos os períodos no ano, incluindo o intersazonal, bem 
como intensificação das ações de saúde para enfrentamento de situações de Risco e Alerta e transmissão. 
Ainda, promove incentivo à realização regular do LIRA (Piso Variável). Ademais, é importante destacar que 
a escolha do mês de outubro para a primeira  transferência do Piso Variável às Arboviroses Urbanas se baseou 
no objetivo de cofinanciar ações nos meses que antecedem o período de maior infestação do vetor, sendo o 
início do último trimestre o período ideal para o adensamento das ações preventivas. 

 
A SES, apesar de expressar sua posição favorável ao mérito do pleito, na última reunião da CIB de 

2021, não deu encaminhamento concreto à questão, ate o final do quadrimestre. Há que se destacar a intensa 
e extensa discussão sobre a proposta de cofinanciamento estadual para o combate às Arboviroses, em diversas 
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reuniões do GT bipartite, da Sala de Situação, da  Camara Técnica (CT) e da CIB. A SES, inclusive, solicitou 
alterações na proposta, incorporadas pelo COSEMS/SP ao pleito original (apesar de não expressarem os 
parâmetros ideiais para este tipo de financiamento). Porém, na última reunião ordinária da CIB, em dezembro 
de 2021, a SES apresentou planejamento de uma única ação pontual na Região de Saúde da Baixada Santista, 
demonstrando valores gastos com a atuação das suas equipes próprias, mas sem nenhuma proposta de 
cofinanciamento estadual. Na reunião da CIB de dezembro, a posição do COSEMS/SP foi de manter o pleito 
de  cofinanciamento estadual que possibilitasse uma melhor estratégia de enfrentamento às Arboviroses. 

 
A Sala de Situação Estadual  de Arboviroses vem funcionando com reuniões quinzenais e participação 

de representantes da SES (CCD, Centro de Vigilância Epidemiológica - CVE, IAL, SUCEN e AB) e do 
COSEMS/SP. Foram discutidas propostas para melhorar a qualidade da vigilância laboratorial (monitoramento 
viral),  monitoramento do risco por meio da análise de conglomerados de casos prováveis de Dengue para ação 
regional, ações para o controle do vetor, elaboração de protocolo para manejo clínico de Chikungunya e 
atividades de capacitação para equipes municipais. 

 
No que se refere ao Grupo Condutor (GC) de Doenças Crônicas (DC), no período houve continuidade 

da realização das Oficinas Regionais para elaboração dos Planos Regionais de Atenção Oncológica, com 
apresentação de subsídios técnicos e normativos aos gestores municipais e regionais. 

  
No período, o COSEMS/SP se manteve  monitorando a abertura de novos leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) Covid-19 adulto e infantil, Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (SVP) e leitos de 
enfermaria clínica, nos hospitais  e pronto socorros,  para atendimento dos casos suspeitos de Covid-19. 

  
Até o mês de dezembro de 2021, foram enviadas 21 remessas do Mapa de Leitos Covid-19 ao MS para 

compor e atualizar o Plano de Contingência Estadual. A insuficiência de leitos de UTI adulto no Brasil e no 
Estado de São Paulo é uma condição histórica. Com a pandemia de Covid-19, o Estado de São Paulo chegou 
a ampliar em 250% a oferta de leitos de UTI adulto destinados à Covid-19, sendo aproximadamente 65% nos 
hospitais de gestão municipal. 

 
Com o arrefecimento da pandemia, esses leitos estão sendo desativados gradativamente. No entanto, 

é importante que uma parte desses leitos permaneça ativa para permitir o atendimento de outras patologias no 
momento pós pandemia. 

 
Para estimar a necessidade desses leitos, foi realizado um estudo com base na metodologia proposta 

pela Portaria  nº 1632/2015. 
 
Essa Portaria distingue a necessidade de leitos para cada especialidade, separando as internações nas 

enfermarias e nas UTIs, considerando para cada tipo de leito o número de internações anuais esperado de 
acordo com a população de referência, o fator de ajuste para uma taxa de recusa aceitável, o tempo médio de 
permanência e a taxa de ocupação hospitalar. A partir dessas variáveis, a Portaria  apresenta alguns Cenários 
para elaboração da necessidade de leitos. Para o cálculo da estimativa, aqui apresentada, foi utilizado o Cenário 
3. 

  
Esse Cenário aponta para uma necessidade estimada de 7.000 leitos de UTI adulto para toda a 

população do Estado (usuário de serviços SUS e não SUS). No entanto, sabemos que a distribuição da oferta 
de leitos SUS e não SUS no Estado não se dá de forma equitativa. Ao realizarmos um ajuste considerando o 
percentual de população usuária de planos de saúde, conforme dados da Agência Nacional de Saúde (ANS), e  
a oferta de leitos SUS e não SUS no Estado, chegamos a uma necessidade de aproximadamente 5.200 leitos 
de UTI adulto SUS. Considerando que, de acordo com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) de dezembro de 2019 (antes da pandemia), o Estado dispunha de 3.600 leitos de UTI adulto 
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SUS, chegamos a uma estimativa de necessidade de 1.600 leitos que deveriam permanecer ativos após a 
pandemia para suprir as necessidades da população SUS do Estado. 

 
Em parceria com a SES, esse estudo foi desagregado por região e macrorregião de saúde, e realizado 

um levantamento da oferta possível em cada região. 
 
Com base nesses estudos e nessas informações levantadas junto aos gestores, foi enviado ao MS um 

pleito para o custeio de 1.646 leitos de UTI adulto SUS, a serem ampliados na Rede de Urgência e Emergência 
(RUE) do Estado. 

 
No que se refere às ações relacionadas à Assistência Farmacêutica (AF), houve a compra internacional 

centralizada do kit intubação realizada pela SES, com esforços em conjunto com o COSEMS/SP na orientação 
aos gestores municipais, com adesão de 270 serviços em 175 Municípios. Nesse 3º quadrimestre de 2021, 
houve o ressarcimento de recursos municipais do teto de Média e Alta Complexidade (MAC) para a SES, em 
conformidade com o que foi repassado para cada Município. 

 
O desabastecimento de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF) continuou, neste quadrimestre, em especial dos itens de compra da União. Persistiu o problema do 
abastecimento das insulinas análogas de ação rápida, com  graves transtornos para os usuários e gestores. 
Também alguns produtos oncológicos, de compra centralizada pelo MS, estiveram em falta durante vários 
períodos. 

 
Quanto ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), o avanço esteve relacionado à 

atualização parcial do elenco de medicamentos do Programa Dose Certa. 
  
Outro ponto importante está relacionado ao CEAF. A SES/SP apresentou um projeto sobre a entrega 

dos medicamentos em domicílio para todos os usuários (“Programa Remédio em Casa”) e o COSEMS/SP 
solicitou uma readequação da proposta para contemplar a informatização do processo logístico, porém com a 
entrega direta nas farmácias municipais, a partir de uma contrapartida financeira. Até o final do quadrimestre, 
não obtivemos resposta do pleito do COSEMS/SP. 

 
No que se refere à temática da Judicialização na Saúde, é importante destacar que o número de 

representantes de Municípios no GT bipartite Judicialização foi ampliado, o que possibilitou o trabalho de um 
grupo forte e capaz de discutir estratégias de enfrentamento dos problemas vividos pelos Municípios. A pauta 
de discussões, junto aos representantes da SES, foi marcada pela recusa da SES em assumir as ações solidárias 
nos casos de judicialização para dispensação do CEAF, que é obrigação dos governos estaduais. Assim, o 
quadrimestre foi pautado em discussões, junto à SES, para avançar numa pactuação entre SES e Municípios 
para assumirem demandas solidárias de medicamentos incorporados no SUS, de acordo com as 
responsabilidades interfederativas definidas. O assunto ainda não se esgotou, mas continua em pauta uma vez 
que existe um impacto negativo considerável nos recursos financeiros municipais. 

 
Em relação à articulação do COSEMS/SP junto ao Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado 

de  São Paulo (TJ/SP), houve um avanço na execução de projeto para conciliação pré processual de demandas 
por medicamentos, de modo que os entes federal, estadual e municipal venham a assumir as suas 
responsabilidades. A perspectiva é que essa estratégia  diminua as ações judiciais e, que, ao longo do tempo, 
seja possível incluir a conciliação pré processual de outras tecnologias e procedimentos em saúde. 

 
No que se refere à conjuntura de financiamento, destacou-se, na discussão no ambito federal, a 

significativa e impactante diminuição das transferências extraordinárias aos entes subnacionais relacionadas 
ao enfrentamento da Covid-19 no exercício de 2021, a prorrogação do financiamento dos Centros  de   
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Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, o atraso no repasse dos recursos de cofinanciamento das 
internações em leito clínico Covid-19 e as alterações nos parâmetros do Programa Previne Brasil. 

 
Cabe destacar que o COSEMS/SP, em atendimento às demandas municipais referentes à grande 

procura nas redes de saúde por cuidados relacionados às sequelas e aos sintomas prolongados pós Covid-19, 
oficializou ao CONASEMS, e, posteriormente, encaminhou, ao MS, pleito de criação de Centro de 
Atendimento e Reabilitação Pós-Covid-19, financiado nos mesmos moldes do Centro de Atendimento para 
Enfrentamento à  Covid-19. No entanto, a solicitação até o momento não logrou êxito, tendo o MS negado o 
pleito através de Oficio à CIB. 

   
A prorrogação do financiamento relacionado aos Centros de Atendimento para o Enfrentamento à  

Covid-19 foi alvo de grandes discussões e preocupações entre os gestores. Isto porque, o cofinanciamento 
federal aos referidos Centros foi criado em julho de 2020 (Portarias nºs 1.444 e 1.445), com um espaço de 
tempo bastante reduzido para solicitação de credenciamento - em meados de agosto de 2020 o sistema E-gestor 
AB já fechou para solicitações de credenciamento - e foi sendo prorrogado de três em três meses (sempre com 
atraso), exclusivamente para os Centros com credenciamento homologado que estivessem com todos os 
requisitos mínimos devidamente registrados no CNES. Muitos Municípios manifestaram o pleito de haver 
novamente possibilidade de solicitação de credenciamento de novos Centros, mas isto não ocorreu: em agosto 
o sistema fechou para a inserção dos pleitos e não abriu novamente, desde então. 

 
Somente em 2021, tendo em vista o pleito dos gestores municipais de todo o  país, através da Portaria  

nº 650/2021 (que estendeu o cofinanciamento por mais 3 competências – de abril a junho), o cofinanciamento 
federal passou a beneficiar os Municípios que solicitaram credenciamento e  estavam com o registro adequado 
aos requisitos mínimos no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), mas 
aguardavam homologação do pleito pelo MS (estavam na fila). Em 18 de agosto, foi publicada a Portaria                      
nº 2.010 que estendeu, mais uma vez, o cofinanciamento aos Centros (inclusive os Centros que aguardavam 
homologação e que foram beneficados pela Portaria nº 650/2021) por mais três competências (de julho a 
setembro). Em 28 de dezembro de 2021, foi publicada a Portaria  nº 3.978/2021 que credenciou 189 Centros 
de Atendimento para recebimento dos valores da competência de outubro de 2021. 

 
Até a finalização do exercício de 2021, o cofinanciamento dos Centros não contemplou as 

competências de novembro e dezembro/2021. Houve compromisso de realizar as transferências do último 
trimestre do ano, ainda em 2021, conforme informado nas discussões do Grupo de Trabalho AB do 
CONASEMS (a partir de discussão com o MS) e divulgado em reunião da Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT). É imperioso destacar que, durante todo o período (2020 e 2021), o financiamento dos Centros de 
Atendimento para o Enfrentamento  à Covid-19 foi bastante instável, moroso e atrasado em relação ao custo 
de sua operação, o que prejudicou a execução orçamentária dos Fundos Municipais de Saúde e, principalmente, 
a capacidade de planejamento dos Municípios e Regiões de Saúde. 

  
Ainda neste quadrimestre, houve a publicação de Portarias que viabilizaram o pagamento (que estava 

em atraso) das internações em Clinica Médica com registro dos procedimentos de tratamento de infecção pelo 
Coronavirus. A Portaria que inaugura esse pagamento é a nº 2.237/2021, publicada em setembro, que autorizou 
as transferências relacionadas ao faturamento de janeiro a junho do respectivo exercício. Na sequência, foram 
publicadas as Portarias nºs 2.827 e 2.999 que estenderam o pagamento para o faturamento realizado até a 
competência de setembro/2021. Até o término do qudrimestre, não houve publicação de nova Portaria  que 
viabilizasse os pagamentos das competências subsequentes. 

 
A transferência tardia dos recursos ensejou um grande número de dúvidas dos gestores municipais 

quanto à aplicação dos recursos e dificultou a execução orçamentária. Isto porque, na grande parte das vezes, 
estas internações foram realizadas por rede contratualizada, cuja  dinâmica de pagamentos da relação contratual 
impôs aos Municípios que realizassem os pagamentos com seus recursos próprios em tempo oportuno. Assim, 
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quando o recurso foi transferido, houve grande pressão dos prestadores  nas regiões de saúde para garantir 
mais este recurso, tendo em vista a finalidade textual expressa pela Portaria. O COSEMS/SP elaborou a Nota 
Técnica nº 20/2021 acerca da questão, objetivando orientar gestores e equipes técnicas sobre a aplicação desses 
recursos. O fato é que, dado o atraso nos repasses destes recursos, os Municípios tiveram de arcar com o 
pagamento destas internações em tempo oportuno, com seus parcos recursos próprios comprometidos com 
outras despesas, e, na chegada dos recursos, sofreram pressão dos prestadores e dificuldades para aplicação 
dos recursos, uma vez que o gasto com recurso próprio não pode ser “compensado” pela chegada tardia dos 
recursos federais vinculados.  

  
No que se refere à AB, permaneceu a apreensão, por parte dos Municípios paulistas e GT bipartite AB, 

com o risco de diminuição de recursos do Programa Previne Brasil relacionado à extinção das medidas que 
atenuavam as possíveis perdas financeiras na transição. Isto porque, pela primeira vez, no Programa Previne 
Brasil, o componente de Capitação Ponderada será pautado de fato na quantidade de cadastros válidos. Ainda 
houve outras alterações no componente, mas que de fato não tem potencial para dirimir eventuais prejuízos 
financeiros.  

 
As alterações publicadas pela Portaria nº 2.396/2021 prorrogaram o parâmetro de transferência do 

Componente de Pagamento por Desempenho e recebimento do incentivo financeiro com base em critério 
populacional até a competência de dezembro de 2021. Desta forma, todos os Municípios permaneceram 
recebendo as transferências do Componente de Pagamento por Desempenho como se tivessem atingido 100% 
da meta para o Indicador Sintético Final (ISF), sendo valorados nos mesmos montantes publicados pela 
Portaria nº 2.713/2020 e permaneceram recebendo R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) por 
habitante ao ano, em parcelas mensais.  

 
No entanto, as alterações mais significativas ocorreram no Componente de Capitação Ponderada, 

instituídas pela Portaria nº 2.254/2021. Isto porque, a partir da competência de agosto de 2021, o parâmetro de 
transferência do componente deixa de ser a Meta Potencial de Cadastro (parâmetro vigente desde a 
implementação do Programa em janeiro de 2020), passando a ser o quantitativo de cadastros válidos de cada 
Município. A Portaria nº 2.2254/2021 ainda traz outras alterações importantes:  

• Manutenção da Meta Potencial de cadastro não limitada pela população registrada nas 
estimativas do Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

• Instituição de um per capita anual de R$ 10,00 (dez reais), a partir da vigência de 2022; 

• Inclusão das Equipes de Consultório de Rua (eCR), Equipes de Saúde da Família (eSF) 
Ribeirinhas e Equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) como equipes que podem ter seus 
cadastros computados para o Componente de Capitação Ponderada. No entanto, apenas os 
cadastros da eAPP e eCR terão atribuição automática do peso referente a vulnerabilidade 
socioeconômica a todos os cadastros;  

• Contabilização dos cadastros excedentes das Equipes de Atenção Primária (eAP) e Equipes 
da Estratégia Saude da Família (eESF) dos Municípios com o total da população cadastrada 
superior ao quantitativo potencial de cadastro e que atingirem nota igual ou superior a 7 (sete) 
no ISF; 

• Transferência de valor adicional ao Componente de Capitação Ponderada aos Municípios que 
não alcançarem o quantitativo potencial de cadastro. Este valor adicional será calculado a 
partir da diferença entre o volume de cadastros efetivos e a meta potencial (ponderado apenas 
pelo peso da classificação geográfica) e variará de acordo com a proporção de Municípios que 
atingiram o quantitativo potencial de cadastro da respectiva tipologia de classificação 
geográfica do IBGE, de maneira que o respectivo valor adicional cubra de 10% a 50% da 
diferença entre a meta potencial e o cadastro efetivo; 
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• Ampliação da ponderação da classificação geográfica dos Municípios intermediário e rural 
adjacente de 1,45 para 1,45455; 

• Registro da metodologia de comparação entre os valores do Programa Previne Brasil e os 
valores recebidos pelos Municípios em 2019. A metodologia de cálculo publicada ratifica a 
metodologia utilizada para classificação dos Municípios em dois grupos de recebimentos no 
exercício de 2020, mantendo os parâmetros para a projeção que tendenciam o resultado para 
um suposto superávit em relação aos recebimentos da competência de 2019, inclusive 
desconsiderando a inflação dos períodos. 
 

Desta forma, considerando a importância das alterações do Componente de Capitação Ponderada, dada 
sua representatividade proporcional no volume de recursos do Programa, em especial o fim do parâmetro de 
recebimentos pautado na Meta Potencial de Cadastro, com recebimentos pautados no volume de cadastros 
efetivos, ampliou-se a possibilidade de perdas financeiras para o conjunto de Municípios que ainda não 
atingiram a meta potencial de cadastros. Esta diminuição nos repasses, já pode ser observada a partir da 
competência de setembro (primeira competência da vigência dos novos parâmetros), em que o conjunto de 
Municípios paulistas recebeu na Capitação Ponderada um volume de recursos aproximadamente 6% menor do 
que na competência de agosto 2021. Esta diminuição impacta fortemente nas redes de saúde que já sofrem 
com a sobrecarga dos Municípios no custeio de suas redes. 

 
Tamanha preocupação dos gestores paulistas com os novos parâmetros de financiamento da AB, 

somada à queda na arrecadação própria e ao intenso trabalho no processo de vacinação e em estratégias para 
o cuidado de sequelas e sintomas prolongados da Covid-19 que a rede básica de saúde vem desenvolvendo, 
motivou o COSEMS/SP a enviar Oficio ao CONASEMS com 7 propostas, relacionadas às alterações 
necessárias no Programa Previne Brasil, que objetivam reduzir o impacto sobre os valores transferidos. Esta 
relação de propostas foi também apresentada durante a Oficina do Previne Brasil, promovida pelo MS em São 
Paulo (na modalidade presencial, tal como exigência do próprio MS,) no dia 06/12/2021. Abaixo, seguem as 
propostas: 

1. Definir um valor per capita anual para AB, conforme estimativa populacional mais recente do 
IBGE, de no mínimo R$ 10,00 (dez reais) para o exercício de 2022; 

2. Formalizar, via Portaria, a validação dos cadastros das eSF, eAP, eAPP e outras para o 
componente de Capitação Ponderada após, no máximo, três competências da solicitação de 
credenciamento, caso as equipes já estejam em funcionamento e com correto registro no 
CNES; 

3. Criar peso de 1,2 para o conjunto de Municípios Urbanos na metodologia de cálculo do 
componente Capitação Ponderada; 

4. Incluir, na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), médicos pediatras e ginecologistas 
na composição mínima das eAP; 

5. Aprovar, na CIT, os parâmetros de pagamento do Componente de Pagamento por 
Desempenho, após discussão em tempo oportuno com o CONASEMS da revisão da ficha de 
qualificação dos indicadores, mantendo até o término da revisão o pagamento com base em 
100% do atingimento do ISF;  

6. Programa Médicos pelo Brasil: garantir que a ponderação dos parâmetros para incrementar a 
prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade 
(mesmos parâmetros do Programa Previne Brasil) seja construída de forma a contemplar a 
quantidade de vagas do Estado de  São Paulo, outrora garantidas pelo Programa Mais Médicos 
(PMM). Os Municípios dos perfis 1, 2 e 3 não foram beneficiados pela publicação dos últimos 
Editais (nºs 08 e 09) do PMM; 
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7. Adaptar a metodologia de cálculo que estabelece a comparação dos valores recebidos em 2019 
e os valores projetados a partir da implementação do Programa Previne Brasil, para que não 
haja prejuízo real em relação ao exercício de 2019. Para tanto, sugerimos os seguintes pontos:  

a) Reduzir o parâmetro projetado do quantitativo de cadastros para 70% da meta potencial 
de cadastro; 

b) Excluir os valores relacionados ao ajuste do piso salarial da categoria dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) da metodologia de cálculo;  

c) Aplicar o índice de inflação para correção monetária dos valores recebidos pelos 
Municípios em 2019 – base da metodologia de cálculo comparativa determinada pela 
Portaria.  

 
Na referida Oficina do Programa Previne Brasil, realizada pelo MS com o Estado de São Paulo, as 

propostas apresentadas pelo COSEMS/SP não foram debatidas. 
 
Por outro lado, as solicitações que foram encaminhadas ao CONASEMS para que as propostas do 

COSEMS/SP fossem discutidas na CIT, não foram atendidas. 
 
No âmbito Estadual, na conjuntura de financiamento destacou-se a discussão nas reuniões da Diretoria, 

do CRR e da CIB, sobre a  solicitação de atualização monetaria do Piso de Atenção Básica (PAB) Estadual 
para o próximo exercício; complementação do repasse de recursos para apoio aos Municípios à campanha de 
vacinação; recursos para prevenção das arboviroses e cofinanciamento estadual para o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU). 

 
Tal como programado no Planejamento Estratégico da Diretoria do COSEMS/SP,  para o biênio 

2021/2022, o COSEMS/SP colocou na pauta da CIB, das reuniões de setembro, outubro, novembro e 
dezembro, o pleito de atualização do PAB Estadual, com a proposta de passar do valor atual de R$ 4,00 (quatro 
reais) per capita para R$ 6,00 (seis reais) per capita. Mas,  na última reunião da CIB de 2021, a SES informou 
que não atenderia a solicitação do COSEMS/SP. 

 
Todos os pleitos do COSEMS/SP de cofinanciamento estadual  para os Municípios foram recusados 

pela SES nas discussões em reuniões da CIB,  ocorridas no 3º quadrimestre, que mais uma vez deixa de cumprir 
uma de suas atribuições que é cofinanciar o SUS nos Municípios.    

 
No período, a Comissão da Coordenação Estadual (CCE) do PMM no Estado de São Paulo, com 

participação do COSEMS/SP, da Coordenação da AB da SES, Instituições Supervisoras de Ensino, 
Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS), representantes das referências regionalizadas do 
PMM do MS e as referências descentralizadas do Ministério da Educação (MEC) para o Estado de São Paulo, 
desenvolveram as atividades no monitoramento do provimento dos profissionais médicos das vagas 
desocupadas e ocupadas e a escolha e apresentação dos referidos profissionais nos Municípios. Em setembro, 
a CIB encaminou Oficio ao MS solicitando a publicação de novos Editais de reposição de profissionais do 
PMM, incluindo todos os perfis de Municípios, especialmente o Pefil 3. 

 
A CCE/SP, no período, realizou três Encontros referentes ao PMM. O primeiro Encontro teve como 

objetivo acolher, informar e orientar os novos gestores de Municípios aderidos ao PMM. O dois últimos 
Encontros foram dirigidos a profissionais médicos – PMM – 23º ciclo: um para discussão do Cuidado Integral 
na AB e outro para orientações administrativas e atividades de ensino.   
 

Ainda no que se refere ao PMM, houve atualização, no site do COSEMS/SP, do Documento Perguntas 
e Respostas do PMM, com o intuito de apoiar os gestores municipais disponibilizando orientações sobre a 
validação, homologação e regras gerais do PMM. 
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Imperioso destacar que a previsão de diminuição de vagas para a Unidade Federativa de São Paulo na 
comparação do PMM  com as propostas do Programa Médicos pelo Brasil, se consolidou com a publicação 
das Portarias  nºs 3.352 e 3.353 em dezembro de 2021. Isto porque, a partir da definição de metodologia de 
priorização dos Municípios e dimensionamento de vagas, o Estado de São Paulo perde 228 vagas (a maior 
parte em Municípios urbanos e do Perfil nº 03 do PMM), apesar de ampliar em 151 o número de Municípios 
elegiveis na comparação dos dois Programas. Ou seja, caso a comparação seja feita Município a Município, 
dado o número menor de vagas dividido por um número maior de Municípios, o impacto da perda por 
Município é maior. Esta perda também foi apresentada na Oficina sobre o Programa Previne Brasil, em 
dezembro de 2021. 

 
No período, o COSEMS/SP desenvolveu, em parceria com a SES, discussão sobre as novas orientações 

da Portaria relacionada à População Privada de Liberdade (PPL). Com a publicação da Portaria nº 2.298, em 
setembro de 2021, estabeleceu-se uma nova forma de organização/composição das eAPP para as equipes 
credenciadas. No Estado de São Paulo, a Portaria nº 1.497, de 05/07/2021, havia credenciado 99 equipes em 
60 Municípios que estão sob a Gestão Estadual.  

 
A  Portaria nº 2.298/2021 determinou um prazo de até 150 dias para que os entes da federação com 

equipes credenciadas solicitassem a transição das equipes dos formatos antigos (eAPP tipos I, I com Saúde 
Mental, II, II com Saúde Mental e III) aos novos formatos (eAPP vinculada a eSF/Equipe Saúde Bucal - eSB, 
Essencial, Ampliada, adicionais de Saúde Bucal e equipe Complementar Psicossocial). A SES realizou a 
solicitação de transição das equipes credenciadas pela Portaria nº 1.497/2021. E assim, a partir de então, passou 
a levantar as diferentes situações do registro destas equipes no SCNES, comparando-as com as novas 
possibilidades de organização dispostas pela Portaria  nº 2.298/2021.  

 
O levantamento da SES apurou que nem todas as equipes credenciadas poderiam ser homologadas, 

uma vez que boa parte das mesmas não contempla a composição mínima definida pela alteração da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). De 
tal maneira, das 99 equipes credenciadas apenas 66 contemplam a necessidade de composição mínima, estando 
localizadas em 47 Municípios. Entretanto, no Estado de São Paulo, existem alguns arranjos específicos de 
organização e financiamento desta política: equipes contratadas pelos Municípios e cofinanciadas pela SES 
pela regulamentação da Deliberação CIB nº 62/2012; equipes inteiramente contratadas pelo Governo Estadual; 
e equipes parte contratadas pelos Municípios e parte pelo Governo Estadual. Esta especificidade impõe a 
necessidade de que estas alterações no cadastro destas equipes (vinculada à um CNES Municipal) sejam 
realizadas pelos Municípios, a partir do apoio técnico da SES, como ficou acordado em reunião do GT 
bipartite. 

 
O GT bipartite discutiu, ainda, que, no exercicio de 2022, será preciso retomar a conformação das  

eAPP, os valores e a estrutura de organização da assitência à PPL cofinanciada pela SES, através da 
Deliberação CIB nº 62/2012, uma vez que, a partir da Portaria nº 2.298/2021, existem novas formas de 
organização da assistência cofinanciada pelo MS em que, inclusive, os Municípios podem fazer solicitação de 
credenciamento (mesmo sem a adesão à PNAISP).  

 
Neste quadrimestre, a atuação da Estratégia Apoiadores foi marcada pela retomada das reuniões do 

GC da Estratégia do Apoio, com as seguintes pautas: cenário atual da Estratégia Apoiadores/Rede 
Colaborativa; quadro atual e atuação nas Regiões de Saúde; sustentabilidade da Estratégia e propostas para 
adequações. Além do acompanhamento das CT, das Comissões Intergestores Regionais (CIR) e dos GT 
bipartite regionais, destacaram-se os processos de Educação Permanente (EP) sobre Indicadores do Programa 
Previne Brasil, E-gestor e DigiSUS, junto aos gestores e equipes técnicas municipais. Além disso, as 
experiências exitosas nas Regiões de Saúde foram escritas e compartilhadas pelos Apoiadores no Blog do 
Apoio, tanto no Site como no Jornal do COSEMS/SP. 
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Foi realizada, ainda, reunião com a Associação Beneficiência Portuguesa, nova parceira do Projeto 
Rede Colaborativa – Projeto Apoiadores, como primeira atividade de aproximação para a assinatura do Termo 
de Cooperação com as atividades iniciadas em setembro, representando receita mensal de R$ 75.900,00 
(setenta e cinco mil e novecentos reais) por mês para o COSEMS/SP. Foram elaborados e entregues os 
Produtos 1, 2, 3, 4 e 5, pré-definidos no referido Termo e correspondentes à sua assinatura e aos meses de 
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021.  

 
Além da entrada da Associação Beneficência Portuguesa na Rede Colaborativa, a parceria com a  

Fundação Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) se manteve. Assim, foram elaborados e enviados, 
mensalmente, relatórios analíticos e de atividades da Coordenação do Apoio e dos Apoiadores, além do 
preenchimento, desde outubro, da Matriz de Indicadores de Avaliação do Apoio, representando um aporte de  
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) por ano. 

  
Vale registrar que foi realizado estudo, apresentação e aprovação de reajuste de honorários e diárias 

para os 31 Apoiadores da Estratégia de Apoio, com vigência  a partir de novembro de 2021. 
 

O COSEMS/SP, como membro do Conselho Estadual de Saúde (CES), continou atuando com 
protagonismo. No período, o COSEMS/SP, através da Comissão de Orçamento e Finanças do CES, analisou 
e elaborou recomendação em relação ao Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) - 2º 
Quadrimestre, com a definição das prioridades da execução orçamentária dos períodos futuros, utilizando a 
metodologia de análise do desempenho da execução orçamentária, criada e utilizada pelo Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), sendo aprovada por unanimidade no Pleno do CES. As recomendações foram as seguintes: 
suplementação do programa orçamentário 5123; otimização do nível de empenho para 93% das ações 
orçamentárias e do nível de liquidação para 75% das ações orçamentárias (executadas abaixo do que seria 
adequado); explicitar a causa da existência de grande número de ações orçamentárias que não foram executadas 
no período, identificando a motivação para cada uma destas dotações (13 ações orçamentárias obtiveram nível 
de empenho em 0% e 13 ações orçamentárias obtiveram nível de liquidação em 0%); explicitar a causa da 
supressão de aproximadamente 364 milhões de reais da dotação do Programa 940 – Fortalecimento da Gestão 
Estadual no SUS.  

 
A Comissão de Orçamento e Finanças do CES também elaborou uma Moção de Repúdio relacionada 

ao Novo Modelo de Financiamento da AB – Programa Previne Brasil, tendo em vista seus efeitos sobre o 
modelo de atenção e a possibilidade de prejuízo financeiro.  

 
Foram, ainda, realizados Webinares do CES (em parceria com o COSEMS/SP) sobre temas de 

interesse do SUS, com a participação de técnicos, Apoiadores e Diretores do COSEMS/SP. Neste período, 
destacou-se o Webinar realizado em novembro sob o título “O Programa Previne Brasil e seus reflexos – um 
desafio para os Conselhos Municipais de Saúde”, com a participação da Diretora do COSEMS/SP, Sra. Eliana 
Aparecida Mori Honain, Secretária Municipal de Saúde de Araraquara. 

 
Neste período, houve a finalização do processo de eleição do novo mandato do CES, com troca 

expressiva das representações de usuários e trabalhadores. No entanto, os membros do COSEMS/SP foram 
mantidos, tendo em vista o prazo de exercício do cargo estabelecido pelo Estatuto do CES. 

  
O COSEMS/SP continuou, neste terceiro quadrimestre, desenvolvendo várias iniciativas de apoio aos 

gestores municipais, com orientações e discussões virtuais com os gestores, organizadas por CIR, 
levantamento e divulgação de dados, produção de vídeos, realização de “lives” e Notas Técnicas. Participou, 
ainda, da elaboração, pactuação e divulgação de Deliberações CIB, e contou com a parceria do Instituto de 
Direito Sanitário Aplicado (IDISA), da CONFIATTA (Assessoria Jurídica do COSEMS/SP), do Comitê de 
Saúde do TJ/SP, entre outros. 
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No quadrimestre, o Presidente do COSEMS/SP, que é membro da Diretoria do CONASEMS, 

participou das quatro reuniões ordinárias da Diretoria, levando as pautas dos gestores municipais do Estado de 
São Paulo, solicitando a discussão e pactuação em CIT dos temas cruciais da gestão municipal, particularmente 
aqueles relacionados com o cofinanciamento federal, tais como financiamento de Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Serviço Residencial Terapêutico (SRT) e Centros Especializados em Reabilitação (CER) 
em funcionamento; atualização do repasse para custeio dos SAMU e serviços de oncologia, entre outros. 

 
O COSEMS/SP atuou nos espaços de pactuação, através de seus Diretores, Representantes Regionais, 

Assessores e Apoiadores, defendendo os interesses dos gestores municipais, bem como no apoio aos gestores, 
nas discussões técnicas e nos GT bipartite que balizaram a condução das estratégias de enfrentamento da 
pandemia junto à SES, solicitando permanentemente informações e providências para as demandas das CIR, 
mantendo-se na missão estratégica de defesa do SUS, do fortalecimento das gestões municipais e contra as 
desigualdades sociais, que aumentaram com a pandemia, e terá forte impacto na Saúde da população.  
 
 
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 (3) e o Relatório Anual (1). 

 
• Produto: 

o Realização de 01 Reunião do Conselho Fiscal; 
o Elaboração de 01 Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral (2º Quadrimestre de 2021). 
 

• Custos apropriados: Salários da Assessoria Técnica, salários dos funcionários da área administrativa-
financeira, pagamentos ao IDISA, serviços de Assessoria Jurídica, despesas fixas da sede, além de 
gastos com aquisição de equipamentos multimidia e ar condicionado.  
 

• Despesa Inferida: R$ 741.000,83 
 
 
➢ 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) e Diretoria do CONASEMS para discutir temas da 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 nas Reuniões de Diretoria do CONASEMS; 
o Participação do Presidente do COSEMS/SP nas reuniões da CIT; 
o Participação das Vice-Presidentes do COSEMS/SP nas reuniões do CONARES;  

 
• 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 no COSEMS/SP, no Congresso Anual do COSEMS/SP e nas diferentes agendas 
dos territórios. 

 
• Produto: 

o 04 Reuniões com Apoiador para avaliação das ações na Região que atua, com base nos 
relatórios analíticos;  

o 04 Reuniões com o Presidente do COSEMS/SP sobre a Estratégia Apoiadores;  
o 16 Reuniões com Apoiadores, Representantes Regionais, Diretores e Secretários Municipais 

de Saúde das Regiões de Saúde;  
o 14 Oficinas/WEB com 31 Apoiadores;  
o 08 Reuniões da Coordenação do Apoio com a Facilitadora da Estratégia de Apoiadores – 

Rede Colaborativa para planejamento das ações semanais; 
o 04 Reuniões de Análise mensal de Documentação dos Apoiadores - Relatórios de 

Atividades, relatórios analíticos e prestação de contas dos Apoiadores;  
o 04 Elaborações de texto sobre experiências exitosas municipais do “Blog do Apoio” para o 

Site do COSEMS/SP; 
o 02 Elaborações de texto sobre experiências exitosas municipais do “Blog do Apoio” para o 

Jornal do COSEMS/SP; 
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), 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 participações nas Conferências Municipais de Saúde). 

 
• Custos apropriados: Honorários e diárias  

 
• Despesa Inferida: R$ 554.070,99 
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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 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 09 

Reuniões à distância; 
o Participação na Oficina de Instrumentos de Gestão do Projeto Rede Colaborativa, organizada 

pela Associação Beneficência Portuguesa, que correspondeu a parte da Entrega do Produto 
4, definido no Termo de Cooperação; 

o Participação em 02 Atividades do Curso de Especialização “Processos e Ferramentas 
gerenciais para Integração e Sinergia dos Projetos SUS no território” - Fundação HAOC – 
Rede Colaborativa; 

o Elaboração mensal de Relatório de análise e de atividades da Estratégia do Apoio - São Paulo 
para envio à Rede Nacional Colaborativa - HAOC;  

o Realização de Supervisão de estagiário da residência multiprofissional de transplantes da 
Universidade Federal do Estado de São Paulo (UNIFESP), no período de 03/11/2021 a 
01/12/2021 
 

• Custos apropriados: gasto eventual com estande institucional, passagens, diárias para participação no 
Congresso do CONASEMS e eventos da Rede Colaborativa. 
 

• Despesa Inferida: não houve despesa relacionada 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; Vigilância e Saúde do Trabalhador; AF; AB (bucal, população negra e indígena); EP e 
Gestão do Trabalho; Regulação; PNAISP; Rede Cegonha; RUE; Rede de Cuidado à Pessoa com 
Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas. 

 
• Produto: 

o Participação em 60 Reuniões Ordinárias dos GT bipartite (quase todas na modalidade à 
distância): Redes/PPI; Vigilância e Saúde do Trabalhador; 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 03 Reuniões do Comitê de Saúde do TJ/SP; 
o Participação em 04 Reuniões do subgrupo de trabalho sobre Acessa-SUS e Centros 

Judiciários  de Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) do Comitê de Saúde do TJ/SP; 
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o Participação em 09 Reuniões do Grupo de Trabalho do MS sobre "Insulinoterapia no SUS" 
- grupo instituído pela Portaria nº 267/2021; 

o Participação em 05 Reuniões do Grupo de Trabalho do CONASEMS sobre “Apoio ao 
desenvolvimento da capacidade operativa na avaliação de tecnologias no SUS”; 

o Participação nas 04 Reuniões à distância do Grupo de Trabalho de AF do CONASEMS; 
o Participação em 03  Reuniões do PMM sobre CCE - relação ensino-serviço;  
o Participação em 02 Reuniões do PMM sobre Comissão Nacional do PMM  – relação ensino-

serviço;  
o Participação em 02 Reuniões do subgrupo do Grupo de Trabalho de AB do CONASEMS 

(Monitoramento do Programa Previne Brasil); 
o Participação em 04 Reuniões da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações; 
o Participação em 06 Reuniões do Grupo de Trabalho Vigilância do CONASEMS; 
o Participação em 07 Reuniões da Sala de Situação Estadual de Arboviroses; 
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 04 Reuniões, à distância, do Grupo de Trabalho Governança da Informação 

do CONASEMS; 
o Participação em Reuniões à distância, 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 02 Reuniões com o Instituto de Saúde (IS) da SES e a Área Técnica de Saúde 

Mental referentes a Revista sobre a Saúde Mental dos Adolescentes;   
o Participação em 04 Reuniões do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) “Enfrentamento 

da pandemia de Covid-19: produções, invenções e desafios na gestão do cuidado em rede”, 
sob coordenação da UNIFESP; 

o Participação em 02 Reuniões bipartite para elaboração de proposta para os Hospitais de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP); 
 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 
 
• Despesa Inferida: não houve despesa relacionada no período. 
 

 
➢ 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, 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 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 
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(Inicial: Facebook – 6.035 seguidores / Twitter - 992 seguidores / Instagram – 1.015 seguidores / Site 
- média de 5.000 acessos mensais / YouTube - 700 inscritos / Jornal – 1.200 exemplares). 

 
• Produto: 

o Gravação de 01 aula virtual do Curso “Ser Gestor” do CONASEMS sobre a importância da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), Relação Regional de 
Medicamentos Essenciais (REREME) e Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 
(REMUME); 

o Gravação de 01 participação na aula virtual do Curso “Ser Gestor” do CONASEMS sobre a 
Gestão Orçamentária e Financeira dos Fundos Municipais de Saúde; 

o Gravação de 02 aulas virtuais para os Cursos de AF na AB do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistena Único de Saúde (Proadi-SUS) 
HAOC/CONASEMS/MS, para farmacêuticos e trabalhadores de nível médio, com o tema 
“Integração da Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde”; 

o Produção de 01 vídeo curto para o Jornal do COSEMS/SP sobre a compra internacional da 
SES de medicamentos do kit intubação; 

o Atualização do Documento do COSEMS/SP: Material Básico sobre o Programa Previne 
Brasil; 

o Participação em 01 Reunião com a SES para elaboração do Projeto de Planejamento Regional 
Integrado (PRI), de acordo com o regramento e os recursos disponibilidzados pela Portaria 
nº 1.812/2020; 

o Realização de 05 Web Encontros sobre Planejamento e Financiamento em tempos de 
Pandemia e novo Ciclo de Planejamento (atividade concluída – somam-se 12 Encontros 
realizados no quadrimestre anterior); 

o Elaboração de Informe sobre Dose de Reforço na População Idosa,  Disponível em: 
https://www.cosemssp.org.br/wp-content/uploads/2021/09/DOSE-REFORCO-
POPULACAO-IDOSA-1.pdf;   

o Elaboração da Nota Orientativa sobre a necessidade de vínculo do vacinador a um CNES 
válido para permitir ao cidadão obter seu certificado de vacinação pelo Conect SUS. 
Disponível em: https://www.cosemssp.org.br/noticias/insercao-de-dados-vacinador-cnes-e-
conectsus/; 

o Elaboração da Nota Técnica nº 21/2021: Orientações – quantitativos de Vacina Pfizer contra  
a Covid-19. Disponível em: https://www.cosemssp.org.br/noticias/nota-tecnica-do-cosems-
sp-no-21-2021-orientacoes-quantitativos-de-vacina-pfizer-contra-covid-19/;   

o Elaboração da Nota Orientativa acerca da alteração de intervalo entre as doses da vacina 
Pfizer. Disponível em: https://www.cosemssp.org.br/noticias/informe-cosems-sp-intervalo-
vacina-pfizer/;   

o Elaboração de Matéria para o Linkedin do COSEMS/SP: Situação epidemiológica no Estado 
de São Paulo, 05/10 - Disponível em: (2) Situação epidemiológica no Estado de São Paulo | 
LinkedIn;  

o Elaboração de Matéria para o Linkedin do COSEMS/SP: Atualização da situação 
epidemiológica: Covid-19, 25/11. Disponível em: (2) Atualização da situação 
epidemiológica: Covid-19 | LinkedIn; 

o Elaboração de Matéria para o Linkedin do COSEMS/SP: Atualização epidemiológica Covid-
19: A Emergência da Variante Ômicron, 23/12.  Disponível em: (2) Atualização 
epidemiológica Covid-19: A Emergência da Variante Ômicron | LinkedIn; 
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https://www.cosemssp.org.br/noticias/insercao-de-dados-vacinador-cnes-e-conectsus/
https://www.cosemssp.org.br/noticias/nota-tecnica-do-cosems-sp-no-21-2021-orientacoes-quantitativos-de-vacina-pfizer-contra-covid-19/
https://www.cosemssp.org.br/noticias/nota-tecnica-do-cosems-sp-no-21-2021-orientacoes-quantitativos-de-vacina-pfizer-contra-covid-19/
https://www.cosemssp.org.br/noticias/informe-cosems-sp-intervalo-vacina-pfizer/
https://www.cosemssp.org.br/noticias/informe-cosems-sp-intervalo-vacina-pfizer/
https://www.linkedin.com/pulse/situa%25C3%25A7%25C3%25A3o-epidemiol%25C3%25B3gica-estado-de-s%25C3%25A3o-paulo-cosems-sp/?trackingId=U%2FVM%2FeJcXdhzqypdECj68Q%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/situa%25C3%25A7%25C3%25A3o-epidemiol%25C3%25B3gica-estado-de-s%25C3%25A3o-paulo-cosems-sp/?trackingId=U%2FVM%2FeJcXdhzqypdECj68Q%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/atualiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-situa%25C3%25A7%25C3%25A3o-epidemiol%25C3%25B3gica-covid-19-cosems-sp/?trackingId=4ghk9dqoMEVrsfMawKJDtg%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/atualiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-situa%25C3%25A7%25C3%25A3o-epidemiol%25C3%25B3gica-covid-19-cosems-sp/?trackingId=4ghk9dqoMEVrsfMawKJDtg%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/atualiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-epidemiol%25C3%25B3gica-covid-19-emerg%25C3%25AAncia-da-variante-%25C3%25B4micron-/?trackingId=wFufYijNsDZZ0sgll1kTuw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/atualiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-epidemiol%25C3%25B3gica-covid-19-emerg%25C3%25AAncia-da-variante-%25C3%25B4micron-/?trackingId=wFufYijNsDZZ0sgll1kTuw%3D%3D
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o Elaboração da Nota Técnica nº 25/2021 do COSEMS/SP: Em Defesa da Vacinação Contra 
Covid-19 em Crianças de 5 a 11 anos e Contra Consulta Pública de Parecer já autorizado 
pela ANVISA; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 110, de 10-09-2021: aprova “ad 
referendum” que, diante da indisponibilidade da vacina da Astrazeneca para aplicação da 
segunda dose em pessoas não atendidas dentro do prazo, poderá ser administrada, em caráter 
excepcional e emergencial, a dose da vacina da Pfizer para completar esquema vacinal de 
pessoas que deveriam ter recebido sua segunda dose entre os dias 1 e 15 de setembro de 
2021; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 111, de 13-09-2021: aprova a relação de 
Municípios Centrais de Rede de Frio e Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais 
(CRIE) para aquisição de equipamentos para a Rede de Frio e ações de vacinação no Estado 
de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 119, de 27-09-2021: aprova a Nota 
Técnica CIB - Recomendações Técnicas que devem ser observadas pelos gestores dos 
Municípios, antes da adesão ao Projeto do MS “Ampliação da Testagem Rápida para 
Hepatites B e C: parceria SUS e Rotary"; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 160, de 07-12-2021:  Recomendações para 
a utilização, aplicação, interpretação e notificação frente aos diferentes testes diagnósticos 
disponíveis para Covid-19 (RT- PCR e TR-AG); 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 163, de 10-12-2021: Política de 
sequenciamento de amostras de SARS-CoV-2 no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 142/2021, de 05-11-2021: aprova “ad 
referendum” a alteração da estratégia de distribuição de doses de vacina contra a Covid-19, 
aos Municípios do Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 151, de 24-11-2021: aprova a Nota 
Técnica CIB - Implantação da Linha de Cuidado da Criança com Sífilis Congênita ou exposta 
a Sífilis, no âmbito do Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 155, de 29-11-2021: aprova o “Protocolo 
de Manejo Clínico de Chikungunya no Estado de São Paulo”; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 156, de 30-11-2021: aprova a Nota 
Técnica CIB – Orientações para o fluxo de acesso aos medicamentos do Protocolo de Manejo 
Clínico da Chikungunya, no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 158, de 30-11-2021: aprova “ad 
referendum” a realização de dose adicional/reforço das pessoas com esquema primário com 
a vacina Janssen preferencialmente com dose homóloga, isto é, com a vacina Janssen, com 
pelo menos dois meses após a dose única, com exceção de gestantes e puérperas que deverão 
receber a vacina de RNA mensageiro (Pfizer) para realização da dose adicional/reforço; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 159, de  07-12-2021: aprova a utilização 
de recurso excedente da  Portaria anterior, para a aquisição de 51 câmaras refrigeradas, para 
as salas de imunização da Rede de Frio, para outros 51 Municípios, com população abaixo 
de 100 mil habitantes; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 161, de 07-12-2021: aprova a distribuição 
de TR-AG, recebidos do MS, de acordo com os seguintes critérios: distribuição de testes para 
os 645 Municípios; quantitativo calculado a partir da mediana de casos de Covid-19 
notificados de janeiro a novembro (25/11) de 2021; realização de arredondamentos 
estratégicos, de acordo com o total de testes disponíveis e sua apresentação; 
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o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 169, de 15-12-2021: aprova a manutenção 
da vacinação antirrábica de cães e gatos em estratégia de rotina, a vacinação de cães e gatos 
contactantes de morcegos e bloqueio de foco (quando for o caso) e a suspensão das 
campanhas anuais de vacinação, a partir de 2022, devendo ser mantidas todas as atividades 
do Programa de Vigilância e de Controle da Raiva no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 170, de 16-12-2021: aprova a antecipação 
da realização da Campanha de Seguimento do Sarampo, no Estado de São Paulo, para o 
primeiro semestre de 2022, preferencialmente, junto com a campanha de vacinação contra a 
Influenza; 

o Participação na organização e moderação da Web Conferência: Perspectivas da Vigilância 
Epidemiológica e Assistência da Chikungunya no Estado de São Paulo, promovida pela Sala 
de Situação Estadual de Arboviroses, nos dias 09 e 10 /11/2021. 

o Realização de Web Conferência, em conjunto com a Coordenadoria de Assistência 
Farmacêutica (CAF) da SES, sobre “Implantação de programação informatizada das 
insulinas humanas por meio do sistema Farmanet - módulo diabetes”; 

o Realização de Web Conferência, em conjunto com o IS da SES, sobre “Avaliação parcial 
dos projetos PPSUS 2018/2020”; 

o Realização de Web Conferência, em conjunto com membros do Comitê de Saúde do TJ/SP, 
sobre “Integração do poder judiciário com a gestão do SUS”; 

o Realização de Web Conferência, em conjunto com MS e CONASEMS, sobre “Base 
Nacional de dados da AF (BNAFAR) e Programa  Nacional de Qualificação da Assistência 
Farmacêutica no SUS (Qualifar-SUS)”; 

o Realização de Web Conferência sobre: “Estratégias para o enfrentamento da judicialização 
da saúde nos Municípios”; 

o Participação na elaboração do Comunicado CAF/SES/SP nº 47/2021 sobre distribuição 
complementar de agulhas para aplicação de insulinas humanas; 

o Participação na elaboração da Revisão do elenco de medicamentos do Programa Dose Certa 
para 2022; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 128/2021 sobre adesão dos Municípios 
para o Programa Dose Certa em 2022; 

o Participação na elaboração do Ofício Circular CAF/SES/SP – 2021/37805  sobre distribuição 
excepcional de medicamentos do Programa Dose Certa com prazos de validade inferiores a 
180 dias; 

o Participação na elaboração do Comunicado CAF/SES/SP nº 62/2021 sobre distribuição de 
insulinas humanas em canetas aos Municípios; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 90/2021, enviado ao MS, Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS) e CONASEMS sobre revisão dos critérios do  Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de insuficiência cardíaca e uso do medicamento 
sacubitril + valsartana; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 98/2021, enviado ao MS, CONASS e 
CONASEMS, sobre correção monetária e atualização da base populacional do 
cofinanciamento relacionado ao CBAF; 

o Realização de 05 Reuniões sobre a elaboração de Guia “passo a passo” para Contratação de 
Serviços de Saúde – Contratos e Contratualização, em parceria com o IDISA; 

o Realização de Web Conferência “Integração do Poder Judiciário com a gestão do SUS no 
Estado de São Paulo”; 
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o Realização da avaliação de trabalhos da 1ª Mostra de Experiências Municipais dos 
Municípios da Região do Alto Tiete – Consórcio  de Desenvolvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (CONDEMAT); 

o Participação, como palestrante, na Oficina sobre Linha de Cuidado para Adolescentes e 
Jovens (LCA&J);  

o Realização de 05 Reuniões com equipe do Instituto do Coração (INCOR) para formalizar 
parceria para Webaulas, Web conferencias  e teleconsultoria para o Projeto  de Apoio à Rede 
Básica de Saúde para o cuidado a Pacientes com Sintomas Prolongados e Sequelas Motora e 
Respiratória decorrentes da Covid-19; 

o Participação em 03 Web Oficinas para a construção dos Planos Regionais da RAPS;  
o Participação em 03 Web Oficinas sobre a construção dos Planos Regionais de Oncologia; 
o Participação na Oficina de Planejamento das Ações do Observatório de Saúde da Região 

Metropolitana de São Paulo; 
o Realização da análise de necessidade de leitos de UTI adulto pós pandemia nas Regiões do 

Estado de São Paulo, por meio de uso de parâmetros de necessidade e estimativa de 
população usuária do SUS; 

o Elaboração da Nota Técnica nº 20/2021 – COSEMS/SP:  Esclarecimento quanto à aplicação 
dos recursos da Portaria  nº 2.237/2021; 

o Realização de 03 Encontros referentes ao PMM. O primeiro Encontro teve como objetivo 
acolher, informar e orientar os novos gestores de Municípios aderidos ao PMM. O dois 
últimos Encontros foram dirigidos a profissionais médicos – PMM – 23º ciclo: um para 
discussão do Cuidado Integral na AB e outro para orientações administrativas e atividades 
de ensino;   

o Atualização do Documento Perguntas e Respostas do PMM; 
o Realização de estudo comparativo das vagas nos Municípios paulistas aderidos ao PMM em 

relação aos Municípios elegíveis e as vagas disponibilizadas no novo Programa Médicos pelo 
Brasil;  

o Participação na elaboração da Nota Técnica, em conjunto com a SES,  sobre o atendimento 
em Saúde Mental de crianças e adolescentes; 

o Participação, em conjunto com a SES, na Web Conferência sobre Internação de Crianças e 
Adolescentes; 

o Participação em 02 Reuniões, com o MS, para discutir documento sobre Saúde Mental dos 
Adolescentes e os critérios de adesão à politica especifica; 

o Organização da Oficina Presencial do MS sobre o Programa Previne Brasil realizada em 06 
de dezembro de 2021, em São Paulo; 

o Realização de 03 Reuniões de apoio à Gestão Orçamentária e Financeira a Municipios;   
o Elaboração de metodologia de apuração e cálculo de indicadores relacionados ao 

financiamento e qualidade de registro da informação da AB – conteúdo utilizado no 
desenvolvimento do Painel de Indicadores da AB,  em parceria com a Coordenação da AB 
da SES; 

o Elaboração de análise dos instrumentos legais de conformação da Agência de 
Desenvolvimento da Atenção Primária em Saúde (ADAPS) para discussão em reunião 
extraordinária do GT AB; 

o Realização de Oficina Regional da CIR Rota dos Bandeirantes para discussão dos impactos 
da alterção dos parametros do Programa Previne Brasil (Portarias  nºs 2.254/21 e 2.396/21); 

o Participação nas Conferências Municipais de Saúde de Ilha Bela e Itaquaquecetuba; 
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o Realização, em parceria com o MS, de Oficina sobre Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 2021, à distância, com transmissão via YouTube 
nos dias 20, 21 e 22 de outubro; 

o Participação em evento da Frente de Desenvolvimento Economico (Frente Parlamentar da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP), à distância, na Região do Circuito 
das Águas; 

o Realização de Reunião de Planejamento com o  IS da SES para publicação da metodologia 
de Apuração do gasto Regional, desenvolvida como produto do Termo de Parceria com o 
COSEMS/SP; 

o Realização de Web Conferência, em parceria com o CES, sob o título: O Programa Previne 
Brasil e seus reflexos – um desafio para os Conselhos Municipais de Saúde – participação da 
Assessoria e Diretoria do COSEMS/SP, CNS e CES; 

o Realização de Web Conferência, com a participação da Coordenação de AB da SES,  sob o 
título: Contexto atual da AB e o Programa Previne Brasil; 

o Desenvolvimento de Vídeo Curto, com divulgação no canal do YouTube do COSEMS/SP, 
sob o título: Gestão Orçamentária e Financeira do SUS: três importantes pontos que devem 
ter protagonismo na finalização do exercício de 2021; 

o Gravação de “Minuto COSEMS/SP” - Cofinanciamento estadual do processo de Vacinação 
Covid-19;  

o Gravação de Podcast para o Jornal do COSEMS/SP - O impacto do (des)financiamento do 
SUS; 

o Monitoramento da solicitação de credenciamento da Atenção Primária em Saúde do conjunto 
de Municípios do Estado e envio mensal ao CONASEMS do volume de pleitos parados; 

o Elaboração da Nota Técnica nº 24/2021 do COSEMS/SP em defesa de Recursos Financeiros 
Federais para Manutenção de 5.000 Leitos de UTI, expandidos para atender casos  de                 
Covid-19, e para Custeio das Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

o Elaboração da Nota Técnica do COSEMS/SP nº 23/2021 sobre Atenção Primária Prisional; 
o Participação na elaboração da Nota Técnica IDISA nº 30/2021 sobre a aplicabilidade aos 

Municípios da Lei n° 14.124/2021; 
o Participação na elaboração da Nota Técnica IDISA nº 29/2021 sobre Conselhos de Saúde: 

considerações gerais sobre organização e funcionamento; 
o Elaboração de análise sobre o gasto da SES com o Grupo de Atendimento às Urgências 

(GRAU), de acordo com as informações disponíveis no Sistema de Gestão Orçamentária 
(SIGEO) da SES, do período de 2016 a 2020; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 339/2021, enviado ao MS, com solicitação de 
atualização monetária do financiamento do SAMU; 

o Elaboração de análise de impacto (Orçamentário e Assitencial) da Proposta do Programa 
Remédio em Casa – base para o envio, à SES,  do Oficio COSEMS/SP nº 342/2021; 

o Elaboração de Proposta Técnica de cofinanciamento federal a Centro de Atendimento e 
Reabilitação pós Covid-19, enviada ao MS, através do Oficio COSEMS/SP nº 349/2021; 

o Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 352/2021, enviado ao CONASEMS, com solicitação 
de dilação do prazo de execução dos recursos extraordinários Covid-19 de 2020; 

o Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 351/2021, enviado ao CONASEMS, com solicitação 
de dilação do prazo de implementação das eAPS em 2021, tendo em vista as determinações 
da Lei Federal nº 173/2020; 
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o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 362/202, enviado ao CONASEMS, solicitando que o 
CONASEMS pactue com o MS a publicação de Edital, exclusivo nesse período de transição, 
que contemple o total de vagas desocupadas dos Municípios perfis 1, 2 e 3 do PMM; 

o Participação em Mesa de debate no CongrePICS 2021; 
o Quadro de monitoramento das redes sociais: 
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• Custos apropriados: Custo com Assessoria de Comunicação, Jornal, Site e realização da Oficina 
sobre o Programa Previne Brasil 

 
• Despesa Inferida:  R$ 98.238,97 

 
 
➢ 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 de Saúde. 
 

• Meta Anual: Participação nas 12 Reuniões Ordinárias do Pleno do CES. Realização de 17 Oficinas 
com Conselhos Municipais de Saúde. 
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• Produto: 

o Participação em 04 Reuniões Ordinárias do Pleno do CES; 
o Participação em 05 Reuniões da Comissão Interconselhos e Comissão de Comunicação e 

Educação do CES; 
o Participação em 03 Reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 
o Participação em 09 Reuniões (7 online e 2 presenciais) da Comissão Organizadora da 

Conferência Estadual de Saúde Mental; 
o Participação em 02 Oficinas da Comissão de Saúde do Trabalhador do CES; 
o Participação em 05 atividades relacionadas ao Seminário de Saúde da Mulher do CNS; 
o Participação em 02 Reuniões com os Conselhos Municipais de Saúde de Ribeirão Pires e 

Sertãozinho; 
o Participação em 04 Reuniões da Comissão de Políticas de Saúde do CES (sem quórum); 
o  Participação em 06 Reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças do CES; 
o Elaboração de análise sobre a Execução Orçamentária e Financeira do RDQA do 2° 

Quadrimestre de 2021; 
o Elaboração de Recomendação, aprovada em Pleno, com diretrizes para a execução 

orçamentária do 3º Quadrimestre de 2021; 
o Realização de Web Conferência em parceria com o CES, sob o título: O Programa Previne 

Brasil e seus reflexos – um desafio para os Conselhos Municipais de Saúde – participação da 
Assessoria e Diretoria do COSEMS/SP, do CNS e do CES. 
 

• Custos apropriados: gasto eventual com passagens e diárias. 
 

• Despesa Inferida: não houve despesa relacionada no periodo. 
 
 
➢ 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 gasto  com a realização das reuniões ( alimentação). 
 

• Despesa Inferida: R$ 1.417,50 
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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: gasto com realização das reuniões -  alimentação.  

 
• Despesa Inferida: R$ 238,00 

 
 
➢ 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 Realização de 02 Reuniões da Comissão Organizadora do 35º Congresso do COSEMS/SP; 
o Realização de 05 de Reuniões da Comissão  Organizadora da 18ª Mostra de Experiencias 

Exitosas dos Municípios do 35º Congresso do COSEMS/SP – 2022; 
o Elaboração de Projeto referente ao 35 º Congresso do COSEMS/SP, enviado ao MS, através 

do Oficio COSEMS/SP nº 375/2021, com  solicitação de  recursos  para sua realização. 
 

• Custos apropriados: Gastos remanescentes  com a realização do CongressoAnual de 2021 e gastos 
com o  Congresso Anual de 2022, bem como devolução de recursos não utilizados referentes à Carta 
Acordo SCON2020-0053, assinada com a OPAS. 
 

• Despesa Inferida:  R$ 696.002,23 
 

 
Valor Total Gasto no Período: R$ 2.090.968,52 
 
 

 
Aprovado pela Diretoria do COSEMS/SP na Reunião Ordinária da Diretoria do COSEMS/SP, 

realizada dia 20 de janeiro de 2022. 
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Ofício nº 0221/2022 – CONASEMS 

Brasília, 05/04/2022. 

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 0025/2022. 

 

Prezado Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0025/2022 de 

05/04/2022, 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 

 








