
O envio dos dados 
deve ser regularizado 
até janeiro de 2014 
pelo gestor municipal

Municípios 
devem ficar 
atentos para o 
preenchimento 
SIOPS

Espaço de articulação, pactuação e expressão 
das demandas federais, estaduais e municipais. 
Estado de São Paulo possui representantes

Mais de 600 Municípios estão em fase inicial de transmissão. Novo Superintendente da 
SUCEN já iniciou ações para evitar aumento de casos no verão  
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Municípios devem ficar em alerta para o 
combate à Dengue

COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS
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25 anos em defesa do SUS
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COSEMS/SP

Estado de São Paulo 
possui mais de 400 
instituições. Confira os 
benefícios anunciados

Ministro 
Padilha põe fim 
na crise das 
Santas Casas e 
Filantrópicos

Entenda a CIT, instância de 
pactuação entre as três esferas de 
Governo

Importante encontro 
para reforçar os 
compromissos 
assumidos e apresentar 
a Carta de São Bernardo 
do Campo

Novo Secretário 
de Estado da 
Saúde recebe 
Diretoria do 
COSEMS/SP

Propostas pretendem implantar e qualificar 
Centrais de Regulação nas regiões de 
Saúde. Gestores relatam dificuldades para 
descentralização da CROSS

COSEMS/SP e SES/SP definem 
rumos para descentralização da 
Regulação no Estado

Inscrições abertas para a XI Mostra de 
Experiências Exitosas dos Municípios 
do XXVIII Congresso do COSEMS/SP
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25 anos

Vogais:
01- Ana Emilia Gaspar - SMS Ubatuba
02- Carmem Silvia Guariente Paiva - SMS Pereira Barreto 
03- Carmino Antonio de Souza - SMS de Campinas
04- Fabrizio Bordon - SMS de Americana
05- Iramaia Aparecida Luvizotto Colaiacovo - SMS de Cerquilho
06- José Everaldo Piedade Malheiros - SMS de Campos do Jordão
07- Luciana Aparecida Nazar Maluf – SMS Altinópolis
08- Lumena Almeida Castro Furtado - SMS de Mauá
09- Mara Ghizellini Jacinto - SMS Cedral
10- Marcos Estevão Calvo - SMS de Santos
11- Maria Dalva Amin dos Santos - SMS de Itapecerica da Serra
12- Paulo Villas Bôas de Carvalho - SMS Mogi das Cruzes
13- Sílvia Elisabeth Forti Storti – SMS Olímpia
14- Simone Augusta Marques Monteaperto - SMS de Carapicuíba

Enfrentamentos e conquistas

Claudia da Costa Meirelles, Secretária Municipal de Saúde de Salto 
e Diretora de Comunicação COSEMS/SP

Conselho Fiscal 
Titulares: Maria Auxiliadora Vanin – SMS de Jaguariúna
Andre Luis Camargo Mello – SMS Ourinhos
Maria Alice Garcia Capparelli – SMS Matão 
Suplentes:Álvaro Machuca – SMS São José dos Campos 
Roberto Martins Torsiano – SMS Coroados
Maria Lilian Ferro Bonacin Ditadi– SMS São Simão

Esse mês, destaque especial para a situação da Dengue no Estado de São 
Paulo! Enfrentaremos chuvas, calor e mosquitos até, pelo menos, maio do 
próximo ano e a organização dos serviços de saúde é fundamental. Assim 
como é primordial  troca de experiências e informações. O COSEMS/SP 
assume compromisso de pautar constantemente esse assunto para ajudar a 
todos, em todas as nossas mídias (jornal, site, mídias sociais). Nesta edição 
mostramos um panorama da situação atual, que soma mais de 200 mil casos e 
70 óbitos em 2013. Os dados são alarmantes. Apresentamos também o novo 
superintendente da Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), 
que vem para reforçar o time da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo (SES/SP), com vasta experiência na área de controle de endemias. 
Outros assuntos também esquentam os nossos bastidores: o compromisso 
histórico de enfrentamento da crise nos Hospitais Filantrópicos e Santas 
Casas, assumido pelo Ministério da Saúde. De renegociação de dívidas, 
novos investimentos e novo Incentivo de Apoio à Contratualização (IAC), 
reconhecimento mais do que justo ao importante papel desses hospitais na 
sustentação do SUS, responsáveis por quase metade dos leitos SUS e mais 
de 30% das internações. 
A Regulação do SUS, sob a ótica regionalizada, ganha destaque que poderá 
unir Estado e Municípios e melhor gerenciar a rede do SUS, através do 
princípio da gestão compartilhada. Nada mais lógico do que unirmos forças 
e recursos para melhorar o acesso de forma justa para todos. O COSEMS/
SP quer que essa discussão se estenda para todo Estado, vamos lutar juntos 
para regionalizar, enfrentar as dificuldades, definir as redes de serviços 
reguladas, com a certeza que estaremos ampliando o acesso e melhorando 
as definições de responsabilidades. Temos, na nossa assessoria, uma “prata 
da casa”: Elaine Giannotti, que acaba de defender seu Mestrado discutindo 
a Regulação de Serviços. Estamos prontos pra esse debate e contamos com 
todos nas oficinas divulgadas na matéria desse tema.  Na edição anterior, 
fizemos uma releitura da participação dos gestores, via COSEMS/SP nas 
instancias colegiadas como a Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Nessa 
edição abordamos o CONARES e a CIT. Não sabe como funciona? Leia a 
matéria e entenda o papel dos nossos diretores na discussão das politicas 
públicas nacionais e estaduais. 
Para finalizar, estão abertas as inscrições para XI Mostra de Experiências 
Exitosas dos Municípios, onde os trabalhos concorrerão ao IV Premio David 
Capistrano, durante o XXVIII Congresso COSEMS/SP, que acontece em 
abril de 2014, em Ubatuba, Litoral Norte do Estado. O que sua cidade tem 
de diferente e que é um sucesso no SUS? Conte pra gente, confira como se 
inscrever. As próximas edições serão recheadas de novidades: mudaremos 
nosso layout, e traremos colunas interativas para ampliar nossa comunicação 
com todos. 
Aguardem! Boa leitura! 

O Núcleo Estadual de Suporte 
ao Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde (SIOPS), constituído pelo 
COSEMS/SP e a Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo 
(SES/SP), chama atenção para os 
prazos de entrega da declaração 
sobre receitas e despesas com 
ações e serviços públicos de saúde. 
Apenas 20% dos Municípios 
paulistas preencheram o SIOPS 
(lista completa no portal do 
COSEMS/SP).
Até o final deste ano serão 
agendados encontros regionais, 
nos Departamentos Regionais de 
Saúde (DRS), para que técnicos 
possam dar suporte aos gestores 
municipais. 
“O não cumprimento dos prazos 
pode acarretar na suspensão de 
transferências de recursos caso não 
regularizem a situação até janeiro 
de 2014”, comentou o Secretário 
Municipal de Saúde de Franco da 
Rocha e Diretor do COSEMS/SP, 
Luis Fernando Nogueira Tofani.

Certificação Digital
O preenchimento do sistema exige 
que o gestor municipal possua 
a Certificação Digital. Segundo 
dados da SES/SP, mais de 40% dos 
Municípios paulistas já possuem 
a Certificação Digital, mas nem 
todos enviaram as informações ao 
SIOPS. 

Apenas 20% dos Municípios 
paulistas preencheram o 
Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em 
Saúde (SIOPS)

O envio de dados municipais deve 
ser bimestral, para cumprimento 
da Lei Complementar (LC) nº 141 
e, neste ano, pode ser preenchido 
de forma retroativa.
A responsabilidade é do gestor 
municipal de saúde pelo registro 
dos dados no SIOPS nos 
prazos definidos, bem como 
pela fidedignidade dos dados 
homologados no sistema.  Acesse 
o link para download: http://siops.
datasus.gov.br/sistema.php.

SIOPS
É um sistema de acesso público, 
gerido pelo Ministério da 
Saúde para o registro eletrônico 
centralizado das informações de 
saúde referentes aos orçamentos 
públicos dos Municípios, Estados 
e União. 

Mudanças em 2013
Dentre as principais mudanças 
ocorridas destacam-se: 
reconhecimento oficial como 
instrumento para declaração 
e verificação da aplicação de 
recursos em ações e serviços de 
saúde; o sistema passará a trabalhar 
com autenticação digital pelos 
gestores; periodicidade bimestral; 
apresentará campo para análise 
e parecer do Tribunal de Contas; 
será obrigatório para a União; será 
base para a aplicação de sanções 
aos gestores que o descumprirem.
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COSEMS/SP

Secretaria de Estado 
pretende implantar 11 
Complexos Reguladores nas 
regiões do Estado

Representantes do COSEMS/SP e SES/SP se 
reúnem para debater rumos da Regulação

REGIÕES DATA

Campinas/ São João da Boa Vista/ Piracicaba

Baixada Santista/ Vale do Ribeira

27/11/2013

28/11/2013
Ribeirão Preto/ Franca/ Barretos/ Araraquara 03/12/2013

Região Metropolitana de São Paulo 04/12/2013

São José do Rio Preto/ Araçatuba 04/02/2014

Marília/ Bauru/ Presidente Prudente 05/12/2014

Sorocaba 11/12/2014

Vale do Paraíba 12/02/2014

Grupo Técnico promoverá oficinas para desenvolvimento dos Complexos Reguladores regionais

Em reunião com representantes 
da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (SES/SP) e da 
Diretoria do COSEMS/SP, com 
objetivo de avaliar o processo 
de implantação dos Complexos 
Reguladores em regiões do Estado 
de São Paulo, foram discutidas 
ações para agilizar o processo de 
descentralização da Central de 
Regulação de Oferta de Serviços 
de Saúde (CROSS).
Pactuado na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) em 
dezembro de 2011, através da 
Deliberação nº 6, documento que 
contempla as diretrizes para a 
organização e funcionamento da 
Regulação do Acesso no Estado, 
o processo de descentralização 
da CROSS teve início em quatro 
regiões prioritárias: Baixada 
Santista, Piracicaba, Ribeirão 
Preto e Campinas. Ao todo, a 
SES/SP pretende implantar 11 
Complexos Reguladores, os quais 
deverão atuar em cogestão com 
as Centrais Municipais.
“A descentralização dos 
Complexos Reguladores da 
Secretaria (SES/SP) tem ocorrido 

de uma forma mais lenta do 
que gostaríamos. Parece que 
eles (SES/SP) tem encontrado 
dificuldades nesse processo. 
O Complexo centralizado na 
capital dificulta a ação regional. 
No processo regulatório não 
basta ter um sistema e uma grade 
de referências. É fundamental 
conhecer o território e os serviços 
da região e isso só é possível com 
a descentralização do Complexo 
Regulador”, explicou a Assessora 
Técnica do COSEMS/SP e 
membro do Grupo Bipartite, 
Elaine Giannotti.
Ainda segundo Elaine, 
“atualmente a maior parte dos 
Municípios paulistas faz algum 
tipo de regulação ambulatorial, 
mesmo com os poucos recursos 
que dispõem. Quanto à urgência, 
por necessitar de equipe 24 
horas, acaba se concentrando nos 
grandes Municípios”, ressalta 
Elaine.
De acordo com a SES/SP, a 
dificuldade encontrada para o 
avanço célere da implantação dos 
Complexos está na captação de 
recursos humanos, especialmente 
médicos, com experiência 
em Regulação. As vagas 
disponibilizadas pelo Estado não 
foram totalmente preenchidas. 
Para a SES/SP, este é o momento 
de rever o modelo das Centrais 

estabelecido pela CROSS.

Oficinas
A necessidade de realinhamento 
conceitual e avaliação das 
estruturas por todo o Estado serão 
temas de oficinas regionais para 
discussão dos Planos Regionais 
de Regulação, visando agregar 
complexos reguladores estaduais 
e municipais para suprir as 
demandas técnicas (verificar 
datas e locais no quadro).

SISREG
O Estado de São Paulo possui 
22 Municípios como Centrais do 
Sistema Nacional de Regulação 
(SISREG) e mais 77 solicitantes, 
somando 99 cidades que utilizam 
o software. “Hoje, para o 
Município que já atinge um gasto 

de 30% de recursos com saúde fica 
inviável a contratação de recursos 
humanos para a Regulação. 
Realizar dispositivos combinados 
para processo regional de 
regulação é importante, tanto 
para orientações mais gerais 
de como tem que ser a regra do 
jogo e, ao mesmo tempo, é uma 
abertura para as experiências que 
estão em curso e que sua história 
de acúmulo seja respeitada, não 
desprezada. Alguns Municípios 
já possuem estruturas de 
Regulação, entretanto, de forma 
muito heterogênea”, destacou 
o Presidente do COSEMS/SP, 
Arthur Chioro.
O SISREG foi criado em 1999 e 
atualmente está em sua terceira 
versão (SISREG III), desde 
2005. A Coordenação Geral de 
Regulação e Avaliação (CGRA) 
do Departamento de Regulação, 
Avaliação e Controle de Sistemas 
– DRAC do Ministério da Saúde é 
o órgão responsável pela gerencia 
do SISREG.
Esse software é disponibilizado 
pelo MS para o gerenciamento 
de todo Complexo Regulatório, 
indo da rede básica à internação 
hospitalar, visando à humanização 
dos serviços, maior controle do 
fluxo e a otimização na utilização 
dos recursos, além de integrar 
a regulação com as áreas de 
avaliação, controle e auditoria. 
Apenas em 2013 já foram 
efetuadas 30.257.884 solicitações 
via SISREG em todo o território 
nacional. 
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Somente no Estado de 
São Paulo existem 463 
instituições, entre Santas 
Casas e filantrópicos
Precedendo a reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) de 
outubro, o Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, apresentou as 
ações da pasta para o fortalecimento 
das Santas Casas e hospitais 
filantrópicos do SUS. A iniciativa 
pretende renegociar dívidas dos 
hospitais com a União conforme 
Lei Federal 12.873, sancionada 
em outubro pela Presidenta Dilma 
Rousseff. 
O valor da dívida de tributos 
federais com a Receita Federal, 
que já ultrapassa a marca de R$ 
15 bilhões, poderá ser renegociado 
em um prazo de 15 anos. Para 
tanto, os serviços dos hospitais 
deverão, obrigatoriamente, 
prestar atendimento a usuários do 
SUS e elevá-los em 5%, além de 
apresentar seus respectivos planos 
de equilíbrio financeiro. Como 
resultado, o Ministério da Saúde 
(MS) projeta um acréscimo de 236 
mil cirurgias para 2014.
Padilha afirmou que não existe SUS 
sem as Santas Casas. “O módulo 
de remuneração pela tabela SUS 
é perverso e tem que ser superado. 
O reajuste de custeio via tabela 
faz com que as Santas Casas se 
organizem para contratualizar 
especialidades melhor remuneradas 
e isso as afastam das necessidades 
reais da população”. 
Além disso, também foi assinada 
Portaria que estabelece prazo para 
pagamento dos incentivos 
financeiros aos filantrópicos. Os 
gestores  (Secretarias Estaduais 
e Municipais de Saúde e do 
Distrito Federal) deverão efetuar 
o pagamento dos incentivos 
financeiros aos estabelecimentos 
de saúde, até o quinto dia útil, 
após o MS creditar os recursos 
nos Fundos Estaduais, Municipais 

Padilha declara fim na crise das Santas Casas. CONASEMS e 
COSEMS/SP tiveram participação decisiva na nova proposta

de Saúde e do Distrito Federal.  
Caso o prazo não seja cumprido, 
o MS suspenderá a transferência e 
relocará os recursos para o gestor 
que assuma o compromisso do 
repasse.
“O Ministério reconhece que a 
dívida das Santas Casas é encarada 
como uma responsabilidade 
histórica, pois existiram deficiências 
em seus financiamentos e pouco se 
valorizou o importante trabalho 
realizado por essas entidades frente 
ao SUS”, relatou o Presidente do 
COSEMS/SP e Secretário de Saúde 
de São Bernardo do Campo, Arthur 
Chioro, que  participou diretamente 
da construção desse novo conjunto 
de medidas, junto com a Assessora 
Técnica do COSEMS/SP, Elaine 
Giannotti.
O Ministro agradeceu ao Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) e ao CONASEMS e 
COSEMS/SP por intermediarem 
todo o processo de negociação 
e pactuação que resultou em um 
grande avanço na relação com as 
Santas Casas e Filantrópicos.
 
Demanda
Os 1,8 mil hospitais em todas as 
regiões do País são responsáveis 
por 41% das internações do SUS 
e correspondem a 37% (129.604) 
dos leitos na rede pública de 
saúde. Somente em 2012 o MS 
repassou R$ 11,6 bilhões para 

realização de procedimentos. Já 
em 2013, segundo o MS, houve um 
acréscimo de 100% nos recursos 
para incentivar atendimentos de 
média e alta complexidade.
Havia 1.100 hospitais de pequeno 
porte fora da contratualização 
SUS  no Brasil, sendo que mais de 
900 Municípios só possuem esses 
hospitais de pequeno porte para o 
atendimento à população.
De acordo com a Coordenação-
Geral de Controle de Serviços e 
Sistemas (CGCSS/MS), de 2007 a 
2012, o repasse triplicou, passando 
de R$ 347 milhões (2007) para 
mais de R$ 960 milhões (2012). 
Estima-se que em 2014 este valor 
ultrapasse R$ 2,6 bilhões. Desta 
fatia, o Estado de São Paulo 
receberá aproximadamente R$ 396 
milhões.
No Estado de São Paulo existem 
atualmente 463 instituições 
entre Santas Casas e Hospitais 
filantrópicos, representando 50% 
das internações realizadas pelo 
SUS. 

IAC
Outro importante tema destacado 
por Padilha foi a Publicação, em 
setembro, da Portaria nº 2.035, 
a qual define novas regras para 
cálculo do Incentivo de Adesão à 
Contratualização (IAC), no âmbito 
do Programa de Reestruturação 
e Contratualização dos Hospitais 

Filantrópicos.  
O cálculo do IAC será destinado 
aos estabelecimentos hospitalares 
filantrópicos que possuam trinta 
ou mais leitos ativos, devidamente 
inscritos no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (SCNES) e que possuam 
o Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social 
em Saúde (CEBAS-Saúde), ou já 
tenham protocolado seu pedido de 
certificação ou renovação. Esses 
hospitais deverão ter pelo menos 
25 leitos destinados ao SUS e uma 
ocupação média de 20 % 
O Incentivo corresponderá a 
50% da média da serie histórica 
de internações registradas no 
DATASUS . Esse valor poderá 
considerar a produção apresentada 
nessa série histórica (produção 
de serviços de internação e 
ambulatoriais) compreendida entre 
junho de 2012 e maio de 2013.

Certificado
Também neste mês foi sancionada 
pela Presidência da República, a 
Lei nº 12.868 que facilita o processo 
de certificação dos hospitais 
filantrópicos. O Certificado 
de Entidades Filantrópicas 
Beneficente de Assistência Social 
(CEBAS) é concedido pelo MS 
desde 2009 às entidades que 
comprovam 60% de atendimento 
ambulatorial ou hospitalar ao SUS 
com base na média dos últimos 
três anos, mesmo que não atinja 
este percentual no último ano. A 
certificação isenta os hospitais 
de pagarem tributos relativos à 
seguridade social. 
A Medida Provisória (MP) nº 
620 prorrogou de três para cinco 
anos a validade da certificação 
dessas entidades, beneficiando 
pelo menos  700 instituições 
filantrópicas.
Acesse www.cosemssp.org.br e 
confira a apresentação completa do 
Ministro Alexandre Padilha.

CONASEMS

Ministro Padilha, no auditório da Organização Panamericana de Saúde - OPAS
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Silenciosa: sem confirmação de casos, com ou sem notificação de 
suspeito; 
Inicial: incidência inferior a 20% da faixa correspondente ao porte 
populacional; 
Alerta: incidência maior ou igual a 20% da faixa correspondente ao 
porte populacional; 
Emergência: atingiram a incidência correspondente ao seu porte 
populacional

Critérios para classificação dos Municípios em fases

Encontro reúne diretores 
de DRS e do COSEMS/SP 
para apresentação do plano 
estadual 

COSEMS/SP

Dengue já afeta mais de 90% dos Municípios paulistasA Coordenadoria de Controle de 
Doenças (CCD) da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo (SES/ 
SP) apontou relatório com grande 
aumento na incidência de casos de 
Dengue nos últimos três meses, em 
várias regiões do Estado. Ao todo, 
mais de 93% (602) dos Municípios 
paulistas apresentaram casos da 
doença em um total de 206.667 
notificações (até 15/10).
São mais de 190 Municípios com 
transmissão autóctone e 14 em fase 
de alerta. Os casos graves somam 
mais de 435, com 70 óbitos e 51 
Municípios não interromperam a 
transmissão da doença de julho de 
2012 a julho de 2013 (calendário 
Dengue), demostrando aspectos 
diferentes dos últimos anos, onde 
a transmissão era interrompida ou 
praticamente eliminada durante o 
inverno. 
“Precisamos melhorar a capacidade 
de assistência a pessoas infectadas. 
É importante realizarmos uma 
gestão compartilhada de combate à 
Dengue. Os indicadores mostraram 
um quadro preocupante.”, enfatizou 
o Coordenador da Coordenadoria 
de Regiões de Saúde (CRS) da 
SES/SP, Affonso Viviani, durante 
Seminário realizado com Diretores 
dos Departamentos Regionais de 
Saúde (DRS) e do COSEMS/SP. 
O Coordenador da CCD/SES/
SP, Marcos Boulos disse que a 
transmissão está ocorrendo em 
todas as estações e o alerta deve 
ser continuado. “A previsão 
é de uma epidemia maior em 
2014. Observamos um aumento 
considerável na região Norte 
do Estado de 1999 a 2012”, 
ponderou. 

“A dengue não é mais uma doença 
sazonal e deve ser encarada como 
uma guerra constante e sem 
fronteiras, exige ações conjuntas 
e regionalizadas”, afirmou a 
Secretária Municipal de Saúde de 
Salto e diretora do COSEMS/SP, 
Claudia Meirelles, que por muitos 
anos atuou na área da Vigilância 
Epidemiológica da SES/SP. 

Plano de ações
O COSEMS/SP e a SES/SP 
pretendem estabelecer ações 
conjuntas para evitar que a Dengue 
se espalhe pelo Estado, além de 
diminuir a letalidade e a ocorrência 
de casos graves. Os Municípios 
serão divididos em quatro grupos 
segundo as fases que se encontram: 
Silenciosa, Inicial, Alerta e de 
Emergência (verificar quadro). 
As ações serão diferenciadas 
com comprometimento dos 
eixos Laboratório, Vigilância 
Epidemiológica, Vigilância 
Sanitária, Controle de Vetores e 
Assistência. 
As equipes de saúde deverão 
trabalhar para ter um fluxo de 
informações adequado com ações 
de vigilância e controle em tempo 
oportuno, por meio da participação 
dos técnicos nas Comissões 
Intergestores Regionais (CIR), nas 
Salas de Situação e em Comitês 
de Mobilização, na elaboração 
de estratégias de comunicação de 
massa, capacitação profissional 
e mobilização social. Deverão 
também representar espaço para 
atualizar informações e analisar 
a situação epidemiológica 
(incidência, letalidade e nível de 
infestação), subsidiando a tomada 
de decisões. 
Além dos recursos repassados 
aos Estados e Municípios para 
combate e prevenção da doença, o 
MS criou um incentivo financeiro 
para qualificação das atividades de 

prevenção e controle da Dengue 
nos Municípios. 
Nos períodos de dezembro a 
maio de 2014, o COSEMS/SP, 

através de suas mídias, divulgará 
boletins com atualização dos 
dados, treinamentos e alertas aos 
gestores.

Formado em Engenharia Agrônoma 
com especialização em Gestão 
Ambiental em Agronegócios, Saúde 
Pública e Vigilância Sanitária, 
o novo Superintendente da 
Superintendência de Controle de 
Endemias (SUCEN) já atuou como 
engenheiro e assistente técnico 

Dalton Pereira da Fonseca Jr.

da SUCEN, em São Paulo, de 1996 a 2007. Em 2004, foi nomeado 
Consultor Técnico Estadual do Ministério da Saúde, de 2004 a 2009, 
quando assumiu a Diretoria Técnica de Serviços de Saúde da SUCEN 
de Taubaté.
Fonseca informou que os trabalhos para o combate à Dengue para as 
próximas estações do ano iniciaram em setembro de 2013, através 
do Plano Estadual de Vigilância e Controle. Ações como capacitação 
profissional, treinamento de equipes e mobilização dos gestores e 
equipes municipais estão em curso. 
Para o novo Superintendente é necessário intensificar, junto aos 
gestores, e ao COSEMS/SP, o planejamento, estruturação e organização 
das ações de eliminação do criadouro do mosquito da Dengue, fator 
fundamental para chegarmos ao verão com menores infestações. 

Início de primavera: intensificação de eliminação do criadouro, ovos 
e larvas para alcançar menor infestação no verão.
No verão: Instalada transmissão, ou epidemia, eliminação de 
mosquito adulto para interromper a transmissão. 

Ações 
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A Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) é um espaço de articulação 
e expressão das demandas dos 
gestores federais (representados 
pelo Ministério da Saúde - 
MS), estaduais (representados 
pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde - CONASS) 
e municipais (representados pelo 
CONASEMS), para formulação e 
definição de diretrizes e estratégias 
para implementação das políticas 
no SUS em todo o País. O modelo 
de gestão compartilhada entre 
entes federativos propõe uma 
construção coletiva, que pretende 
protagonizar as demandas da saúde 
para o centro da agenda política 
nacional de desenvolvimento. 
Estabelecida por intermédio da 
Lei nº 8.080 (de 1990), e com 
maior respaldo de participação 
e legitimidade às representações 
dos entes estaduais e municipais 
de saúde, através da Lei nº 12.466 
(de 2011), a CIT é composta por 
21 membros, de forma paritária, 
sendo indicados sete representantes 
do MS, sete do CONASS e sete 
do CONASEMS. A Portaria nº 
1.636 (agosto de 2013) descreve 
os atuais representantes da CIT.
Os gestores paulistas estão 
representados através do Vice-
Presidente do COSEMS/SP e 
do CONASEMS, e Secretário 
Municipal de Saúde de Bauru, 
Fernando Monti. Com reuniões 
mensais na capital federal, o espaço 
da CIT teve sua ação fortalecida 
com a publicação do Decreto 
nº 7.508, sancionado em junho 
de 2011, onde cita a articulação 
interfederativa no capítulo cinco, 
artigos nº 30 ao 32.

Organização 
A CIT é formada por: I - 

O Regimento Interno da CIT, aprovado pela Portaria GM/MS nº 
2670, de 03 de novembro de 2009, estabelece como competência à 
CIT, o que segue: 

I - participar da formulação e definir diretrizes e estratégias para 
implementação das políticas no SUS, observadas as competências 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS); 
II - promover o fortalecimento dos processos de descentralização, 
regionalização e pactuação mediante o intercâmbio de informações 
com as Comissões Intergestores Bipartite (CIB); 
III - promover a articulação, a negociação e a pactuação entre os 
gestores das três esferas de governo, para a regulamentação e a 
operacionalização das políticas de saúde no âmbito do SUS; 
IV - elaborar e aprovar instrumentos, parâmetros, mecanismos de 
implementação e regulamentações complementares para atuação 
das três esferas de gestão do SUS; 
V - promover e apoiar processos de qualificação permanente das 
CIB; 
VI - propor estratégias para o fortalecimento da capacidade gestora 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, observadas as 
competências das Comissões Intergestores Bipartite - CIB; 
VII - pactuar questões relativas ao financiamento das ações 
e serviços de saúde e aos investimentos no âmbito do SUS, 
observadas as competências das três esferas de gestão; 
VIII - promover o fortalecimento das instâncias de pactuações 
regionais para efetiva descentralização e regionalização da gestão 
do SUS; e 
IX - atuar como instância de análise e decisão dos processos de 
recursos dos Estados e dos Municípios, relativos à pactuação 
entre gestores do SUS no que se refere à gestão e aos aspectos 
operacionais de implantação das normas do SUS. 

Entenda a Comissão Intergestores Tripartite - espaço de 
pactuação entre as três esferas de Governo

Instância de deliberações 
entre Municípios, Estados e 
Ministério da Saúde. Confira 
as competências da CIT

Plenário; II - Câmara Técnica 
(CT); e III - Secretaria Técnica 
(ST). O Plenário é coordenado 
de forma tripartite e presidido 
mediante condução conjunta pela 
Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa/MS, presidências do 
CONASS e do CONASEMS. 
A CT, de forma a construir 
consensos tripartite, funciona 
com o assessoramento dos 
Grupos de Trabalho (GT), 
que são permanentes e ou 
eventuais, formados também 
por representação do CONASS, 
CONASEMS, e técnicos do MS, 
Agências e Fundações vinculadas, 
quando necessário. Tem como 
finalidade analisar e propor 
medidas, acompanhar os assuntos, 
projetos, programas e ferramentas 
de operacionalização das políticas 
a serem pautadas e pactuadas no 
Plenário da CIT. Vale ressaltar que 
compete à CT a consolidação e 
definição da pauta a ser apreciada 
e deliberada no Plenário. 
Existem cinco GT permanentes 
da CIT: Atenção à Saúde; 
Ciência e Tecnologia e Insumos 
Estratégicos, com subgrupo de 
Assistência Farmacêutica; Gestão, 
com subgrupos: Planejamento, 
Financiamento e Informação & 
Informática; Gestão do Trabalho 
e Educação em Saúde e Vigilância 
em Saúde com subgrupo Vigilância 
Sanitária. 
Já a Secretaria Técnica tem como 
função prestar apoio técnico e 
administrativo necessário ao 
pleno funcionamento do Plenário 
e da CT. Seu funcionamento é 
garantindo pelo Departamento 
de Articulação Interfederativa da 
Secretaria de Gestão Estratégica 
e Participativa, na nova estrutura 
organizacional do Ministério da 
Saúde. 

CONARES 
O Conselho Nacional de 
Representantes Estaduais 
(CONARES) é formado pelos 

Presidentes dos COSEMS, pelos 
Secretários Municipais de Saúde 
das Capitais, por um Secretário 
Municipal de Saúde indicado por 
seu respectivo COSEMS e pela 
Diretoria Executiva Nacional e 
é responsável pela reunião que 
antecede a CIT, a qual define 
a posição do CONASEMS, 
representante dos Municípios 
brasileiros, nos temas que serão 
pactuados.
Cabe aos representantes do 
CONARES discutirem e 
deliberarem assuntos relacionados 
à saúde nas três esferas do SUS, 
além de analisarem os relatórios 
quadrimestrais, encaminhados 
pelo Conselho Fiscal do 
CONASEMS, para posterior 
apreciação anual em Assembleia 
Geral. As reuniões acontecem 

mensalmente em Brasília (DF).
A última reunião do CONARES 
teve participação de Arthur Chioro 
(Presidente do COSEMS/SP), 
Fernando Monti (Vice-Presidente 
do COSEMS/SP e CONASEMS) 
e Luis Fernando Nogueira 
Tofani (Diretor COSEMS/SP), 
nossos Secretários municipais 
representando o Estado de São 
Paulo. 
Foram debatidos temas de 
relevância nacional, como o 
projeto que altera o piso dos 
agentes comunitários de saúde, o 
novo financiamento dos hospitais 
filantrópicos, o programa Mais 
Médicos, critérios para adesão dos 
Municípios para uma faculdade 
de medicina, além de discussões 
e esclarecimentos prestados pela 
equipe do MS. 
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Diretoria do COSEMS/SP se reúne com Secretário de Estado 
da Saúde de São Paulo

Secretário debateu vários 
temas e confirmou presença 
no XXVIII Congresso do 
COSEMS/SP, em Ubatuba

O novo Secretário de Estado 
da Saúde de São Paulo, David 
Everson Uip, recebeu a Diretoria 
do COSEMS/SP em seu gabinete 
no final de outubro. O primeiro 
encontro serviu para apresentação 
do conjunto de ações prioritárias 
do COSEMS/SP, contidas na 
Carta de São Bernardo do Campo, 
entregue em mãos ao Secretário, 
e também para conhecer o plano 
de trabalho da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo 
(SES/SP) para gestão de Uip.
O Presidente do COSEMS/
SP, Arthur Chioro, destacou o 
processo da construção das Redes 
Regionais de Atenção à Saúde 
(RRAS), a implementação da 
Política Estadual de Regulação, 
a necessidade de continuidade e 
reajuste da participação do Estado 
no co-financiamento da Atenção 
Básica dos Municípios paulistas, 
compromisso já acordado com o 
gestor anterior, Giovanni Guido 
Cerri.
“Compreendemos que todo 
o esforço de implantação das 
Redes Regionais (RRAS), de 
qualificação da rede prestadora 
de serviços, ampliação de leitos, 
depende do fortalecimento e 
estruturação dos complexos 
reguladores entre Estado e 
Municípios. Assim como, 
tivemos um marco histórico ano 
passado com a pactuação de uma 
política de investimentos para 
recuperação da Atenção Básica, 
com compra de equipamentos 
e, neste momento, reforma das 
Unidades de Saúde”, citou o 
Presidente do COSEMS/SP e 
Secretário Municipal de Saúde 
de São Bernardo do Campo, 
Arthur Chioro.
Acordo firmado entre SES/SP e 

COSEMS/SP quanto ao incentivo 
de custeio progressivo à Atenção 
Básica, conhecido como 
‘PABinho-estadual’ foi uma 
importante conquista da relação 
entre Estado e Municípios. 
O Estado repassa atualmente R$ 
3,00/ano, na modalidade fundo 
a fundo, para cada um dos 645 
Municípios paulistas e a meta é 
alcançar R$ 9,00/ano. “Essa é a 
única política que de fato dialoga 
com os 645 Municípios. Todos 
têm a responsabilidade de fazer a 
Atenção Básica e são fortemente 
beneficiados quando o Estado 
participa no co-financiamento do 
custeio”, frisou o Presidente.
Para Uip, cada ator deve fazer 
sua parte para a evolução do 
SUS no Estado. Segundo ele, 
o maior financiamento tem 
que ser uma bandeira de todos. 
“Custear a Atenção Básica é o 
mais inteligente, tem que ser um 
grande empenho de todos”. 
O Secretário de Estado quer 
rever o Programa Pró Santa Casa 
e disse que vai entender melhor 
o SAMU e o GRAU para definir 
posições quanto ao custeio 
destes programas. Uip relatou 
ainda que a SES/SP passará por 
reestruturação nos próximos 
meses. 

Diretores do COSEMS/SP 
reforçaram a necessidade de 
efetivação legítima do espaço 
cedido pela SES/SP para a sede 
do Conselho na capital paulista, 
localizada na Avenida Doutor 
Arnaldo, 351. 

Congresso 2014
A Diretoria do COSEMS/
SP formalizou pedido para a 
participação de Uip na abertura 

www.cosemssp.org.br

@cosemssp Cosems SP

Confira notícias, fotos e vídeos 
em nosso portal!

São mais de 3.500 acessos semanais

Canal: Cosemssp

e também em uma Grande 
Conversa, atividade de destaque 
do XXVIII Congresso de 
Secretários Municipais de Saúde 
do Estado de São Paulo, com a 
presença de representantes dos 
Municípios e do Ministério da 
Saúde. 
O evento será realizado no 
Município de Ubatuba, Litoral 
Norte do Estado, em abril de 
2014.  

COSEMS/SP

Membros da Diretoria apresentaram a Carta de São Bernardo do Campo ao Secretário de Estado da Saúde

Diretores propõem a continuidade e aumento do PAB-Estadual
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FURP

Abertas as inscrições para a XI Mostra de 
Experiências Exitosas dos Municípios do XXVIII 
Congresso do COSEMS/SP 

Estão abertas as inscrições para 
a XI Mostra de Experiências 
Exitosas dos Municípios, que 
acontece durante o XXVIII 
Congresso do COSEMS/SP. 
Programado para os dias 2,3 e 4 
de abril do próximo ano, o evento 
terá como tema central: ‘SUS 
25 anos: desafios e prioridades’. 
Os trabalhos concorrerão ao IV 
Prêmio David Capistrano, entregue 
as 10 melhores experiências. As 
inscrições seguem abertas até dia 
28 de fevereiro de 2014 através 
do site: www.cosemssp.org.br/
congresso2014 (confira os temas 
dos trabalhos no quadro).

Normas
Os interessados deverão 
encaminhar os trabalhos em 
forma de texto inseridos em locais 
específicos do site do Congresso 
com as seguintes conformações: Vigilância em Saúde

introdução e justificativas; 
objetivos; metodologia; produtos; 
aprendizado com a vivência; 
considerações finais e referência 
bibliográfica. Serão aceitos somente 
trabalhos de universidades, centros 
de pesquisa ou áreas da Secretaria 

de Estado da Saúde (SES), quando 
seu desenvolvimento tenha sido em 
parceria com equipes municipais. 
Nesta edição, o Congresso contará 
com duas Grandes Conversas, 14 
Cursos, feira de expositores, Rodas 
de Conversas abordando os temas 

Temas das Experiências

Assistência Farmacêutica
Atenção Básica

Atenção Hospitalar

Controle Social
Gestão de Pessoas, do Trabalho 

e educação em Saúde
Gestão em Saúde

Promoção em Saúde
Redes de Atenção à Saúde

Saúde Mental, Álcool e Outras 
Drogas

Urgência e Emergência

A FURP, laboratório farmacêutico 
oficial do Estado de São Paulo, 
maior fabricante público de 
medicamentos do Brasil e um dos 
maiores da América Latina acaba 
de conseguir junto a ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) o registro para a 
produção do Aparelho Auditivo 
Retroauricular Digital (classes A, 
B e C). 
A medida faz parte das Parcerias 
para o Desenvolvimento 
Produtivo (PDPs), que tem o 
objetivo de realizar transferência 
de tecnologia para a produção de 
Produtos para a Saúde. 
No caso do aparelho auditivo, 

a parceria de cinco anos, foi 
realizada com a empresa Politec 
Saúde, sobre a coordenação do 
Ministério da Saúde. 
O aparelho auditivo é destinado 
a amplificar os sons e deixá-los a 
um nível confortável ao usuário 
que possui perda auditiva, de 
variados graus, do mais leve ao 
mais severo. 
Para essa nova produção, a 
Fundação construiu uma nova 
área destinada para Produtos para 
Saúde que foi inspecionada pela 
ANVISA, onde a FURP obteve a 
certificação de Boas Práticas de 
Fabricação. 
A expectativa é que a produção 

seja iniciada já em 2014. A 
demanda do Ministério da Saúde 
no primeiro ano é de cerca de 80 

mil unidades, número que deve 
dobrar  já no segundo ano de 
produção.

Experiências concorrem ao 
IV Prêmio David Capistrano.
Inscrições seguem abertas 
até 28 de fevereiro de 2014

dos trabalhos da XI Mostra e um 
Luau com Ideias, oportunidades 
únicas de aprendizado, capacitação, 
troca de experiência. “A ampla 
participação dos Secretários de 
Saúde de São Paulo é de extrema 
relevância. Precisamos externar 
nossos anseios e nos fortalecer para 
um ano que contará com mudanças 
nas gestões. Muitas autoridades do 
Ministério da Saúde participam 
do evento, trazendo um debate 
amplo e de qualidade”, declarou 
o Presidente do COSEMS/SP e 
Secretário Municipal de Saúde 
(SMS) de São Bernardo do Campo, 
Arthur Chioro.
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