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PROGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES - 2020 

 

HISTÓRICO 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de 

Moraes” - COSEMS/SP foi fundado em 19/03/1988 com a finalidade de congregar todos os 

Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, tendo como o objetivo defender os 

interesses dos 645 municípios nos diversos fóruns de Saúde Pública, se constituindo como 

importante ator político no processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

Estado de São Paulo.  

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

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

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

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

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). 

Mais recentemente, com a publicação da Lei Federal n° 12.466 em 24 de agosto de 2011, os 

COSEMS passaram a ser formal e legalmente reconhecidos como Associações que 

representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à 

saúde. 

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

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

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

para cada Região de Saúde). 

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

nas suas respectivas regiões, e têm papel fundamental na condução da regionalização em São 

Paulo e no fortalecimento da atuação dos gestores municipais nas Comissões Intergestores 

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

desafios enfrentados, em nível regional. 

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

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

assinatura do Termo de Cessão de Crédito. 
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O COSEMS/SP é mantido por recursos provenientes das contribuições das Prefeituras e de 

recursos repassados pelo Ministério da Saúde (MS). O valor das Contribuições projetado para 

2020 é de R$4.290.600,00 (tal como aprovado na Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/SP, 

realizada em 20/04/2018, em Rio Claro/SP, com vigência a partir de 01/05/2018). A receita base 

do Programa Anual de Atividades 2020 considerou também projeção de rendimentos bancários 

e receita média dos últimos dois anos do Congresso Anual dos Secretários Municipais de Saúde 

do Estado de São Paulo. 

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

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

Regionais, mas são abertas a todos os Secretários Municipais de Saúde. Estas reuniões 

precedem as reuniões ordinárias da CIB, pois nela se discute e estabelece consenso sobre a 

posição do COSEMS/SP a ser levada na CIB.  

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

Bipartite onde se discute as políticas do SUS e demandas dos municípios e respectivas 

reuniões. 

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

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

considerado um dos mais importantes no campo da gestão em saúde pública em nosso Estado 

e um dos mais importantes do país. É nele que a cada dois anos é eleita a Diretoria do 

COSEMS/SP. 

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

mensalmente a todos os Secretários Municipais de Saúde e às diversas instituições públicas e 

privadas relacionadas à área da saúde em nosso Estado e em todo o país. Esta distribuição 

também é realizada por meio de mídias virtuais, e pode ser encontrada no site 

http://www.cosemssp.org.br 

 

MISSÃO 

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

instâncias do SUS; 

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

• Apoiar o fortalecimento das CIR; 

• Manter intercâmbio com o COSEMS de outros Estados e Associações congêneres; 
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• Colaborar com os Municípios para se estruturarem técnica e administrativamente, visando 

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

do SUS; 

• Transmitir aos Municípios informações que possibilitem a obtenção de recursos técnicos e 

financeiros para o adequado funcionamento dos serviços e ações de saúde a seu cargo; 

• Favorecer a participação popular na gestão municipal; 

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

exigindo o respeito à autonomia municipal; 

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

Municípios no SUS, apoiando as Prefeituras Municipais; 

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

do SUS; 

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

experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios. 

 

DIRETRIZ  

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

sentido, representar os interesses de seus Associados, fundados na relevância das ações e 

dos serviços de saúde e vinculados ao Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas 

municipais de saúde. 

 

OBJETIVOS, 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, 

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

gestores municipais nas instâncias de pactuação do SUS. 

• Meta: Realizar 4 Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, Elaborar as Prestações de 

Contas Quadrimestrais (3), Relatório Anual (1) e Oficina de Avaliação do Plano de Ação 

2019/2020 da Diretoria, com a participação dos Diretores, Assessores e Apoiadores, no 

primeiro trimestre de 2020.  
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• Custos apropriados: Salários assessoria técnica, salários dos funcionários da área 

administrativa-financeira, auditoria independente, Instituto de Direito Sanitário Aplicado 

(IDISA) e despesas fixas da sede (entre outros). 

• Valor Programado: R$ 1.895.000,00  

 

➢ Objetivo II - Representar os gestores municipais de saúde na CIB e demais instâncias 

estadual e nacional da Saúde Pública. 

• Ação: Pautar nas reuniões mensais da Diretoria, do CRR e da Câmara Técnica da CIB 

discussão e posicionamento em relação aos temas da CIB; participar das reuniões do 

Conselho Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) do CONASEMS e Diretoria 

do CONASEMS para discutir temas da CIT.               

• Meta: Participação nas 12 Reuniões Ordinárias da Câmara Técnica, CIB, 

CONARES/CONASEMS, Diretoria do CONASEMS e CIT (eventual). 

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

Conselho Nacional de Representantes Estaduais do CONASEMS, CONASEMS. 

• Valor Programado: R$ 10.000,00  

 

➢ Objetivo III - Apoiar o fortalecimento das CIR. 

• Ação: Manter o quadro de APOIADORES do COSEMS/SP atuando no apoio técnico e 

político aos gestores dos municípios de cada uma das Regiões de Saúde do Estado de 

São Paulo; discutir os temas prioritários das CIR nas reuniões de Diretoria, CRR e CIB, 

se necessário. 

• Meta: Participação dos Apoiadores nas 12 Reuniões Ordinárias das CIR, nas 12 Reuniões 

Ordinárias Mensais no COSEMS/SP, no Congresso Anual do COSEMS/SP e nas 

diferentes agendas dos territórios. 

• Custos apropriados: Salários, passagens e diárias. 

• Valor programado: R$ 1.400.000,00. 

 

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

Apoiadores 

• Custos apropriados: Stand institucional, Passagens, diárias para participação no 

Congresso CONASEMS e eventos da Rede Colaborativa. 

• Valor Programado: R$149.896,38  

 

➢ 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 Grupos Técnicos (GT) Bipartite analisando as políticas do SUS a 

partir da realidade dos municípios e regiões de saúde, pautando estratégias técnico-

políticas loco-regionais do Estado de São Paulo. 

• Meta: Participação (Assessoria e Diretoria) nas 12 reuniões ordinárias dos GT Bipartite: 

Redes/PPI; Vigilância e Saúde do Trabalhador; Assistência Farmacêutica; Atenção 

Básica (bucal, população negra e indígena); Educação Permanente e Gestão do 

Trabalho; Regulação; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP); Rede Cegonha; Rede de Urgência 

e Emergência; Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência; e, Rede de Atenção 

Psicossocial; Atenção às Doenças Crônicas. 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 

• Valor programado: R$10.000,00. 

 

➢ Objetivo: VI - Transmitir aos Municípios informações que possibilitem a obtenção de 

recursos técnicos e financeiros para o adequado funcionamento dos serviços e ações 

de saúde a seu cargo. 

• 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 publico alvo nas gestões 

municipais, estadual e federal, promover troca de informações relacionadas com o SUS, 

fomentar noticias de gestões municipais de saúde e experiências exitosas ao SUS; Dar 

continuidade ao Projeto de fortalecimento das regiões de saúde e da capacidade de 

gestão municipal - reinventado práticas e construindo novos arranjos de gestão do SUS - 
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Projeto Ativadores (parceria com o COSEMS/SP, Organização Mundial da Saúde/OMS, 

Organização Pan-Americana de Saúde/OPAS, Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de Saúde Pública/FSP-USP, Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP, 

Associação Paulista de Saúde Pública/APSP e Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo/SES-SP. 

• Meta: Realização de no mínimo 34 Oficinas Regionais (no mínimo 2 por região) no ano; 

Elaboração de um portal multimídia para consulta de links relevantes sobre o SUS e 

noticias; Promover opiniões e manifestos do COSEMS/SP em defesa do SUS através de 

seus dirigentes e Assessoria. Construção de jornal temático de circulação nacional; 

Aumento de 10 % anualmente do público alvo (Inicial: Facebook - 6035 seguidores / 

Twitter - 992 seguidores / Instagram - 1015 seguidores / site - média de 5000 acessos 

mensais / you tube - 700 inscritos / jornal - 1200 exemplares). 

• Custos apropriados: Passagens e diárias para oficinas, custo da assessoria de 

comunicação e despesas com site; 

• Valor programado: R$ 386.338,89. 

 

➢ 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 CES e 

desenvolvimento de Oficinas formativas dos Conselhos Municipais e Estadual. 

• Meta: Participação nas 12 Reuniões Ordinárias do Pleno do CES. Realização de 17 

Oficinas com Conselhos Municipais de Saúde. 

• Custos apropriados: Passagens e diárias 

• Valor Programado: R$ 100.000,00.  

 

➢ Objetivo VIII - Implementar de forma efetiva a descentralização das ações e serviços 

de saúde e sua regionalização, exigindo o respeito à autonomia municipal, em 

conformidade com a Constituição Federal e com as normas do SUS. 

• Ação: Desenvolver as ações do COSEMS/SP com foco na ação de apoio à gestão 

municipal. Realizar Reuniões da Diretoria, com o objetivo de discutir e formular estratégias 

técnico-políticas para responder às demandas dos municípios e regiões de saúde a serem 

encaminhadas para as instâncias estaduais e federais do SUS. 
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• Meta: Realizar 12 Reuniões Ordinárias da Diretoria do COSEMS/SP. 

• Custos apropriados: Deslocamentos e hospedagem para membros da Diretoria 

mediante solicitação e gastos gerais com a realização das reuniões (material de escritório 

e alimentação); 

• Valor Programado: R$ 50.000,00  

 

➢ Objetivo IX - Consolidar a municipalização da saúde e fortalecer a gestão municipal, 

com apoio técnico e financeiro do Estado e da União, apoiando as Prefeituras 

Municipais no cumprimento de seus compromissos no processo de construção do 

SUS. 

• Ação: Promover discussão e encaminhamentos das demandas das CIR através, 

principalmente, da realização das Reuniões do CRR, e encaminhar para CIB, quando 

necessário. Articular e integrar CRR e Diretoria na definição dos temas prioritários a serem 

levados aos espaços de discussão e pactuação com a SES. 

• Meta: Realizar 12 Reuniões Ordinárias do CRR e Atividade de Educação Permanente. 

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

e alimentação. 

• Valor programado: R$10.000,00 

 

➢ Objetivo X - Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras reuniões para 

intercâmbio de experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios. 

• Ação: Conduzir o processo de planejamento e realização do Congresso Anual do 

COSEMS/SP 

• Meta: Realização de um (1) Congresso Anual do COSEMS/SP. 

• Custos apropriados: Gastos com a realização do Congresso 

• Valor programado: R$ 1.000.000,00. 

 

Valor Total Programado para o exercício 2020: R$5.011.235,27 
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