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São Paulo, 26 de março de 2021 

 

                     

 

Ofício COSEMS/SP nº  195/2021 

 

 

 

Prezados Senhor: 

 

 

 Dirigimo-nos a Vossa Senhoria para solicitar que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) cumpra o que foi 

deliberado na 307º Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em 10/12/2020, referente a repasse 

de recursos do Estado para os Fundos Municipais de Saúde, destinados a apoiar o custeio das ações da Campanha de 

Imunização contra COVID-19 em andamento nos 645 municípios, reiterado no Ofício COSEMS/SP nº 152/2021.  

 

 O COSEMS/SP apresentou proposta em reunião com Vossa Senhoria em 07 de dezembro de 2020, que foi 

pactuada na 307º Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em 10/12/2020, e discutida novamente 

nas 308º e 309º Reunião da CIB, respectivamente em 11/02/2021 e em 18/03/2021. 

 

 Na  307º Reunião da CIB de dezembro/2020, Vossa Senhoria informa, conforme registrado em Ata, na discussão 

da Campanha de Imunização, que o Estado está identificando pontos críticos, e “propondo a pactuação de um apoio 

financeiro do Estado para os Municípios para que faça frente a este enfrentamento importante”, e continua afirmando 

que o COSEMS/SP apresentou uma proposta muito boa, e que a SES concordou porque é algo exequível e justo, 

baseado num per capita, que já tem um mecanismo de distribuição.  

 

 Em seguida, eu na condição de Presidente do COSEMS/SP apresentei um breve relato da reunião realizada em 

07/12/2020, explicitando em linhas gerais, nossas propostas para operacionalização nos municípios da Campanha de 

Imunização contra COVID-19 e informei que foi pactuado o repasse de recursos no valor de dois reais per capita para 

os municípios. Em seguida solicitei que essa pactuação fosse consignada em ata, conforme consta na página 32 da Ata 

da 307º Reunião da CIB, aprovada na 308° Reunião da CIB em 11/02/2021.  

 

 A CIB, como instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado de São Paulo, 

pactuou este apoio financeiro do Estado aos municípios, e nosso objetivo ao pedir para consignar em Ata essa 

pactuação foi justamente para formalizar em CIB os encaminhamentos da reunião de dezembro entre COSEMS/SP e 

SES.  

 Após essa reunião da CIB, o COSEMS/SP encaminhou a Vossa Senhoria o já citado Oficio COSEMS/SP nº 

152/2021, que reafirma a solicitação para que o Estado repasse em caráter excepcional e transitório um valor adicional 

de dois reais por habitante/ano no primeiro quadrimestre de 2021, para apoio às ações de Imunização contra COVID- 

19. 

 O COSEMS/SP discutiu o repasse desse recurso na Reunião da Câmara Técnica em 04/03/2021, e solicitou 

inclusão na pauta da CIB de março/2021, para que a SES nos informasse da data de repasse aos municípios, visto que 

os gestores já vinham nos questionando sobre essa data.  Nessa reunião da CIB, o COSEMS/SP foi surpreendido com 

a informação que o Estado não iria repassar aos municípios o recurso pactuado em CIB.    

    

   A Campanha de Imunização contra COVID-19 está exigindo grande mobilização e trabalho das equipes das 

unidades básicas e vigilância em saúde dos municípios, com o desafio de vacinar grande contingente da população, 

com duas doses de vacina num intervalo de menos de um mês, no caso da Coronavac/Butantan, que representa 09 em 

cada 10 vacinas aplicadas.  
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 Os Municípios estão reforçando as equipes, com pagamento de horas extras, contratações temporárias, além de 

outras despesas na montagem de postos de vacinação volantes, drive thru, melhorias na câmara fria das salas de 

vacina, entre outras. 

 

 Por outro lado, a que se considerar o agravamento do cenário epidemiológico da pandemia de COVID-19 nesse 

início de 2021, com elevação do número de casos, de internações e de óbitos, com a necessidade de manter fluxos 

específicos para atendimento das síndromes gripais e suspeitos de COVID-19 nas Unidades Básica de Saúde (UBS), 

responder ao aumento da demanda nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e hospitais sob gestão municipal, 

considerando que, com as alta taxas de ocupação de leitos de clínica médica e Unidades de Terapia Intensiva (UTI), há 

um “borramento” nos limites dos pontos de atenção da rede assistencial, e praticamente todos os serviços de saúde sob 

gestão municipal estão atendendo casos de COVID-19, inclusive várias UBS estão com pacientes COVID-19 

aguardando vagas nos hospitais, o que demanda ampliação de horários de atendimento, e consequentemente aumento 

de funcionários, horas extras, e insumos.  

 

 Os gestores municipais acompanham as reuniões da CIB que são transmitidas online, e sabem da pactuação do 

repasse de dois reais per capita, e estão contando com esse recurso. O COSEMS/SP confiante na pactuação da CIB 

informou aos secretários que no próximo mês de abril/2021 o Estado estaria repassando os recursos aos municípios.  

    

 Diante do exposto, o COSEMS/SP insiste para que o Estado cumpra o que foi pactuado em CIB e  repasse em 

caráter excepcional e transitório o valor adicional de dois reais por habitante/ano no primeiro quadrimestre de 2021 

para apoio as ações de imunização, lembrando que os municípios já vacinaram mais de 5 milhões de pessoas, sendo os 

municípios do Estado de São Paulo os que mais vacinam no país, e o segundo lugar em termos de percentual da 

população vacinada, com registro no VACIVIDA, e buscando estratégias para garantir o acesso e agilidade na 

aplicação da vacinas para os grupos prioritários. 

  

  No aguardo de uma resposta favorável ao pleito do COSEMS/SP, despedimo-nos. 

  

 

 

         Atenciosamente, 

        
     Geraldo Reple Sobrinho 

  Presidente do COSEMS/SP 
 

 

 
 

Ilmo. Sr. 

Dr. Eduardo Ribeiro Adriano 

D.D. Secretário Executivo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
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