
realizadas em andamento ações permanentes e continuas 

Elaborar e executar projeto para captação 

de recursos financeiros do MS, através da 

OPAS, para implantação do Projetos: Apoio 

aos Gestores e equipes de saúde de 

municípios de Pequeno Porte para 

fortalecimento da capacidade de 

planejamento e de gestão municipal: gestão 

e trabalhadores do SUS nos municípios, 

prioritariamente na modalidade online em 

temas de interesse da gestão municipal, 

através da assessoria e apoiadores: 

Compor o grupo multidisciplinar de 

pesquisadores do-Observatório Covid-19 BR, 

que estuda e analisa aspectos relacionados 

à pandemia de COVID-19, para articular 

projetos que sejam de interesse dos 

municípios

Participar do GT do CONASEMS sobre o 

Programa Previne e pautar as demandas do 

COSEMS/SP

Elaborar e executar projeto para capitação 

de recursos financeiros do MS, através da 

OPAS, para implantação do Projeto: Apoio à 

Rede Básica de Saúde para o Cuidado a 

Pacientes com Sintomas Prolongados e 

Sequelas Motoras e Respiratórias 

decorrentes da COVID19

Participar do Projeto PPSUS 

“Enfrentamento da pandemia de COVID-19: 

produções, invenções e desafios na gestão 

do cuidado em rede”, com LASCOL Unifesp); 

Promover pactuações, por meio do GT 

bipartite de judicialização, que permitam 

estabelecer uma lógica de atendimento às 

ações judiciais de acordo com as diretrizes 

do SUS, bem como elaborar documentos 

técnicos que apoiem e qualifiquem os 

municípios no enfrentamento da 

judicialização da Saúde;

Reorganizar a dinâmica das reuniões do 

CRR destinando mais tempo para o debate 

das demandas regionais, que devem 

continuar sendo enviadas por e-mail, com 

reposta da assessoria daquilo que for 

possível e pautar no CRR os temas que 

precisam ser discutidos no coletivo, e 

diminuir a quantidade de informes que 

deverão ser enviados previamente por e-

mail

Pautar em CIB e cobrar da SES a aquisição 

de câmaras frias de vacinas a partir dos 

recursos já repassados ao fundo estadual 

pelo MS com esta finalidade

Identificar demandas dos municípios para 

pautar o Comitê de Saúde do Tribunal de 

Justiça de SP

Realizar auditoria externa anual, provendo 

de informações e acompanhando todo o 

processo presencial durante sua realização 

Propor na Sala de Situação a revisão da 

Deliberação CIB nº 02, publicada em 

04/01/2020, que aprovou critérios para 

repasse financeiro da SES aos municípios, 

para ações de assistência em situações de 

epidemia de Dengue 

Prover a mídia de releases quinzenais, no 

mínimo, pela área de Comunicação, sobre 

assuntos de interesse deste Conselho

Executar, acompanhar, monitorar e prestar 

contas da Carta Acordo vigente com a OPAS

Prover apoio aos Gestores Municipais para 

implementação, e monitoramento do 

“Programa Saúde com Agente

Alimentar o site, em tempo oportuno, com 

informações atualizadas de temas e ações 

técnico políticas de interesses e afetas a este 

Conselho pela área de Comunicação
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Elaborar os Instrumentos de planejamento 

do COSEMS: Programação Anual, Relatórios 

Quadrimestrais e Relatório Anual de Gestão 

– RAG, bem como prestar contas nos prazos 

estabelecidos pela “Deliberação da 

Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS -

nº 006/2019 da prestação de contas dos 

COSEMS, referente aos recursos da 

contribuição de representação institucional

Pactuar com a SES a disponibilização de 

relatórios do Tableau com as informações 

da regulação CROSS no âmbito regional

Elaborar conteúdos de apoio à gestão 

municipal por meio de vídeos e publicações

Incluir novas ferramentas de acessibilidade 

nas mídias do COSEMS/SP

Apoiar o processo de pactuação na CIR dos 

protocolos de acesso aos serviços de 

oncologia tendo como referência o 

documento “Protocolo estadual de alta 

suspeição em Oncologia e diretrizes para a 

pactuação de Protocolo Regional de Acesso 

à Rede de Alta Complexidade em Oncologia

Acompanhar a execução dos Termos de 

Parceria do Conselho com as entidades: 

IDISA, Instituto de Saúde – IS, Fundação 

Articule e universidades (UNIFESP e FSP): 

Elaborar novo modelo para o jornal do 

COSEMS/SP que traga mais interatividade 

com os leitores e mais interação com todas 

as nossas mídias

Propor a SES a retomada da CARRM como 

espaço de decisão dos gestores da região 

metropolitana de São Paulo 

Dar continuidade à comunicação assertiva 

através das mídias do COSEMS/SP: site, 

facebook, instagram, twitter, jornal e canal 

Youtube para manter ativa a permanente 

ampliação do nosso público-alvo e a 

referência nacional nas mídias externas 

Criar o Perfil LinkedIn para o COSEMS/SP 

Executar em parceria com a SES e MS, as 

ações do projeto de capacitação dos 

gestores municipais previstas na PT 1812 

Manter o GT Bipartite ampliado com a 

CCD/SES, com a participação de seus 

dirigentes, para discussão de ações para 

enfrentamento da COVID-19;

Realizar atividades, em parceria com o CES, 

orientação online e produção de materiais 

para apoiar os gestores municipais para a 

realização das Conferências municipais, 

apoio a gestão participativa, com 

fortalecimento dos Conselhos Municipais de 

Saúde, e outros espaços de participação da 

comunidade
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Participar de ações de monitoramento,

aquisição e disponibilização de

medicamento, incluído kit intubação e

insumos aos serviços que atendem casos de

COVID;

Realizar capacitação e Educação 

Permanente das equipes de gestão 

municipal para o planejamento estratégico 

nos municípios com foco na elaboração dos 

instrumentos de planejamento do SUS: 

Plano Municipal de Saúde, Programação 

Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão, 

e o uso qualificado do DIGISUS ferramenta 

digital disponibilizada pelo MS, com 

atividades prioritariamente a distância, 

desenvolvidas pela assessoria e apoiadores

Realizar atividades de capacitações, EP e

comunicação em parceria com a SES, para o

enfrentamento da Covid-19, para as ações

de vigilância, imunização e assistenciais a

pacientes de Covid-19;

Participar do Projeto PPSUS 

“Recomendações de guias de prática clínica 

de alta qualidade metodológica para o 

cuidado de doenças crônicas: adaptação ao 

contexto do SUS e disseminação de 

informação confiável”, com Unifesp

Formalizar parceria com a entidade 

responsável e representante formal da Rede 

Colaborativa CONASEMS/MS, recursos 

PROADI, para o triênio 2021-2023, 

executando, acompanhando, monitorando e 

prestando contas do instrumento jurídico

Contratar serviço especializado para análise 

da situação da segurança das informações 

institucionais do Conselho, tendo em vista o 

novo marco regulatório da Lei Geral de 

Proteção de Dados

Desencadear processo legal necessário para 

a obtenção do Título de utilidade pública 

estadual e municipal de maneira que se 

garanta ao Conselho o reconhecimento 

como instituição sem fins lucrativos e 

prestadora de serviços à sociedade

Dar maior publicidade às experiências 

inovadoras em saúde digital no SUS no 

âmbito da gestão municipal nas mídias do 

COSEMS/SP: 
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Propor em CIB o cofinanciamento estadual 

dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

e Serviços de Residências Terapêuticas (SRT) 

com 100% dos valores do incentivo federal 

para os serviços não habilitados, e manter 

25% do valor para os CAPS já habilitados

Reivindicar ao MS a habilitação de todos os

leitos ativos de Suporte Ventilação

Pulmonar COVID no Estado enquanto durar

a pandemia;

Participar do Grupo Bipartite criado para

discussão da utilização do teste antígeno no

estado de São Paulo, de modo

complementar ao RT-PCR;

Realizar monitoramento das propostas de

custeio de leitos de UTI COVID e Suporte

Ventilação Pulmonar no sistema SAIPS para

apoio e orientação aos municípios das

propostas rejeitadas ou não inseridas no

sistema;

Captar recursos financeiros para 

desenvolvimento de novos projetos de 

apoio à gestão municipal e Congresso anual;

   Construir um manual para o uso da marca 

COSEMS/SP objetivando padronizar a 

Comunicação logada e proteger a marca 

COSEMS/SP;

Reivindicar ao MS através da CIB a

manutenção da habilitação cerca de 2000

leitos de UTI, ao valor da diária de R$

1.600,00, após a pandemia, para suprir a

defasagem histórica de leitos de UTI no

Estado;

Pautar no GT Bipartite propostas de revisão

dos quantitativos de vacinas enviadas para

os grupos prioritários de modo a garantir

doses suficientes de acordo com as

necessidades;

Pautar no GT Bipartite propostas de revisão

dos quantitativos de vacinas enviadas para

os grupos prioritários de modo a garantir

doses suficientes de acordo com as

necessidades;
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Propor no GT Bipartite um rol de

indicadores epidemiológicos a serem

apresentados, debatidos e disponibilizados

no site do VaciVida e em Boletins de

Cobertura Vacinal para divulgação;

Solicitar no GT Bipartite que a SES discuta 

previamente novos grupos para vacinação, 

em tempo adequado para que os gestores 

municipais possam planejar ações de 

vacinação

 Solicitar que a SES produza comunicados de 

mídia para esclarecimentos à população 

sobre a campanha de vacinação;


