
PLANO DE AÇÃO DO COSEMS/SP 

2021-2022 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

DIRETORIA – MAIO 2021



OFICINA DE PLANEJAMENTO DA 
DIRETORIA- MAIO 2021

OBJETIVO: planejar coletivamente
ações estratégicas para orientar atuação
da Diretoria, Assessoria e Apoiadores do
COSEMS/SP no período 2021/2022;

REFERÊNCIA: Carta do 34º Congresso
de 2021; Relatório de Gestão Anual do
COSEMS -2020

PARTICIPANTES: diretoria, assessoria,
conselho fiscal e apoiadores.



EIXOS PRIORITÁRIOS

1. DEFESA DO SUS E FINANCIAMENTO TRIPARTITE;

2. COVID 19 E SUAS SEQUELAS

3. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

4. ATENÇÃO BÁSICA E DEFESA DO APOIO FEDERAL PARA

PROVIMENTO DE MÉDICOS PARA AB

5. REGIONALIZAÇÃO, REGULAÇÃO E DA ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

6. PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO

SOCIAL

7. ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

8. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO COSEMS/SP



1- Propor ao CONASEMS ações políticas junto ao Congresso Nacional, 
Mídias, CNM e FNP em defesa do financiamento do SUS para 
revogação EC95/16, e continuidade da vinculação das Receitas para 
Saúde, pautadas pelos membros do COSEMS/SP que compõem a 
Diretoria e CONARES;

2- Participar em fóruns e movimentos de defesa do SUS e do 
financiamento, como Pacto Nacional pela Vida e pela Saúde e Frente 
pela Vida;

3 - Pautar na CIB de junho/2021 aprovação de Deliberação CIB para 
repasse aos municípios de R$1,00 per capita para completar os dois 
reais para apoio a campanha de vacinação contra COVID19, conforme 
pactuação na CIB de dezembro de 2020, com pagamento em 
junho/2021;



4 - Propor a SES a criação de GT Bipartite para discussão do Financiamento 
Estadual do SUS, nos moldes dos GT existentes com CGOF e CRS;

5 - Divulgar e promover discussões nos espaços biparte da ferramenta de 
Alocação do Gasto Regional desenvolvido pelo Instituto de Saúde em 
parceria com o COSEMS/SP;

6 - Propor reunião bipartite de diretores e assessores do COSEMS/SP com 
Secretário Adjunto e Coordenador da CGOF para apresentação e discussão 
da previsão orçamentaria da SES para 2022, a ser realizada em 
junho/2021;

7 - Criar agenda com o Gabinete do Secretário de Saúde nos meses de 
junho e julho de 2021 para discussão de aumento de recursos na LOAS de 
2022 da SES para os municípios;



8 - Propor a SES e pactuar em CIB o aumento do PAB Estadual para 
seis reais per capita para o exercício de 2022;

9 - Propor Nota Técnica CIB com esclarecimentos sobre as aplicações 
possíveis dos recursos do PAB Estadual, Programa Qualis Mais e demais 
recursos de transferência Estadual; 

10 - Criar Grupo de Trabalho do COSEMS/SP com participação do 
Presidente, Diretores e Assessoria para estabelecer aproximação com a 
ALESP com o objetivo de discutir as pautas da Saúde;

11 - Propor em CIB destinação de maior aporte de recursos financeiros 
da SES na LOAS de 2022 para adequar a oferta de serviços dos AME de 
acordo com as necessidades regionais, repondo os 13% que foram 
cortados, corrigidos pela inflação.



12 - 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;

13 - Propor em CIB a destinação de maior aporte de recursos 
financeiros da SES para ampliação da oferta assistencial da rede de 
oncologia da Gestão Estadual e apoio técnico e financeiro do MS para 
toda rede estadual; 

14 - Propor em CIB, e articular junto ao CONASEMS, a habilitação pelo 
MS dos 40 Centro Especializado de Reabilitação/CER e 7 Oficinas 
Ortopédicas em funcionamento no Estado de São Paulo.

15 - Manter o GT Bipartite ampliado com a CCD/SES, com a 
participação de seus dirigentes, para discussão de ações para 
enfrentamento da COVID-19;



16 - Solicitar à CCD a criação de um Tabnet da Campanha de vacinação

disponível no site do VaciVida, voltado aos dados numéricos não

acessíveis hoje para recorte analítico no sistema;

17 - 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;

18 - Reivindicar ao MS a habilitação de todos os leitos ativos de

Suporte Ventilação Pulmonar COVID no Estado enquanto durar a

pandemia;

19 - 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;



20 - 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;

21 - Propor no GT Bipartite a criação de um grupo operacional bipartite

para melhorias do sistema VaciVida, relacionadas aos registros de doses

e de eventos adversos, emissão de relatórios de vacinas e de eventos

adversos, correção de registros errados e novas funcionalidades;

22 - 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;





23 - 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;

24 - Solicitar que a SES produza comunicados de mídia para

esclarecimentos à população sobre a campanha de vacinação;

25 - Participar do Grupo Bipartite criado para discussão da utilização do

teste antígeno no estado de São Paulo, de modo complementar ao RT-

PCR;

26 - Propor no GT Bipartite a ampliação da oferta de teste RT-PCR e

garantia dos resultados em tempo oportuno;



27 - Participar de ações de monitoramento, aquisição e disponibilização
de medicamento, incluído kit intubação e insumos aos serviços que
atendem casos de COVID;

28 - 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;

29 - 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

30 - 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.



31 - Participar do Projeto PPSUS “Enfrentamento da pandemia de

COVID-19: produções, invenções e desafios na gestão do cuidado em

rede

32 - Criar um Fórum permanente de vigilância em saúde, com a

participação de equipes municipais para encaminhar assuntos de

interesse dos municípios;

33 - 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;

34 - 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;



35 - Rever proposta de apoio financeiro da SES aos municípios para 

controle do Aedes Aegypti, elaborada e apresentada pelo COSEMS/SP 

na CIB de dezembro de 2019, para discussão na Diretoria;

36 - Pautar no GTVS ações que possam promover melhorias nas 

coberturas vacinais das vacinas de rotina;  

37 - Participar da Sala de Situação Estadual das Arboviroses para 

discussão de propostas para enfrentamento do Chikungunya no estado;

38 - Pautar no GTVS a organização de um processo de discussão da 

implantação da Política Nacional de Vigilância em Saúde no estado, para 

que as equipes de vigilância municipais possam realizar suas ações em 

consonância com a política nacional, buscando desenvolvê-las de forma 

integrada com a Atenção Básica e outras áreas da atenção;



39 - Prover apoio aos Gestores Municipais para implementação, e 

monitoramento do “Programa Saúde com Agente”; 

40 - Discutir e aprovar proposta da CIB SP em favor do provimento de 

médicos para as UBS do Estado de SP especificando a necessidade de 

contemplar nos Editais as especificidades do Estado, e encaminhar para 

o MS, CONASS e CONASEMS, CNS e Comissão de Saúde da Câmara 

Federal;

41 - Ações políticas do CONASEMS, pautadas pelos membros do 

COSEMS/SP que fazem parte da Diretoria e CONARES, junto ao MS para 

contemplar a publicação de Editais considerando as especificidades do 

Estado,

42 - Solicitar pauta em Reunião no Conselho Estadual de Saúde (CES) 

para discussão sobre o Programa PREVINE BRASIL e provimento de 

médicos e fortalecimento da AB;



43 - Pautar em CIB/SP solicitação à CIT das seguintes medidas 

orçamentárias relacionadas ao Programa Previne Brasil com vistas à 

incorporação da LOA do MS de 2022:  

44 - atualização monetária dos recursos federais para Atenção Básica 

no percentual mínimo de 12% para o exercício de 2022;

45 - inclusão dos recursos necessários para a homologação das ESF e 

EAP em funcionamento e/ou com solicitação de credenciamento; 

46 - revisão da estruturação (composição e valores) das equipes que 

fazem cuidado à População Privada de Liberdade;



47 - criação de linha de transferência per capita de no mínimo 30% do 

Componente de Capitação ponderada que garanta repasses mínimos e 

regulares para área no montante mínimo de R$10,00 por habitante ao 

ano em parcelas mensais;

48 - Propor à SES capacitação em psiquiatria e neurologia para 

equipes da atenção básica, através do Telessaúde;  

49 - Propor ação de Educação Permanente pelos GT Bipartite (GTEP e 

GTAB) para o exercício de 2022, com foco nos sistemas de informação 

do SUS da Atenção Básica (relacionados ao Programa Previne Brasil) 

com vistas a criar uma ferramenta de informática que dê base à adoção 

de rotina de monitoramento regional dos dados do Programa; 



50 - Realizar atividades de capacitação e educação permanente sobre 

AB para as equipes de gestão e das UBS, abordando gestão do 

cuidado, clínica ampliada, sistemas de informação, financiamento, 

através da assessoria, GTAB, e convidados, usando prioritariamente 

tecnologias de educação a distância;

51 - Estabelecer parceria com o Departamento de Saúde Coletiva da 

FCM da Unicamp para realização de Curso de Aprimoramento para 

equipes da AB, com oferta de 300 vagas em 2021-2022 

52 - Participar do GT do CONASEMS sobre o Programa Previne e 

pautar as demandas do COSEMS/SP;



53 - Propor a SES a criação de GT Bipartite com participação do Gabinete 
do Secretário de Saúde, CRS, CSS, e CGRSS, diretores e assessores do 
COSEMS/SP para construção e pactuação em 2021 de critérios de 
contratualização e metas dos Hospitais de referência regional, sejam da 
Administração Direta, OSS, e Filantrópicos para o exercício de 2022, 
priorizando as necessidades regionais, visando readequação dos contratos 
das OSS  e plano de trabalho dos hospitais de gestão direta, conforme 
necessidades apontadas em CIR;

54 - Retomar junto à SES proposta Regulação Regional Interhospitalar das 
Urgências e Emergências, de forma a operacionalizar as solicitações de 
transferências inter-hospitalares e pré-hospitalares de urgências e 
emergências para pacientes que estejam em Unidades de Saúde de 
complexidade incompatível com suas necessidades, numa determinada 
região de saúde;

55 - Pactuar com a SES a disponibilização de relatórios do Tableau com as 
informações da regulação CROSS no âmbito regional;



56 - Pactuar com a SES ampliação de leitos de saúde mental em 

hospitais gerais da Gestão Estadual;

57 - 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”;

58 - Propor a SES a retomada da CARMN como espaço de decisão 

dos gestores da região metropolitana de São Paulo;



59 - executar em parceria com a SES e MS, as ações do projeto 

de capacitação dos gestores municipais previstas na PT 1812, 

em: Planejamento Estratégico Situacional - PES; Instrumentos de 

Planejamento e Gestão; Rede de Atenção em Saúde com enfoque 

na AB; Financiamento do SUS; Planejamento Regional Integrado 

- PRI

60 - Retomar em parceria com a SES o processo de programação 

e pactuação de referências regionais;

61 - Realizar atividades, em parceria com o CES, orientação 

online e produção de materiais para apoiar os gestores 

municipais para a realização das Conferencias municipais, apoio a 

gestão participativa, com fortalecimento dos Conselhos 

Municipais de Saúde, e outros espaços de participação da 

comunidade;



62 - Realizar reuniões bimensais da assessoria e membros do 

COSEMS/SP no CES com vistas a articular e pactuar ações do 

COSEMS/SP no Conselho;

63 - Desenvolver ações de aproximação com o TCESP para discutir 

demanda de informações solicitadas aos municípios pelo TCESP , que 

poderia utilizar os Sistemas de Informação do SUS, tais como SIOPS, 

DIGISUS, e outros, para não sobrecarregar  os Gestores Municipais; 

64 - 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;  



65 - Elaborar e executar projeto para capitação 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.

66 - Realizar atividades de capacitação e educação permanente para 
gestores, equipes de gestão e trabalhadores do SUS nos municípios, 
prioritariamente na modalidade online em temas de interesse da 
gestão municipal, através da assessoria e apoiadores. 

67 - 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



68 - Identificar demandas dos municípios para pautar o Comitê de 
Saúde do Tribunal de Justiça de SP;

69 - Propor à SES a reativação do comitê de acompanhamento do 
projeto de Plano Diretor da AF;

70 - Propor a SES a criação de subgrupo do GT bipartite de AF para 
atualizar a relação de medicamentos do Programa Dose Certa, de 
acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME);

71 - Propor à SES a reorganização do Componente Especializado de 
Assistência Farmacêutica/CEAF com a pactuação de "modelos de 
farmácias" e definição de estrutura e financiamento para adesão dos 
municípios, conforme suas necessidades; 



72 - 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”;

73 - Desenvolver atividade de educação permanente, em parceria com a 

SES, para o fortalecimento dos municípios na qualificação da AF 

74 - 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, 

75 - Atualizar, desenvolver e implantar protocolos institucionais dos 

procedimentos operacionais e administrativos do COSEMS/SP;



76 - Formalizar parceria com a entidade responsável e representante 

formal da Rede Colaborativa CONASEMS/MS, recursos PROAD, para o 

triênio 2021-2023, executando, acompanhando, monitorando e 

prestando contas do instrumento jurídico; 

77 - 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; 

78 - Realizar auditoria externa anual, provendo de informações e 

acompanhando todo o processo presencial durante sua realização; 

79 - Prover a mídia de releases quinzenais, no mínimo, pela área de 

Comunicação, sobre assuntos de interesse deste Conselho;



80 - 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;

81 - Elaborar conteúdos de apoio à gestão municipal por meio de vídeos 

e publicações; 

82 - Acompanhar a execução dos Termos de Parceria do Conselho com 

as entidades: IDISA, Instituto de Saúde – IS, Fundação Articule e 

universidades (UNIFESP e FSP);

83 - Executar, acompanhar, monitorar e prestar contas da Carta Acordo 

vigente com a OPAS;



84 - Captar recursos financeiros para desenvolvimento de novos 

projetos de apoio à gestão municipal e Congresso anual;

85 - 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;  

86 - 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”; 



87 - Revisar o modelo de contratação da assessoria técnica; 

88 - Realizar atividades na modalidade online sobre o impacto da LGPD 

na saúde para gestores municipais e suas equipes; 

89 - Elaborar, sistematizar e divulgar   documentos orientadores sobre 

LGPD para a gestão municipal;

90 - Realizar atividades na modalidade online sobre o uso da 

Telemedicina no SUS e os novos regramentos e possibilidades 

interdisciplinares integradas;



91 - Introduzir o eixo Inovação em Saúde Digital no Congresso 2022 na 

18ª Mostra de Experiências Exitosas Municipais;  

92 - Dar maior publicidade às experiências inovadoras em saúde digital 

no SUS no âmbito da gestão municipal nas mídias do COSEMS/SP; 

93 - Estimular adesão dos profissionais do SUS em cursos de 

Informática em Saúde para qualificar o processo de transformação 

digital no SUS; 

94 - Realizar encontros sobre a importância da Informática em Saude 

nas estratégias de Saúde Digital do SUS com Universidades e Institutos 

que promovam essa especialização. 



95 - Realizar curso de Media Training com a Diretoria para 

relacionamento com mídias externas, com as Comissões Intergestores

Bipartite e Tripartite, entre outros, através de contratação de empresa 

especializada; *

96 - Realizar pesquisas de interesse em Comunicação em Saúde 

através das mídias do COSEMS/SP;

97 - Realizar Campanhas Temáticas semestrais em Defesa do SUS 

para mídias, redes e gestores, através de contratação de empresa 

específica para publicidade e produção de material; 

98 - Incluir novas ferramentas de acessibilidade nas mídias do 

COSEMS/SP;



99 - Elaborar novo modelo para o jornal do COSEMS/SP que traga mais 

interatividade com os leitores e mais interação com todas as nossas 

mídias; 

100 - Criar o Perfil LinkedIn para o COSEMS/SP; 

101 - Construir um manual para o uso da marca COSEMS/SP 

objetivando padronizar a Comunicação logada e proteger a marca 

COSEMS/SP;

102 - 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. 


