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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES – 2.022 
 

 

 

HISTÓRICO 

 

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

COSEMS/SP foi fundado em 19/03/1.988 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 2.011, 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 22 

Secretários Municipais de Saúde, eleita em Assembleia Geral Ordinária, 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 discussão dos temas 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 para a Diretoria e Assessoria sobre os 

desafios enfrentados, em nível regional, que são levados para discussão nos Grupos Técnicos (GT) Bipartite 

ou para as reuniões da CIB. 

 

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. 

 

O COSEMS/SP é mantido por recursos provenientes das contribuições das Prefeituras e eventualmente de 

recursos repassados pelo Ministério da Saúde (MS). O valor das Contribuições projetado para 2.022 é de 

R$ 4.373.000,00 (esta é a maior fonte de recursos deste Conselho). A estimativa da receita base do 
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Programa Anual de Atividades 2.022 considerou a projeção de recebimentos da receita de contribuições, a 

projeção de rendimentos bancários, a receita média dos últimos dois anos do Congresso Anual dos 

Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (realizado presencialmente) e as possíveis 

coparticipações financeiras do MS, atingindo o montante de R$ 5.710.000,00. 

 

O COSEMS/SP realiza, mensalmente, reunião ordinária de sua Diretoria e 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 reunião da CIB.  

 

Para subsidiar as decisões da Diretoria, a Assessoria Técnica participa dos GT Bipartite com a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES), com discussões e encaminhamentos referentes às políticas do SUS e demandas 

dos Municípios. 

 

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

ocorre a Assembleia Geral Ordinária da Associação, que já é considerado um importante evento no campo 

da gestão em saúde pública em nosso Estado e no país. É nele que a cada dois anos é eleita a Diretoria do 

COSEMS/SP. 

 

Há mais de 17 anos, é realizada a publicação e distribuição do Jornal do COSEMS/SP, enviado a todos os 

Secretários Municipais de Saúde e às diversas instituições públicas e privadas relacionadas à área da saúde 

no Estado e no país. Esta distribuição passou a ser realizada por meio de mídias virtuais, podendo ser 

encontrada no site http://www.cosemssp.org.br, o que facilitou o acesso às informações pelo conjunto de 

Secretários Municipais de Saúde. 

 

No dia 21 de maio de 2.021 a Diretoria eleita no 34º Congresso do COSEMS/SP, realizado em março de 

2.021, fez uma Oficina on-line de Planejamento, que definiu um conjunto de Ações Estratégicas para o 

biênio 2.021-2.022, e as ações programadas para 2.022 foram incorporadas na presente Programação (em 

itálico no texto). 

 

 

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; 

 

mailto:cosemssp@cosemssp.org.br
http://www.cosemssp.org.br/
http://www.cosemssp.org.br/


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 
CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 

 

 

 

Avenida Angélica, 2466 – 17º andar – Consolação – CEP: 01228-200 

E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br  

Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 

3 

• 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 das 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, e AÇÕES  

 

➢ Objetivo I - Congregar os dirigentes dos sistemas municipais de saúde e representar os Municípios 

nas instâncias do SUS 

 

AÇÕES:  

− Manter e aperfeiçoar o funcionamento da estrutura do COSEMS/SP (disponibilizando os recursos 

de infraestrutura, humanos e insumos necessários para atuação da Assessoria, do Apoio 

Administrativo e da Assessoria de Comunicação) visando apoiar a atuação da Diretoria e dos 

Gestores Municipais nas instâncias de pactuação do SUS; 

− Realizar 03 reuniões ordinárias do Conselho Fiscal;  

− Elaborar os Instrumentos de Planejamento do COSEMS/SP: Programação Anual de Atividades, 

Relatórios Quadrimestrais e Anual de Gestão (RAG), bem como prestar contas nos prazos 

estabelecidos pela “Deliberação da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS - nº 006/2.019 

da prestação de contas dos COSEMS, referente aos recursos da contribuição de representação 

institucional”;  
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− Atualizar, desenvolver e implantar protocolos institucionais dos procedimentos operacionais e 

administrativos do COSEMS/SP; 

− 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 (LGPD);  

− Realizar auditoria externa anual, provendo de informações e acompanhando todo o processo 

presencial durante sua realização;  

− Acompanhar a execução dos Termos de Parceria do Conselho com as entidades: Instituto de 

Direito Sanitário Aplicado (IDISA), Instituto de Saúde (IS), Fundação Articule e Universidades 

(Universidade Federal de São Paulo /UNIFESP e Faculdade de Saúde Pública / FSP); 

− Executar, acompanhar, monitorar e prestar contas da Carta Acordo vigente com a OPAS; 

− Captar recursos financeiros públicos para desenvolvimento de novos projetos de apoio à gestão 

municipal e Congresso anual; 

− 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;   

− Revisar o modelo de contratação da Assessoria Técnica. 

 

• Custos apropriados: Honorários da Assessoria Técnica, salários dos funcionários da área 

administrativa-financeira, auditoria independente, contratos do IDISA e da Confiatta, e despesas fixas 

da sede (entre outros). 

 

• Valor Programado: R$ 2.100.000,00/ano.  

 

 

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

nacional da Saúde Pública 

 

AÇÕES:  

− Pautar nas reuniões mensais da Diretoria, do CRR e da Câmara Técnica (CT) da CIB discussão e 

posicionamento em relação às demandas dos Municípios que dependem de pactuações e 

deliberações bipartite; participar das reuniões do Conselho Nacional de Representantes Estaduais 

(CONARES) do CONASEMS e Diretoria do CONASEMS para discutir temas de interesse dos 

Gestores Municipais a serem abordados na CIT;               

− Participar das 11 reuniões ordinárias da CT e da CIB, do CONARES/CONASEMS, da Diretoria do 

CONASEMS e da CIT;  

− Propor ao CONASEMS ações políticas junto ao Congresso Nacional, Mídias, Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) e Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em defesa do financiamento 

do SUS para revogação da Emenda Constitucional (EC) 95/2.016 e continuidade da vinculação 
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das Receitas para a Saúde, pautadas pelos membros do COSEMS/SP que compõem a Diretoria do 

CONASEMS e o CONARES; 

− Participar em fóruns e movimentos de defesa do SUS e do financiamento, como Pacto Nacional 

pela Vida e pela Saúde e Frente pela Vida; 

− Propor à SES a criação de GT Bipartite para discussão do Financiamento Estadual do SUS, nos 

moldes dos GT existentes, com participação da Coordenadoria de Gestão Orçamentária e 

Financeira (CGOF) e a Coordenadoria de Regiões de Saúde (CRS); 

− Divulgar e promover discussões nos espaços biparte da ferramenta de Alocação do Gasto Regional 

desenvolvido pelo IS em parceria com o COSEMS/SP; 

− Propor à SES e pactuar em CIB o aumento do Piso da Atenção Básica (PAB) Estadual para o 

exercício de 2.023; 

− Criar GT do COSEMS/SP com participação do Presidente, de Diretores e da Assessoria para 

estabelecer aproximação com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) com o 

objetivo de discutir as pautas da Saúde; 

− Propor em CIB destinação de maior aporte de recursos financeiros da SES na Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) de 2.023 para adequar a oferta de serviços dos Ambulatórios Médicos 

de Especialidades (AME) e dos Hospitais de referência regional sob gestão Estadual, de acordo 

com as necessidades regionais;   

− 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; 

− 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;  

− Propor em CIB e articular, junto ao CONASEMS, a habilitação pelo MS dos 40 Centros 

Especializados de Reabilitação (CER) e 7 Oficinas Ortopédicas em funcionamento no Estado de 

São Paulo; 

− Reivindicar ao MS, através da CIB, a manutenção da habilitação de cerca de 2.000 leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ao valor da diária de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), 

após a pandemia, para suprir a defasagem histórica de leitos de UTI no Estado; 

− Discutir e aprovar proposta na reunião da CIB em favor do provimento de médicos para as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado de São Paulo, contemplando nos Editais as 

especificidades do Estado, e encaminhar para o MS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e CONASEMS, CNS e Comissão de Saúde da Câmara Federal; 

− Realizar ações políticas via CONASEMS, junto ao MS, pautadas pelos membros do COSEMS/SP 

que fazem parte da Diretoria do CONASEMS e do CONARES, para contemplar nos Editais 

de provimento de médico as especificidades do Estado de São Paulo.; 

− Solicitar pauta em reunião do CES para discussão sobre o Programa Previne Brasil e provimento 

de médicos e fortalecimento da Atenção Básica (AB); 
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− Pautar em CIB solicitação à CIT das seguintes medidas orçamentárias relacionadas ao Programa 

Previne Brasil com vistas à incorporação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do MS de 2.022:   

o atualização monetária dos recursos federais para AB no percentual mínimo de 12% 

o inclusão dos recursos necessários para a homologação das Equipes de Saúde da Família 

(ESF) e Equipes de Atenção Primária (EAP) em funcionamento e/ou com solicitação de 

credenciamento;  

o revisão da estruturação (composição e valores) das equipes que fazem cuidado à População 

Privada de Liberdade (PPL); 

o 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 (dez reais) por habitante ao ano, em parcelas mensais; 

− Propor à SES capacitação em psiquiatria e neurologia para equipes da AB, através do Telessaúde;   

− Propor à SES a criação de GT Bipartite com participação do Gabinete do Secretário de Saúde, da 

CRS, da Coordenadoria de Serviços de Saúde (CSS), da Coordenadoria de Gestão de Contratos de 

Serviços de Saúde (CGCSS), de Diretores e Assessores do COSEMS/SP, para construção e 

pactuação em 2.021 de critérios de contratualização e metas dos Hospitais de referência regional, 

sejam da Administração Direta, Organização Social de Saúde (OSS) e Filantrópicos, para o 

exercício de 2.022, priorizando as necessidades regionais, visando readequação dos contratos das 

OSS  e plano de trabalho dos hospitais de gestão direta, conforme necessidades apontadas nas CIR; 

− Retomar junto à SES proposta da Regulação Regional Inter hospitalar 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; 

−  Pactuar com a SES a disponibilização de relatórios do Tableau com as informações da regulação 

da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) no âmbito regional; 

− Pactuar com a SES ampliação de leitos de Saúde Mental em hospitais gerais da gestão estadual; 

− Propor à SES a retomada da Comissão de Articulação das Redes da Região Metropolitana 

(CARRM) como espaço de decisão dos gestores da região metropolitana de São Paulo; 

− Desenvolver ações de aproximação com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 

para discutir demanda de informações solicitadas aos Municípios pelo TCESP, que poderia utilizar 

os Sistemas de Informação do SUS, tais como o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 

em Saúde (SIOPS), o Sistema Digital dos Instrumentos de Planejamento (DigiSUS) e outros, para 

não sobrecarregar os gestores municipais;  

− Propor à SES a reativação do Comitê de Acompanhamento do Projeto de Plano Diretor da 

Assistência Farmacêutica (AF); 
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− Propor à 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); 

− 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. 

 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens, diárias para participação nas reuniões do 

CONARES e do CONASEMS. 

 

• Valor Programado: R$ 5.000,00  

 

 

➢ Objetivo III - Apoiar o fortalecimento das CIR 

 

     AÇÕES: 

− Manter o quadro de Apoiadores do COSEMS/SP atuando no apoio técnico e político aos gestores 

dos Municípios de cada uma das CIR do Estado de São Paulo;  

− Encaminhar junto aos gestores municipais temas prioritários das CIR a serem levados pelos 

Representantes Regionais nas reuniões de Diretoria, CRR e CIB, se necessário; 

− Participar, através dos Apoiadores, nas 11 reuniões ordinárias das CIR, nas 11 reuniões ordinárias 

mensais no COSEMS/SP, no Congresso Anual do COSEMS/SP e nas diferentes agendas dos 

territórios. 

 

• Custos apropriados: Pagamento dos serviços prestados pelos Apoiadores e hospedagem. 

 

• Valor programado: R$ 1.500.000,00. 

 

 

➢ Objetivo IV - Manter intercâmbio com os COSEMS de outros Estados e Associações congêneres 

 

AÇÕES: 

− 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; 

− Participar do Congresso Anual do CONASEMS: Diretoria, Assessoria e Apoiadores; 

− Formalizar parceria com a entidade responsável e representante formal da Rede Colaborativa 

CONASEMS/MS, recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS 

(PROAD), para o triênio 2.021-2.023, executando, acompanhando, monitorando e prestando 

contas do instrumento jurídico;  
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• Custos apropriados: Estande institucional, passagens, diárias para participação no Congresso 

CONASEMS e eventos da Rede Colaborativa. 

 

• Valor Programado: R$170.000,00  

 

 

➢ 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. 

 

AÇÕES: 

− Participar dos GT Bipartite analisando as políticas do SUS a partir da realidade dos Municípios e 

Regiões de Saúde, pautando estratégias técnico-políticas para os territórios municipais e regionais 

do Estado de São Paulo; 

− Participar (Assessoria e Diretoria) das 11 reuniões ordinárias dos GT Bipartite: Redes/PPI; 

Vigilância em Saúde (VS); AF; AB (bucal, população negra e indígena); Educação Permanente (EP) 

e Gestão do Trabalho; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP); Rede Cegonha/Enfrentamento da Mortalidade Materna 

e Infantil; Rede de Urgência e Emergência (RUE) / Regulação; Rede de Cuidado à Pessoa com 

Deficiência; Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e Atenção às Doenças Crônicas.  

− Participar do GT do CONASEMS sobre o Programa Previne Brasil e pautar as demandas do 

COSEMS/SP; 

− Propor Nota Técnica CIB com esclarecimentos sobre as aplicações possíveis dos recursos do PAB 

Estadual, Programa Qualis Mais e demais recursos de transferência Estadual;  

− Manter o GT Bipartite ampliado com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) com a 

participação de seus dirigentes, para continuidade de ações para enfrentamento da Covid-19 e de 

suas sequelas; 

− Realizar atividades de capacitações, EP e comunicação em parceria com a SES, caso haja 

continuidade da pandemia do Coronavírus, para as ações de vigilância, imunização e assistenciais 

a pacientes de Covid-19 e suas sequelas; 

− Realizar monitoramento das propostas de custeio de leitos de UTI COVID e Suporte Ventilatório 

Pulmonar (SVP) no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS) para apoio 

e orientação aos Municípios das propostas rejeitadas ou não inseridas no sistema, caso haja 

continuidade da pandemia do Coronavírus; 

− Criar um Fórum permanente de VS, com a participação de equipes municipais para encaminhar 

assuntos de interesse dos Municípios;  

− 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; 

− Propor na Sala de Situação, a revisão da Deliberação CIB nº 02, publicada em 04/01/2.020, que 

aprovou critérios para repasse financeiro da SES aos Municípios, para ações de assistência em 

situações de epidemia de Dengue; 
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− 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 2.019; 

− Pautar no GT Bipartite VS ações que possam promover melhorias nas coberturas vacinais das 

vacinas de rotina;   

− Participar da Sala de Situação Estadual das Arboviroses para discussão de propostas para 

enfrentamento do Chikungunya no Estado; 

− Pautar no GT Bipartite VS 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 AB e outras áreas da atenção. 

 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 

 

• Valor programado: R$5.000,00. 

 

 

➢ 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 

 

AÇÕES:  

− Realizar Oficinas Regionais, com a participação da Assessoria, dos Apoiadores, da Diretoria e/ou 

Convidados para 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 público-alvo nas gestões municipais, estadual e federal; promover troca de informações 

relacionadas com o SUS; fomentar notícias de gestões municipais de saúde e experiências exitosas 

ao SUS;  

− Realizar 12 ou mais webconferências com temas relevantes do SUS, bem como reuniões virtuais 

utilizando os instrumentos de comunicação à distância com gestores municipais e coordenadores 

das diferentes áreas da gestão municipal das 63 CIR para discutir temas da AB; VS, Regulação, 

Financiamento, Saúde Mental, entre outros. Elaboração de um portal multimídia para consulta de 

links relevantes sobre o SUS e notícias, e construção de Jornal temático para os Municípios. 

Aumento em 2.022 de 10% do público-alvo. Elaborar e divulgar notas com opiniões e manifestos 

do COSEMS/SP em defesa do SUS através de seus dirigentes e Assessoria;  

− Executar dois Projetos, se aprovados, com recursos financeiros do MS, através da Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), quais sejam: a) Apoio à Rede Básica de Saúde para o Cuidado 

a Pacientes com Sintomas Prolongados e Sequelas Motoras e Respiratórias decorrentes da                  

Covid-19; b) Apoio aos Gestores e Equipes de Saúde de Municípios de Pequeno Porte para 

Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão Municipal; 

− 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; 
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− Participar do Projeto Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) “Enfrentamento da pandemia 

de Covid-19: produções, invenções e desafios na gestão do cuidado em rede”; 

− Prover a mídia de releases quinzenais, no mínimo, pela área de Comunicação, sobre assuntos de 

interesse deste Conselho; 

− 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; 

− Elaborar conteúdos de apoio à gestão municipal por meio de vídeos e publicações;  

− Prover apoio aos gestores municipais para implementação e monitoramento do “Programa Saúde 

com Agente”, do MS; 

− Propor ação de EP pelos GT Bipartite (EP e AB) para o exercício de 2.022, com foco nos sistemas 

de informação do SUS da AB (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;  

− Realizar atividades de capacitação e EP sobre AB para as equipes de gestão e das UBS, abordando 

gestão do cuidado, clínica ampliada, sistemas de informação, financiamento, através da 

Assessoria, do GT Bipartite AB e de convidados, usando prioritariamente tecnologias de educação 

à distância; 

− 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”; 

− Executar em parceria com a SES e o MS, as ações do projeto de capacitação dos Gestores 

Municipais previstas na Portaria (PT) nº 1.812, de 22/07/2.020, em:       

o Planejamento Estratégico Situacional (PES); 

o Instrumentos de Planejamento e Gestão; 

o Rede de Atenção em Saúde com enfoque na AB; 

o Financiamento do SUS; 

o Planejamento Regional Integrado (PRI). 

− Retomar, em parceria com a SES, o processo de programação e pactuação de referências 

regionais; 

− Realizar capacitação e EP 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 (PAS), RAG e o uso qualificado do DigiSUS, ferramenta 

digital disponibilizada pelo MS, com atividades prioritariamente à distância, desenvolvidas pela 

Assessoria e Apoiadores;  

− Realizar atividades de capacitação e EP para gestores, equipes de gestão e trabalhadores do SUS 

nos Municípios, prioritariamente na modalidade on-line em temas de interesse da gestão municipal, 

através da Assessoria e dos Apoiadores;  
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− 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; 

−  Identificar demandas dos Municípios para pautar o Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça de 

São Paulo; 

− 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”; 

− Desenvolver atividade de EP, em parceria com a SES, para o fortalecimento dos Municípios na 

qualificação da AF;   

− Laboratório de Inovação em Saúde (LIS): 

o Realizar atividades na modalidade on-line sobre o impacto da LGPD na saúde para 

gestores municipais e suas equipes;  

o Elaborar, sistematizar e divulgar documentos orientadores sobre LGPD para a gestão 

municipal; 

o Realizar atividades na modalidade on-line sobre o uso da Telemedicina no SUS e os novos 

regramentos e possibilidades interdisciplinares integradas; 

o Introduzir o eixo Inovação em Saúde Digital no Congresso 2.022 e na 18ª Mostra de 

Experiências Exitosas Municipais;   

o Dar maior publicidade às experiências inovadoras em saúde digital no SUS no âmbito da 

gestão municipal, nas mídias do COSEMS/SP;  

o Estimular adesão dos profissionais do SUS em Cursos de Informática em Saúde para 

qualificar o processo de transformação digital no SUS;  

o Realizar encontros sobre a importância da Informática em Saúde nas estratégias de Saúde 

Digital do SUS com Universidades e Institutos que promovam essa especialização.  

− Comunicação: 

o Realizar Curso de Media Training com a Diretoria para relacionamento com mídias 

externas, CIB e CIT, entre outros, através de contratação de empresa especializada;  

o Realizar pesquisas de interesse em Comunicação em Saúde através das mídias do 

COSEMS/SP; 

o 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;  

o Incluir novas ferramentas de acessibilidade nas mídias do COSEMS/SP; 

o Elaborar e divulgar o Jornal do COSEMS/SP, buscando interatividade com os leitores e 

mais interação com todas as nossas mídias;  

o Construir um manual para o uso da marca COSEMS/SP objetivando padronizar a 

Comunicação logada e proteger a marca COSEMS/SP; 
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o 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.  

 

• Custos apropriados: Passagens e diárias para Oficinas, custo da Assessoria de Comunicação e 

despesas com site. 

 

• Valor programado: R$ 450.000,00. 

 

 

➢ Objetivo VII - Favorecer a participação da comunidade na saúde, incentivando o 

acompanhamento dos usuários dos serviços locais de saúde 

 

AÇÕES: 

− Participar através dos membros da Diretoria e da Assessoria nas reuniões ordinárias do CES e 

desenvolvimento de Oficinas formativas dos Conselheiros Municipais e Estadual; 

− Participar das 12 reuniões ordinárias do Pleno do CES.  

− Realização de 17 Oficinas com Conselhos Municipais de Saúde;  

− Realizar atividades, em parceria com o CES, orientação on-line e produção de materiais para 

apoiar os Gestores Municipais para a realização de Conferências Municipais, apoio à gestão 

participativa, com fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde, e outros espaços de 

participação da comunidade; 

− Realizar reuniões bimensais da Assessoria e membros do COSEMS/SP no CES com vistas a 

articular e pactuar ações do COSEMS/SP no Conselho. 

 

• Custos apropriados: Passagens e diárias 

 

• Valor Programado: R$ 10.000,00.  

 

 

➢ 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 

 

AÇÕES: 

− 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; 

− Realizar 12 reuniões ordinárias da Diretoria do COSEMS/SP. 
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• 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$ 60.000,00  

 

 

➢ 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 

 

AÇÕES:  

− 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; 

−  Realizar 11 reuniões ordinárias do CRR e Atividade de EP. 

 

• 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 

 

AÇÕES:  

− Conduzir o processo de planejamento e realização do Congresso Anual do COSEMS/SP; 

− Realizar o 35º Congresso Anual do COSEMS/SP e a 18ª Mostra de Experiências Exitosas dos 

Municípios, e elaborar Projeto de captação de recursos junto ao MS, através da OPAS, para 

cofinanciamento do custeio do referido Congresso. 

 

• Custos apropriados: Gastos com a realização do Congresso 

 

• Valor programado: R$ 1.400.000,00. 

 

 

Valor Total Programado para o exercício de 2.022: R$ 5.710.000,00 

 

 

 

Aprovada pela Diretoria do COSEMS/SP, em sua reunião ordinária realizada  

no dia 17 de junho de 2.021. 
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