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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO  

CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE 

SÃO PAULO “DR. SEBASTIÃO DE MORAES” - COSEMS/SP EXERCÍCIO 2020 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O COSEMS/SP completou 33 anos de atuação nos espaços de gestão e pactuação bipartite do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sempre em defesa dos interesses dos 645 Municípios paulistas. 

Fundado em 19/03/1988, com a finalidade de congregar todos os Secretários Municipais de 

Saúde do Estado de São Paulo, tornou-se, ao longo de sua trajetória, em importante ator político 

no processo de construção do 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). 

 

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 

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 da regionalização em São Paulo 
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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. 

 

O COSEMS/SP é mantido por recursos provenientes das contribuições mensais das Secretarias 

Municipais de Saúde e, eventualmente, conta com recursos repassados pelo Ministério da Saúde 

(MS) para projetos específicos.  

 

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 

aberta a todos os Secretários Municipais de Saúde. Estas reuniões precedem a reunião ordinária 

da CIB, pois nelas se estabelece consenso sobre a posição do COSEMS/SP a ser levada para 

discussão na CIB.  

Nesse período de pandemia, as reuniões da Diretoria e do CRR têm ocorrido no formato online.  

 

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

Bipartite com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), onde se discutem as políticas do SUS e as 

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. Esse evento já é considerado 

um dos mais importantes 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 15 anos, é realizada a publicação e distribuição do Jornal do COSEMS/SP que, a 

partir de 2020, passou a ser virtual e publicado no site http://www.cosemssp.org.br e nas demais 

mídias da entidade.  
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DIRETRIZ (MISSÃO) 

 

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 

 

• 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; 

• 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. 
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MARCO NORMATIVO E OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

 

O processo de planejamento e avaliação das ações dos COSEMS foi atualizado pela publicação 

da Deliberação da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS nº 006/2019, que aprova o 

Regulamento Interno da Apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS, 

referente ao Recurso da Contribuição de Representação Institucional, com vigência a partir de 

30 de outubro de 2019. 

 

 Os Conselhos começaram a cumprir um novo rito em seus processos de planejamento, a partir 

das novas determinações, com a elaboração da Programação Anual de Atividades para o 

exercício seguinte, dos Relatórios Quadrimestrais de Atividades e do Relatório Anual de Gestão 

(RAG), à luz da exigência imposta pela Lei Federal Complementar nº 141/2012 às gestões 

municipais de saúde. 

 

Cumprindo a determinação, no exercício de 2019, o COSEMS/SP elaborou uma Programação 

Anual de Atividades para o Exercício de 2020, a qual passou a ser a referência de avaliação dos 

Relatórios Quadrimestrais e base para este RAG do exercício de 2020.  

 

 

O EXERCICIO DE 2020 DO COSEMS/SP: DESTAQUES 

 

Em 2020, o COSEMS/SP atuou, segundo a missão definida em seu Estatuto, em defesa do SUS 

e dos Municípios paulistas, em inúmeras e diversas frentes, com forte protagonismo nas 

instâncias de pactuação intergestores e participação social.  

 

Com o advento da pandemia do Novo Coronavírus COVID-19, a partir de fevereiro/2020, 

caracterizada como Emergência Sanitária de Importância Internacional, a atuação do 

COSEMS/SP foi marcada por ações estratégicas desenvolvidas para o apoio à gestão municipal 

no enfrentamento da pandemia da COVID-19, e vivenciou intensamente, no diálogo com os 
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gestores e trabalhadores dos Municípios, a maior calamidade pública da história do País e do 

mundo, com mais de 1,4 milhão de casos e quase 47 mil mortes no Estado de São Paulo (em 

31/12/20: Casos – 1.462.297 e Óbitos – 46.717). 

 

A pandemia impôs, desde março, mudanças radicais no funcionamento da entidade como um 

todo, com implantação das práticas do trabalho remoto, tendo em vista as medidas de isolamento 

social impostas pela quarentena decretada no Estado, a partir do final de março de 2020. Tanto 

as reuniões da Diretoria como as do CRR passaram a acontecer online, sendo 11 reuniões da 

Diretoria e 10 reuniões do CRR em 2020. 

 

Na reunião ordinária da Diretoria, ocorrida em 23 de abril de 2020, houve substituição da 

Presidência, com a saída de José Eduardo Fogolin Passos, que deixou de ser Secretário 

Municipal de Saúde de Bauru, e entrada de Geraldo Reple Sobrinho, 1º Vice-Presidente e 

Secretário Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, bem como recomposição da 

Diretoria, em conformidade com o Estatuto do COSEMS/SP. 

 

A equipe de Assessoria e de Apoiadores do Conselho também mudou seu modo operandi para 

manter as estratégias de apoio aos gestores e às equipes técnicas municipais, usando as 

ferramentas do trabalho online. 

A Assessoria intercalou trabalho remoto e presencial, e intensificou o trabalho de apoio aos 

gestores municipais, com elaboração de análises, orientações e disponibilidade para apoio 

remoto aos gestores e técnicos. 

 

O COSEMS/SP expandiu a área de Comunicação com a produção de edições online do Jornal e 

o compromisso de dar transparência às ações executadas, através do compartilhamento de 

informações estratégicas das políticas de saúde do SUS.   

 

O Congresso do COSEMS/SP, inicialmente previsto para abril de 2020, foi adiado para 

agosto/2020. Mas com a pandemia, a Diretoria decidiu adiar para o mês de março de 2021, na 

modalidade semipresencial. Houve todo um trabalho para readequação do evento com atividades 

presenciais voltadas aos Secretários Municipais de Saúde e atividades remotas para todos os 
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inscritos no Congresso. No entanto, com o agravamento da pandemia, a Diretoria decidiu que o 

Congresso seria totalmente online. Com isso, a Assessoria e a Comissão Organizadora passaram 

a trabalhar na organização do evento na modalidade virtual.   

 

No caso da 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do COSEMS/SP de 2020, a 

decisão da Diretoria foi publicar 10 Revistas virtuais com todos os trabalhos inscritos, com o 

objetivo de reconhecer os esforços dos gestores municipais e autores/trabalhadores. 

 

Em função da pandemia, foi criado Grupo Bipartite  com a Coordenadoria de Controle de 

Doenças (CCD) da SES,  com reuniões semanais e posteriormente quinzenais, para discussão de 

ações de vigilância de temas como: acompanhamento do desempenho da Plataforma de 

Laboratórios do Estado de São Paulo para realização do RT-PCR, debatendo sempre a 

necessidade de respostas ágeis aos resultados do RT-PCR; e  critérios dos quantitativos e 

elaboração das grades de distribuição de Kits de coleta para RT-PCR, adquiridos pela SES e 

fornecidos aos Municípios.  

 

Em dezembro, a pauta de vacinação contra COVID-19 ganhou dimensão técnica e política 

prioritária e tem sido o tema principal das discussões com a CCD.  

 

O COSEMS/SP participou do Grupo Tripartite de elaboração de painel para avaliação e 

monitoramento de coberturas vacinais e homologação do novo Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), além da Comissão Permanente de Assessoramento 

de Imunizações no Estado de São Paulo. 

 

O COSEMS/SP, em parceria com o Instituto Butantan, apoiou a distribuição e realização de 

Testes Rápidos para COVID-19 nos Municípios paulistas, em consonância com a Deliberação 

CIB nº 55. Para implantação deste projeto, o Conselho organizou, conjuntamente com o Instituto 

Butantan, capacitação das equipes municipais, e apoio para a efetivação da testagem; foram 

realizadas várias reuniões de trabalho entre Assessoria do COSEMS/SP e dirigentes do Instituto 

Butantan. Houve participação, também, na discussão da testagem na População Privada de 
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Liberdade (PPL), em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), SES e 

Instituto Butantan.  

 

O COSEMS/SP realizou Web para todos os Municípios com as orientações do Guia Nacional 

de Vigilância para COVID-19, que trouxe alterações na definição de casos e inclusão de ações 

de rastreamento de contatos, e trabalhou junto com a SES na elaboração da Deliberação CIB                 

nº 75, atualizando a Deliberação CIB nº 55. 

 

Além disso, o Presidente do COSEMS/SP passou a integrar e participar do Centro de 

Contingência do Coronavírus do Governo do Estado, com discussões e deliberações sobre o 

Plano São Paulo.   

 

A troca de Ministros da Saúde em plena pandemia, a falta de Ministro oficialmente empossado 

durante meses, e posteriormente a nomeação de um militar para dirigir o MS, que declarou na 

imprensa que não conhecia o SUS, com a consequente falta de coordenação nacional da 

pandemia, somada às dificuldades de articulação da gestão estadual, sobrecarregou imensamente 

a gestão municipal.  

 

Os recursos federais extraordinários começaram a chegar nos Municípios em agosto, após cinco 

meses da pandemia. As necessidades urgentes exigidas pela pandemia, somadas à falta de 

cofinanciamento adequado e em tempo oportuno, exigiram da gestão municipal ampliação de 

competências técnicas, articulação regional e política e maiores investimentos com recursos 

próprios – que dado o já elevado investimento municipal em ações e serviços públicos de saúde 

originou-se, na maioria das vezes, de realocação de recursos de outras áreas municipais ou de 

reservas de contingência. E foi neste conjunto de importantes demandas que o COSEMS/SP 

atuou fortemente em diferentes frentes e de diversas formas, muitas vezes desempenhando 

funções próprias da SES e do MS. 

 

A demora no processo de habilitação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo MS 

e a forma do processo ser realizado inicialmente através de Oficio (apenas mais tarde o processo 

foi alterado para habilitação a partir do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde 
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– SAIPS, através de republicação das Portarias do MS) gerou a necessidade da atuação do 

COSEMS/SP, em parceria com a SES, no monitoramento à ampliação dos leitos: abertura de 

novos leitos de UTI COVID-19 adulto e infantil, leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (SVP) 

e leitos de enfermaria clínica nos hospitais existentes, nos contratados emergencialmente para a 

pandemia, nos hospitais de campanha e nos Pronto Socorros, para atendimento dos casos 

suspeitos de COVID-19.  

 

A gestão municipal foi a principal responsável pela mobilização/investimento para adequação 

da oferta de assistência hospitalar dos pacientes COVID-19, visto que a expansão de todos os 

tipos de leitos foi maior na gestão municipal. A gestão estadual supera a municipal apenas 

quando se considera a conversão de leitos de UTI existentes em exclusivos para o atendimento 

COVID-19.  

 

Os percalços da pandemia na reorganização das redes municipais, com enorme pressão 

midiática, política e da população, somaram-se às dificuldades gigantescas para aquisição de 

insumos, equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos para ampliar leitos de UTI 

e de Clínica Médica, medicamentos, entre outros. Estas dificuldades de um mercado não 

regulado e, portanto, alheio aos interesses da política pública de saúde, surgiram fortemente no 

início da pandemia, com ligeira melhora na oferta de alguns insumos, como por exemplo EPI, 

em meados do segundo quadrimestre. No entanto, houve piora na oferta de medicamentos com 

a agudização da pandemia e o aumento dos atendimentos da assistência de urgência e hospitalar. 

 

A falta de medicamentos essenciais no enfrentamento da COVID-19, como a indisponibilidade 

no mercado de medicamentos utilizados para procedimento de intubação em pacientes graves e 

o desabastecimento do antiviral oseltamivir para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

foram algumas das graves situações enfrentadas no período.  

 

Por outro lado, foram necessárias várias estratégias do COSEMS/SP para divulgar informação 

científica de boa qualidade a respeito da abordagem farmacológica na COVID-19, uma vez que 

a disponibilidade e o uso de fármacos sem comprovação de eficácia e segurança foi uma 
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realidade, como a Hidroxicloroquina, Cloroquina e Azitromicina, inclusive com o próprio MS 

recomendando seu uso. 

 

O Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciência (LABDEC) da Universidade 

Federal de Minas Gerias (UFMG) desenvolveu uma ferramenta de monitoramento de casos de 

COVID-19 nos Estados e Municípios brasileiros que apresenta uma modelagem matemática para 

estimar a transmissão do vírus e a disponibilidade de leitos de UTI e de Clínica Médica nos 

Estados em cada período, bem como os impactos das políticas de distanciamento social nesse 

processo.  

 

A partir da parceria do COSEMS/SP com o LABDEC/UFMG, sem ônus financeiro, o 

Laboratório realizou a customização da ferramenta, considerando as áreas cobertas de cada 

Departamento Regional de Saúde (DRS). A Assessoria do COSEMS/SP, durante os meses de 

maio a outubro, realizou semanalmente atualização do número de casos novos e número de leitos 

disponíveis, e enviou por e-mail aos gestores municipais com as projeções do comportamento 

da epidemia e da disponibilidade de leitos em momentos futuros. A partir dessa ferramenta, o 

COSEMS/SP também realizou uma análise do Decreto nº 64.994/2020, que instituiu o Plano 

São Paulo, onde o gestor pode verificar a cor definida pelo Decreto para sua região e as 

informações do simulador por meio do arquivo em PDF disponível para download pelo site do 

COSEMS/SP. 

 

Neste período, o COSEMS/SP também deu continuidade às ações relacionadas ao enfrentamento 

da Judicialização; assinou o Termo de Cooperação com a Fundação Articule para desenvolver 

Projeto Piloto - Grupo de Articulação Interinstitucional da Saúde - com Municípios da Região 

da Alta Sorocabana, Ministério Público Regional, com participação do DRS Presidente 

Prudente, que tem como objetivo criar ambiente jurídico seguro e de diálogo, minimizando e 

evitando recomendações e ações judiciais. Participou do Comitê Estadual da Saúde no Tribunal 

de Justiça de São Paulo cujo objetivo é discutir com representantes das diferentes áreas jurídicas 

estadual (Ministério Público - MP, Promotoria, Defensoria e SES) problemas relacionados à 

Judicialização e estratégias para seu enfrentamento. 
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Ainda referente à essa temática, através da parceria com o Instituto de Direito Sanitário Aplicado 

(IDISA), foi elaborado Guia de Judicialização da Saúde - orientações sobre procedimentos 

jurídicos para enfrentamento à Judicialização da Saúde. O referido Guia foi lançado em Web 

dirigida a todos os gestores municipais e equipes técnicas da Saúde e da área jurídica do 

Município, consolidando-se como importante estratégia de apoio aos Municípios no 

enfrentamento da judicialização. 

 

A atuação da Estratégia Apoiadores na articulação das regiões, com foco no enfrentamento da 

pandemia, se consolidou através de novas formas de apoio, inúmeras atividades à distância (com 

discussões sistemáticas sobre cenário epidemiológico, disponibilidade de leitos clínicos e de 

UTI, Programa Previne Brasil e a atuação da Atenção Básica (AB) no Cuidado em tempos de 

pandemia), incluindo a participação nas reuniões da Câmara Técnica (CT), da CIR das diferentes 

Regiões de Saúde do Estado e dos Centros de Operação Estratégica regionais. 

 

A Rede Colaborativa contou com a participação da Coordenação do Apoio e de todos os 

Apoiadores do COSEMS/SP, em Webs temáticas semanais/mensais, em encontros de formação 

e de troca de experiências com toda a Rede Colaborativa Nacional do CONASEMS/Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz (HAOC).  

 

No período, desenvolveu-se junto à Confiatta (Assessoria Jurídica do Conselho) uma proposta 

para pagamento de honorários dos Apoiadores por contratação de prestação de serviço, que foi 

finalizada em dezembro. 

 

A atuação do COSEMS/SP no CES também destacou-se neste ano. Inicialmente, as reuniões do 

Pleno e das Comissões, dadas as medidas de isolamento social, foram suspensas, voltando mais 

intensamente somente a partir de junho. O representante do COSEMS/SP participou da 

Comissão do CES para análise do Plano Estadual de Saúde 2020-2023. A Assessoria elaborou 

vários pontos para inserção no Plano Estadual, encaminhados pelo representante no bojo da 

Comissão. No entanto, a grande maioria deles não foram inseridos e o processo de aprovação 

junto ao Pleno não se findou até o final de agosto, prazo legal estabelecido pela Lei Federal 

Complementar nº 141/2012. Na atuação junto à Comissão de Orçamento e Finanças do CES, o 
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COSEMS/SP apoiou tecnicamente a elaboração de boletim de acompanhamento dos recursos 

COVID-19, contribuição fundamental para discutir a dinâmica da execução dos recursos pela 

SES.  

 

Na pandemia, os gestores municipais desenvolveram estratégias inovadoras de gestão, de 

articulação intersetorial, de comunicação, entre outras. Também se multiplicaram para cumprir 

todas as normativas relacionadas ao processo de planejamento e à execução dos recursos. 

Reorganizaram as redes, reprogramaram os orçamentos e atenderam às demandas da pandemia. 

 

Em 2020, a Diretoria do COSEMSSP participou de onze reuniões ordinárias da CIB, cumprindo 

assim uma de suas principais atribuições que é defender os interesses das gestões municipais nos 

espaços de pactuação do SUS, através da participação de membros da Diretoria nas reuniões 

mensais da CIB.  Participou também das reuniões ordinárias da CT da CIB, através de Diretores 

e Assessores.  

 

Em outubro de 2020, quando o Estado de São Paulo atingiu a triste marca de um milhão de casos 

confirmados, a Assessoria do COSEMS/SP decidiu produzir uma análise da pandemia, tratando 

desde a análise epidemiológica, passando pela questão da ampliação de leitos hospitalares e de 

UTI, estratégias na AB para atendimento de COVID-19, testagem, análise dos recursos 

financeiros extraordinários, e, por fim, as iniciativas do COSEMS/SP no apoio ao Municípios. 

Esta análise transformou-se num Relatório, que foi disponibilizado no site do COSEMS/SP. 

Posteriormente, decidimos estender essa análise até o final de 2020 e produzimos o 6º Caderno 

do COSEMS/SP que foi lançado em nosso 34º Congresso.  

 

O COSEMS/SP apresentou à SES, em dezembro/2020, uma proposta de organização da 

vacinação nos Municípios através dos cerca de 5000 postos de vacinação das Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e solicitou apoio financeiro para os Municípios, com a finalidade de apoiar as 

ações da campanha, no valor de R$ 2,00 (dois reais) per capita, a serem transferidos no primeiro 

quadrimestre de 2021. Essa proposta foi aceita e informada pelo Secretário Executivo da SES, 

na reunião ordinária da CIB de dezembro. O COSEMS/SP reforçou, junto à SES, a importância 

do Estado adotar rigorosamente os grupos prioritários da vacinação do Programa Nacional de 
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Imunização (PNI), trabalhar de acordo com as diretrizes nacionais para imunização e apoiar 

tecnicamente os Municípios.  

 

O COSEMS/SP organizou um Webinar sobre vacinação contra a COVID-19 e elaborou a Nota 

Técnica nº 12, com orientações para a elaboração de Plano Operativo Municipal para realização 

da Campanha. 

 

Além das ações em relação à COVID-19, o COSEMS/SP continuou atuando na defesa das várias 

políticas do SUS, que se concretizam no espaço dos Municípios. Nesse sentido, importante 

registrar: Saúde Mental, Oncologia, Assistência Farmacêutica (AF), Regulação, monitoramento 

dos repasses do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, Arboviroses, 

Imunização, Ações para o Controle da Sífilis Congênita, entre outras. Em relação ao Previne 

Brasil, o COSEMS/SP atuou apoiando os Municípios em relação às novas regras de 

financiamento e, ao mesmo tempo, participou da elaboração de várias manifestações da CIB, 

encaminhadas através de Ofícios ao MS questionando diversos problemas do referido Programa.      

 

Enfim, conclui-se que o COSEMS/SP atuou de forma protagonista no apoio aos gestores, nas 

discussões técnicas que balizaram a condução das políticas implementadas de 

contingenciamento da epidemia junto à SES, solicitando permanentemente informações e 

providências para as demandas das CIR, mantendo-se na missão estratégica de defesa do SUS e 

fortalecimento das gestões municipais. É sabido que o cenário atual das instituições 

democráticas é crítico, ameaçando a estabilidade do conjunto das políticas sociais e, por este 

motivo, este Conselho considera fundamental a necessidade de manter os Municípios à frente da 

luta democrática pela garantia da universalidade do SUS e contra as inequidades. 

 

 

DESEMPENHO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

A Programação Anual de Atividades de 2020 constituiu-se como fruto de um esforço técnico no 

objetivo de relacionar o planejamento estratégico da instituição, os desafios impostos pelo 
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contexto complexo e árduo do SUS, seus objetivos e diretrizes regimentais e a previsão de 

receitas e despesas para o exercício. 

 

O presente relatório, tal como determina a normativa vigente, faz a avaliação deste planejamento, 

com o intuito de “ressaltar as principais ações empreendidas e os resultados alcançados com a 

implementação do planejamento e a execução da Programação Anual de Atividades e orientando 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários à gestão em busca do fortalecimento de 

sua atuação em prol do SUS”. 

 

Assim, a avaliação da Programação Financeira possui sentido se analisada em paralelo à 

execução das atividades. Desta maneira, a única Diretriz e os dez objetivos regimentais da 

instituição pautaram a construção do planejamento das metas e ações, que, segundo a natureza 

das atividades, foram apropriados de custos médios com base no histórico contábil de prestações 

de contas dos exercícios anteriores. 

 

Dos dez objetivos, em 4 foram alocados recursos mínimos (dez mil reais) para custeio de 

eventuais gastos não previstos e que se fizessem necessários durante o exercício. Isto porque, as 

ações previstas não determinavam custos diretamente relacionados.  

 

De maneira geral, excluindo estes 4 objetivos, a Programação Financeira teve, em média, uma 

variação positiva significativa de aproximadamente 70% dada as consequências impostas pelas 

medidas de isolamento social que impediram a execução de uma série de ações in loco (às quais 

estavam programados gastos com viagens de Assessores, por exemplo), em que se inclui o 

adiamento do Congresso anual deste Conselho. Assim, exceto pelo Objetivo I que somou 

despesas 6,5% superiores ao programado, os demais objetivos apresentaram despesas inferiores 

à programação.  

 

É importante salientar que o Objetivo I reúne as despesas fixas da sede do COSEMS/SP, gastos 

com honorários da Assessoria Técnica, salários dos funcionários da área administrativa-

financeira, serviço de Assessoria Jurídica e com o Termo de Parceria com o IDISA. Assim 

constituído, o Objetivo I reuniu despesas que não sofreram redução dadas as medidas de 
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isolamento social (despesas fixas da sede) e outras que foram ampliadas justamente para atender 

às novas demandas relacionadas ao apoio aos gestores municipais no enfrentamento à epidemia, 

como os gastos para adequação do parque tecnológico (aquisição de computadores, 

equipamentos de informática e software para Webconferências, e otimização da rede de internet) 

e ampliação de horário de trabalho de Assessores Técnicos. Essa ampliação de gastos no 

Objetivo I, no entanto, só foi possível a partir do monitoramento da redução de gastos 

programados nos outros objetivos. 

 

A somatória geral dos recursos executados registrou uma variação negativa em relação ao 

inicialmente programado no percentual de 37% da despesa total inicialmente programada. 

Abaixo o Gráfico 1 representa essa variação: 

Gráfico 1 - Despesa Inicial Programada x Despesa executada por Objetivo da PAS 2020 

 

 

Em números absolutos, a receita programada para 2020 foi de R$ 5.161.235,27 e a despesa 

programada foi de R$ 5.011.235,27. Houve a programação de despesas 3% abaixo da 

programação de receitas para que houvesse margem para incrementos não previstos.  

 

No entanto, ao final do exercício, a despesa executada foi de R$ 3.154.336,40 e a receita 

realizada foi de R$ 5.774.926,71. Fica claro, a partir do exposto, que houve de fato um superavit 
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financeiro no exercício de 2020, dado o impacto das medidas de isolamento social impostas pelo 

enfrentamento da pandemia da COVID-19, com especial destaque ao adiamento do Congresso 

anual para o exercício de 2021, com recebimento de recursos de cofinanciamento a partir da 

Carta Acordo com a Organização Panamericana da Saúde (OPAS), no valor de R$ 974.352,00 

(entrada registrada no primeiro quadrimestre).  Abaixo, o Quadro 1 apresenta a evolução de 

receitas, despesas e saldos: 

 

Quadro 1 – Evolução das Receitas, Despesas e Saldo por Quadrimestre – 2020 

ITEM RECEITAS DESPESAS 
SALDO 

ANTERIOR 
SALDO FINAL 

I 

QUADRIMESTRE 
R$ 2.836.432,04 R$ 1.142.886,08 R$ 1.634.713,37 R$ 3.328.259,33 

II 

QUADRIMESTRE 
R$ 1.478.401,78 R$ 910.670,47 R$ 3.328.259,33 R$ 3.895.990,64 

III 

QUADRIMESTRE 
R$ 1.460.092,89 R$ 1.100.779,85 R$ 3.895.990,64 R$ 4.255.303,68 

TOTAL R$ 5.774.926,71 R$ 3.154.336,40 R$ 1.634.713,37 ** 

 

Por fim, ressalta-se que este incremento no saldo financeiro do Conselho de, aproximadamente, 

2,6 milhões, em comparação ao saldo inicial do exercício de 2021, já possui recursos 

comprometidos com a realização do Congresso anual adiado para 2021.  

 

 

REGISTRO DE ATIVIDADES 

 

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 
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Administrativo e Assessoria de Comunicação) visando apoiar a atuação dos gestores municipais 

nas instâncias de pactuação do SUS. 

Meta: Realizar 3 reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, Elaborar Prestações de Contas 

Quadrimestrais (3) e Relatório Anual (1). 

Produto:  

• Realização de 3 reuniões do Conselho Fiscal; 

• Processo de Auditoria Externa; 

• Elaboração de 3 Relatórios de Prestação de Contas Quadrimestral (3º Quadrimestre de 2019, 

1º Quadrimestre de 2020 e 2º Quadrimestre de 2020); 

• Elaboração do RAG de 2019. 

• Elaboração da Programação Anual de Atividades de 2021 

Valor Programado: R$ 1.825.000,00 

Despesa Inferida: R$ 2.018.554,90 - Honorários da Assessoria Técnica, salários dos 

funcionários da área administrativa-financeira, serviço de Assessoria Jurídica, IDISA, despesas 

fixas da sede e adequação do parque tecnológico.  

 

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 CT 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 CT, CIB, CONARES/CONASEMS, Diretoria 

do CONASEMS e CIT (eventual). 

Produto:  

• Participação em 11 reuniões ordinárias da CT; 

• Participação em 11 reuniões ordinárias da CIB; 

Valor Programado: R$ 10.000,00 

Despesa Inferida: R$ 0,00  

 

Objetivo III: Apoiar o fortalecimento das CIR. 
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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. 

Produto:  

• Coordenação da Estratégia Apoiadores: Supervisão individual (hangouts semanal) e 

coordenação das Oficinas Mensais; 

• Coordenação da Estratégia Apoiadores: Supervisão individual (36 hangouts individuais) e 

coordenação das 35 Oficinas Semanais; 

• Realização de 12 reuniões de monitoramento administrativo e financeiro da Estratégia de 

Apoio; 

• Participação dos Apoiadores nas 12 reuniões ordinárias das CIR e CT nas Regiões de Saúde 

(63 – total de 1.512 reuniões); 

• Participação dos Apoiadores nas 4 Oficinas de Trabalho Ordinárias Mensais no COSEMS/SP 

no Primeiro Quadrimestre de 2020; 

• Participação dos Apoiadores nas 35 Oficinas de Trabalho Ordinárias Semanais à distância a 

partir do Segundo Quadrimestre de 2020; 

• Realização de 8 reuniões com a Assessoria Jurídica Confiatta sobre a alteração no modelo de 

contratação dos Apoiadores – migração para a modalidade de Micro Empreendedor 

Individual MEI/ME; 

• Participação dos Apoiadores em diferentes agendas nos territórios: reuniões com Secretários 

Municipais de Saúde para participação/alinhamento das posições na CIR; Participação em 

Grupos Técnicos (GT) Bipartite regionais - Regulação, AB, Redes de Atenção Psicossocial 

(RAPS), Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência (RUE), Comitê Hospitalar, reuniões 

de Acolhimento com os novos Secretários Municipais de Saúde; Oficinas de Educação 

Permanente e Capacitações (com destaque às Oficinas sobre o DigiSUS Gestor Módulo 

Planejamento e Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária à Saúde - APS). 

Valor Programado: R$ 1.400.000,00 

Despesa Inferida: R$ 851.492,71 - Honorários, passagens e diárias. 
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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. 

Meta: Participação no Congresso anual do CONASEMS: Diretoria, Assessoria e Apoiadores. 

Produto:  

• Coordenação Técnica do Projeto “Ativadores” – Carta Acordo OPAS; 

• Participação na Rede Colaborativa e Plataforma do HAOC/Rede Colaborativa; num total de 

60 reuniões à distância; 

• Participação nas 7 Mesas dos Encontros Nacional da Rede de Apoio CONASEMS (inclui 

produção de relatórios e documentos); 

Valor Programado: R$ 149.896,38 

Despesa Inferida: R$ 0,00  

 

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. 

Ação: Participar dos GT Bipartite analisando as políticas do SUS a partir da realidade dos 

Municípios e das 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; AF; AB (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; 

RUE; Rede Cuidado à Pessoa com Deficiência; RAPS e Atenção às Doenças Crônicas. 

Produto:  

• Participação em 123 reuniões ordinárias dos GT Bipartite Redes/PPI; Vigilância e Saúde do 

Trabalhador; AF; AB (bucal, população negra e indígena); Educação Permanente e Gestão 

do Trabalho; Regulação; PNAISP; Rede Cegonha; RUE; Rede de Cuidado à Pessoa com 

Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas e Regionalização; 
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• Participação nas reuniões do Instituto “Articule” (14 reuniões), entidade que desenvolve 

projetos de integração entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, e apoia a discussão 

das pautas junto ao Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça; 

• Participação em 12 reuniões do Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da População de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT); 

• Participação nas 3 Webconferências do GT AF do CONASEMS; 

• Participação no GT AF do CONASEMS para construção da proposta de "Instrumento sobre 

Serviços Farmacêuticos na APS"; 

• Participação nas reuniões à distância do GT AF do CONASEMS para construção da “Carteira 

de serviços farmacêuticos na Atenção Básica”; 

• Participação no GT do MS de Atualização da Rede Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME), como representante do CONASEMS, para construção de instrumento de 

definição de prioridades para atualização do elenco do Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF); 

• Participação em Webconferências (2) do GT Governança da Informação do CONASEMS: 

Indicadores da APS; 

• Participação em 8 reuniões à distância do GT Governança da Informação do CONASEMS; 

• Participação em 9 reuniões, à distância, do GT Monitoramento do Programa Previne Brasil 

do CONASEMS; 

• Participação em 6 reuniões à distância do GT Plano Diretor Estadual da AF: apresentação e 

discussão do resultado da pesquisa com gestores municipais, estaduais e nacionais sobre as 

barreiras e desejos das ações da AF por meio de modelo lógico (gestão, acesso, logística, 

Recursos Humanos; Tecnologia da Informação e comunicação, estrutura e serviços clínicos 

farmacêuticos); 

• Participação / representação em 4 reuniões do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça; 

• Participação em 4 reuniões à distância do GT Bipartite para discutir Atividade de 

Acolhimento dos Gestores em 2021;  

• Participação em 3 reuniões à distância da Comissão Estadual e Nacional do Programa Mais 

Médicos; 

• Realização de 11 reuniões à distância com o IDISA para discutir temas de consulta jurídica 

frente ao Termo de Parceria com este Conselho; 
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• Participação nas reuniões à distância do GT do MS de Atualização da RENAME, como 

representante do CONASEMS, para construção de instrumento de definição de prioridades 

para atualização do elenco do CBAF; 

• Participação em reuniões bipartite à distância, quinzenais, com a Coordenação da Área de 

Vigilância em Saúde da SES, para discussão de temas relacionados à COVID-19, de interesse 

dos Municípios; 

• Participação em 2 reuniões à distância do GT Bipartite de Controle da Raiva Animal no 

Estado de São Paulo, para discutir a atualização do Programa Estadual de Controle da Raiva 

Animal no Estado frente ao cenário epidemiológico atual: encerramento das campanhas 

anuais de vacinação contra raiva em cães e gatos, instituição da vacinação de rotina e 

incremento de ações de investigação de casos suspeitos de raiva em animais; 

• Participação em uma reunião à distância, com SAP, SES e Instituto Butantan, para definir a 

continuidade da estratégia e prioridades de realização da testagem nas Unidades Prisionais; 

• Participação Semanal em reunião à distância do GT Vigilância em Saúde do CONASEMS, 

que trata de diferentes assuntos relacionados à área; 

• Participação nas reuniões à distância quinzenais da Comissão Permanente de Assessoramento 

em Imunizações do Estado de São Paulo, que vem trabalhando na revisão da Norma de 

Vacinação para o Estado de São Paulo. No mês de outubro, ocorreram reuniões 

extraordinárias pela necessidade de discutir a vacina contra COVID-19; 

• Participação em reunião à distância, com a equipe da Coordenação da Área de Vigilância em 

Saúde da SES, que contou com a presença do Dr. Ricardo Palacius, do Instituto Butantan, 

sobre a vacina Coronavac; 

• Participação em reuniões à distância do GT Tripartite para criação de painel de 

monitoramento do Registro de Doses de Vacinas e Homologação do novo WebServise de 

Imunização. As reuniões ocorreram com intervalo médio de 15 dias entre elas. 

Valor Programado: R$10.000,00 

Despesa Inferida: R$0,00 

 

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. 

mailto:cosemssp@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 – São Paulo/SP – CEP: 01228-200 
E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 

Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 
21 

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 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. 

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 notícias; 

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 / youtube 700 inscritos / jornal 

1200 exemplares). 

Produto:  

• Realização de Webconferência sobre Planejamento Regional Integrado (PRI); 

• Participação na Oficina de PRI das CIR da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

Região da Baixada Santista e Registro; 

• Realização de 1 Oficina de Escrita; 

• Realização de Webconferência com os Apoiadores – Novo Modelo de Financiamento da 

APS; 

• Realização de Oficina Regional sobre o Novo Modelo de Financiamento da APS: Regiões de 

Marília, Araçatuba, Alto Tietê e Bauru; 

• Participação em 2 reuniões com o Instituto de Saúde da SES – Termo de Parceria: Projeto 

apuração do Gasto em Saúde Regional; 

• Realização de Aula Mestrado (Assessoria) – Universidade Federal do Estado de São Paulo 

(UNIFESP) em fevereiro/ 2020: Novo Modelo de Financiamento da APS; 

• Realização de Webconferência, em parceria com a SES, sobre o Novo Modelo de 

Financiamento da APS - em fevereiro/2020; 

• Realização de Webconferência com Especialistas – Análise de parâmetros técnicos da 

pandemia da COVID-19: Assessoria (abril/2020); 
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• Realização de Webconferências, em parceria com a SES – Organização das Grades de 

Referência Regionais; 

• Participação à distância em banca de análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Especialização em Saúde Pública do Instituto de Saúde (Assessoria); 

• Realização de 17 Web Encontros sobre Planejamento e Financiamento em Tempos de 

Pandemia;  

• Realização de 50 Web Encontros, em parceria com a área técnica da AB da SES, com os 

gestores da AB dos Municípios: discussão sobre o papel da AB no enfrentamento da 

pandemia do Coronavírus e o atendimento às condições crônicas nas UBS; 

• Elaboração, em parceria com a área técnica da AB da SES, do documento “Organização das 

ações para o manejo do novo Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde” -  

Atualização desse documento em junho/2020; 

• Elaboração de Nota Técnica: Orientações para a Organização dos Serviços de Saúde de 

Urgência e Emergência no Contexto da COVID-19; 

• Elaboração de Nota Técnica CIB: Orientações Técnicas para habilitação e prorrogação de 

prazo para leitos de UTI SRAG/COVID-19 e SVP; 

• Realização de Webconferência sobre Manejo Clínico de casos leves e moderados de                 

COVID-19 e recomendações farmacológicas; 

• Realização de 3 Webconferências para construção das grades de Urgência e Emergência para 

atendimento aos casos de COVID-19; 

• Realização de Webconferência sobre Simulador de casos e disponibilidade de leitos 

(LABDEC/UFMG); 

• Realização de Webconferência sobre Guia de apoio para o enfrentamento da Judicialização 

na gestão municipal; 

• Realização de Webconferência sobre os aspectos da Lei Federal nº 173/2020, em parceria 

com o IDISA; 

• Realização de Webconferência sobre Planos de Contingência Municipais de enfrentamento à 

pandemia, Instrumentos de Planejamento do SUS e o Sistema DigiSUS Módulo 

Planejamento, em parceria com o Núcleo Estadual do MS; 
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• Realização de Webconferência para discussão do fluxo de atendimento à Síndrome 

Respiratória na AB e notificação de casos de COVID-19, com a participação da SES (Centro 

de Vigilância Epidemiológica - CVE e AB); 

• Participação em 2 reuniões com o Observatório da Região Metropolitana de São Paulo para 

preparação da Web sobre COVID-19; 

• Participação em 3 reuniões com o Núcleo de Telessaude da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) para preparação do Curso de Regulação à distância;  

• Produção de Vídeo Curto: Simulador de casos e disponibilidade de leitos (LABDEC/UFMG); 

• Produção de Vídeo Curto: Orientações sobre a aplicabilidade da Lei Federal nº 172/2020 – 

Uso de Saldos dos Repasses Federais dos Fundos Municipais de Saúde; 

• Produção de Vídeo Curto: Orientações sobre a aplicabilidade dos recursos extraordinários 

originados na Portaria nº 1.666/2020; 

• Produção de Vídeo Curto: Tratamento Farmacológico da COVID-19; 

• Produção de Vídeo Curto: Dicas de proteção e higiene que as pessoas devem adotar como 

novos hábitos e se proteger contra a COVID-19 – participação especial do médico 

epidemiologista e professor de bioestatística, André Ricardo Ribas Freitas; 

• Produção de Vídeo Curto: Notificações de casos COVID-19; 

• Realização de 12 Atualizações da ferramenta “Simulador de casos e disponibilidade de leitos” 

(LABDEC/UFMG): alimentação da ferramenta e consolidação de relatório analítico; 

• Participação em Grupo Intersetorial com a SES e Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo (Seduc-SP) para discussão sobre “Volta às Aulas”; 

• Elaboração do Guia JUD-SUS, em parceria com o IDISA – apoio aos gestores no 

enfrentamento da Judicialização; 

• Elaboração de Nota Técnica Bipartite (Deliberação CIB nº 34/2020) sobre a aplicabilidade 

dos recursos de Emendas Parlamentares Estaduais de Enfrentamento à Pandemia da            

COVID-19; 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 35/2020 sobre a priorização dos estoques de oseltamivir 

para síndrome gripal e SRAG, no contexto da pandemia de COVID-19;  

• Elaboração da Deliberação CIB nº 45/2020 que recomenda a não utilização de 

cloroquina/hidroxicloroquina nos casos leves e moderados de COVID-19 e, em casos graves 

sob regime hospitalar, a critério médico;  
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• Elaboração da Deliberação CIB nº 66/2020 sobre critérios para ajuste financeiro entre SES, 

gestores municipais e hospitais, frente à aquisição centralizada de medicamentos do kit 

intubação pela Ata de Registro de Preços nacional e pela aquisição da SES;  

• Elaboração da Deliberação CIB nº 68/2020 sobre recomendação de não utilização de 

cloroquina/hidroxicloroquina em nenhum caso de COVID-19, facultando aos Municípios 

solicitar o fármaco distribuído pelo MS aos Estados;  

• Elaboração da Deliberação CIB nº 72/2020 sobre normas de financiamento e execução do 

CBAF para 2021, incluindo o Programa Dose Certa;  

• Elaboração de Nota Técnica da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) nº 3/2020 

sobre orientações quanto ao fluxo de programação, distribuição e monitoramento da 

utilização de cloroquina/hidroxicloroquina na COVID-19;  

• Elaboração de Nota Técnica CAF nº 4/2020 sobre monitoramento do abastecimento de 

medicamentos do kit intubação aos hospitais do Estado de São Paulo de acordo com as 

estratégias definidas pelo MS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 

CONASEMS; 

• Participação em 2 reuniões do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça; 

• Participação em 4 reuniões à distância da Comissão da Mostra COSEMS/SP – CONASEMS 

2020 e 2021; 

• Participação em 18 reuniões semanais de monitoramento com a CCD para discutir ações de 

enfrentamento à COVID-19 (parte significativa das reuniões foi realizada presencialmente); 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 30/2020 que aprova distribuição de Testes Rápidos do MS 

para Municípios da Grande São Paulo;  

• Elaboração da Deliberação CIB nº 55/2020 que aprova Orientações para os serviços de saúde 

sobre a utilização e interpretação dos Testes Rápidos para a COVID-19 e padronização das 

condutas de isolamento;   

• Elaboração da Deliberação CIB nº 71/2020 que aprova Nota Técnica sobre as Diretrizes para 

o Trabalho Integrado da Saúde e Educação para Controle da COVID-19 nas Escolas do 

Estado de São Paulo; 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 75/2020 que aprova Orientações para os serviços de saúde 

em consonância com o Guia de Vigilância Epidemiológica do MS;  
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• Elaboração da Deliberação CIB nº 37/2020 que aprova a orientação do fluxo de programação, 

distribuição e monitoramento da cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de              

COVID-19; 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 38/2020 que aprova o mapa do conjunto de hospitais e 

respectivos leitos para o enfrentamento da COVID-19, no Estado de São Paulo; 

• Elaboração da Deliberação CIB nº 39/2020 que aprova a ampliação de testagem para 

diagnóstico laboratorial por meio de RT-PCR para Síndrome Gripal; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 02/2020 sobre orientações para os gestores 

municipais para enfrentamento de situações relacionadas à COVID-19; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 03/2020 - Roteiro para Elaboração de Plano de 

Contingência para a COVID-19; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 04/2020 - Orientação Simplificada para 

notificação de casos; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 05/2020 - Métodos laboratoriais para 

diagnóstico da COVID-19; 

• Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 09/2020 - Manejo Clínico de casos leves e 

moderados de COVID-19 e recomendações farmacológicas; 

• Participação no Projeto de ampliação de testagem para COVID-19 nos Municípios paulistas 

com Teste Rápido, em parceria com o Instituto Butantan. 

• Elaboração de Nota Técnica CIB: Orientações para Solicitação de Pagamento Administrativo 

de diárias de UTI COVID-19; 

• Elaboração de Nota Técnica CIB: Orientações Técnicas do Fluxo para Desabilitação de 

Leitos de UTI/SRAG/COVID-19, SVP/COVID-19 e Desativação de Leitos 

Clínicos/COVID-19; 

• Elaboração, pela Assessoria Técnica, de 2 relatórios com Análise Epidemiológica e 

disponibilidade de leitos (em 01/09 e 15/09); 

• Elaboração, pela equipe de Assessoria Técnica, de Relatório Analítico da pandemia de               

COVID-19 no Estado de São Paulo, tendo em vista o alcance de hum milhão de casos - 

Período de fevereiro a setembro de 2020 (em outubro). Conteúdo: evolução epidemiológica 

da pandemia (evolução de casos confirmados por Região de Saúde, SRAG, óbitos, taxa de 

reprodução da pandemia e taxa de ataque por profissional de saúde), informações sobre a 
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oferta assistencial de leitos de UTI e Suporte Ventilatório COVID-19 (disponibilidade de 

leitos por Região de Saúde e atuação da rede básica de saúde), evolução das fases do Plano 

São Paulo por Região de Saúde em comparação às previsões estabelecidas pelo Simulador de 

Casos e Óbitos (LABDEC/UFMG) e os aspectos da gestão orçamentária e financeira dos 

recursos extraordinários (desempenho da execução orçamentária da SES, transferências 

federais e estaduais, e aplicação municipal); 

• Colaboração na organização do Seminário “A COVID-19 na RMSP”, junto ao Observatório 

de Saúde da RMSP – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), 

ocorrido à distância em 2 de setembro de 2020; com participação da Secretária Executiva do 

COSEMS/SP como palestrante no referido Seminário;  

• Organização e participação no Curso de Regulação, em EAD, realizado em parceria com o 

núcleo de Telessaúde da UNIFESP. Oferecido para 36 técnicos das Secretarias Municipais 

de Saúde cujos Secretários são membros da Diretoria do COSEMS/SP. Esse Curso foi um 

piloto para organização de Cursos para 2021; 

• Realização, em parceria com o Instituto Articule, de projeto de organização de um Grupo de 

Governança Interinstitucional na região da Alta Sorocabana, com objetivo de reduzir as ações 

judiciais e divulgar recomendações do MP para as Secretarias Municipais de Saúde. Foram 

realizados encontros quinzenais com Promotoria Regional, Profissionais do Instituto 

Articule, Assessoria do COSEMS/SP, Secretários Municipais de Saúde da região e 

representante do DRS Presidente Prudente. Como resultado, após 3 meses de encontros, os 

Municípios da região não receberam mais nenhuma ação judicial ou recomendações do MP;  

• Realização de 3 aulas à distância, ministradas pela Assessoria Técnica, para os Cursos de 

Medicina da Santa Casa e Curso de Saúde Pública da FSP/USP sobre o processo de 

regionalização no SUS, construção de redes e regulação; 

• Participação em 2 reuniões virtuais para colaborar nos ajustes do texto do Projeto de Lei (PL) 

nº 418, do Deputado Caio França, sobre transparência na fila da saúde por meio da 

obrigatoriedade da divulgação da ordem de espera de pacientes que aguardam a realização de 

procedimentos ofertados pela Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde (CROSS) 

da SES e pelas unidades do SUS no âmbito do Estado de São Paulo; 
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• Apoio aos gestores municipais no acompanhamento e na análise da evolução do Mapa de 

Leitos COVID-19 e do Censo COVID-19, através da consolidação, divulgação e 

esclarecimentos por e-mail, telefone e mídias sociais; 

• Participação em 4 reuniões à distância do Grupo Intersetorial com a SES e Seduc-SP para 

discussão sobre “Volta às Aulas”; 

• Elaboração da Nova Edição do Guia JUD-SUS, em parceria com o IDISA para apoio aos 

gestores no enfrentamento da Judicialização; 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS sobre desabastecimento temporário do tratamento 

multibacilar (MB) adulto de hanseníase; 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS sobre solicitação de não interrupção de distribuição 

administrativa dos medicamentos para o kit intubação; 

• Elaboração de Ofício CIB para Municípios sobre formulário de manifestação de interesse em 

receber insulina análoga de ação rápida asparte para atendimento de demandas judiciais; 

• Elaboração de Deliberação CIB nº 82/2020 que aprova os Municípios que optaram por aderir 

ou não ao Programa Dose Certa em 2021; 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS sobre solicitação de uso do excedente de canetas de 

insulina asparte no atendimento de demandas judiciais, bem como providências para 

recolhimento do excedente de estoque existente no almoxarifado da SES; 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS a respeito da Portaria GM/MS nº 2.516/2020, com 

solicitação de ampliação da destinação do respectivo recurso para todo escopo de 

medicamentos do CBAF (Anexo I da RENAME), bem como execução até 2021; 

• Elaboração de Deliberação CIB nº 86/2020 sobre orientações aos Municípios para aquisição 

de medicamentos do kit intubação por meio da Ata de Registro de Preços nacional; 

• Elaboração de Deliberação CIB n° 88/2020 sobre as normas de financiamento e execução do 

CBAF e adesão ao Programa Dose Certa, em 2021; 

• Elaboração de Deliberação CIB nº 90/2020 sobre a transferência de recursos financeiros da 

Portaria GM/MS nº 2516/2020 para aquisição de medicamentos de Saúde Mental do CBAF; 

• Elaboração de Deliberação CIB nº 91/2020, referente à pactuação de manutenção dos critérios 

de dispensa do medicamento insulina análoga de ação rápida asparte no Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF); 
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• Elaboração de Deliberação CIB nº 92/2020 que trata da transferência dos medicamentos para 

tratamento de hepatite B e C do CEAF; 

• Elaboração de Manifestação do COSEMS/SP para o Fortalecimento da Política Nacional de 

Saúde Mental;  

• Participação em 3 reuniões à distância do Núcleo Estadual do MS sobre diversos temas: 

DigiSUS, instrumentos de Planejamento, entre outros; 

• Realização de Webinar sobre a Campanha de Multivacinação e Contra Poliomielite; 

• Realização de reunião à distância com os Apoiadores do COSEMS/SP para discussão de 

apoio aos Municípios sobre a realização de Testes Rápidos em grupos assintomáticos, 

distribuídos pelo Instituto Butantan; 

• Elaboração de Nota Técnica CIB: Orientações para os serviços de saúde em consonância com 

o Guia de Vigilância Epidemiológica do MS para as Síndromes Respiratórias Agudas 

(Deliberação CIB nº 75, de 15/09/2020) 

• Elaboração de Ofício CIB para o MS sobre proposta de aquisição de preservativos 

masculinos, para Estados e Municípios, com recursos do incentivo financeiro DST/AIDS; 

• Participação na Semana de Estadual de Mobilização contra a Sífilis Congênita; 

• Elaboração de metodologia de cálculo para distribuição de 630.000 kits para coleta de              

RT-PCR, adquiridos pela SES para Municípios do Estado de São Paulo, em novembro; 

• Elaboração de metodologia de cálculo para distribuição de 500.000 kits para coleta de                       

RT-PCR, adquiridos pela SES para Municípios do Estado de São Paulo, em dezembro; 

• Realização de Webinar sobre Rastreamento e Monitoramento de contatos COVID-19; 

• Organização de reunião, em formato Web, com participação da Assessoria Técnica do 

Instituto Butantan para capacitação de Municípios, para elaboração de planos de testagem de 

acordo com Deliberação CIB e metodologia laboratorial para uso de Testes Rápidos em 

grupos assintomáticos, adquiridos pelo Instituto Butantan; 

• Participação em 1 reunião à distância da Sala de Situação de Arboviroses; 

• Participação em visita técnica do MS ao Estado de São Paulo para avaliação do Programa 

Estadual de Imunização; 

• Participação em Web promovida pelo MS sobre o Plano de Interrupção do Sarampo; 
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• Participação em Web, organizada conjuntamente pelo CONASS e CONASEMS, com a 

participação do Comitê Gestor de Recursos Laboratoriais (CGLAB) e dos Laboratórios 

Centrais de Saúde Pública (LACENS), sobre ampliação de testagem. 

• Participação no Workshop da Rede de Frio (de quatro dias), promovido pelo PNI, que teve o 

objetivo de discutir temas de importância à Rede Nacional, frente ao atual cenário declarado 

de Emergência Sanitária de Importância Internacional por infecção humana do novo 

Coronavírus (2019-nCOV); 

• Elaboração de documento sobre surtos em escolas: discussão com os Municípios que 

representam o COSEMS/SP no GT Vigilância em Saúde e colaboração no documento 

enviado pela SES; 

• Participação em reunião à distância sobre método de cálculo de cobertura vacinal para Febre 

Amarela, promovida pelo PNI; 

• Participação em reunião à distância sobre retomada dos Cruzeiros de Navios. Feita 

articulação anterior com os gestores dos Municípios que recebem navios que atracam em seu 

território para participação na reunião; 

• Participação em reunião regional à distância sobre estratégias para uso da Miltefosiona, novo 

medicamento oral para o tratamento da Leishmaniose Tegumentar; 

• Realização de 1 Web sobre Encerramento da Gestão e transição de Governos com a 

participação do IDISA e consultor Técnico do CNS; 

• Realização de 1 Web sobre o uso da ferramenta Zoom (licenças concedidas pelo 

CONASEMS) e Consultório Virtual; 

• Participação da Assessoria na Web do IDISA: Saúde, Orçamento Público e cenários 2021; 

• Elaboração de Nota Técnica do COSEMS/SP nº 10: Enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus – Programação Anual de Saúde (PAS) /2020 e Plano Municipal de Saúde – 

DIGISUS; 

• Elaboração de Nota Técnica do COSEMS/SP nº 11: Transição dos governos municipais e 

encerramento da gestão; 

• Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP-IDISA: Aplicabilidade da Lei Federal                               

nº 172/2020; 

mailto:cosemssp@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 – São Paulo/SP – CEP: 01228-200 
E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 

Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 
30 

• Elaboração de Oficio CIB ao MS: solicitações que visam o não prejuízo dos Municípios 

paulistas no exercício de 2021, uma vez que se encerram as medidas de transição do novo 

modelo de alocação orçamentária da AB; 

• Elaboração de Análise preditiva do volume de recursos que seriam recebidos pelos 

Municípios de São Paulo no exercício de 2021 na AB, tendo em vista o fim das medidas de 

transição do novo modelo de alocação orçamentária do Programa Previne Brasil; 

• Monitoramento em banco de dados do número de Casos e Óbitos disponibilizado pelo 

SEADE/SP; 

• Elaboração de Análise do Desempenho da Execução Orçamentária da CAF no exercício de 

2020; 

• Monitoramento das transferências Federais de Recursos Extraordinários para o 

Enfrentamento da pandemia da COVID-19, subsidiando os gestores municipais de saúde; 

• Monitoramento das transferências Estadual aos Municípios - regulares e extraordinárias, 

subsidiando os gestores municipais de saúde; 

• Monitoramento das publicações de Portarias Federal e Resoluções Estadual que destinam 

recursos extraordinários para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, subsidiando os 

gestores municipais de saúde; 

• Monitoramento das alterações promovidas pela Portaria nº 99/2020 nos registros das equipes 

e profissionais da APS, subsidiando os gestores municipais de saúde; 

• Monitoramento do processo de credenciamento dos Centros de Referência de Atendimento 

aos pacientes com COVID -19 habilitados pelo MS, subsidiando os gestores municipais de 

saúde; 

• Elaboração de Oficio à SES que destaca a importância da manutenção das ações da 

Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN (extinta a partir de 2021); 

• Realização de Atividades de Comunicação, no período: 

 

Twitter - 1371 seguidores  

tweets 337 

visitas 506 

novos seguidores  24 
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Instagram - 2600 seguidores  

publicações  68 

novos seguidores  149 

Facebook - 10733 seguidores  

novos seguidores  341 

curtidas 309 

publicações  140 

site - usuários média mensal 7415 

notícias 30 

acessos  37668 

novos usuários  29663 

jornal (acessos orgânicos)  

edição 204 501 

edição 205  1.205 

Youtube 3974 inscritos  

novos inscritos  844 

vídeos  8 

Revistas temáticas da Mostra 2020 (acessos orgânicos)  

revista 1 (out)* 39936 

revista 2 (out) 21945 

revista 3 (out) 11163 

revista 4 (out) 15436 

revista 5 (out) 8651 

revista 6 (out) 3401 

revista 7 (out) 11642 

revista 8 (nov) 5869 

revista 9 (nov) 1479 

revista 10 (dez) 2905 

*mês do lançamento  
 

Valor Programado: R$ 386.338,89 
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Despesa Inferida: R$ 28.904,56 - Passagens e diárias para Oficinas, custo da Assessoria de 

Comunicação e despesas com site. 

 

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 do 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. 

Produto:  

• Participação em 14 reuniões ordinárias do Pleno do CES; 

• Participação em 10 reuniões da Comissão de Políticas de Saúde do CES; 

• Participação em 14 reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças do CES; 

• Participação em 12 reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 

• Participação em 10 reuniões da Comissão Interconselhos do CES; 

• Participação em 03 reuniões da Comissão de Vigilância em Saúde do CES; 

• Elaboração de 2 atualizações do Boletim COVID – Execução dos Recursos Estaduais; 

• Elaboração de Proposta de inserção de Metas no Plano Estadual de Saúde (PES) 20-23. 

• Elaboração de análise sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Relatório Detalhado 

do Quadrimestre Anterior (RDQA) do 3º Quadrimestre de 2019 e dos 1º e 2°Quadrimestres 

de 2020; 

• Elaboração de Recomendação, aprovada em Pleno, com diretrizes para a execução 

orçamentária dos 2º e 3º Quadrimestres de 2020; 

• Elaboração de Proposta de inserção de Ações na PAS da SES de 2021; 

• Participação em reunião do CES cuja pauta foi: Indicadores de Imunização e Coberturas 

Vacinais no Estado de São Paulo; 

• Participação no Curso de Formação dos Novos Conselheiros Estaduais de Saúde: Aula 

ministrada sobre Orçamento, Planejamento e Financiamento no SUS. 

Valor Programado: R$100.000,00 

Despesa Inferida: R$ 0,00  
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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. 

Meta: Realizar 12 reuniões ordinárias da Diretoria do COSEMS/SP. 

Produto:  

• Realização de 12 reuniões ordinárias da Diretoria. 

Valor Programado: R$ 50.000,00 

Despesa Inferida: R$ 4.479,50 - gastos gerais com a realização das reuniões (material de 

escritório e alimentação) e diárias para a Diretoria. 

 

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, nas reuniões mensais 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. 

Produto:  

• Realização de 11 reuniões ordinárias do CRR. 

Valor Programado: R$ 10.000,00 

Despesa Inferida: R$ 789,25 - Gastos gerais com a realização das reuniões - material de 

escritório e alimentação.  

 

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 
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Meta: Realização de 1 Congresso Anual do COSEMS/SP. 

Produto:  

• Realização de 3 reuniões presenciais da Comissão Organizadora do Congresso.  

• Realização de 7 reuniões à distância da Comissão Organizadora do Congresso; 

• Realização de 12 reuniões à distância da Comissão de Organizadora da 17ª Mostra do                       

34ª Congresso; 

Valor Programado: R$ 1.000.000,00 

Despesa Inferida: R$ 250.115,39 - Gastos do Congresso de 2019 e 2020. 

 

 

 

Aprovado pela Diretoria do COSEMS/SP na Reunião Ordinária de 22/04/2021. 
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