
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 
1 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TERCEIRO  

QUADRIMESTRE 2.020 
 

 

Marco Normativo: 

 

➢ Regulamento para prestação de Contas dos COSEMS, segundo o que determina a 

Deliberação da Diretoria Executiva Nacional do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (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. 

 

 

Base de Dados: 

A. Período: setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020; 

B. Diretrizes e objetivos: extraídos do Estatuto do COSEMS/SP vigente; 

C. Ações e Metas: utilizou-se a Programação Anual 2020 contabilizada segundo o registro de 

atividades institucional; 

D. Despesa inferida: Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2020. 

 

O Terceiro Quadrimestre de 2020 do COSEMS/SP: destaques 

 

A atuação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo                       

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP, no terceiro quadrimestre de 2020, foi marcada por ações 

estratégicas desenvolvidas para o apoio à Gestão Municipal no enfrentamento da pandemia do Novo 

Coronavírus – COVID-19, além do fortalecimento das práticas do trabalho remoto da equipe, tendo 

em vista as medidas de isolamento social impostas pela quarentena decretada no Estado, a partir do 

final de março de 2020. Desta forma, o Conselho se manteve apoiando os gestores e as equipes 

técnicas municipais. 

 

No período, o COSEMS/SP manteve suas atividades e as reunões da Diretoria e do Conselho 

de Representantes Regionais (CRR)  continuaram ocorrendo à distância, em função do isolamento 

social.  

 

Foi mantido o Plano de Trabalho da Assessoria intercalando trabalho remoto e presencial. 

Avaliamos que o trabalho remoto não prejudicou a produção da equipe, que intensificou o trabalho 

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

apoio especifico aos gestores e técnicos. 

 

Num primeiro momento, foi decidido o adiamento do Congresso Anual do COSEMS/SP 

para o mês de março de 2021 e que seria semi presencial. A Comissão Organizadora trabalhou na 
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readequação do evento para modalidade que previa atividades presenciais voltadas aos Secretários 

Municipais de Saúde e atividades remotas para todos os inscritos no Congresso. Houve necessdade 

de reorganização dos Trabahos inscritos na 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do 

COSEMS/SP no ano de 2020, e a decisão da Diretoria foi publicar 10 Revistas virtuais com todos 

os trabalhos inscritos, conforme será descrito em outro item desse Relatorio.  

 

No entanto, a  Diretoria decidiu, na reunião ordinária do mês de dezembro/2020, que o 

Congresso deveria ser integralmente à distância em função do recrudescimento da pandemia. Com 

isso, a Assessoria e Comissão Organizadora tem trabalhado na organização do evento na modalidade 

virtual.    

  

A pandemia apresentou queda dos casos, no início do 3º quadrimestre, e recrudescência de 

casos, a partir de novembro. 

 

Tendo em vista o contexto de diminuição dos casos de COVID-19 nos meses de setembro e 

outubro, as reuniões bipartite com a Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado 

da Saúde (CCD / SES) para discussão de ações de vigilância, que antes eram semanais, passaram a 

ocorrer quinzenalmente. Os temas relacionados à testagem para investigação de casos de COVID-19 

e de população vulnerável ainda se mostraram importantes nesses encontros bipartite. Nas reuniões, 

o COSEMS/SP manteve o acompanhamento do desempenho da Plataforma de Laboratórios do 

Estado de São Paulo para realização do RT-PCR, debatendo sempre a necessidade de resposta ágil 

aos resultados do RT-PCR. Além disto, deu continuidade na elaboração das grades de distribuição de 

kits de coleta para RT-PCR, adquiridos pela SES, para garantir sua oferta e distribuição aos 

Municípios. 

 

Da mesma forma, deu continuidade na parceria com o Instituto Butantan para distribuição e 

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

Deliberação CIB nº 55, ampliando a oferta para Municípios de médio e pequeno portes. 

 

Tendo em vista a atualização do Guia Nacional de Vigilância para COVID-19, com alterações 

na definição de casos e inclusão de ações de rastreamento de contatos, o COSEMS/SP realizou Web 

para todos os Municípios sobre rastreamento de contatos e trabalhou, juntamente com a SES, na 

elaboração da Deliberação CIB nº 75, atualizando a Deliberação CIB nº 55. 

 

A pauta de vacinação contra a COVID-19 ganhou dimensão técnica e política neste 

quadrimestre, uma vez que o Governo Estadual elaborou o Plano Estadual de Imunização (PEI), e 

por meio do Instituto Butantan, desenvolveu parceria com o Laboratório SINOVAC, da China, para 

pesquisa e produção da vacina Coronavac com transferência de tecnologia. O Governo Federal 

anunciou iniciativas para a realização de vacinação contra a COVID-19. Diante deste quadro, o 

COSEMS/SP solicitou que esta pauta fosse incluída nas reuniões quinzenais com a CCD, para 

participar das discussões sobre ações e operacionalização da campanha no Estado de São Paulo.  

 

E, no contexto da possibilidade de uma ação de vacinação no Estado de São Paulo 

antecipadamente ao cronograma nacional, o COSEMS/SP apresentou documento à SES/SP com 

proposta de organização da vacinação nos Municípios, através dos 4.500 postos de vacinação das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 900 postos volantes (aumento de 20%), e solicitação de apoio 
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financeiro aos Municípios para garantir a operacionalização da campanha, no valor de R$ 2,00 (dois 

reais) per capita, a serem transferidos no primeiro quadrimestre de 2021. A proposta foi aceita e, na 

reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de dezembro, o Secretário Executivo da 

SES, Dr. Eduardo Ribeiro Adriano, informou que a solicitação do COSEMS/SP tambem foi aceita 

pela SES. Neste documento, é ressaltada a necessidade de o Estado trabalhar de acordo com as 

diretrizes nacionais, no que diz respeito aos grupos prioritários da vacinação. Além disto, o 

COSEMS/SP organizou um Webinar sobre vacinação contra a COVID-19 e publicou a Nota Técnica 

nº 12 com orientações para a elaboração de Plano Operativo Municipal para realização da Campanha. 

 

 Ainda no que diz respeito a Imunizações, o COSEMS/SP participou do grupo tripartite de 

elaboração de painel para avaliação e monitoramento de coberturas vacinais e homologação do novo 

Sistema de Infomação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), além de participar da 

Comissão Permanente de Assessoramento de Imunizações no Estado de São Paulo. Os trabalhos da 

Comissão estiveram voltados para o tema da vacinação contra a COVID-19 e para a revisão da Norma 

Estadual de Imunização.  

 

A marca histórica de HUM MILHÃO DE CASOS DE COVID-19, no Estado de São Paulo, 

motivou a elaboração de uma ampla análise da pandemia, elaborada pela Assessoria Técnica, 

apresentada e discutida em reunião da Diretoria. Esta análise, intitulada “Projeto do Milhão”, reuniu 

além da evolução epidemiológica da pandemia (evolução de casos confirmados por Região de 

Saúde, sindrome respiratória aguda grave, óbitos, taxa de reprodução da pandemia e taxa de ataque 

por profisional de saúde), informações sobre a oferta assistencial de leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (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). A análise foi 

apresentada ao Dr. Jean Carlo Gorinchteyn, Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, em reunião 

de pauta exclusiva, com a presença do Presidente deste Conselho, Dr. Geraldo Reple Sobrinho. 

 

A rede de Atenção Básica (AB) municipal continuou trabalhando no enfrentamento da 

pandemia do Coronavírus, utilizando as novas formas de atendimento implantadas desde 

março/2020, com ações de assistencia aos milhões de pacientes com suspeita e confirmação de 

COVID-19, monitoramento de casos em isolamento domiciliar e rastreamento de contatos, 

mantendo o acesso às UBS dos sintomáticos respitaórios em separado para evitar o contágio. 

 

O Programa Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979/2019, que redefiniu o modelo de 

financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) continua vigente, mas medidas de transição 

foram estendidas.  

 

O COSEMS/SP também atuou ativamente na produção, divulgação e análise crítica de 

informações sobre a implementação do Programa Previne Brasil, enviando inúmeros e-mails aos 

gesores municipais e divulgando noticias nas redes sociais. Participou de várias reuniões online para 

debater o PREVINE BRASIL: com a Coordenação da AB da SES; com o grupo de monitoramento 

do Programa do CONASEMS e com os Apoiadores do COSEMS/SP.  Houve também manifestação 
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através de Oficio CIB, enviado ao Ministério da Saúde (MS), que destacava a preocupação com 

possível perda de recursos pelo Municípios paulistas, em 2021 

 

Assim, uma das áreas que teve um intenso trabalho da Assessoria do COSEMS/SP foi a 

Vigilância em Saúde (VS), tanto em relação às questões de notificação da COVID-19, como em 

relação à testagem. 

 

 O Presidente do COSEMS/SP continuou participando do Centro de Contigencia do 

Coronavírus  do Governo do Estado, com discussões e deliberações sobre o Plano São Paulo. 

 

No 3º quadrimestre de 2020, ocorreram três reuniões do Grupo Condutor (GC) da Rede 

Cegonha: em setembro, a reunião versou sobre a Portaria nº 2.222/GM/MS (25/08/2020), que instituiu 

em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério 

e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), decorrente da pandemia do Coronavírus. 

 

No mês de novembro, aconteceu reunião extraordinária do GC Rede Cegonha para 

apresentação da proposta de Revisão do Plano de Ação da Rede Regional de Atenção à Saúde  15 

(RRAS) – Campinas/São João da Boa Vista. Após discussão no GC, a revisão do plano foi aprovada 

na reunião da CIB de dezembro. 

 

Em dezembro, a reunião do GC teve como pauta a apresentação dos dados de Morte Materna, 

Infantil e Fetal geral e relacionada à COVID-19 (2019 e 2019) e das ações realizadas em 2020, pelo 

Grupo Técnico (GT) de Enfrentamento à Morte Materna Infantil. Na reunião, foram enfatizados os 

seguintes pontos: a importância de constar no acolhimento aos gestores municipais da nova gestão os 

dados e ações a serem desenvolvidos para o enfrentamento da mortalidade materna e infantil; a 

importância de estabelecer o indicador de mortalidade perinatal para o Estado de São Paulo e 

apresentação dos dados com recorte de Municípios, região e RRAS. 

 

Além da participação nas reuniões do GC Rede Cegonha, o COSEMS/SP, em conjunto com 

à área de Saúde da Mulher, deu apoio aos Municípios para inserirem propostas no Sistema de Apoio 

à Implantação de Políticas da Saúde (SAIPS), assim como respondeu às diligências decorrentes da 

Portaria nº 3186 (26/11/2020), que instituiu, em caráter excepcional e temporário, incentivo 

financeiro federal a Estados e Municípios, destinado à aquisição de equipamentos para reorganização 

do processo de trabalho e qualificação do cuidado e assistência nos estabelecimentos de saúde que 

prestam assistência às gestantes, parturientes, recém-nascidos e puérperas, no contexto da ESPIN 

decorrente do Coronavírus. 

 

Em relação ao GC Doenças Crônicas, em outubro foi realizada reunião, momento em que foi 

informado o retorno da coordenação do GC para a Coordenadoria de Regiões de Saúde (CRS) da 

SES. Na reunião, foi acordado que, até o final do ano, o GC pautaria, na reunião da CIB, a aprovação 

do Plano Estadual de Oncologia, uma vez que o MS vem justificando a não habilitação de serviços 

do Estado de São Paulo pela ausência do referido Plano. Na discussão, combinou-se que todos os 

cálculos referentes a necessidades de serviços e de procedimentos seriam feitos considerando a 

população total do Estado e não com 80% da população, como está previsto na Portaria nº 1399. Para 

a elaboração do Plano, foram realizadas mais duas reuniões, e o mesmo foi aprovado na reunião da 
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CIB de dezembro. O Plano foi assim estruturado: Análise epidemiológica e diagnóstico situacional 

(AB, Atenção Secundária, Atenção Especializada e Regulação); Dimensionamento de Serviços 

Especializados e Serviços de Apoio Diagnóstico; Ações para corrigir nós críticos relacionados ao 

rastreamento de Câncer de Colo Uterino e de Câncer de Mama; Ações de prevenção do Tabagismo e 

Alcoolismo; Ações para ampliar procedimentos oncológicos (cirurgias, radioterapia e quimioterapia); 

Ações para fortalecer a regulação estadual e Ações para monitorar a implantação do Plano, com 

definição de metas e indicadores.  

 

 A Política Nacional de Saúde Mental também ocupou muito das ações do COSEMS/SP, no 

período, em função da instabilidades e inseguranças relacionadas à continuidade de sua implantação. 

Em parceria com a SES, elaboramos levantamento da situação de todos os pleitos de Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e Srviço Residencial Terapêutico (SRT) pendentes junto ao MS. O 

resultado do relatório foi encaminhado à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado 

de São Paulo, que, desde 2012, cobra a desinstitucionalização dos moradores dos Hospitais 

Psiquiátricos Paulistas (HCTPS). Destacamos que restam mais de 100 CAPS e mais de 50 SRT em 

funcionamento apenas com recursos do tesouro municipal. Realizamos várias reuniões com a SES 

para discussão e futura elaboração de propostas sobre os egressos dos Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico devido a judicialização de Municípios para que recebam esta população junto 

aos SRT já implantados. 

 

 Entre as ações instersetoriais destaca-se a interlocução com a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (Seduc-SP) e com o Programa Saúde na Escola objetivando qualificar as 

discussões sobre o processo de volta às aulas e o apoio às ações nos territórios. 

 

    O cofinanciamento federal, através de recursos extraordinários, foi intensificado apenas em 

agosto. Tendo em vista que o pico da pandemia se deu em julho, pode-se afirmar que os recursos 

chegaram tardiamente, prejudicando sua aplicação. Apesar de todos os recursos originarem-se em 

uma única dotação orçamentária, com exceção de algumas poucas Portarias (Portarias nºs 395/2020, 

480/2020 e 1.666/2020), todos os demais recursos foram transferidos e publicados indicando o 

fomento de áreas e ações específicas, prejudicando a compreensão e aplicação dos recursos por parte 

dos gestores municipais. 

 

A Gestão Orçamentária e Financeira da Saúde municipal, do último quadrimestre de 2020, foi 

marcada pelo regime jurídico de exceção com calamidade pública e o período eleitoral. A falta de 

orientação e o número elevado de publicações e exceções jurídicas causou grandes dúvidas nos 

gestores municipais de saúde prejudicando a ideal execução dos recursos. 

 

Outro tema que permeou as discussões foi a possibilidade de devolução dos recursos 

extraordinários transferidos pelo MS, uma vez que o Governo Federal decidiu pela não prorrogação 

da calamidade pública. O COSEMS/SP elaborou documento norteador para discussão política dos 

Prefeitos e Deputados sobre o tema. Mas, felizmente, ao final do exercício, o Tribunal de Contas da 

União (TCU) se posicionou favoravelmente à utilização dos saldos dos recursos extraordinários no 

exercício de 2021. Este posicionamento foi ratificado pela publicação do Decreto Presidencial nº 

10.579/2020 que autorizou a utilização, em 2021, dos créditos extraordinários ainda não executados 

pelos Municípios, provenientes das transferências do MS, fundo a fundo, para enfrentamento da 

pandemia. 
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Do ponto de vista da disponibilidade financeira, o maior volume de recursos extraordinários 

transferidos aos Municípios foi federal. Porém, o crédito aos Fundos Municipais de Saúde paulistas 

ocorreu tardiamente em relação ao pico da pandemia no Estado, que se deu em junho e julho. A 

existência de exigências não regulamentadas pela Lei Federal nº 141/2012 e não exequíveis nos 

sistemas correlatados do MS, e a forma de transferência (estratificada por áreas, processo de 

habilitação moroso e destinação a prestadores não prioritária) prejudicaram a aplicação dos recursos 

pelos Municípios. 

 

O recurso extraordinário estadual mais significativo transferido aos Municípios ocorreu em 

abril (Resolução SS nº 41/2020). As demais transferências se consubstanciaram em Emendas 

Parlamentares (recurso já programado de outras áreas municipais realocado para a Saúde). 

 

A execução, pela SES, dos recursos transferidos federais tem desempenho pior que os do 

Tesouro, dado o ritmo das transferências federais, recebimentos tardios em comparação ao pico da 

pandemia na Unidade Federativa de São Paulo e a dificuldade de aplicação dos recursos por parte dos 

entes subnacionais. A destinação do recurso próprio (30%) e das transferências federais (70%) teve 

como prioridade Organizações Sociais, Santas Casas e filantrópicos, além da aquisição de insumos. 

Esta destinação relaciona-se à característica da rede estadual (oferta de ações e serviços públicos de 

saúde majoritariamente contratualizada) e a destinação de quantidades insuficientes de insumos aos 

Estados e Municípios pelo MS (equipamentos de proteção individual, testes, material de coleta, entre 

outros).  

 

Neste último quadrimestre, os gestores municipais preocuparam-se e mobilizaram-se também 

com o anúncio de cortes do orçamento Estadual. O anúncio do défict de 10 bilhões de reais para 2021 

e os Projetos de Lei (PL) de extinção da Superintendência de Controle de Endêmias (SUCEN) da 

SES e da Fundação para o Remédio Popular (FURP) - PL 529/2020 foram temas de discussão nas 

regiões, nas reuniões do Conselho de Representantes Regionais e da Diretoria.  

 

O COSEMS/SP recebeu inúmeras moções contra os cortes, de diferentes regiões, e 

encaminhou, ao Governador, Ofício solicitando a suspenção do corte de 13% dos serviços estaduais 

ofertados através das Organizações Sociais de Saúde (OSS).  

 

A votação do referido PL resultou na exclusão da extinção da FURP, mas manutenção da 

extinção da SUCEN. A grande preocupação dos Municipios, principalemnte daqueles do interior, 

motivou a elaboração de um Oficio ao Secretário de Estado da Saúde em que se destacam as ações 

elaboradas pela SUCEN e a solicitação de que estas ações sejam mantidas pela SES para que não haja 

prejuízo, principalmente as relacionadas ao controle de vetores.  

 

As restrições orçamentárias do Estado, neste último quadrimestre, também prejudicaram o 

abastecimento de medicamentos, com destaque aos medicamentos do Componente Especializado 

adquiridos pela SES. Esse tema foi discutido em CIB e no GT bipartite exaustivamente. Mas, é fato 

que a liberação tardia de orçamento gerou o desabastecimento, assim como nos anos anteriores. O 

COSEMS/SP elaborou estudo que demonstrou que a previsão é que o nível de abastecimento, no 

primeiro trimestre de 2021, piore ainda mais, em níveis alarmantes.  
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Outro constrangimento gerado pela restrição orçamentária da SES, neste último quadrimestre, 

foi o não pagamento da última parcela do Piso de Atenção Básica (PAB) Estadual, ainda em 

dezembro, como sempre ocorreu em todos os exercícios anteriores, em desacordo ao pedido deste 

Conselho, nas duas últimas reuniões da  CIB do exercício.  

 

A informação do gasto municipal no enfrentamento à pandemia ainda não está amplamente 

consolidada e acessível, isto porque apenas em outubro foi publicada a Portaria MS nº 2.824/2020 

que determinou a implementação de quadro gerencial para declaração dos valores especificamente 

aplicados pelos entes da federação no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Sistema de 

Orçamentos Públicos de Saúde (SIOPS). No entanto, ainda hoje os gestores possuem dúvidas de 

como preencher adequadamente os novos quadros do sistema.  

 

A informação da aplicação da SES dos recursos de enfrentamento da pandemia é pouco 

acessível e/ou suficiente do ponto de vista da análise do desempenho da execução orçamentária. Desta 

forma, a única fonte de dados para análise do desempenho da execução orçamentária estadual é o 

Boletim COVID do Conselho Estadual da Saúde (CES). 

 

 No terceiro quadrimestre, o COSEMS/SP continuou desenvolvendo várias iniciativas de apoio 

aos gestores municipais, com orientações, discussões virtuais nas Regiões de Saúde, levantamento e 

divulgação de dados, produção de vídeos e realização de “lives” e Notas Técnicas. Foi uma intensa 

produção autoral que se somou às produções bipartite, além das parcerias com Instituto de Direito 

Sanitário Aplicado (IDISA), Laboratório de Tecnologias de Apoio à Decisão em Saúde da 

Universidade Federal de Minas Gerais (LABDEC/UFMG), CONFIATTA (Assessoria Jurídica do 

COSEMS/SP), Fundação Articule, entre outros. 

 

O COSEMS/SP participou da organização de várias atividades em parcerias:  

• Seminário “A COVID-19 na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)”, ocorrido em 

02/09, promovido pelo Observatório de Saúde da RMSP.   

• Curso de Regulação, em EAD, realizado em parceria com o núcleo de Telessaúde da 

Universidade Federal de São Paulo (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. 

• Projeto de organização de um Grupo de Governança Interinstitucional na região da Alta 

Sorocabana, com objetivo de reduzir as ações judiciais e divulgar recomendação do Ministério 

Público (MP) para as Secretarias Municipais de Saúde, em parceria com o Instituto Articule. 

Foram realizados encontros quinzenais com Promotoria Regional, Profissionais do Instituto 

Articule, Assessoria do COSEMS/SP, Secretários Municipais da Região e representante do 

Departamento Regional de Saúde (DRS) de Presidente Prudente. Após 3 meses de encontros, 

aqueles Municípios não receberam mais nenhuma ação judicial ou recomendações do MP, no 

período.  

• Discussão e ajustes do texto do 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 Oferta de 
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Serviço de Saúde (CROSS) da SES  e unidades do SUS no âmbito do Estado de São Paulo, 

através da participação em 2 reuniões virtuais para colaborar.  

• Apoio aos gestores municipais no acompanhamento e analise da evolução do Mapa de Leitos 

COVID-19 e do CENSO COVID-19, com monitoramento da abertura de novos leitos de UTI 

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

enfermaria clínica nos hospitais. Cabe destacar que a expansão de todos os tipos de leitos foi 

expressivamente maior na gestão municipal. A gestão estadual supera a municipal apenas 

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

aos casos de COVID-19. Foi a gestão municipal a grande responsável pela 

mobilização/investimento necessária para adequação da oferta de assistência hospitalar à 

crescente demanda para tratamento dos pacientes com casos confirmados ou suspeitos de 

COVID-19. 

  

 A pandemia de COVID-19 trouxe seus reflexos às populações mais vulneráveis ampliando 

nossa preocupação com as Pessoas Privada de Liberdade (PPL) em nosso Estado. Neste início de 

novembro, as visitas voltaram a ser liberadas, tanto nos presídios paulistas como nas unidades da 

Fundação Casa, redobrando nossos esforços para conseguir informações e ações por parte da SES e 

da Secretaria da Administração Penitenciaria (SAP).  

 

 Cabe destacar que o Estado de São Paulo possui a maior PPL do país, com aproximadamente 

235.000 pessoas, distribuídas em mais de 170 unidades, a maioria funcionando com superlotação. 

Soma-se a este cenário, a realidade de algumas de nossas Regiões de Saúde, como Presidente 

Prudente, Adamantina e Araçatuba, que apresentam alta concentração de penitenciárias em 

Municípios de pequeno porte. 
  

O COSEMS/SP, em parceria com o IDISA,  elaborou o Guia de Judicialização da Saúde com 

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 dos Municípios, 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,  exigiu novas formas de apoio: atividades virtuais (com discussões sistemáticas sobre 

cenário epidemiológico, disponibilidade de leitos clínicos e de UTI, Programa Previne Brasil e a 

atuação da AB no Cuidado em tempos de pandemia), incluindo a participação nas Camaras Técnicas 

(CT), Comissão Intergestores Regional (CIR) das diferentes Regiões de Saúde do Estado e Centros 

de Operação Estratégica regionais. Cabe destacar ainda que intensificaram-se as reuniões e as 

Oficinas de acompanhamento da Estratégia de Apoio, promovidas e Coordenadas pelo 

COSEMS/SP, com Oficinas virtuais semanais.  

 

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

Apoiadores do COSEMS/SP. 

 

No período, desenvolveu-se, junto à CONFIATTA (Assessoria Jurídica do Conselho), 

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

resultou na mudança no modelo de contratação dos Apoiadores para MEI/ME. 
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 No CES, o COSEMS/SP atuou, com protagonismo, na elaboração, através da Comissão de 

Orçamento e Finanças, dos Boletins COVID – que analisam o gasto da SES inferido no enfrentamento 

da pandemia. Também atuou na análise da Programação Anual da Saúde (PAS) 2021, produzindo 

documento com várias sugestões de ações. No entanto, muito pouco foi incorporado à PAS 2021 

aprovada em reunião do Pleno. 

 

 A pandemia exigiu, desde o seu inicio, a implementação de uma série de novas ações pelos 

gestores municipais para atendimento da população, com reorganização da rede de assitência, 

monitoramento dos casos suspeitos e confirmados em isolamento domiciliar  e a avaliação dos Planos 

de Contingência. 

 

A falta de Ministro da Saúde, com conhecimento em Saúde Pública, e de equipe técnica 

competente levou à falta de coordenação nacional da pandemia, com sobrecarga da gestão municipal 

e efeitos altamente negativos no controle da pandemia. Os recursos federais extraordinários 

começaram a chegar nos Municípios em agosto, após cinco meses da pandemia, exigindo da gestão 

municipal ampliação de competências técnicas, articulação regional e política e maiores 

investimentos com recursos próprios. 

 

A SES passou a ser comandada diretamente do Palácio do Governador, fortalecendo, do ponto 

de vista político, o enfrentamento da pandemia, mas, ao mesmo tempo, esvaziou tecnicamento as 

várias areas da SES e enfraqueçou as decisões bipartite.   

 

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. 

 

De maneira geral, o COSEMS/SP atuou intensamente no apoio aos gestores, nas discussões 

técnicas bipartite, mantendo-se na missão regimental de defesa do SUS e fortalecimento das gestões 

municipais. 

 

 

OBJETIVOS, AÇÕES E METAS 

 

➢ 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 Técnica, Apoio 

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

municipais nas instâncias de pactuação do SUS. 

• Meta Anual: Realizar 3 Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, Elaborar as Prestações de 

Contas Quadrimestrais (3) e Relatório Anual (1). 

• Produto: 

o Realização de 1 Reunião do Conselho Fiscal; 
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o Elaboração de 1 Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral (2º Quadrimestre 

de 2020); 

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

administrativa-financeira, IDISA, serviços de Assessoria Jurídica, despesas fixas da sede, 

gastos gerais com manutenção emergencial das instalações físicas (vazamento no banheiro e 

conserto de divisórias) e gastos com adaptações ao trabalho à distânicia e reuniões da Diretoria 

e do Conselho de Representantes Regionais (aquisição de computadores, web cams, 

otimização do sistema de som e internet), além de gastos com medidas sanitárias dado o 

contexto da pandemia da COVID-19 (alcool em gel, máscaras, entre outros).  

• Despesa Inferida: R$ 782.989,79. 

 

 

➢ 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 Câmara Técnica (CT) da CIB 

discussão e posicionamento em relação aos temas da CIB; participar das reuniões do 

CONARES e Diretoria do CONASEMS para discutir temas da CIT. 

• Meta Anual: Participação nas 12 Reuniões Ordinárias da CT, CIB, CONARES, Diretoria do 

CONASEMS e CIT (eventual). 

• Produto: 

o Participação em 4 Reuniões Ordinárias da CT; 

o Participação em 4 Reuniões Ordinárias da CIB. 

o Participação do Presidente do COSEMS/SP na reunião de Diretoria do CONASEMS; 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens, diárias para participação no CONARES 

e Diretoria do CONASEMS.  

• Despesa Inferida: não houve despesa relacionada no período.  
 
 

➢ Objetivo III - Apoiar o fortalecimento das CIR 

• 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 Anual: 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: 

o Realização de 8 Reuinões de monitoramento administrativo e financeiro da Estratégia 

de Apoio; 

o Coordenação da Estratégia Apoiadores: Supervisão individual (12 hangouts 

individuais) e coordenação de 22 Oficinas Semanais; 
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o Participação dos Apoiadores nas 4 Reuniões Ordinárias das CIR e CT nas Regiões 

de Saúde (63 – total de 504); 

o Participação dos Apoiadores nas 12 Oficinas de Trabalho Ordinárias Semanais à 

distância; 

o Realização de 8 reuniões com a Assessoria Juridica CONFIATTA sobre a alteração 

no modelo de contratação dos Apoiadores – migração para a modalidade de Micro 

Empreendedor Individual MEI/ME; 

o Participação dos Apoiadores em diferentes agendas nos territórios através de reuniões 

à distância: Reuniões com Secretários Municipais de Saúde para 

participação/alinhamento das posições na CIR; Participação em GT Bipartite 

regionais - Regulação, AB, Redes de Atenção Psicossocial (RAPS), GC da 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 Plano de Contingência 

Municipal da pandemia, Centros de Operação Estratégica regionais e outros temas 

atrelados). 

• Custos apropriados: Honorários e diárias.  

• Despesa Inferida: R$ 239.127,39.  

 

 

➢ 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 Anual: Participação no Congresso Anual do CONASEMS: Diretoria, Assessoria e 

Apoiadores. 

• Produto 

o Participação na Rede Colaborativa e Plataforma do HAOC/Rede Colaborativa no 

total de 35 reuniões à distância; 

o Participação nas 7 Mesas dos Encontros Nacional da Rede de Apoio CONASEMS 

(inclui produção de relatórios e documentos); 

• Custos apropriados: estande institucional, passagens, diárias para participação no Congresso 

do CONASEMS e eventos da Rede Colaborativa. 

• Despesa Inferida: não houve despesas no período.  

 

 

➢ 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 
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• 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 Anual: Participação (Assessoria e Diretoria) nas 12 Reuniões Ordinárias dos GT 

Bipartite: Redes/PPI; Vigilância e Saúde do Trabalhador; Assistência Farmacêutica; Atenção 

Básica (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 de Cuidado à Pessoa com 

Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas. 

• Produto: 

o Participação em 38 Reuniões Ordinárias dos GT Bipartite (a maior parte à distância): 

Redes/PPI; Vigilância e Saúde do Trabalhador; Assistência Farmacêutica; Atenção 

Básica (bucal, população negra e indígena); Educação Permanente e Gestão do 

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

Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas e Regionalização; 

o Participação em 04 Reuniões à distância do GT Instituto “Articule”, entidade que 

desenvolve projetos de integração entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, 

e apóia a discussão das pautas junto ao Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça; 

o Participaçaõ em 03 Reuniões à distância do GT de Judicialização;  

o Participação em 04 Reuniões à distância do GT Bipartite para discutir Atividade de 

Acolhimento dos Gestores em 2021;  

o Participação nas 03 Reuniões à distância da Comissão Estadual e Nacional do 

Programa Mais Médicos; 

o Participação / representação em 4 Reuniões do Comitê de Saúde do Tribunal de 

Justiça; 

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

jurídica frente ao Termo de Parceiria com este Conselho; 

o Participação em 02 Reuniões à distância do GT Plano Diretor Estadual da Assistência 

Farmacêutica; 

o Participação nas reuniões à distância do GT de Assitência Farmacêutica do 

CONASEMS para construção da “Carteira de serviços farmacêuticos na Atenção 

Básica”; 

o Participação nas reuniões à distância do 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). 

o Participação em 5 Reuniões à distância do Comitê Técnico Estadual de Saúde 

Integral da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT); 

o Participação em reuniões à distância bipartite, quinzenais, com a Coordenação da 

Área de Vigilância em Saúde da SES, para discussão de temas de interesse dos 

Municípios relacionados com a COVID-19; 
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o Participação em 02 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; 

o 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; 

o Participação Semanal em reunião à distância do GT de Vigilância em Saúde do 

CONASEMS, que trata de diferentes assuntos relacionados à área; 

o 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; 

o 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; 

o 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 ocorrem com intervalo médio de 15 dias 

entre elas; 

o Participação em 05 Reuniões, à distância, do GT Governança da Informação do 

CONASEMS; 

o Participação em 8 Reuniões, à distância, do GT Monitoramento do Programa Previne 

Brasil do CONASEMS; 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 

• Despesa Inferida: não houve despesa relacionada no período. 

 

 

➢ 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 

• 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 no SUS. 

• Meta Anual: 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 
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dirigentes e Assessoria. Construção de jornal temático de circulação nacional; Aumento de 

10% anualmente do público alvo (Inicial: Facebook – 6.035 seguidores / Twitter - 992 

seguidores / Instagram – 1.015 seguidores / site - média de 5.000 acessos mensais / you tube - 

700 inscritos / jornal – 1.200 exemplares). 

• Produto: 

o Elaboração de Nota Técnica CIB: Orientações para Solicitação de Pagamento 

Administrativo de diárias de UTI COVID; 

o 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; 

o Elaboração, pela Assessoria Técnica, de 02 relatórios com Análise Epidemiológica e 

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

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

COVID19 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, 

sindrome respiratória aguda grave, óbitos, taxa de reprodução da pandemia e taxa de 

ataque por profisional de saúde), informações sobre a oferta assistencial de leitos de 

UTI e Suporte Ventilatório COVID (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); 

o Colaboração na organização do Seminário “A COVID-19 na Região Metropolitana 

de São Paulo - RMSP”, junto ao Observatório de Saúde RMSP – FSP (USP) ocorrido 

à distância em 02 de setembro de 2020; participação da Secretária Executiva do 

COSEMS/SP como palestrante no referido Seminário;  

o 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; 

o 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 Municiais 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;  

o Realização de 03 aulas à distância, ministradas pela Assessoria Técnica, para os 

Cursos de Medicina da Santa Casa e Curso de Saúde Pública da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) sobre o processo de regionalização 

no SUS, construção de redes e regulação; 
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o Participação em 02 reuniões virtuais para colaborar nos ajustes do texto do 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 CROSS e unidades do SUS no âmbito do 

Estado de São Paulo; 

o Apoio aos gestores municipais no acompanhamento e analise da evolução do Mapa 

de Leitos COVID-19 e do CENSO COVID-19, através da consolidação, divulgação 

e esclarecimentos por email, telefone e midias sociais; 

o Participação em 04 reuniões à distância do Grupo Intersetorial com a SES e Seduc-

SP para  discussão sobre “Volta às Aulas”; 

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

aos gestores no enfrentamento da Judicialização; 

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

tratamento multibacilar (MB) adulto de hanseníase; 

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

distribuição administrativa dos medicamentos para o kit intubação; 

o 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; 

o Elaboração de Deliberação CIB nº 82/2020 que aprova os Municípios que optaram 

por aderir ou não ao Programa Dose Certa em 2021; 

o 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; 

o 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 Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Anexo I da 

Rename), bem como execução até 2021; 

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

aquisição de medicamentos do kit intubação por meio da Ata-RP nacional; 

o Elaboração de Deliberação CIB n° 88/2020 sobre as normas de financiamento e 

execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e adesão ao 

Programa Dose Certa, em 2021; 

o 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; 

o 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 

CEAF; 

o Elaboração de Deliberação CIB nº 92/2020 que trata da transferência dos 

medicamentos para tratamento de hepatite B e C do CEAF; 
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o Elaboração de Manifestação do COSEMS/SP para o Fortalecimento da Politica 

Nacional de Saúde Mental;  

o Participação em 03 Reuniões à distância do Núcleo Estadual do MS sobre diversos 

temas: DigiSUS, instrumentos de Planejamento, entre outros; 

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

o 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; 

o 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) 

o Elaboração de Ofício Bipartite para o MS sobre proposta de aquisição de 

preservativos masculinos, para Estados e Municípios, com recursos do incentivo 

financeiro DST/AIDS; 

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

o 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; 

o 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; 

o Realização de Webinar sobre Rastreamento e Monitoramento de contatos COVID-

19; 

o 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; 

o Participação em 01 Reunião à distância da Sala de Situação de Arboviroses; 

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

Programa Estadual de Imunização; 

o Participação em Web promovida pelo MS sobre o Plano de Interrupção do Sarampo; 

o Participação em Web, organizada conjuntamente pelo Conselho Nacional de 

Secreetários de Saúde (CONASS) e CONASEMS, com a participação do CGLAB e 

dos LACENS, sobre ampliação de testagem. 

o Participação no Workshop da Rede de Frio (de quatro dias), promovido pelo 

Programa Nacional de Imunizações, que teve o objetivo de discutir temas de 

importância à Rede Nacional, frente ao atual cenário declarado de ESPN por infecção 

humana do novo Coronavírus (2019-nCOV); 

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

representam o COSEMS/SP no GTVS e colaboração no documento enviado pela 

SES; 
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o Participação em reunião à distância sobre método de cálculo de cobertura vacinal 

para Febre Amarela, promovida pelo Programa Nacional de Imunizações; 

o 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; 

o Participação em reunião regional à distância sobre estratégias para uso da 

Miltefosiona, novo medicamento oral  para o tratamento da Leishmaniose 

Tegumentar; 

o Realização de 9 Web Encontros sobre Planejamento e Financiamento em Tempos de 

pandemia (com planejamento de mais 10 no próximo quadrimestre); 

o Realização de 01 Web sobre Encerramento da Gestão e transição de Governos com 

a participação do IDISA e consultor Técnico do Conselho Nacional de Saúde (CNS); 

o Realização de 01 Web sobre o uso da ferramenta Zoom (licenças concedidas pelo 

CONASEMS) e Consultório Virtual; 

o Participação da Assessoria na Web do IDISA: Saúde, Orçamento Público e cenários 

2021; 

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

Coronavirus – Programação Anual de Saúde/2020 e Plano Municipal de Saúde – 

DIGISUS; 

o Elaboração de Nota Técnica do COSEMS/SP nº 11: Transição dos governos 

municipais e encerramento da gestão; 

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

nº 172/2020; 

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

Municipios paulistas no exercício de 2021, uma vez que se encerram as medidas de 

transição do novo modelo de alocação orçamentária da AB; 

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

Municipios 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; 

o Monitoramento em banco de dados do número de Casos e Óbitos disponibilizado 

pelo SEADE/SP; 

o Elaboração de Análise do Desempenho da Execução Orçamentária da Coordenação 

de Assitência Farmacêutica no exercício de 2020; 

o Monitoramento das transferências Federais de Recursos Extraordinários para o 

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

saúde; 

o Monitoramento das transferências Estaduais aos Municipios - regulares e 

extraordinárias, subsidiando os gestores municipais de saúde; 

o Monitoramento das publicações de Portarias Federais e Resoluções Estaduais que 

destinam recursos extraordinários para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, 

subsidiando os gestores municipais de saúde; 
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o Monitoramento das alterações promovidas pela Portaria nº 99/2020 nos registros das 

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

o Monitoramento do processo de credenciamento dos Centros de Referência de 

Atendimento aos paciente com COVID -19 habilitados pelo MS, subsidiando os 

gestores municipais de saúde; 

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

SUCEN (extinta a partir de 2021); 

o Realização de Atividades de Comunicação, no período: 

 
Twitter - 1371 seguidores  

tweets 337 

visitas 506 

novos seguidores  24 

Instagram - 2600 seguidores  

publicações  68 

novos seguidores  149 

Facebook - 10733 seguidores  

novos seguidores  341 

curtidas 309 

publicações  140 

site - usuários media mensal 7415 

noticiais 30 

acessos  37668 

novos usuários  29663 

jornal (acessos orgânicos)  

edição 204 501 

edição 205  1.205 

Youtube 3974 inscritos  

novos inscritos  844 

videos  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  
 

 

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

Jornal, Vídeos e despesas com site. 
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• Despesa Inferida: R$ 4.345,00.  

 

 

➢ 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 de Saúde. 

• Meta Anual: Participação nas 12 Reuniões Ordinárias do Pleno do CES. Realização de 17 

Oficinas com Conselhos Municipais de Saúde. 

• Produto: 

o Participação em 06 Reuniões Ordinárias do Pleno do CES; 

o Participação em 04 Reuniões da Comissão de Políticas de Saúde do CES; 

o Participação em 06 Reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças do CES; 

o Participação em 04 Reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 

o Participação em 04 Reuniões da Comissão Interconselhos do CES; 

o Participação em 03 Reuniões da Comissão de Vigilância em Saúde do CES; 

o Elaboração da atualização do Boletim COVID – Execução dos Recursos Estaduais; 

o Elaboração de análise sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Relatório 

Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) do 2°Quadrimestre de 2020; 

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

orçamentária do 3º Quadrimestre de 2020; 

o Elaboração de Proposta de inserção de Ações na Programação Anual de Saúde (PAS) 

da SES de 2021; 

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

Coberturas Vacinais no Estado de São Paulo; 

o Participação no Curso de Formação dos Novos Conselheiros Estaduais de Saúde: 

Aula ministrada sobre Orçamento, Planejamento e Financiamento no SUS. 

• Custos apropriados: Passagens e diárias. 

• Despesa Inferida:- não houve despesa relacionada no período. 

 

 

➢ 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 das Regiões de Saúde a serem 

encaminhadas para as instâncias estadual e federal do SUS. 

• Meta Anual: Realizar 12 Reuniões Ordinárias da Diretoria do COSEMS/SP. 
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• Produto: 

o Realização de 4 Reuniões de Diretoria. 

• Custos apropriados: Deslocamentos e hospedagem para membros da Diretoria mediante 

solicitação e gastos gerais com a realização das reuniões (material de escritório e alimentação). 

• Despesa Inferida: R$ 1.096,00. 

 

 

➢ 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 

• Ação: Promover discussão e encaminhamentos das demandas das CIR, através principalmente 

da realização das Reuniões do CRR, e encaminhar para a 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 Anual: Realizar 12 Reuniões Ordinárias do CRR e Atividade de Educação Permanente. 

• Produto: 

o Realização de 4 Reuniões Ordinárias do CRR. 

• Custos apropriados: Gastos gerais com realização das reuniões - material de escritório e 

alimentação.  

• Despesa Inferida: R$ 196,00. 

 

 

➢ 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 

• Meta Anual: Realização de um (1) Congresso Anual do COSEMS/SP; 

• Produto: 

o Realização de 05 Reuniões à distância da Comissão Organizadora do Congresso;  

o Realização de  08 Reuniões da Comissão de Organização da Oficina de Escrita e 

organização da 17ª Mostra do 34ª Congresso; 

• Custos apropriados: Gastos com a realização do Congresso. 

• Despesa Inferida: R$ 73.025,67.  
 

Valor Total Gasto no Período: R$ 1.100.779,85. 

Valor Programado para o Período – quadrimestre: R$ 1.670.411,00. 

 

 

Aprovado pela Diretoria do COSEMS/SP na Reunião Ordinária da Diretoria do 

COSEMS/SP, realizada dia 14 de janeiro de 2021. 
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