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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PRIMEIRO 

QUADRIMESTRE 2.021 
 

 

 

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 006/2.019, 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 

2.019. 

 

 

Base de Dados: 

A. Período: janeiro, fevereiro, março e abril de 2.021; 

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

C. Ações e Metas: utilizou-se a Programação Anual 2.021 contabilizada segundo o registro de 

atividades institucional; 

D. Despesa inferida: Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2.021. 

 

 

 

O Primeiro Quadrimestre de 2.021 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 primeiro quadrimestre de 2.021, caracterizou-se por 

ações estratégicas da Diretoria nas pactuações relacionadas à Covid-19; ações da Assessoria e dos 

Apoiadores para o apoio à gestão municipal no enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus – 

Covid-19, bem como recomposição do Conselho de Representantes Regionais (CRR) em função da 

mudança de gestores de saúde, ocorrida com as eleições municipais e início de gestão dos novos 

Prefeitos, e pela realização à distância do 34º Congresso do COSEMS/SP e da 17ª Mostra de 

Experiências Exitosas dos Municípios, no período de 09 a 12 de março de 2.021.   

 

O país vivencia, desde o início de 2.021, o recrudescimento da pandemia, com recorde de 

número de casos e óbitos, alta taxas de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

crescimento das filas de acesso a internações, desabastecimento dos medicamentos para intubação 

orotraqueal, situação crítica de abastecimento de oxigênio e escassez de recursos financeiros de 

Fonte Federal. Em muitos Municípios paulistas houve, infelizmente, colapso da rede assistencial.  
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Em 2.021, teve início nos Municípios a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, medida 

mais eficaz no controle da pandemia. Porém, o Brasil começou a vacinar tardiamente, com número 

de doses insuficientes, entregas pelo Ministério da Saúde (MS) sem tempo de planejamento dos 

Municípios, pressão da população e da mídia por mais vacina, falta de coordenação do Programa 

Nacional de Imunização (PNI) do MS. E, no caso do Estado de São Paulo, as decisões vêm sendo 

tomadas fora dos espaços de gestão e pactuação bipartite, orientadas por forte viés político do 

governo do Estado. 

 

Dada a conjuntura, o COSEMS/SP seguiu fortalecendo as 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 2.020, com atividades à distância, inclusive as reuniões da Diretoria e do CRR. 

Também a Assessoria continuou intercalando trabalho remoto e presencial. 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. 

 

Além do apoio técnico, a conjuntura política e a gestão desastrosa da pandemia mobilizaram 

este Conselho a manifestar-se em diversos momentos contra as práticas negacionistas e que 

contrariavam protocolos científicos, solicitando providenciais do MS e do Governo Estadual, e 

conclamando a sociedade pelo posicionamento firme na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

da vida.   

 

Neste primeiro ano dos novos gestores municipais de saúde reinicia o ciclo governamental e 

a consequente construção do Plano Municipal de Saúde para o próximo quadriênio, que deve orientar-

se pelo reconhecimento do território, levantamentos de potências e problemas da rede municipal e 

regional, das relações com os atores locais e estaduais da gestão regional, e conhecimento e 

aproximação com as referências regionais.  

 

Fundamental nesse primeiro ano é a realização da Conferência Municipal de Saúde, tal como 

regulamenta a Lei Federal Complementar nº 141/2.012, que neste momento da pandemia, os gestores 

do SUS municipal devem buscar alternativas que evitem encontros presenciais e aglomerações, mas 

mantendo o caráter participativo e democrático das conferências. As gestões municipais foram 

desafiadas a reinventarem as formas de consulta à suas populações para definição das diretrizes que 

comporão os futuros Planos Municipais de Saúde. Assim, o COSEMS/SP, em parceria com o 

Conselho Estadual de Saúde (CES), participou de diversos webinars, reuniões regionais e/ou locais, 

formulações de orientações aos Municípios sobre as diversas possibilidades de realização das 

Conferências e Consultas Públicas.  

 

O COSEMS/SP vem monitorando a rotatividade dos gestores municipais de saúde, fato esse 

que compromete a qualificação da gestão municipal, particularmente nesse cenário de 

recrudescimento das vulnerabilidades socioeconômicas e necessidade de realizar o maior processo 

de vacinação executado pelos Municípios.  

 

Este contexto impõe à gestão municipal do SUS o aprimoramento de competências técnicas, 

desenvolvimento de estratégias inovadoras na Atenção Básica (AB) e Vigilância em Saúde (VS), 

fortalecimento dos arranjos de participação de outros atores locais, aprimoramento e repactuação das 

referências regionais, capacidade propositiva frente às discussões bipartite e otimização do processo 

de gestão dos Fundos Municipais de Saúde, entre outros temas. 
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Como ocorre em todo início de gestão municipal, o COSEMS/SP realizou Acolhimento dos 

Novos Gestores, com 08 web Encontros no mês de janeiro, em parceria com o Grupo Técnico (GT) 

Bipartite da AB da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em cada uma das Macro Regiões de Saúde, 

centrados em três temas: Regionalização e SUS; Atributos da AB e Situação Epidemiológica da 

Covid-19 / Campanha de Vacinação contra a Covid-19.  

 

O COSEMS/SP atuou, através da Comissão de Orçamento e Finanças do CES, na elaboração 

da análise do gasto da SES inferido no enfrentamento da pandemia e na análise da execução 

orçamentária do Relatório Detalhado do Terceiro Quadrimestre de 2.020, em que se destacou, mais 

uma vez, a execução morosa, principalmente dos recursos relacionados ao Programa Orçamentário 

da VS e às ações orçamentárias da Assistência Farmacêutica (AF). Também atuou na análise do 

Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2.020, produzindo documento com várias sugestões de análise. 

No entanto, muito pouco foi incorporado ao Documento analítico produzido pela Comissão de 

Relatoria, aprovado em reunião do Pleno. 

 

A Diretoria, na reunião ordinária do mês de dezembro de 2.020, decidiu pela realização à 

distância do 34º Congresso do COSEMS/SP e da 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos 

Municípios, no período de 09 a 12 de março de 2.021. Assim, nos meses de janeiro e fevereiro, a 

Assessoria e a Comissão Organizadora trabalharam intensamente na organização do evento na 

modalidade virtual – fato inédito na história deste Conselho.     

  

O tema do Congresso foi 32 ANOS EM DEFESA DO SUS, com a finalidade de debater o 

importante e relevante papel da entidade no processo de construção e fortalecimento do SUS nos 

Municípios do Estado de São Paulo, uma das principais diretrizes da entidade. 

 

Apesar de toda a adversidade, por conta da crise sanitária e econômica conferida pela Covid-

19 e da inexperiência na realização de eventos virtuais, o Congresso mostrou resultados exitosos, 

tanto na participação dos Municípios e das equipes técnicas, como em relação à mobilização das 

discussões que permaneceram muito próximas à conjuntura da gestão municipal. Ao todo 

participaram 1.243 congressistas de 251 Municípios, com a inscrição de 487 trabalhos na Mostra de 

Experiências Exitosas dos Municípios – inclusive com a participação de congressistas de outros 13 

Estados.   

 

Durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada durante o Congresso, ocorreu a eleição da 

nova Diretoria e Presidência. Dr. Geraldo Reple Sobrinho foi eleito então Presidente do COSEMS/SP 

para o mandato do próximo biênio, dando continuidade ao mandato que havia assumido (enquanto 

Vice-Presidente), após a saída do Presidente Dr. José Eduardo Fogolin Passos que deixou de ser 

Secretário Municipal de Saúde de Bauru, ainda em 2.019.  

 

Demonstrou-se, mais uma vez, a força viva do SUS nos Municípios, construída no cotidiano 

da gestão e dos serviços de saúde em que se produziu importantes aprendizados e propostas para 

discussão com os demais entes federados no sentido do fortalecimento do SUS. 

 

As Rodas de Conversas e os Cursos foram oferecidos na modalidade de 24 webinar, e as duas 

Grandes Mesas foram adaptadas para a modalidade “live”. 
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Tendo em vista o recrudescimento da pandemia, a partir de novembro do ano passado no 

Estado de São Paulo, e da dimensão alcançada com a pauta de vacinação contra a Covid-19, a atuação 

do COSEMS/SP no grupo bipartite criado, em 2.020, com a equipe da Coordenadoria de Controle de 

Doenças (CCD) da SES, teve como um dos objetivos principais o apoio aos Municípios na 

operacionalização da vacinação. 

 

Inúmeras dificuldades surgiram na tentativa do COSEMS/SP de discutir de forma bipartite a 

Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Buscamos, sem encontrar respaldo da CCD, participar 

nas discussões do planejamento da campanha, desde a distribuição de insumos (seringas e agulhas), 

das grades de distribuição das vacinas para os Municípios, do registro de vacinas aplicadas e de 

eventos adversos. A decisão do governo estadual, pela criação de um sistema próprio de registro de 

dados - Sistema VaciVida, foi tomada sem discussão com os Municípios e com o COSEMS/SP. Estas 

dificuldades levaram o COSEMS/SP a enviar vários Ofícios ao Gabinete do Secretário de Estado da 

Saúde e a pautar o assunto na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

 

Outro assunto bastante discutido foi com relação aos procedimentos de aspiração da vacina 

Coronavac e ao efetivo rendimento do número de doses de vacina em cada frasco. 

 

Para argumentar sobre documento interno do Instituto Butantan, referente a procedimentos 

para aspirar a vacina Coronavac e obter maior rendimento (procedimentos que não atendiam às boas 

práticas de enfermagem), o COSEMS/SP elaborou parecer em articulação com docentes especialistas 

na área de fundamentos de enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), juntamente com o Município de Ribeirão Preto.  

 

Ainda no que se refere ao processo de aspiração da vacina Coronavac, foi necessário realizar 

apoio ao conjunto dos Municípios paulistas quanto à dificuldade apresentada pelas equipes de 

vacinação em obter as dez doses esperadas dos frascos da vacina. Para tanto, a estratégia de apoio do 

COSEMS/SP se amparou em dois movimentos. O primeiro foi de reforçar a orientação sobre a 

necessidade de registro do procedimento de notificação de queixa técnica no sistema, quando da 

ocorrência de obtenção de menos de 10 doses por frasco. E o segundo movimento foi de elaborar um 

estudo de análise da aspiração e rendimento dos frascos da vacina Coronavac com o intuito de 

legitimar a ocorrência apontada pelas equipes municipais de vacinação. O trabalho de campo do 

estudo iniciou-se em 16/04/2021 em nove Municípios (Araçatuba, Araraquara, Cravinhos, 

Descalvado, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mogi Mirim, Santana de Parnaíba e Votorantim) e 

está em andamento. 

 

Com relação ao monitoramento da plataforma da rede laboratorial de RT-PCR, coordenada 

pelo Instituto Butantan, apontamos as dificuldades dos Municípios quanto à demora na liberação dos 

resultados do RT-PCR e manifestamos semanalmente, em reuniões bipartite, a nossa preocupação 

quanto à capacidade da rede laboratorial frente ao recrudescimento da pandemia. Em função disto, 

colocamos a necessidade de discutir a inclusão do teste de antígeno para confirmação de casos, de 

forma complementar ao RT-PCR. 

 

Em atenção às atualizações apresentadas no novo Guia Nacional de Vigilância para Covid-

19, o COSEMS/SP realizou web para todos os Municípios sobre Atualizações em Vigilância 

Epidemiológica da Covid-19 e trabalhou junto com a SES na elaboração da Deliberação CIB nº 38, 

de 05/04/2.021, que adota todas as orientações contidas no Guia de Vigilância Epidemiológica 
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Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2.019 -                 

Covid-19. 

 

Com a reabertura das escolas, o COSEMS/SP trabalhou, junto à SES, a necessidade de 

elaboração de documento técnico específico para investigação de surto em escolas e ações de controle 

de Covid-19 em instituições de ensino. 

 

O acompanhamento da evolução da pandemia foi feito mediante análise de diversas fontes de 

informação e os dados organizados foram apresentados nas reuniões da Diretoria, do CRR e dos 

Apoiadores. 

 

Outra ação fundamental foi a aprovação, na reunião da CIB realizada em 04/2.021, do repasse 

de recursos financeiros aos Fundos Municipais de Saúde, em parcela única, destinados ao custeio das 

ações relacionadas à Campanha de Vacinação contra a Covid-19, no valor de R$ 1,00 (um real) per 

capita.  

 

Nas reuniões do GT Bipartite de VS foi discutida a ocorrência de casos confirmados de 

Chikungunya em Municípios da Baixada Santista, principalmente em Santos e Guarujá. Esta situação 

gerou o restabelecimento da Sala de Situação Estadual de Arboviroses, que fez os seguintes 

encaminhamentos: produção de alerta para Municípios do Estado sobre a situação da Chikungunya; 

a realização de webconferência sobre diagnóstico diferencial e manejo clínico das arboviroses em 

tempos de Covid-19 e a elaboração de plano de ações estratégicas para o enfrentamento da 

Chikungunya no Estado. 

 

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

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

 

No que se refere à Saúde Mental, constatou-se o aumento de demanda para cuidados 

decorrentes da pandemia, a limitação das redes comunitárias e sociais, o aumento do desemprego e o 

agravamento da crise econômica. O COSEMS/SP também discutiu como acolher os casos da rede de 

educação junto ao Programa Saúde na Escola, o apoio e a formação aos profissionais da rede junto 

com a Coordenação Estadual de Saúde Mental. 

 

Neste período, as discussões em torno da AF permaneceram focadas nas ações de suporte aos 

Municípios no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Destacam-se aquelas voltadas a minimizar 

o desabastecimento de medicamentos para procedimento de intubação orotraqueal e para 

disponibilizar insumos relacionados ao suprimento de oxigênio gasoso nos serviços. 

 

Em relação às ações judiciais, houve o início da agenda do GT Bipartite, a publicação da nova 

edição do guia JUD-SUS e a participação do COSEMS/SP no Comitê de Saúde do Tribunal de 

Justiça. Estas são estratégias que devem impulsionar de forma significativa o apoio do COSEMS/SP 

aos Municípios no enfrentamento ao agigantamento das ações judiciais. 

 

No que se refere às discussões da Assistência Hospitalar, durante este período, foi realizado o 

monitoramento da oferta de leitos clínicos de UTI e Suporte Ventilatório Pulmonar (SVP) para 

pacientes com Covid-19 das 12ª, 13ª, 14ª e 15ª remessas do Mapa de Leitos. Também foi realizado o 

acompanhamento das propostas para custeio federal desses leitos no Sistema de Apoio à 
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Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS) e realizadas orientações aos Municípios que tiveram 

suas propostas rejeitadas ou que não incluíram as propostas no sistema. Tal como foi realizada análise 

da evolução das internações e taxas de ocupação durante esse período.  Estas ações foram 

estratégicas, uma vez que a taxa de ocupação de leitos elevou-se muito no período, em detrimento do 

necessário cofinanciamento Federal.  

 

Neste início de nova gestão municipal 2.021 – 2.024, a Estratégia Apoiadores mostrou-se 

fundamental no fortalecimento da capacidade da gestão municipal e da Região de Saúde, cuja 

capilaridade permite importante canal de comunicação e de alinhamento de informações, de forma 

qualificada e em tempo oportuno, para os gestores municipais. As atividades de acolhimento, 

discussão técnica e política junto aos novos gestores e Representantes Regionais do COSEMS/SP foi 

prioridade na agenda dos Apoiadores. A realização contínua de processos de Educação Permanente 

(EP) com os Apoiadores e gestores foram dispositivos importantes para formação, debate e reflexões 

sobre a gestão municipal e as relações interfederativas no território.  

 

A continuidade da parceria da Rede Colaborativa do CONASEMS / Hospital Alemão Osvaldo 

Cruz (HAOC) com o COSEMS/SP, tem apoiado a qualificação destes processos e tem sido 

fundamental para a sustentabilidade da Estratégia. 

 

A rede de AB municipal continuou trabalhando no enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus, utilizando as novas formas de atendimento implantadas desde março de 2.020, com 

ações de assistência 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 Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos sintomáticos respiratórios em separado para evitar o 

contágio.  

 

Com o recrudescimento da pandemia e a ampliação do tempo de espera para transferência dos 

pacientes para os leitos de UTI e SVP, em muitas regiões, as UBS passaram a ofertar cuidado a estes 

pacientes, extrapolando sua capacidade de oferta, desafiando a organização das redes de saúde e 

demonstrando o respeito à vida do conjunto de trabalhadores e gestores do SUS.  

 

Neste período, ocorreu a retomada das discussões bipartite do Programa Mais Médicos 

(PMM), com participação dos representantes das Instituições Supervisoras e referências técnicas do 

MS, o que resultou no acesso sistemático às informações sobre provimento e propostas relacionadas 

a ensino-serviço no Estado de São Paulo.  

 

O Programa Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979/2.019, que redefiniu o modelo de 

financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) continua vigente. O exercício de 2.021 seria o 

primeiro ano em que o novo regramento seria implementado completamente, sem a existência de 

medidas atenuantes. No entanto, dada a conjuntura da pandemia, novas medidas foram publicadas 

apenas no final de janeiro, prejudicando a regularidade de pagamentos do componente de Capitação 

Ponderada e Pagamento por Desempenho dos Municípios, no primeiro mês do exercício. O conjunto 

de Portarias publicadas que definem as transferências do exercício de 2.021 são: Portaria do MS                  

nº 166/2.021, nº 214/2.021, nº 238/2.021 e nº 247/2.021. 

 

Apesar da Portaria criar um Fator de Correção que, teoricamente, cumpriria o objetivo de 

assegurar que os Municípios não teriam prejuízos, em comparação ao exercício de 2.019, a 
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metodologia de cálculo estabelecida no conjunto de Portarias aponta para um possível prejuízo, a 

partir da competência financeira de maio de 2.021, com agravamento desta possibilidade, a partir da 

competência financeira de setembro de 2.021.  

 

A possibilidade de prejuízo, a partir da competência de maio de 2.021, também pode ser 

verificada a partir dos valores programados para a dotação correspondente no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2.021 do MS. Os valores programados apontam que haverá uma redução dos 

recursos para o Programa Previne Brasil, a partir da competência de maio de 2.021, uma vez que, 

na dotação que reúne os recursos da Capitação Ponderada, os recursos programados para os últimos 

oito meses do exercício de 2.021 representam menos de metade dos recursos programados para os 

quatro meses iniciais. 

 

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

sobre a implementação do Programa Previne Brasil, enviando e-mails aos gestores municipais, 

realizando uma webconferência e divulgando notícias nas redes sociais. Este Conselho ainda se 

manifestou através de Oficio CIB, enviado ao MS, que destacava a preocupação com possível perda 

de recursos pelos Municípios paulistas, no primeiro quadrimestre de 2.021, e solicitava a 

prorrogação das medidas atenuantes até o final do exercício de 2.021.  

 

A situação do financiamento do SUS para os Municípios paulistas, neste período, foi marcada 

pelo agravamento do cenário de escassez de recursos, seja pela queda de arrecadação (em 2.020 a 

arrecadação própria praticamente se manteve nos mesmos níveis absolutos de 2.019), ou seja, pela 

diminuição do cofinancimento dos demais entes, principalmente federal. Este contexto se agravou 

dado o recrudescimento da pandemia e o aumento das demandas relacionadas.  

 

O Orçamento do MS de 2.021 não contém recursos programados para o enfrentamento da 

pandemia e não houve publicação, por parte do Governo Federal, de arcabouço legal que desse 

suporte à destinação de recursos extraordinários. A análise do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

apontou que os recursos regulares programados para 2.021 são ainda menores que os executados em 

2.020, e, se somados os recursos extraordinários, a diferença chega a 43 bilhões de reais. Foi esta 

programação insuficiente que ensejou as restrições para a AB, já apontada. À esta insuficiência de 

recursos, somou-se a lentidão na aprovação do Orçamento que ocorreu apenas no final de abril.  

 

Assim, os Municípios paulistas passaram a contar, neste quadrimestre, com, em média, um 

quarto dos recursos extraordinários Covid-19 que receberam em 2.020 (comparação com a média 

mensal). Isto se refletiu em desabastecimento dos medicamentos para Intubação Orotraqueal, 

habilitação de leitos de UTI pelo MS apenas através de medida judicial, inexistência de 

cofinanciamento para o processo de vacinação (aquisição e custeio) e demais serviços que atuam no 

enfrentamento da pandemia.  

  

Vale destacar que 93% dos 1.035 leitos de SVP ampliados para atendimento às demandas da 

pandemia são da gestão municipal e, em fevereiro de 2.021, apenas 22% estavam habilitados. Já 

67% dos 5.235 leitos de UTI Covid-19 ampliados para atendimento às demandas da pandemia são 

da gestão municipal e, em fevereiro de 2.021, apenas 10,5% estavam habilitados. Considera-se que, 

pelo menos, 2.000 destes leitos de UTI deveriam permanecer cofinanciados para reduzir o déficit de 

leitos do Estado – defasagem histórica (legado da pandemia). 
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Com isso, o SUS paulista permaneceu com grande número de Serviços de Saúde em 

funcionamento sem cofinanciamento federal, a saber: 40 Centros Especializados em Reabilitação 

(CER); 07 Oficinas Ortopédicas; mais de 80 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e mais de 100 

Serviços de Residência Terapêutica (SRT); vários Serviços de Oncologia de gestão municipal – 

apesar do recebimento de recursos para aquisição de equipamentos de radiologia não houve 

aprovação de recursos para custeio; mais de 1.400 Equipes Saúde da Família (ESF) e Equipes de 

Atenção Primária (EAP) com solicitação de credenciamento aguardando habilitação; Equipe de 

Atenção Primária Prisional (EAPP) sem definição para financiamento no Novo Modelo de Alocação 

da Atenção Primária; inexistência de recursos para Redes Temáticas: Cegonha e Regulação de 

Urgência e Emergência (RUE); entre outros.  

 

No que se refere aos recursos Estaduais, há déficit de aproximadamente 10 bilhões de reais 

no orçamento do Governo Estadual de São Paulo em 2.021, anunciados em 2.020 pelo Governo 

Estadual. Vale destacar que este déficit resultou no Projeto de Lei nº 529/2.020 que, na área da 

Saúde, propunha a extinção da Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) e da Fundação 

para o Remédio Popular (FURP). A votação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

(ALESP) derrubou a proposta de extinção da FURP, mas manteve a extinção da SUCEN. Assim, 

em 2.021, os Munícipios passaram a enfrentar a diminuição ou ausência dos serviços de apoio em 

vigilância à Saúde oferecidos pela SUCEN e corte em outras áreas. 

 

O orçamento da SES de 2.021 estabelece uma redução de 15,3% - corte pelo Projeto de Lei 

nº 627/2.020 aprovado pela ALESP. Este corte se consubstanciou em redução de 13,5% nos Serviços 

Estaduais providos por meio de Organização Social de Saúde (OSS) e Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME) impactando em redução de oferta de ações e serviços públicos em todas as 

Regiões de Saúde. As discussões da Programação Anual de Saúde (PAS) de 2.022 da SES inicia-se 

com uma proposta de incremento de 5% (percentual menor que a inflação acumulada do período – 

8%) sobre os recursos já restritos de 2.021, sem previsão de recursos novos – inclusive para 

assistência às demandas pós pandemia e sem previsão de atualização/aumento dos recursos para 

transferências municipais.  

 

 Neste quadrimestre, o COSEMS/SP participou da discussão para distribuição dos recursos da 

Portaria nº 3.896, publicada no final de dezembro de 2.020. O critério estabelecido foi o número de 

leitos constantes no Mapa de Leitos, as taxas de ocupação e a produção dos leitos de clínica médica. 

O resultado das negociações ensejou em desconto de recursos que o Estado havia publicado 

anteriormente por meio de resoluções estaduais para alguns Municípios, fazendo com que o recurso 

fosse dividido quase igualmente entre a gestão estadual e municipal, apesar da gestão municipal ser 

responsável por financiar a maior porcentagem de leitos.   

 

 O COSEMS/SP continuou, nesse primeiro quadrimestre, 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. 
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Enfim, conclui-se que o COSEMS/SP atuou nos espaços de pactuação, particularmente na 

CIB, defendendo os interesses dos gestores municipais, bem como 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 Comissões Intergestores Regionais (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. 

 

 

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 03 reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, Elaborar as Prestações de 

Contas Quadrimestrais (03) e Relatório Anual (01). 

• Produto: 

o Realização de 01 reunião do Conselho Fiscal; 

o Elaboração de 01 Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral (3º Quadrimestre 

de 2.020); 

o Elaboração do Relatório Anual de Gestão de 2.020. 

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

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

gastos com adaptações ao trabalho à distância e reuniões da Diretoria e do CRR (aquisição de 

computadores, webcams, otimização do sistema de som e internet), além de gastos com 

medidas sanitárias dado o contexto da pandemia da Covid-19 (álcool em gel, máscaras, entre 

outros).  

• Despesa Inferida: R$ 1.018.459,35 

 

 

➢ 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 Conselho 

Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) e Diretoria do CONASEMS para discutir 

temas da Comissão Intrgestores Tripartite (CIT). 

• Meta Anual: Participação nas 12 reuniões ordinárias da CT, CIB, CONARES, Diretoria do 

CONASEMS e CIT (eventual). 
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• Produto: 

o Participação em 04 reuniões ordinárias da CT; 

o Participação em 04 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 do COSEMS/SP, no Congresso Anual do COSEMS/SP e nas diferentes 

agendas dos territórios. 

• Produto: 

o Realização de 10 reuniões com Apoiadores para discussão e reflexão sobre o apoio 

nas Regiões de Saúde da Macrorregião;  

o Realização de 11 reuniões com Apoiadores para avaliação das ações na Região que 

atuam, com base nos relatórios analíticos;  

o Realização de 09 reuniões com Apoiadores, Representantes Regionais e Secretários 

Municipais de Saúde das Regiões de Saúde;  

o 10 Oficinas/web com 31 Apoiadores;  

o Análise mensal de Documentação dos Apoiadores - relatórios de atividades, 

relatórios analíticos e prestação de contas dos Apoiadores;  

o Realização de processo de Seleção de Apoiadores: 02 reuniões com a Comissão para 

seleção; 04 entrevistas com as candidatas; 05 reuniões de Acolhimento às novas 

Apoiadoras;  

o Realização de 04 reuniões para mudança do Modelo de Pagamento de Recibo de 

Pagamento Autônomo (RPA) para contrato de prestação de Serviços - 

Microempreendedor Individual (MEI) e Microempresa (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), Grupo Condutor 

(GC) da Rede Cegonha, RUE, Comitê Hospitalar, reuniões de Acolhimento com os 

novos Secretários Municipais de Saúde; Oficinas de EP 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: Pagamento aos serviços prestados pelos Apoiadores.  
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• Despesa Inferida: R$ 298.735,40  

 

 

➢ 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 11 reuniões à distância; 

o Elaboração mensal de Relatório de análise e de atividades da Estratégia do Apoio –

São Paulo para envio à Rede Nacional Colaborativa- HAOC. 

• 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 

• 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; VS; AF; AB (bucal, população negra e indígena); EP 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 44 reuniões ordinárias dos GT Bipartite (a maior parte à distância): 

Redes/PPI; VS; AF; AB (bucal, população negra e indígena); EP 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 02 reuniões à distância do GT Instituto “Articule”, 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; 

o Participação / representação em 03 reuniões do Comitê de Saúde do Tribunal de 

Justiça; 
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o Participação em reuniões do PMM: 02 reuniões sobre Provimento – novos editais; 

03 reuniões sobre Comissão Estadual do PMM – relação ensino-serviço;  

o Participação em 04 reuniões do subgrupo do GT Bipartite AF sobre reformulação do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF); 

o Participação em 06 reuniões à distância do GT de AF do CONASEMS; 

o Participação em 06 reuniões à distância do GT de AF do CONASEMS para 

construção da “Carteira de serviços farmacêuticos na Atenção Básica”; 

o Participação em 02 reuniões do GT do MS sobre "insulinoterapia no SUS"; 

o Participação em 10 reuniões, em conjunto com a Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica (CAF) da SES, para elaboração de grades de distribuição dos 

medicamentos do kit intubação enviados pelo MS; 

o Participação em 05 reuniões, em conjunto com a CAF para definir critérios para 

compra internacional pela SES de medicamentos do kit intubação; 

o Participação em 06 reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(SDE) e a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) do Estado de São Paulo 

para estabelecimento de critérios de distribuição de cilindros de oxigênio e 

concentradores de oxigênio para os Municípios; 

o Participação em reunião do projeto Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) 

“Recomendações de guias de prática clínica de alta qualidade metodológica para o 

cuidado de doenças crônicas: adaptação ao contexto do SUS e disseminação de 

informação confiável”; 

o Participação em 03 reuniões à distância do GT Governança da Informação do 

CONASEMS; 

o Participação nas 05 reuniões à distância da Comissão Estadual e Nacional do PMM;  

o Participação em 04 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 VS da SES, para discussão de temas de interesse dos Municípios 

relacionados com a Covid-19; 

o Participação em reunião com coordenadores do Instituto Butantan para discutir 

balanço da situação da distribuição e realização dos Testes Rápidos para Covid-19 

nos Municípios, fruto da parceria COSEMS/SP e Instituto Butantan, em 09/02/2.021; 

o Participação em 02 reuniões com o Grupo de Saúde do Adolescente e Juventude, em 

parceria com a SES, fruto de Projeto do PPSUS, em 12/02/2.021 e 10/03/2.021; 

o Participação em 06 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 
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➢ 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, dos Apoiadores, da 

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 

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 Participação em 03 reuniões com o núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) e a área de Regulação da SES para elaboração de proposta de 

Curso de Regulação em Ensino à Distância (EAD) para profissionais do SUS;  

o Participação em reunião com coordenadores do Movimento da Sociedade Civil 

UNIDOS PELA VACINA para discutir apoio aos Municípios para ações da 

Campanha de Vacinação contra a Covid-19, em 24/03/2021; 

o Participação em 02 reuniões com o Ministério Público Federal para discutir Saúde 

Mental na região do Alto Tiete; 

o Participação em 02 reuniões com a Assessoria Técnica do CONASEMS para discutir 

Política Nacional de Saúde Mental; 

o Participação em 02 reuniões com Munícipios sobre as Conferências Municipais de 

Saúde; 

o Participação em 02 reuniões com a Secretaria de Estado da Educação, Área Técnica 

de Saúde Mental da SES e Programa Saúde na Escola; 

o Participação na elaboração das diretrizes e orientações, aprovadas na reunião da CIB 

de 02/2.021, sobre a estratégia de acesso aos procedimentos Cirúrgicos Eletivos para 

o exercício de 2.021, em decorrência da Portaria GM/MS nº 3.641, de 21/12/2.020; 

o Participação na elaboração de Ofício CIB solicitando a compra dos quimioterápicos 

de oncologia, por meio de aquisição centralizada pelo MS; 

o Participação na elaboração de Ofício CIB reiterando solicitações anteriores, em 

Deliberações CIB: nº 06 (04/02/2.020), nº10 (21/02/2.020), nº 89 (23/10/2.020) e                 

nº 02 (07/01/2.021), para liberação de recurso de custeio de serviços contemplados 

pelo Protocolo Eletrônico de Ressarcimento ao SUS (PERSUS), em funcionamento; 
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o Participação na elaboração da Nota Técnica, aprovada na reunião da CIB de 

03/2.021, atualizando as diretrizes para a readequação dos Planos de Ação Regional 

de Prevenção e Controle do Câncer no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Nota Técnica, aprovada na reunião da CIB de 

03/2.021, referente à Portaria GM/MS nº 3.712, de 22/12/2.020, que instituiu, em 

caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do 

acesso às ações integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do Câncer 

no SUS; 

o Participação na reunião da região sudeste, com a Coordenação da Área de Oncologia 

do MS, para discussão sobre a Portaria GM/MS nº 3.712, de 22/12/2.020;  

o Organização e participação do webinar do COSEMS/SP sobre Atualizações em 

Vigilância Epidemiológica da Covid-19; 

o Participação na elaboração do Documento Técnico Sobre Surtos em Escolas; 

o Participação nos critérios de distribuição de Tablets que a SES recebeu de doação de 

diferentes empresas; 

o Participação na metodologia de cálculo para distribuição de doses adicionais de                   

1ª Dose (D1) para trabalhadores de saúde; 

o Participação na metodologia de cálculo para distribuição de doses adicionais de D1 

para grupos de 70 anos e mais; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 149/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando informações sobre o encaminhamento da 2ª Dose 

(D2) da vacina Covid-19 para os Municípios paulistas, bem como informações sobre 

a ampliação dos grupos prioritários, tendo em vista a não identificação do envio de 

vacina pelo MS para pessoas entre 80 a 89 anos para o Estado de São Paulo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 199/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando publicação de Informe Técnico sobre vacinação dos 

profissionais da Segurança Pública, uma vez que os gestores municipais estavam 

sendo procurados por alguns setores da Secretaria de Segurança Pública (SSP) 

solicitando apoio para a vacinação deste grupo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 195/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando que a SES cumpra o que foi deliberado na 307º 

reunião ordinária da CIB, em 10/12/2.020, referente a repasse de recursos do Estado 

para os Fundos Municipais de Saúde, destinados a apoiar o custeio das ações da 

Campanha de Vacinação contra Covid-19 em andamento nos 645 Municípios; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 164/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando adequação do quantitativo de vacina contra a                   

Covid-19 para o grupo prioritário de Trabalhadores da Saúde, tendo em vista que o 

quantitativo enviado para inúmeros Municípios não foi suficiente para atender este 

grupo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 121/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando o encaminhamento ao COSEMS/SP da grade de 

distribuição de vacinas por Município, discriminada por grupo prioritário (e por 

laboratório produtor), de todos que foram contemplados até aquele momento, bem 
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como das grades futuras, oferecendo transparência ao processo e possibilitando que 

cada gestor possa fazer análise do quantitativo recebido para os ajustes que se 

fizessem necessários; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 076/2.021, enviado à Coordenação da CDD, 

solicitando encaminhamento ao COSEMS/SP da grade de distribuição de insumos 

(seringas e agulhas) por Município, tendo em vista que vários gestores solicitaram 

essa informação, assim como da grade com os quantitativos da primeira remessa da 

vacina Coronavac e a data do envio da mesma aos Municípios; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 003/2.021, enviado ao Gabinete do Secretário 

de Estado da Saúde, solicitando em caráter de urgência a disponibilização de 20 mil 

tablets com chip que oferecessem acesso à internet, para uso nos postos de vacinação 

contra a Covid-19, a partir de janeiro de 2.021; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 217/2.021, de 02/04/2.021, questionando a 

ação da Procuradoria Geral do Estado em acionar Municípios com supostos atrasos 

no registro de doses do VaciVida, em função da Resolução SS nº 16, de 28/01/2.021, 

que determina que todos os serviços de saúde públicos e privados do Estado de São 

Paulo informem diariamente as doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 de forma 

nominal, no Sistema de Informação – VaciVida; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB solicitando ao PNI doses adicionais de 

vacinas para trabalhadores da saúde dos Municípios paulistas; 

o Participação em 04 reuniões da Sala de Situação Estadual de Arboviroses; 

o Participação na elaboração das Normas Técnicas para o atendimento às vítimas de 

Escorpionismo no Estado de São Paulo, Deliberação CIB nº 29, de 19/03/2.021; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 13/2.021, que trata da 

disponibilização do medicamento miltefosina 50 mg comprimido para o tratamento 

de leishmaniose tegumentar; 

o Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 16, sobre o Programa Estadual de 

Vacinação;  

o Elaboração de documento com esclarecimentos sobre as mudanças na ficha de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), no SIVEP-Gripe e na informação de 

óbitos pelo MS;  

o Organização e participação no webinar "Estratégias de apoio para abastecimento dos 

medicamentos do kit intubação para hospitais do Estado de São Paulo"; 

o Elaboração de Monitoramento do kit intubação nos serviços municipais: 2 relatórios 

sobre a situação de abastecimento do kit intubação; 

o Elaboração de Monitoramento de abastecimento de oxigênio nos serviços 

municipais: 3 relatórios sobre a situação de estoque de oxigênio e disponibilidade de 

cilindros; 

o Participação no desenvolvimento do conteúdo e divulgação da publicação: Nova 

edição do "Guia JUD-SUS", em parceria com o IDISA, para apoio ao enfrentamento 

das ações judiciais que recaem sobre os Municípios; 
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o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº15, de 16/02/2.021 – sobre a 

relação dos CER e Oficinas Ortopédicas prioritárias para habilitação ou investimento 

federal da rede de cuidados da pessoa com deficiência; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 20, de 18/02/2.021 – sobre critérios 

de pactuação e distribuição de recursos da Portaria nº 3.641/2020 para oferta de 

procedimentos eletivos; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 36, de 30/03/2.021 – sobre critérios 

para distribuição dos recursos da Portaria nº 3.712/2.020, de 22/12/2.020, 

rastreamento e detecção precoce do Câncer de colo de útero e mama; 

o Elaboração e publicação do “Caderno VI do COSEMS/SP” sobre Análises e Ações 

no enfrentamento da Covid-19 pelo SUS, no Estado de São Paulo; 

o Participação em 04 reuniões da Comissão Organizadora do 34º Congresso do 

COSEMS/SP; 

o A convite do Grupo Articule, elaboração de sugestões para o Projeto de Lei                   

nº 361/2.020 sobre transparência nas filas de espera do SUS; 

o Participação de Oficina coordenada pelo MS sobre a Portaria nº 3.712/2.020, de 

22/12/2.020, que dispõe sobre incentivo financeiro federal de custeio para o 

fortalecimento do acesso às ações integradas para rastreamento, detecção precoce e 

controle do Câncer no SUS; 

o Aula ministrada sobre a Regionalização e Regulação no SUS em São Paulo para 

alunos do Curso de Medicina da Santa Casa;  

o Participação em 03 reuniões com o núcleo de Telessaúde da UNIFESP e a área de 

Regulação da SES para elaboração de proposta de Curso de Regulação em EAD para 

profissionais do SUS; 

o Elaboração de Release com Análise da Situação da Oferta de leitos Covid-19 no 

Estado de São Paulo: comparativo da 13ª remessa do Mapa de Leitos Covid-19 com 

a 14ª remessa;  

o Participação em 03 Oficinas de Escrita da 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos 

Municípios; 

o Participação em 01 reunião para discussão da produção de vídeos dos trabalhos 

premiados na 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios; 

o Participação em 02 reuniões para discussão da produção das revistas temáticas dos 

trabalhos inscritos na 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios; 

o Participação em 02 reuniões com a Fundação Articule – parceria com COSEMS/SP 

na Região de Alta Sorocabana; 

o  Participação em 03 reuniões do Comitê Estadual da Saúde do Tribunal de Justiça; 

o Realização de 08 web Encontros Regionais de Acolhimento aos Novos Gestores, 

organizados pelo GT AB sobre SUS, AB e Covid-19, em janeiro de 2.021; 

o Realização de webconferência: Manejo Clínico de Casos Leves e Moderado de                    

Covid-19 nas UBS, organizada pelo GT de AB, em 09/04/2.021; 

o Realização de webconferência: Ações de enfrentamento da pandemia no Município 

de Araraquara; 
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o Realização de webconferência: Medidas para Controle da pandemia: a experiência 

do que foi realizado e o lockdown em Araraquara; 

o Participação na elaboração de Ofício CIB nº 19/2.021: manifestação de interesse dos 

serviços na aquisição internacional de medicamentos do kit intubação pela SES; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 26, de 24/02/2.021: pagamento em 

recurso financeiro das pendências de entrega do Programa Dose Certa do 1º trimestre 

de 2.021; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 25, de 23/02/2.021: atualiza as 

normas de financiamento e execução do Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF) para 2.021; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 22, de 19/02/2.021: atualiza a 

recomendação de uso de fosfato de oseltamivir para Síndrome Gripal e SRAG; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 13, de 12/02/2.021: aprova o 

protocolo de implantação do medicamento miltefosina para leishmaniose tegumentar 

no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 04, de 18/01/2.021: aprova as 

orientações para prescrição, distribuição e administração do medicamento 

palivizumabe para vírus sincicial respiratório no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Nota Técnica CAF de 23/03/2.021: monitoramento do 

abastecimento dos medicamentos do kit intubação pelo sistema MEDCOVID; 

o Participação na elaboração da Nota Técnica CAF nº 02, de 08/02/2021: atualização 

do fluxo de trabalho das farmácias do CEAF em virtude da pandemia de Covid-19; 

o Participação na elaboração Nota Técnica nº 01, de 08/01/2.021: ampliação do uso de 

canetas de insulina humana NPH e regular; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 43, de 24/04/2.021: aprova os 

serviços estaduais e municipais que optaram por aderir à compra internacional da 

SES de medicamentos do kit intubação; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 109/2.021, de 09/02/2.021, enviado ao 

CONASEMS sobre as irregularidades na distribuição de oxigênio líquido e gasoso 

nos Municípios de São Paulo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 192/2.021, de 25/03/2.021, enviado à SES 

sobre a inclusão do monitoramento de oxigênio no sistema MEDCOVID; 

o Participação na elaboração de Ofício CIB aos gestores do SUS do Estado de São 

Paulo sobre a inclusão do monitoramento de oxigênio no sistema MEDCOVID; 

o Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP nº 15/2.021 à sociedade sobre a situação 

crítica de desabastecimento de medicamentos do kit intubação nos Municípios do 

Estado de São Paulo; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 197/2.021, de 30/03/2.021, para o Governo 

Estadual sobre a necessidade de disponibilizar cilindros vazios para oxigênio gasoso 

e concentradores de oxigênio; 

o Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP - IDISA nº 24/2021: possibilidade legal 

do Município realizar contratação emergencial prevista na Lei n° 8.666, de 1.993, 
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bem como prorrogar contratos existentes, para atendimento da situação de 

emergência sanitária pela Covid-19; 

o Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP - IDISA nº 25/2.021: Análise da 

procedência da Resolução SS n° 42/2.021, da SES, que dispõe sobre a restituição ao 

erário estadual de recursos recebidos pelos Municípios, repassados mediante 

transferência fundo a fundo, destinados ao enfrentamento da pandemia. 

o Elaboração de Oficio CIB nº 23/2.021 ao MS:  solicitações que visam o não prejuízo 

dos Municípios paulistas, no exercício de 2.021, e prorrogação das medidas 

atenuantes do novo modelo de alocação orçamentária da AB; 

o Monitoramento do volume de recursos que seriam recebidos pelos Municípios do 

Estado de São Paulo no exercício de 2.021 na AB, tendo em vista o fim das medidas 

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

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 Municípios - 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; 

o Monitoramento das alterações promovidas pela Portaria nº 99/2.020 e demais 

correlatas 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 pacientes com Covid-19 habilitados pelo MS, subsidiando os 

gestores municipais de saúde; 

o Realização de Atividades de Comunicação, no período: o site do COSEMS/SP teve 

sua estrutura mudada, passando para ambiente seguro com mudança de URL. 

Durante esse período de adequação, as indexações que permitem análise de acesso 

ficaram prejudicadas no mês de abril, devendo retornar nos próximos meses. Os 

acessos às publicações internas do site não sofreram alterações, sendo as principais: 

Revistas Eletrônicas da Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios de 2.021, 

Jornal, Caderno nº 6 e Guia JudSUS. O site apresenta novas áreas como 

acessibilidade, privacidade, segurança áreas técnicas, links interativos com outras 

mídias, destaques, que podem ser conferidos em tutorial no www.cosemssp.org.br. 

Foram produzidos vários Termos de Referência: Carta do 34º Congresso, 3 Vídeos 

do 34º Congresso, 5 Revistas Temáticas da Mostra de Experiências Exitosas dos 

Municípios de 2.021. As matérias nas grandes mídias foram intensas em TV e rádio 

com a temática do enfrentamento da pandemia Covid-19, como por exemplo: SBT, 

Band, Record, Gazeta, VTV, CNN Brasil, CNN Internacional, Globo (regionais), 

Globo Nacional, Globonews, Record News, Band News, Rádio Bandeirantes, Rádio 

CBN, Rádio Jovem PAN, Rádio Metropolitana, entre outras. Matérias indexadas em 

mídias eletrônicas e jornais impressos, citamos os principais links mapeados em 
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mídias como G1, Estadão, Folha, UOL, CNN, Isto é Dinheiro, R&, CBN, BOL, 

Reporter ABC, Metro World News, A Tribuna, SBT News, entre outros;  

o Quadro de monitoramento das redes sociais: 

 

• Custos apropriados: Custo da Assessoria de Comunicação, Jornal, Vídeos e despesas com 

site. 

• Despesa Inferida: R$ 7.970,00  

 

 

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

acompanhamento dos usuários dos serviços locais de saúde 
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• 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 04 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 02 reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 

o Participação em 09 reuniões da Comissão Inter Conselhos do CES; 

o Participação em 05 reuniões do GT de Práticas Integrativas   e Complementares do 

SUS (PICS); 

o Acompanhamento da Audiência Pública em que a SES apresentou o Relatório    

Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao 3° Quadrimestre de 

2.020; 

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

o Elaboração de análise sobre a Execução Orçamentária e Financeira do RDQA do 3° 

Quadrimestre de 2.020; 

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

orçamentária do 3º Quadrimestre de 2.020; 

o Elaboração de Notas para inserção no Relatório de análise do RAG 2.020. 

• 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. 

• Produto: 

o Realização de 04 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$ 437,78 
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➢ 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 EP. 

• Produto: 

o Realização de 04 reuniões ordinárias do CRR. 

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

alimentação.  

• Despesa Inferida: R$ 98,00 

 

 

➢ 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 Participação em 05 reuniões da Comissão Organizadora da 17ª Mostra de 

Experiências Exitosas dos Municípios – 2.021; 

o Realização de 04 reuniões da Comissão Avaliadora dos Trabalhos inscritos na Mostra 

de Experiências Exitosas dos Municípios – 2.021. 

• Custos apropriados: Gastos com a realização do Congresso. 

• Despesa Inferida: R$ 78.684,06 

 

Valor Total Gasto no Período: R$ 1.404.384,59. 

 

 

 

 

Aprovado pela Diretoria do COSEMS/SP, em sua reunião ordinária realizada no  

dia 17 de junho de 2.021. 

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

