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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SEGUNDO 

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: maio, junho, julho e agosto 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 2º Quadrimestre de 2.021. 

 

 

O Segundo Quadrimestre de 2021 do COSEMS/SP: destaques 

 

O Segundo Quadrimestre de 2021 foi marcado pela atuação do Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP através das 

ações da Diretoria nas discussões bipartite, relacionadas principalmente ao enfrentamento da 

pandemia da Covid-19 e campanha  de vacinação. Foram realizadas, ainda, inúmeras ações da 

Assessoria e dos Apoiadores de apoio à Gestão Municipal também para o enfrentamento da 

pandemia do Novo Coronavírus – Covid-19, com foco na campanha de vacinação, além de ações 

relacionadas ao fortalecimento do processo de elaboração do novo Plano Municipal de Saúde para 

o quadriênio 2.022-2.025 e Conferências Municipais de Saúde correlatas.  

 

No período, no que concerne à operação institucional do COSEMS/SP, foi preciso dar início 

ao processo de contratação de nova empresa responsável pela organização do Congresso Anual da 

entidade que será realizado em 2.022. Isto porque, houve solicitação de rescisão contratual por parte 

da empresa que realizou o Congresso em 2021 e que deveria realizar o próximo, segundo o que 

dispunha a vigência do termo contratual.  

 

Ainda no que se refere à gestão institucional, no período foi finalizada a prestação de contas 

relacionada à Carta Acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para a realização 

do Congresso de 2.020 (promovido em 2.021). Tendo em vista a redução de gastos relacionada à 

mudança de modalidade (presencial para totalmente virtual), o COSEMS/SP pleiteou ao Ministério 

da Saúde (MS), os recursos do saldo remanescente para a realização de dois projetos: “Apoio à Rede 

Básica de Saúde para o Cuidado a Pacientes com Sintomas Prolongados e Sequelas Motora e 
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Respiratória decorrentes da Covid-19” e “Capacitação de gestores e equipes de saúde de Municípios 

de pequeno porte para fortalecimento das ações de planejamento e gestão municipal”. Ambos os 

projetos foram avaliados positivamente pela OPAS e objeto de discussão com dirigentes do MS. 

Neste momento, aguarda-se aprovação formal para o início das atividades programadas.  

 

As ações de Vigilância em Saúde (VS), discutidas em espaços bipartite, para controle da 

pandemia estiveram voltadas notadamente para os exames laboratoriais e vacinação. Teve 

continuidade as reuniões semanais do COSEMS/SP com a Coordenadoria de Controle de Doenças da 

Secretaria de Estado da Saúde (CCD/SES) e uma das pautas permanentes foi a discussão sobre os 

exames laboratoriais no acompanhamento dos dados da Plataforma Estadual de Laboratórios para 

realização do RT-PCR. O COSEMS/SP pautou a discussão sobre a necessidade de inclusão do Teste 

Rápido de Antígeno na política de testagem no Estado e provocou essa discussão na Câmara Técnica 

(CT) e na Comissão Intergetores Bipartite (CIB), o que contribuiu para a publicação da Deliberação 

CIB nº 81 de 23/07/2.021, bem como aquisição, pela SES, de um milhão de Testes de Antígeno para 

distribuir aos Municípios, quantia insuficiente para fomentar essa política no Estado com os insumos 

oferecidos pela SES. Mediante o pequeno quantitativo, foi pactuado na CIB que o critério para 

distribuição dos testes seria para os Municípios com o tempo de resposta do resultado do PCR acima 

de 72 horas. Assim, a grade foi elaborada com participação do COSEMS/SP para distribuição aos 

Municípios, de acordo com o critério definido na CIB. Importante destacar que, de modo geral, a 

aquisição de Testes de Antígeno para Covid-19 está sendo sustentada exclusivamente pelos 

Municípios, tendo em vista a posição da SES, que mais uma vez se omite de sua responsabilidade no 

apoio aos Municípios no controle da pandemia. 

 

A detecção da Variante de Preocupação Delta, tem preocupado os gestores municipais e o 

COSEMS/SP, que vem se debruçando para entender o impacto que essa variante pode causar na 

pandemia e de como está acontecendo no Estado os processos de sequenciamento genômico. Com as 

apresentações realizadas pela equipe do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e do Instituto 

Adolfo Lutz (IAL), nas reuniões semanais com a CCD sobre a Vigilância Epigenômica, fica notória 

a desarticulação entre o IAL e o Instituto Butantan, que também criou uma Rede de Monitoramento 

das Variantes no Estado, rede esta que sequer foi apresentada nas reuniões semanais, ou mesmo na 

CIB.  

O COSEMS/SP organizou um debate interno com especialistas do Observatório Covid-19 Br 

para compreender melhor o papel que a Variante Delta está desempenhando no cenário 

epidemiológico, com participação de membros da Diretoria e da Assessoria do COSEMS/SP. Um 

dos temas discutidos foi a necessidade de maior articulação no trabalho de sequenciamento genômico 

das Variantes de Preocupação entre o IAL e o Instituto Butantan, com uso de metodologias adequadas 

para captação de amostras a serem sequenciadas. 

 

A campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada em janeiro de 2.021, continua e os 

gestores municipais e trabalhadores dos postos de vacinas dos Municípios continuam dando o melhor 

de si para vacinarem, em tempo oportuno, o maior número de munícipes, em conformidade com as 

orientações do Programa Nacional de Imunização (PNI) e do Programa Estadual de Imunização 

(PEI), e de acordo com os quantitativos distribuidos pela SES.  

 

A maior dificuldade dessa campanha está relacionada às quantidades insuficientes de doses, 

com entregas sempre a menor diante da população alvo. Mas há também dificuldades inerentes às 
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característica dessa vacinação: duas doses, vários tipos de vacinas, intervalos diferentes entre primeira 

e segunda doses para cada vacina, orientações diferentes entre o MS e a SES. Há ainda falta de 

informações da SES sobre as grades e seus quantitativos referentes à população alvo.  

 

O COSEMS/SP tem apresentado semanalmente as demandas e dificuldades dos gestores 

municipais nas reuniões biparte com a CCD, encaminhado Ofícios ao gabinete do Secretário de 

Estado da Saúde, mas em geral as demandas municipais não tem sido consideradas e não temos 

respostas positivas da SES às necessidades dos Municípios.  

 

Dentre as estratégias de apoio do COSEMS/SP aos Municipios, no enfrentamento da 

pandemia e processo de vacinação, destacaram-se a realização de um ciclo de Webs, intituladas de 

“Encontros Municipais sobre vacinação” e a participação na elaboração (através do Grupo Condutor 

da Rede Cegonha) da Nota Técnica (NT) nº 03 Manejo do Ciclo Gravídico Puerperal e Lactação – 

Covid-19, aprovada na reunião da CIB de agosto de 2.021, além da participação no Simpósio Estadual 

da Mortalidade Materna, com os seguintes temas: risco para mortalidade materna, com ênfase na 

Covid-19, e vigilância ao óbito materno. 

   

Nas reuniões do Grupo Técnico (GT) bipartite VS, destacaram-se as seguintes pautas:                        

a) reavaliação da campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos 2.021, com aprovação em reunião 

da CIB da suspensão de Campanha em 2.021 e manutenção de atividades de vacinação de rotina; b) 

previsão de investimento de recursos federais na Rede de Frio para 2.020, em decorrência da Portaria 

n° 3.248, de 02/12/2.020, com proposta de aquisição de equipamentos para Municípios com 

população igual ou maior de 100.000 habitantes, aprovada na reunião da CIB de julho de 2.021; c) 

envio do Ofício da empresa Bahiafarma ao Secretário de Estado da Saúde, comunicando recolhimento 

dos Testes Rápidos para Dengue, com orientações aos Municípios sobre como proceder para tal; d) 

em agosto, foi apresentado o cenário epidemiológico para arboviroses, com destaque para Dengue e 

Chikungunya, e as propostas que estão em discussão, na Sala de Situação de Arboviroses, para o seu 

enfrentamento no próximo período sazonal: implantação de Unidade Sentinela para monitoramento 

viral; análise de aglomerados de risco para ação regional; ações para o controle do vetor e elaboração 

de protocolo para manejo clínico de Chikungunya.  

 

 Cumpre destacar que o tema Covid-19 foi pauta em todas as reuniões no período, em especial 

as questões referentes a vacinação, vigilância genômica e performance da plataforma laboratorial 

estadual de RT-PCR. 

 

Na ocasião, foi apresentado também o projeto recebido do MS, em parceria com Rotary e 

Municípios, para testagem de hepatites, que teve como encaminhamento a confecção bipartite de 

documento para orientar os Municípios, que tiverem interesse em aderir ao projeto, sobre questões a 

serem garantidas quanto à segurança e realização da testagem, assim como o referenciamento de 

pessoas com resultados positivos aos serviços de referência em hepatites virais. 

 

A Sala de Situação de Arboviroses vem funcionando com reuniões quinzenais e participação 

de representantes da SES (CCD, CVE, IAL, Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN e 

Atenção Básica - AB) e do COSEMS/SP. As reuniões são iniciadas com a apresentação do cenário 

epidemiológico estadual e atualização das regiões com risco para Dengue e Chikungunya. Nesse item, 

tem chamado atenção a melhora no registro de notificações de suspeitos e confirmações de casos de 
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Dengue, com apontamento de novas regiões com alto risco de transmissão, como Itapeva e 

Itapetininga. Com relação à Chikungunya, percebe-se que casos vem ocorrendo em outros 

Municípios, além da Baixada Santista, o que tem levado a presumir que haverá epidemia no próximo 

período sazonal. Estão sendo discutidas propostas para melhorar a qualidade da vigilância laboratorial 

(monitoramento viral), o monitoramento do risco por meio da análise de conglomerados de casos 

prováveis de Dengue para ação regional; ações para o controle do vetor, elaboração de protocolo para 

manejo clínico de Chikungunya e atividades de capacitação para equipes municipais. 

 

No que se refere ao Grupo Condutor de Doenças Crônicas (GCDC), neste período destacou-

se a participação do COSEMS/SP na elaboração do protocolo estadual de alta suspeição em oncologia 

e diretrizes para a pactuação de protocolo regional de acesso à rede de alta complexidade em 

oncologia, no Estado de São Paulo. Em julho, o grupo entendeu a necessidade de elaborar os 17 

Planos Regionais de Oncologia, construídos por Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), a 

despeito da continuidade da pandemia em 2.021 e do descompromisso federal com o financiamento 

dessa política. Num primeiro momento, foi definido que seria realizada uma Web conduzida pelo 

GCDC, com participação ampla, para apresentar a proposta de Oficinas Regionais e sensibilizar as 

regiões para esta atividade. No entanto, o COSEMS/SP foi surpreendido com a negativa do Gabinete 

do Secretário Estadual para esta atividade. Assim, o COSEMS/SP assumiu esta responsabilidade e a 

Web foi realizada em julho.  

 

O GCDC, de forma bipartite, organizou e coordenou 15 Oficinas Regionais, com participação 

de gestores e equipes técnicas (Departamento Regional de Saúde - DRS e Municípios), com 

apresentação de subsídios tecnicos e normativos para elaboração dos Planos Regionais, em 

consonância com o Plano Estadual de Oncologia, aprovado na reunião da CIB de dezembro de 2.020. 

A ideia das Oficinas foi trazer atores diferenciados, no caso os gestores, para discutirem no coletivo 

problemas que dificultam o alcance da imagem objetivo, qual seja, da Rede de Oncologia 

regionalizada, acessível e resolutiva. Entendemos que este processo também alimentará o 

planejamento municipal, na definição dos objetivos, metas e ações a constarem no Plano Municipal 

de Saúde, na Programação Anual de Saúde (PAS) e no Relatório Anual de Gestão (RAG). Todos os 

gestores foram convidados a participar das Oficinas, independente do porte municipal, uma vez que 

a Rede de Oncologia deve realizar ações de promoção e prevenção, de rastreamento dos canceres de 

colo de útero e de mama, além da suspeição e do diagnóstico e tratamento dos cânceres mais 

prevalentes em cada RRAS. Até o final de agosto, foram realizadas 07 Oficinas: Franca, Bauru, 

Taubaté, Baixada Santista, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista e Ribeirão Preto. 

 

No período, o COSEMS/SP se manteve  monitorando a abertura de novos leitos de Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) Covid adulto e infantil, Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP) 

e leitos de enfermaria clínica nos hospitais, hospitais de campanha e pronto socorros, para 

atendimento dos casos suspeitos de Covid-19. Até o mês de agosto de 2.021, foram enviadas 19 

remessas do Mapa de Leitos Covid ao MS para compor e atualizar o Plano de Contingencia Estadual. 

Em 31 de agosto de 2.021, o Estado contava com 5.071 leitos de UTI adulto ativos, sendo 257 

pendentes de autorização federal, 128 leitos de UTI pediátrica ativos, sendo 49 pendentes de 

autorização federal, e 1.275 LSVP ativos, sendo 424 pendentes de autorização federal. Contava 

também, nessa data, com 5.749 leitos novos de enfermaria Covid-19 e 5.902 leitos convertidos para 

Covid-19. Nessa data, as gestões municipais eram responsáveis por 68% dos Leitos de UTI e 96% 

dos LSVP, 78% dos leitos novos de enfermaria e 59% dos leitos de enfermaria convertidos para 
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Covid-19. Vale destacar que, na 19ª remessa de leitos, observou-se uma redução em relação à                       

18ª remessa, de 30% dos leitos de UTI, 14% dos LSVP e 11% dos leitos ampliados de enfermaria 

Covid-19. 

 

No que se refere às ações relacionadas à Assistência Farmacêutica (AF), durante o período, 

ainda foi necessário desenvolver várias ações para minimizar as irregularidades no acesso aos 

medicamentos para intubação dos serviços que possuem leitos para Covid-19. A compra internacional 

do kit intubação realizada pela SES, com esforços em conjunto com o COSEMS/SP, teve adesão de 

270 serviços em 175 Municípios,  foi exitosa e permitiu melhorar consideravelmente os estoques 

disponíveis. A outra iniciativa de elaboração de Ata de Registro de Preços estadual de medicamentos 

para uso hospitalar ainda não logrou êxito. 

 

As irregularidades no fornecimento de medicamentos do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF) foram mais marcantes neste quadrimestre, em especial dos itens 

de compra do MS. Entre outros medicamentos, a falta das insulinas análogas de ação rápida trouxe 

graves transtornos. Também, alguns produtos oncológicos de compra centralizada pelo MS estiveram 

em falta durante vários períodos. 

 

Merece destaque ainda as dificuldades na transição de uso de canetas de insulina humana NPH 

e regular em substituição ao uso de frascos, relacionadas ao planejamento das quantidades 

necessárias, condições das equipes para orientação dos usuários na utilização da nova apresentação, 

adesão dos usuários e  infraestrutura para armazenamento das canetas. 

 

No que se refere à temática da Judicialização na Saúde, é importante destacar que o número 

de representantes de Municípios no GT bipartite Judicialização foi ampliado, o que possibilitou um 

grupo forte e capaz de discutir estratégias de enfrentamento dos problemas vividos pelos Municípios. 

A pauta de discussões, junto aos representantes da SES, foi marcada pela insistência  do COSEMS/SP 

em definir pontos passíveis de pactuação, o que resultou em iniciar a proposta de fluxo de 

responsabilidades para assumir as ações solidárias de medicamentos já incorporados no Sistema 

Único de Saúde (SUS), entre os DRS e os Municípios.  

 

Quanto ao Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça, o COSEMS/SP participou da elaboração 

do documento de Planejamento Estratégico para 2021/2022, destacando-se a ação de promover a 

aproximação dos gestores municipais de saúde com o Poder Judiciário nas diversas regiões de São 

Paulo. Ainda divulgamos aos Municípios o trabalho do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário 

(NAT-Jus) do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que produz pareceres técnicos científicos 

que podem interessar para as defesas da gestão. 

 

No que se relaciona à Política Estadual de Educação Permanente, é importante destacar que o 

GT reuniu-se regularmente nos meses de maio, junho, julho e agosto, e nesse período construiu o 

“Documento Norteador da Política de Educação Permanente”, definindo eixos prioritários para 

orientar a elaboração dos Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde (PREPS) nas 63 

Comissões Intergestores Regional (CIR), consolidados pelo conjunto de CIR que fazem parte de cada 

um dos 17 DRS da SES. O documento foi apresentado e aprovado na reunião da CIB de julho de 

2.021. Os eixos foram: AB (Gestão e Assistência), Regulação, VS, Fortalecimento da Participação e 

Controle Social no SUS e Fortalecimento da Educação Permanente em Saúde. A Assessoria do 

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


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 

CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 

 
 

 

Avenida Angélica, 2466 – 17º andar - Consolação – São Paulo/SP – CEP: 01228-200 

E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 
Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 
6 

COSEMS/SP contribuiu com a elaboração geral do documento e na redação dos itens da VS, 

Regulação e AB. Além disso, as Assessoras participaram dos Encontros Virtuais com as equipes dos 

Centros de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS (CDQ-SUS), dos 17 DRS da SES, Encontros 

esses organizados pelo Centro Formador de Pessoal para Saúde (CEFOR) da SES, com apresentação 

e discussão dos temas dos três eixos acima referidos.    

 

No que se refere à conjuntura de financiamento, destacou-se na discussão do ambito federal a 

significativa e impactante diminuição das transferências extraordinárias aos entes subnacionais 

destinadas ao enfrentamento da Covid-19 em relação ao exercício de 2.020, a prorrogação do 

financiamento dos Centros de Referência para o Atendimento da Covid-19 e as alterações nos 

parâmetros do Programa Previne Brasil. 

 

No exercício de 2.020 o Governo Federal não prorrogou o estado de calamidade pública, 

arcabouço legal necessário à criação e destinação de recursos extraordinários. Tão pouco houve 

previsão de recursos regulares destinados à essa finalidade no Orçamento Anual de 2.021. Sendo 

assim, a consequência imediata foi a diminuição das transferências extraordinárias para cofinanciar 

as ações de enfrentamento à pandemia aos entes subnacionais. Segundo informações da Comissão de 

Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de Saúde (Boletim COFIN de 25 de setembro de 2.021), 

a somatória das Dotações relacionadas ao enfrentamento da pandemia para 2.021 para transferência 

aos entes subnacionais é de 16,7 bilhões de reais (8,7bilhões de reais para os Municípios e 8 bilhões 

de reais para os Estados). No entanto, no exercício de 2.020, foram transferidos aproximadamente 32 

bilhões de reais para Estados e Municípios, ou seja, para este exercício, se não houver suplementação 

orçamentária, os repasses para enfrantemaneto da pandemia representarão aproximadamente metade 

do que foi transferido em 2.020, apesar do recorde em número de casos e óbitos registrado nos meses 

de março, abril e maio de 2.021. Por este motivo, a prorrogação do cofinanciamento dos Centros de 

Referência para atendimento à Covid-19, até a competencia de setembro de 2.021, foi realizada a 

partir de recursos aprovados em Medida Provisória, ou seja, de maneira não programada, o que 

prejudica a sustentabilidade da ação em saúde. Cabe destacar que o COSEMS/SP, em atendimento 

às demandas municipais referentes à grande procura nas redes de saúde por cuidado relacionados às 

sequelas e sintomas prolongados pós Covid-19, oficializou o CONASEMS e, posteriormente, o MS 

com pleito de criação de Centro de Atendimento e Reabilitação Pós-Covid-19, financiado nos 

mesmos moldes do Centro de Atendimento Covid-19. No entanto, a solicitação até o momento não 

logrou êxito, tendo o MS negado o pleito através de Oficio à CIB.   

 

No que se refere à AB, o período foi marcado por apreensão por parte dos Municípios paulistas 

e GT AB, uma vez que, a partir deste segundo quadrimestre de 2.021, os parâmetros de distribuição 

dos recursos do Programa Previne Brasil, relacionados às medidas que atenuavam as possíveis perdas 

financeiras, estavam programados para serem extintos a partir da competência maio de 2.021. Desta 

forma, o COSEMS/SP se manisfestou no período, através de um Oficio bipartite, solicitando a 

prorrogação das medidas até o término do exercício, uma vez que os Municipios tiveram queda na 

arrecadação própria e as redes básicas de saúde estavam trabalhando intensamente no processo de 

vacinação e em estratégias para o cuidado de sequelas e sintomas prolongados da Covid-19.  

 

Os parâmetros atenuantes na Capitação Ponderada foram prorrogados, via Portarias, até a 

competência de agosto de 2.021 e no Componente de Pagamento de Desempenho o parâmetro 

atenuante foi prorrogado até dezembro de 2.021. No entanto, a partir da competência de setembro de 
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2.021 há uma grande mudança na Capitação Ponderada: pela primeira vez no Programa Previne 

Brasil, o componente será pautado de fato na quantidade de cadastros válidos o que gerou grande 

preocupação por parte dos Municípios paulistas e balizou o envio de Oficio do COSEMS/SP ao 

CONASEMS com sugestões de alteração do regramento do Programa. Ainda houve outras alterações 

importantes no componente, mas que de fato não tem potencial para dirimir eventuais prejuízos 

financeiros. Desta forma, considerando a importância das alterações do Componente de Capitação 

Ponderada dada sua representatividade proporcional no volume de recursos do Programa, em especial 

o fim do parâmetro de recebimentos pautado na Meta Potencial de Cadastro com recebimentos 

pautados no volume de cadastros efetivos, amplia-se a possibilidade de perdas financeiras para o 

conjunto de Municípios que ainda não atingiram a meta potencial de cadastros. 

 

No âmbito Estadual, na conjuntura de financiamento destacou-se a discussão sobre a  

solicitação de atualização monetaria do Piso de AB (PAB) Estadual para o próximo exercício e 

discussão sobre a Resolução Estadual nº 42/2.021, que previa devolução de recursos estaduais 

transferidos para o enfrentamento da pandemia.  

 

Tal como programado no Planejamento Estratégico da Diretoria para o biênio 2.021/2.022, o 

COSEMS/SP colocou, na pauta da reunião da CIB de agosto de 2021, o pleito de atualização do PAB 

Estadual. Vale lembrar que o valor do incentivo estadual atual é de R$ 4,00 (quatro reais) per capita. 

No entanto, estimando a inflação do período, tendo sido criado em 2.012, o incentivo atualizado 

deveria ser de R$ 6,00 (seis reais). De tal forma, o pleito, inicialmente discutido com o Secretario 

Adjunto da SES, foi colocado na pauta da reunião da CIB de agosto de 2.021. Mas, a devolutiva da 

SES foi que o Projeto de Lei Orçamentária da Saúde já havia sido encaminhado à Secretaria de 

Planejamento e Fazenda e que apenas após a apreciação da Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo (ALESP) poderia ser apresentado. Sendo, assim, a SES não apresentou na reunião da CIB a 

previsão orçamentária para 2.022. 

 

Outro ponto de destaque do período foi a discussão sobre a Resolução Estadual nº 42/2.021, 

que dispunha sobre a restituição ao erário estadual de recursos recebidos pelos Municípios, 

repassados mediante transferência fundo a fundo, destinados ao enfrentamento da pandemia. O 

COSEMS/SP, a partir do Termo de Parceria com o Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA), 

elaborou a NT nº 25/2.021, que teceu análise jurídica sobre o que dispunha a Resolução nº 42/2.021 

destacando que a propositura não tinha base jurídica para alicerçar-se, uma vez que o financiamento 

tripartite não é de contraprestação de serviços, mas sim solidário e programado. Neste sentido, o 

COSEMS/SP discutiu tecnicamente com o Gabinete da SES a questão e logrou êxito. Sendo assim, a 

Resolução nº 42/2.021 foi revogada e substituída pela Resolução Estadual nº 91/2.021 que traz à luz 

todo o regramento vigente sobre o financiamento tripartite. Desta forma, os Municipios foram 

desonerados das aventadas devoluções, caso tenham aplicado os recursos estaduais extraordinários 

nas ações de enfrentamento da pandemia programadas em seus respectivos instrumentos de 

planejamento do SUS.  

 

No período, a Comissão da Coordenação Estadual do Programa Mais Médicos (CCE/PMM) 

no Estado de São Paulo, com participação do COSEMS/SP, Área Técnica da AB da Coordenadoria 

de Regiões de Saúde (CRS) da SES, Instituições Supervisoras de Ensino, Universidade Aberta do 

Sistema Único de Saúde (UNASUS), representantes das referências regionalizadas do PMM/MS e as 

referências descentralizadas do Ministério da Educação (MEC) para o Estado de São Paulo, 
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retomaram suas atividades no monitoramento do provimento dos profissionais médicos, das vagas 

desocupadas e ocupadas e da escolha e apresentação dos referidos profissionais nos Municípios. 

Merece destaque a realização da Webconferência para informar e orientar os gestores e equipes 

municipais sobre o PMM: “Acolhimento aos gestores do Programa Mais Médicos para o Brasil: 

Espaço para esclarecimentos e dúvidas”. 

 

No período, o COSEMS/SP desenvolveu intensa atividade relacionada às crescentes 

demandas de Saúde Mental. Foi um período em que se destacaram as demandas de cuidado da 

População Privada de Liberdade (PPL), em especial dos que se encontram nos Hospitais de Custódia 

e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) e dos jovens em cumprimento de medidas sócio educativas na 

Fundação Casa. Com a crescente demanda em busca de cuidado em Saúde Mental, o Grupo Condutor 

Estadual da Rede de Atenção Pisicossocial (RAPS) iniciou o processo de atualização dos planos de 

trabalho da área. Foram planejadas e realizadas Oficinas Regionais que lançaram o processo que deve 

acontecer até o final deste ano. 

 

Neste quadrimestre, a atuação da Estratégia Apoiadores foi marcada pela participação nas 

Conferencias Municipais de Saúde, seja no apoio à organização, seja como palestrantes nas Grandes 

Mesas e Rodas Temáticas ou ainda em processos de Educação Permanente (EP) com os Conselheiros 

Municipais de Saúde. Ainda no campo do Apoio, várias experiencias exitosas nas Regiões de Saúde 

foram escritas e compartilhadas pelos Apoiadores no recém lançado Blog do Apoio, tanto no Site 

como no Jornal do COSEMS/SP. 

 

O COSEMS/SP, como membro do Conselho Estadual de Saúde (CES), atuou no período com 

protagonismo no processo de análise e aprovação (com ressalvas) da PAS 2.022 da SES e na análise 

da execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2.021. Os destaques da discussão que 

consubstanciou as ressalvas elaboradas pela Comissão de Orçamento e Finanças (COFIN) sobre a 

PAS 2.022 foram: a existente falta de correlação entre a organização da PAS e as rubricas 

orçamentárias e detalhamento da previsão por fonte; o congelamento dos recursos para 2.022 com 

base no orçamento disponível de 2.021 (15% menor já em relação a 2.019); a recomposição do valor 

base da atualização monetária, de modo a serem  reintegrados os recursos relacionados aos 13,5% 

retirados do montante total de 2.021 para que seja possível que os Ambulatórios Médicos de 

Especialidades (AME) voltem a atender as necessidades de saúde dos diferentes territórios; inclusão 

de recursos adicionais para a execução das ações novas da referida Programação; e solicitação de que 

a COFIN-CES participe das discussões da elaboração da Proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) 

de 2.022 da SES.  

 

No que se refere à análise do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) da SES 

do 1º quadrimestre de 2.021, a COFIN-CES elaborou e aprovou em Pleno as seguintes 

recomendações: suplementação de programas orçamentários (o que incluiu o maior Programa 

Orçamentário da SES, o de número 930, que reune 87% dos recursos da SES) como condição 

fundamental para garantir a entrega do programa de Ações e Serviços Públicos de Saúde que compõe 

a PAS de 2.021, aprovada pelo CES; otimização do nível de empenho para 75,5% das ações 

orçamentárias e do nível de liquidação para 60% das ações orçamentárias (executadas abaixo do que 

seria adequado).  
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Ainda por meio da atuação do COSEMS/SP no CES, destacou-se a participação na realização 

de projetos de capacitação dos Conselheiros Estaduais e Municipais de Saúde, em especial com a 

realização de diversos webinar, com destaque às ações de apoio às Conferências Municipais de Saúde 

por meio de orientações, palestras e NT.  

  

Ademais, o COSEMS/SP continuou, neste segundo 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 NT. Foi 

uma intensa produção autoral que se somou às produções bipartite, além das parcerias com IDISA e 

CONFIATTA (Assessoria Jurídica do COSEMS/SP), entre outros. 

 

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 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 (3) e Relatório Anual (1). 

• Produto: 

o Realização de 01 Reunião do Conselho Fiscal; 

o Elaboração de 01 Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral (1º Quadrimestre 

de 2.021); 

o Elaboração de 01 Programação Anual do COSEMS/SP para o exercício de 2.022; 

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

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

gastos com adaptações ao trabalho à distância e Reuniões da Diretoria e do Conselho de 

Representantes Regionais - CRR (otimização do sistema multimídia, telefonia em nuvem e 

informática) e adequação na infraestrutura predial do escritório.  

• Despesa Inferida: R$ 759.301,58. 
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➢ Objetivo II - Representar os gestores municipais de saúde na CIB e demais instâncias 

estadual e nacional da Saúde Pública 

• Ação: Pautar nas reuniões mensais da Diretoria, do CRR e da CT da CIB discussão e 

posicionamento em relação aos temas da CIB; participar das Reuniões do Conselho Nacional 

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

Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

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

CONASEMS e CIT (eventual). 

• Produto: 

o Participação em 04 Reuniões Ordinárias da CT; 

o Participação em 04 Reuniões Ordinárias da CIB. 

o Participação do Presidente do COSEMS/SP nas Reuniões 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 11 Reuniões com Apoiador para avaliação das ações na Região que atua, com base 

nos relatórios analíticos;  

o 02 Reuniões com Apoiadores, Representantes Regionais e Secretários Municipais de 

Saúde das Regiões de Saúde;  

o 15 Oficinas/Web com 31 Apoiadores;  

o 03 Reuniões com a facilitadora do COSEMS/SP; 

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 Facilitador pela Rede Colaborativa: 03 

Reuniões;  

o 04 Revisões mensais de documentos administrativos, financeiros e prestação de 

contas dos Apoiadores;  
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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, RAPS, Grupo Condutor (GC) da Rede Cegonha, Rede de 

Urgência e Emergência (RUE), Comitê Hospitalar, Reuniões de Acolhimento com 

os novos Secretários Municipais de Saúde; Oficinas de EP e Capacitações (com 

destaque às participações nas Conferências Municipais de Saúde). 

• Custos apropriados: Honorários e diárias.  

• Despesa Inferida: R$ 313.405,51.  

 

 

➢ 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 Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

(HAOC)/Rede Colaborativa, no total de 13 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 (RCPD); RAPS; Atenção às Doenças Crônicas. 
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• Produto: 

o Participação em 53 Reuniões Ordinárias dos GT bipartite (quase todas na modalidade 

à distância): Redes/PPI; VS; AF; AB (bucal, população negra e indígena); EP e 

Gestão do Trabalho; PNAISP; Rede Cegonha; RUE/Regulação; RCPD; RAPS; 

Atenção às Doenças Crônicas e Regionalização; 

o Participação em 01 Reunião à distância da Comissão de Articulação das Redes da 

Região Metropolitana (CARRM);  

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

Justiça; 

o Participação em 06 Reuniões prepatórias para as Reuniões ordinárias do Comitê de 

Saúde do Tribunal de Justiça apenas com os membros do COSEMS/SP; 

o Participação nas Reuniões do PMM: 07 Reuniões sobre CCE/PMM - relação ensino 

- serviço;  

o Participação em 04 Reuniões do subgrupo do GT AB do CONASEMS 

(Monitoramento do Programa Previne Brasil); 

o Participação em 06 Reuniões à distância do GT AF do CONASEMS; 

o Participação em 05 Reuniões à distância do GT AF do CONASEMS para construção 

da “Carteira de serviços farmacêuticos na Atenção Básica”; 

o Participação em 06 Reuniões do GT do MS sobre "insulinoterapia no SUS"; 

o Participação em 01 Reunião, em conjunto com a Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica (CAF) da SES, com o Conselho Regional para elaboração de material 

orientativo sobre as funções da equipe de AF dos Municípios; 

o Participação em 07 Reuniões, em conjunto com a CAF, para avaliação das propostas 

de fornecedores do kit intubação para a compra internacional, de acordo com a 

Deliberação CIB nº 58/2.021 referente a compra internacional, pela SES, de 

medicamentos do kit intubação; 

o Participação em 03 Reuniões da Comissão Permanente de Assessoramento em 

Imunizações; 

o Participação em 03 Reuniões do GT Vigilância do CONASEMS; 

o Participação em 07 Reuniões da Sala de Situação de Arboviroses; 

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

Departamento de Medicina Social da Santa Casa de São Paulo, com parceria do 

COSEMS/SP, para análise das modalidades de contratualização na AB; 

o Participação em 04 Reuniões, à distância, do GT Governança da Informação do 

CONASEMS; 

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 à Covid-19; 

o Participação em 05 Reuniões bipartite para elaboração de proposta para os HCTP; 
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o Participação em 05 Reuniões do GT bipartite Saúde Mental e Educação; 

o Participação em 01 Reunião bipartite para discussão de proposta de especialização 

em Saúde Mental; 

o Participação em 01 Reunião bipartite do GT Saúde Mental na Fundação Casa; 

• 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 

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 Realização de 03 Reuniões do Grupo de Estudos da Assessoria Técnica do 

COSEMS/SP sobre a necessidade de Oxigênio Gasoso; 

o Atualização do Documento do COSEMS/SP: Material Básico sobre o Programa 

Previne Brasil; 

o Participação em 03 Reuniões com a SES para elaboração do Projeto de Planejamento 

Regional Integrado (PRI), de acordo com o regramento e recursos disponibilidzados 

pela Portaria do MS nº 1.812/2.020; 

o Realização do evento on-line de Lançamento das Revistas Temáticas da 17ª Mostra 

de Experiências Exitosas dos Municípios do COSEMS/SP; 

o Participação em Webconferência: Acolhimento dos gestores aderidos ao PMM; 

o Realização de 15 Reuniões (sendo 5 delas com o Instituto do Coração - INCOR) para 

elaboração de Projeto de cofinanciamento pelo MS intitulado: “Apoio à rede básica 

de saúde para o cuidado a pacientes com sintomas prolongados e sequelas motora e 

respiratória decorrentes da Covid-19”; 
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o Participação em Webconferência bipartite GT AF:  Adesão à Ata de Registro de 

Preços estadual, para serviços hospitalares municipais e estaduais, para aquisição de 

medicamentos do kit intubação; 

o Participação em Webconferência bipartite com a Coordenação de hepatites virais da 

CCD/SES: “Julho Amarelo - novo modelo de assistência farmacêutica: melhoria no 

acesso aos medicamentos para tratamento de hepatites virais”; 

o Participação em Webconferência bipartite GT AF: Treinamento de Municípios na 

utilização do sistema Farmanet para programação de insulinas; 

o Participação em Curso, junto com CAF/SES e Instituto Nacional de Assistência 

Farmacêutica e Farmacoeconomia (INAFF), para serviços municipais e estaduais 

intitulado “Segurança do paciente com diabetes na administração de insulina em 

canetas”; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 33/2.021, para o MS, solicitando 

ampliação do monitoramento dos medicamentos de uso hospitalar, além daqueles do 

kit intubação, em virtude das dificuldades de aquisição no mercado farmacêutico 

nacional; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 51/2.021, para o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e CONASEMS, solicitando reiterar, junto ao MS, 

a necessidade de monitorar o mercado farmacêutico dos medicamentos do uso 

hospitalar; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 19/2.021, para os gestores municipais e 

estaduais que possuem serviços que realizam intubação, consultando sobre interesse 

em participar da compra internacional do kit intubação pela SES; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 26/2.021, para o MS, solicitando revisão 

dos valores das tabelas de procedimentos oncológicos por conta dos preços dos 

medicamentos quimioterápicos; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 55/2.021, para o  MS, solicitando a 

atualização dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica (CESAF) para tratamento de toxoplasmose e outras providências; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 56/2.021, para CONASS e 

CONASEMS, reforçando o pleito junto ao MS sobre tratamento de toxoplasmose; 

o Elaboração de 04 informes para a mídia do COSEMS/SP sobre a situação dos 

estoques de medicamentos do kit intubação dos serviços municipais inseridos no 

sistema Medcovid; 

o Participação na elaboração de NT CAF/SES nº 01/2.021 sobre distribuição e 

utilização de canetas de insulina NPH e regular, conforme a Deliberação CIB nº 

60/2.021; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 79/2.021 sobre orientações para 

prescrição e dispensa de insulina análoga de ação rápida glulisina em substituição à 

insulina asparte; 

o Participação na elaboração do “Documento Norteador da Política de Educação 

Permanente”, definindo eixos prioritários para orientar a elaboração dos PREPS nas 

63 CIR, consolidados pelo conjunto de CIR, que fazem parte de cada um dos 17 DRS 

da SES; 
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o Participação na elaboração da NT sobre a abertura dos serviços da RAPS; 

o Participação em 09 Web Oficinas sobre a construção dos Planos Regionais da RAPS; 

o Elaboração, em parceria com o IDISA, da NT nº 28: Aspectos gerais sobre a 

realização de Conferências Municipais de Saúde; 

o Elaboração, em parceria com o IDISA, da NT nº 26: Privacidade e confidencialidade 

de dados constantes do prontuário médico; 

o Realização de Webconferência: Conferências Municipais de Saúde em tempos de 

pandemia: desafios e possibilidades; 

o Participação em 01 Reunião com os representantes dos DRS para discutir as 

Conferências Municipais de Saúde;  

o Participação em 01 Reunião, junto ao Núcleo do MS, para discutir a gestão do 

Sistema DigiSUS na Região de Araçatuba; 

o Participaçaõ em 01 Reunião com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – 

Projeto com Luciana Togni de Lima e Silva Surjus, Professora da Universidade 

Federal de São Paulo (Campus Baixada Santista) e Coordenadora Sudeste da 

Associação Brasileira de Saúde Mental;  

o Participação em 05 Reuniões do Projeto PPSUS “Enfrentamento da pandemia de 

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

coordenação da UNIFESP; 

o Realização e Coordenação de Webconferência: Regulação do Acesso e manejo 

clinico de pacientes com Covid-19 na RUE; 

o Participação, como palestrante, em Simpósio com o Ministério Público Federal 

(MPF) sobre Covid-19 e o financiamento do SUS: analise e perspectivas do gasto 

federal e estadual, com a palestra “ O caso São Paulo –  O enfretamento da pandemia 

e o plano São Paulo”; 

o Participação em 07 Web Oficinas: Construção dos Planos Regionais de Oncologia; 

o Participação na organização do Seminário do Observatório de Saúde da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP): Covid-19 na RMSP; 

o Participação em encontro com articuladores de EP da SES com palestras sobre: 

Regulação de Acesso e a EP, AB e Programa Previne Brasil; 

o Elaboração de conteudo e mediação de podcast: Discussão sobre o Plano São Paulo; 

o Elaboração de análise da necessidade de leitos de UTI adulto pós pandemia no Estado 

de São Paulo e na RMSP, por meio de uso de parâmetros de necessidade e estimativa 

de população usuária do SUS; 

o Elaboração do Relatório “Avaliação de aspiração da vacina Coronavac e rendimento 

de doses de cada frasco”, resultante do trabalho de campo realizado no mês de abril 

de 2.021, em nove Municípios do Estado de São Paulo, sobre aspiração da vacina 

Coronavac e quantidade de doses aspiradas por frasco;  

o Realização de análise e elaboração de texto sobre letalidade da Covid-19 no Estado 

de São Paulo. O texto está publicado no site do COSEMS/SP com o título: Letalidade 

da COVID-19 e óbitos no Estado de São Paulo; 
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o Elaboração de Nota para divulgação para imprensa a respeito de matéria publicada 

pelo Jornal Folha de São Paulo, em 02 de julho de 2.021, intitulada: “Milhares no 

Brasil tomaram vacina vencida contra Covid”. A nota tem o título: Nota de 

esclarecimento do COSEMS/SP – Matéria do Jornal Folha de São Paulo sobre 

vacinas vencidas; 

o Elaboração de texto sobre a Variante Delta e seu impacto na pandemia, com o título 

“Variante Delta pode resultar em crescimento de casos em todo o país”; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 61, de 02 de junho de 2.021: aprova 

“ad referendum” a antecipação da vacinação do público de 18 a 29 anos com 

comorbidades e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), com vistas à otimização da utilização das doses de imunizantes 

presentes na rede, que totalizam cerca de 1,1 milhão de pessoas, com envio inicial de 

50% das doses (550 mil) para o público supracitado, de tal modo que semanalmente 

o COSEMS/SP e a SES/PEI avaliarão a real necessidade de complemento de doses, 

até o limite da estimativa por Município para o público alvo aqui definido; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 63, de 10 de junho de 2.021: aprova 

“ad referendum” a distribuição das vacinas da Pfizer e Janssen para todos os 645 

Municípios do Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 64, de 10 de junho de 2.021: aprova 

“ad referendum” a adoção da imediata estratégia de vacinação da população geral, 

em ordem decrescente, para faixa etária de 59 a 18 anos, e registro das doses aplicadas 

imediatamente no Sistema de Informação oficial VaciVida, utilizado no Estado de 

São Paulo, no prazo de 24 horas entre a aplicação e o registro da referida vacina; 

o Participação na eleboração da Deliberação CIB nº 65, de 10 de junho de 2.021: aprova 

“ad referendum” a extensão da vacinação para gestantes e puérperas sem 

comorbidades, em todo o Estado de São Paulo;  

o Participação na eleboração da Deliberação CIB nº 81, de 23 de julho de 2.021: aprova 

a atualização da NT CIB – Recomendações para os Municípios e serviços de saúde 

sobre a utilização, aplicação, interpretação e condutas frente aos resultados dos 

Testes Rápidos de Antígenos, considerando os cenários epidemiológicos de 

transmissão da Covid-19, conforme Anexo I; 

o Participação em Webconferência: “Arboviroses em tempos de Covid-19: 

Diagnóstico Diferencial e Manejo Clínico Inicial”, organizada pela Sala de Situação 

de Arboviroses; 

o Realização de Web Encontros Municipais sobre Vacinação: Primeiro Encontro 

“Cobertura Vacinal e Estratégias de alcance das metas”; Segundo Encontro: 

“Planejamento da Vacinação e Operacionalização no contexto atual da Campanha de 

Vacinação contra a Covid-19”; Terceiro Encontro “Gestantes e Puérperas: 

Vulnerabilidade pela Covid-19 e Vacinação”; Quarto Encontro “Eventos Adversos e 

Contra-Indicações da Vacina Contra a Covid-19”; 

o Participação na elaboração da NT nº 03: Manejo do Ciclo Gravídico Puerperal e 

Lactação – Covid-19; 
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o Participação no Simpósio Estadual da Mortalidade Materna, com os seguintes temas: 

risco para mortalidade materna, com ênfase na Covid-19 e vigilância ao óbito 

materno; 

o Participação em Webconferência conduzida pelo GCDC: apresentação de propostas 

de Oficinas Regionais e sensibilizar as regiões para esta atividade;  

o Realização de Webconferência: A Gestão da AB e o Programa Previne Brasil; 

o Realização de Webconferência: Contratos, Monitoramento e Prestação de Contas em 

Serviços de Saúde; 

o Realização de Webconferência: Financiamento atual do SUS: tema para as 

Conferências Municipais de Saúde; 

o Produção de Vídeo Curto: Conferências Municipais de Saúde 2.021: a conjuntura de 

financiamento do SUS; 

o Participação em 06 Conferências Municipais de Saúde com palestra sobre o Tema: 

Conjuntura de Financiamento do SUS e a Pandemia, dos Municípos de Bastos, 

Descalvado, Limeira, Lins, Pinadamonhangaba e Marilia; 

o Participação em discussão técnica realizada pelo CONASEMS com representantes 

de todos os COSEMS para a elaboração de orientação sobre a aplicação da Lei 

Federal nº 181/2.021; 

o Participação, como Palestrante, no ciclo de Oficinas Municipais do Conselho 

Municipal de Saúde de Guararema: O papel do Conselho de Saúde no processo de 

planejamento; 

o Realização de 03 Reuniões da Assessoria Técnica sobre o monitoramento do 

Planejamento Estratégico da Diretoria do biênio de 2.021/2.022; 

o Realização de 12 Web Encontros sobre Planejamento e Financiamento em tempos de 

Pandemia e novo Cilco de Planejamento (atividade em andamento – 5 Encontros 

programados para o próximo quadrimestre); 

o Participação na construção do “Painel de Indicadores da Atenção Básica” junto ao 

GT bipartite AB;  

o Participação no Curso “Ser Gestor” do CONASEMS – gravação de vídeo sobre a 

prática da gestão orçamentária e financeira; 

o Participação na 5ª edição da Oficina de Boas Práticas do CONASEMS; 

o Participação em Reunião com Instituto Saúde (IS) sobre a aplicabilidade dos recursos 

originados na Portaria nº 3.237/2.020 – ações de aleitamento materno; 

o Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 257/2.021, ao Gabinete do Secretário de 

Estado da Saúde, solicitando a relação de equipamentos médico hospitalares que 

foram entregues aos Municípios paulistas para atendimento às demandas da 

pandemia; 

o Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 267/2.021, ao CONASEMS, pleiteando 

cofinanciamento federal para diversas áreas das redes municipais (Média e Alta 

Complexidade, AB, entre outras); 

o Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 268/2.021, ao CONASEMS, solicitando 

cofinanciamento federal à Rede de Oncologia paulista; 
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o Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 273/2.021, ao MS, solicitando 

cofinanciamento federal à Rede de Oncologia paulista; 

o Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 291/2.021, ao MS, solicitando a permanência 

do cofinanciamento federal de um percentual dos leitos de UTI criados para 

atendimento à pandemia; 

o Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 307/2.021, ao MS, solicitando criação de 

Centros de Referência para tratamento Pós-Covid-19; 

o Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 315/2.021, ao CONASEMS, solicitando 

criação de Centros de Referência para tratamento Pós-Covid-19; 

o Quadro de monitoramento das redes sociais: 

 

 

MÍDIAS SOCIAIS 

item maio junho julho agosto  

Facebook  

curtidas na pagina  11.025 

canal youtube (vídeos e Web)*  3 4 5 1 

publicações  41 42 58 37 

pessoas alcançadas  19.124 23.818 47.284 24.730 

compartilhamentos  191 162 327 161 

Twitter  

seguidores  1.397 

publicações  117 43 65 84 

visitas ao perfil 743 208 237 647 

canal youtube (vídeos e Web)*  3 4 5 1 

Instagram  

seguidores  1.868 

publicações  15 27 23 19 

Canal Youtube  

inscritos  5580 

visualizações  6.920 5.338 3.990 574 

vídeos - Webs 7 14 6 1 
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Site * 

acessos  3.167 2.344 13.134 5.100 

visualizações na página  8.122 7.437 19.593 9.688 

jornal (edição 207)        2.874 

LinkedIn 

seguidores (inicio 22/07) 
  

169 

matérias publicadas  16 

Spotify 

Conexão COSEMS/SP                  

(início 18/8) 
  

14 (1º 

podcast)  

*O layout do site do COSEMS/SP mudou durante o mês de abril e, por conta dos ajustes, o site 

perdeu relevância em busca orgânica do Google. Já aplicamos ferramentas indexadoras e a 

melhora tende a se concretizar nos próximos meses.  

 

 

 

VIDEOS E WEBS / ACESSOS  - CANAL YOUTUBE  

maio  junho  julho  agosto  

Regulação do 

acesso  
2.176 

Conferência 

Municipal de Saúde - 

desafios e 

possibilidades  

1.898 
Contratos e 

monitoramento 
762 

acolhimento 

PMM 
574 

vídeos 

institucionais 

COSEMS/SP 

1.009 PDC* Atibaia  179 
Planejamento 

vacinação  
352   

  

Gestão 

AB/Previne 

Brasil  

2.155 PDC Barueri 68 
Vacinação gestantes 

e puérperas  
278   

  

Live 

Financiamento 

do SUS 

(Congresso) 

279 PDC Ilha Bela  64 

Conferencia 

Municipal de Saúde 

e conjuntura de 

financiamento do 

SUS  

1.436   
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Live 

Construção do 

SUS e 

enfrentamento 

pandemia 

(Congresso)  

97 PDC Ipaussu 256 Atenção oncológica 536   

  

Webinar A 

importância 

do SUS 

(Congresso) 

1.204 PDC Jundiaí 98 
Efeitos adversos da 

vacina 
626   

  

    PDC Lorena  175   
  

  
  

    PDC Ribeirão Bonito  312   
  

  
  

    PDC Ribeirão Preto 48   
  

  
  

    PDC SM Arcanjo 309   
  

  
  

    PDC Catanduva 64   
  

  
  

    Kit intubação  1.295   
  

  
  

    Cobertura vacinal  423   
  

  
  

    
Lançamento vídeos e 

revistas  
149   

  
  

  

TOTAL  6.920   5.338   3.990   574 

* PDC = Prêmio David Capistrano   

 

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

site. 

• Despesa Inferida: R$ 58.925,60.  

 

 

➢ 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. 
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• 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 01 Reunião Ampliada 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 05 Reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 

o Participação em 05 Reuniões da Comissão Interconselhos do CES; 

o Participação em 02 Reuniões da Comissão de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS (PICS); 

o Participação em 02 Reuniões da Comissão Saúde do Trabalhador; 

o Acompanhamento de Audiência Pública sobre 1° Quadrimestre de 2021; 

o Elaboração de análise sobre a Execução Orçamentária e Financeira do RDQA do 1° 

Quadrimestre de 2021; 

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

orçamentária do 2º Quadrimestre de 2021; 

o Elaboração de Notas para inserção no Relatório de análise da PAS 2022; 

o Participação em 02 Reuniões com Conselhos Municipais de Saúde:  Bauru e 

Sertãozinho; 

• 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$ 1.096,00. 

 

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


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 

CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 

 
 

 

Avenida Angélica, 2466 – 17º andar - Consolação – São Paulo/SP – CEP: 01228-200 

E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 
Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 
22 

 

➢ 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$ 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 02 Reuniões de Assessoria para Planejamento do Congresso Anual a 

ser realizado em 2022; 

• Custos apropriados: Gastos remanescentes com a realização do Congresso Anual de 2020 e 

gastos com Congresso Anual de 2021. 

• Despesa Inferida: R$ 36.086,97.  

 

 

 

Valor Total Gasto no Período: R$ 1.169.011,66 

 

 

 

 

 

 

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

COSEMS/SP, realizada dia 21 de outubro de 2021 
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