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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO  

CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO “DR. SEBASTIÃO DE MORAES” - COSEMS/SP - EXERCÍCIO 2021 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

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

- COSEMS/SP completou 34 anos de atuação nos espaços de gestão e pactuação bipartite do Sistema 

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

19/03/1988, com a finalidade de congregar todos os Secretários Municipais de Saúde do Estado de 

São Paulo, tornou-se, ao longo de sua trajetória, em importante ator político no processo de 

construção do SUS no Estado de São Paulo. 

 

É o representante dos gestores municipais na esfera estadual, através da participação na Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) e no Conselho Estadual de Saúde (CES). 

 

Na esfera federal, os gestores municipais estão representados na Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) e no Conselho Nacional de Saúde (CNS) por meio do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS), sendo que o Presidente e a 1ª Vice-Presidente do COSEMS/SP 

fazem parte da Diretoria do CONASEMS. 

 

Com a publicação da Lei Federal n° 12.466, em 24 de agosto de 2011, os COSEMS passaram a ser 

formal e legalmente reconhecidos como Associações que representam os entes municipais, no âmbito 

estadual, para tratar de matérias referentes à saúde. 

 

Atualmente, a estrutura diretiva do COSEMS/SP é composta por uma Diretoria Executiva com 22 

Secretários Municipais de Saúde, eleita em Assembleia Geral Ordinária, realizada durante o 

Congresso da Associação, para um mandato de dois anos, e 63 Representantes Regionais (um para 

cada Região de Saúde). 

 

Os Representantes Regionais são eleitos em reunião dos Secretários Municipais de Saúde, nas suas 

respectivas regiões, e têm papel fundamental na discussão da regionalização em São Paulo e no 

fortalecimento da atuação dos gestores municipais nas Comissões Intergestores Regionais (CIR), 

estreitando suas relações com o COSEMS/SP e trazendo demandas dos níveis regionais.  

 

Todos os Secretários Municipais de Saúde são membros natos do COSEMS/SP, concretizando sua 

participação na Associação mediante o comparecimento à Assembleia Geral Ordinária e a assinatura 

do Termo de Cessão de Crédito. 

 

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

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

para projetos específicos.  
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Realiza, mensalmente, uma reunião ordinária de sua Diretoria e uma reunião com o Conselho de 

Representantes Regionais (CRR), para a qual são convocados os Representantes Regionais, e é aberta 

a todos os Secretários Municipais de Saúde. Estas reuniões precedem a reunião ordinária da CIB, pois 

nelas se estabelece consenso sobre a posição do COSEMS/SP a ser levada para discussão na CIB. 

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

 

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

quando ocorre a Assembleia Geral Ordinária da Associação. Esse evento já é considerado um dos 

mais importantes no campo da gestão em saúde pública em nosso Estado e no País. É nele que, a cada 

dois anos, é eleita a Diretoria do COSEMS/SP, assim como é eleito o Conselho Fiscal da entidade, 

que analisa e aprova as Prestações de Contas Quadrimestrais e a Anual do Conselho. 

 

Em 2017, durante a Assembleia Geral Ordinária do 31º Congresso, foi aprovada e incluída no 

Estatuto, a criação do Conselho Honorário, formado pelos Ex-Presidentes da entidade, com caráter 

consultivo, e, desde então, tem se reunido durante todos os Congressos do COSEMS/SP. 

 

O COSEMS/SP conta com sede própria, que funciona diariamente, onde trabalha a equipe 

multiprofissional de Assessoras Técnicas, com a coordenação de uma Secretária Executiva, formada 

por profissionais de nível universitário, sanitaristas com longa experiência na gestão municipal do 

SUS; conta, ainda, com uma equipe de apoio administrativo e financeiro, com coordenação específica 

dessa área.      

 

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

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

demandas dos Municípios. 

 

Há mais de 15 anos, é realizada a publicação e distribuição do Jornal do COSEMS/SP que, a partir 

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

entidade.  

 

 

DIRETRIZ (MISSÃO) 

 

Defesa e proteção da saúde como direito do cidadão e dever do Estado, cabendo-lhe, nesse sentido, 

representar os interesses de seus Associados, fundados na relevância das ações e dos serviços de 

saúde e vinculados ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas municipais de saúde. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Congregar os dirigentes dos sistemas municipais de saúde e representar os Municípios nas 

instâncias do SUS; 

• Representar os gestores municipais de saúde nas instâncias intergestores estadual bipartite; 

• Apoiar o fortalecimento das CIR; 
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• Manter intercâmbio com o COSEMS de outros Estados e Associações congêneres; 

• Colaborar com os Municípios para se estruturarem técnica e administrativamente, visando 

cumprir a sua competência prevista na Constituição da República e na legislação específica do 

SUS; 

• Transmitir aos Municípios informações que possibilitem a obtenção de recursos técnicos e 

financeiros para o adequado funcionamento dos serviços e ações de saúde a seu cargo; 

• Favorecer a participação popular na gestão municipal; 

• Lutar pela efetiva descentralização das ações e serviços de saúde e sua regionalização, exigindo 

o respeito à autonomia municipal; 

• Lutar pela municipalização efetiva dos serviços de saúde e pelo fortalecimento dos Municípios 

no SUS, apoiando as Prefeituras Municipais; 

• Contribuir para a participação do Poder Público Municipal nas instâncias estadual e nacional 

do SUS; 

• Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras reuniões para intercâmbio de 

experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios. 

 

 

MARCO NORMATIVO E OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

 

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

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

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

referente ao Recurso da Contribuição de Representação Institucional, com vigência a partir de 30 de 

outubro de 2019. 

 

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

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

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

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

de saúde. 

 

Cumprindo a determinação, no exercício de 2020, o COSEMS/SP elaborou uma Programação Anual 

de Atividades para o Exercício de 2021, a qual passou a ser a referência de avaliação dos Relatórios 

Quadrimestrais e base para este RAG do exercício de 2021.  

 

 

O EXERCICIO DE 2021 DO COSEMS/SP: DESTAQUES 

 

A atuação do COSEMS/SP, em 2021, ocorreu através da realização das ações estratégicas da 

Diretoria nas pactuações bipartite, principalmente aquelas relacionadas ao enfrentamento da 

pandemia do Coronavírus – Covid-19; ações da Assessoria e dos Apoiadores para o apoio à Gestão 

Municipal também relacionadas à pandemia, bem como recomposição do CRR em função das 
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mudanças de gestores de saúde, ocorridas 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 9 a 12 de março/2021.   

 

O país vivenciou, durante todo o ano de 2021, 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 alguns Municípios paulistas houve, infelizmente, colapso da rede assistencial.  

 

Em 2021, os Municípios realizaram 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 de vacina pelo 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). E, no caso do Estado de São Paulo, as decisões foram tomadas fora dos espaços de gestão e 

pactuação bipartite, orientadas por forte viés político do governo do Estado.  

 

Foram realizadas inúmeras ações pelo COSEMS/SP para o enfrentamento da pandemia, 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 2022-2025 e das Conferências Municipais de 

Saúde correlatas.  

 

Em 2021, no contexto da pandemia, o COSEMS/SP seguiu fortalecendo as práticas do trabalho 

remoto, tendo em vista as medidas de isolamento social impostas pela quarentena decretada no 

Estado, com atividades à distância, inclusive as reuniões da Diretoria e do CRR. A Assessoria 

continuou intercalando trabalho remoto e presencial, mantendo a sede da entidade funcionando 

diariamente, com parte da Assessoria e funcionários administrativos em trabalho 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. 

 

Neste contexto, a pauta prioritária do COSEMS/SP, em 2021, foi a pandemia e a vacinação contra a 

Covid-19, com forte atuação nas atividades de apoio aos gestores municipais e nas discussões com a 

SES, nos GT bipartite, na Câmara Técnica (CT) e na CIB.  

 

A gestão desastrosa do Governo Federal na pandemia mobilizou este Conselho a manifestar-se em 

diversos momentos contra as práticas negacionistas e que contrariavam protocolos científicos, 

solicitando providências do MS e do Governo Estadual, e conclamando a sociedade pelo 

posicionamento firme na defesa do SUS e da vida. As Notas Técnicas da entidade encontram-se 

disponíveis no site do COSEMS/SP e estão relacionadas neste Relatório. 

    

Durante a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, iniciada em janeiro de 2021, os gestores 

municipais e trabalhadores dos postos de vacinação dos Municípios deram o melhor de si para 

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

do PNI e do Programa Estadual de Imunização (PEI), e de acordo com os quantitativos distribuídos 

pelo MS e pela SES.  
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A Campanha de Vacinação se caracterizou por várias dificuldades: duas doses, vários tipos de 

vacinas, intervalos diferentes entre a primeira e a segunda dose para cada vacina, dose de reforço e 

orientações diferentes entre o MS e a SES. Além disso, os gestores e as equipes dos serviços de saúde 

encontravam-se exaustas, com quase dois anos de pandemia e de uma vacinação complexa, que deve 

se prolongar por 2022. 

  

A Campanha de Vacinação, durante o ano de 2021, ganhou outros contornos ao longo do ano: 

adolescentes foram contemplados; foi necessária introduzir a dose adicional, pelo fato de estudos de 

efetividade da vacina terem demostrado queda da imunidade; foi iniciado, pelos Municípios, 

remanejamento da vacina Pfizer para evitar perda de doses pelo prazo de vencimento; houve mudança 

na logística de envio das vacinas aos Municípios, que passou a ser feita mediante demanda deles. O 

COSEMS/SP esteve atuante em cada aspecto, participando da elaboração de Deliberações CIB, 

apoiando os Municípios no remanejamento de vacinas, apontando para a SES a necessidade de 

revisão da logística de envio das vacinas aos Municípios. 

 

O COSEMS/SP continuou participando do GT bipartite da Covid-19 (GT Covid-19) com a equipe da 

Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da SES, criado em 2020, e teve como objetivos 

principais debater tanto os problemas dos Municípios na operacionalização da vacinação, como as 

questões da Política de Testagem implantada pelo Estado, em parceria com os Municípios. A 

demanda dos Municípios e do COSEMS/SP de uma Campanha de Vacinação com planejamento 

bipartite não ocorreu. Os problemas apresentados ao COSEMS/SP, pelos gestores municipais, foram 

colocados e discutidos nesse GT Covid-19, porém sem muitos resultados práticos, tais como: 

distribuição de insumos (seringas e agulhas), grades de distribuição das vacinas para os Municípios, 

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 a questão na CIB. Outro assunto bastante 

discutido foi o que fazer frente aos frascos da vacina Coronavac não renderem as 10 doses que o 

laboratório produtor (Instituto Butantan) afirmava conter nos frascos. Para responder aos 

questionamentos do Instituto Butantan, acerca de aspiração da vacina Coronavac, o COSEMS/SP 

elaborou Parecer Técnico sobre o assunto, em articulação com docentes especialistas na área de 

fundamentos de enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Campinas 

(UNICAMP), juntamente com profissionais do Município de Ribeirão Preto. 

 

A possibilidade de vacinar crianças se tornou concreta quando a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), em dezembro, emitiu parecer favorável à inclusão da vacina Pfizer para crianças 

de 5 a 11 anos. No entanto, o MS decidiu abrir Consulta Pública sobre o assunto. Assim, o 

COSEMS/SP se manifestou publicamente a favor da vacina em crianças e contra a Consulta Pública, 

uma vez que a ANVISA já havia autorizado o uso da vacina e a Câmara Técnica de Assessoramento 

em Imunização da Covid-19 (CTAI Covid-19) unanimemente concordou com a inclusão da vacina 

na Campanha de Vacinação para o controle da pandemia. 

 

A ANVISA, órgão regulatório do Brasil, tem demonstrado exercer um trabalho sério, competente e 

transparente durante mais de 20 anos, e entendemos que o MS deveria buscar adquirir as vacinas, 

para que as crianças pudessem ser vacinadas no menor tempo possível.  
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Importante registrar que os Municípios do Estado de São Paulo aplicaram, até dezembro de 2021, 

84.249.217 milhões de doses, sendo que 38.150.037 pessoas receberam a primeira dose da vacina, 

36.634.109 a segunda dose, 1.210.875 a dose única e 8.254.196 a dose de reforço, conforme dados 

extraídos do Vacinômetro - MS, em 03/03/2022. Graças aos gestores e trabalhadores do SUS, o 

Estado de São Paulo atingiu a cobertura de 90% de primeira dose e 85% de segunda dose, na faixa 

etária acima de 5 anos, em dezembro de 2021.    

 

A SES criou, em 2020, frente à incapacidade da rede de laboratórios do Instituto Adolfo Lutz (IAL) 

em responder a necessidade de apoio diagnóstico para confirmação de casos de Covid-19, uma rede 

de laboratórios para realização do RT-PCR, que possibilitou aumento significativo no número de 

testes realizados, com a participação de laboratórios públicos e privados. Essa rede foi mantida em 

2021 e os dados eram monitorados pela Plataforma Estadual de Laboratórios de RT-PCR, coordenada 

pelo Instituto Butantan. A discussão sobre os exames laboratoriais foi permanente no GT Covid-19, 

e o COSEMS/SP apontou, semanalmente, as dificuldades dos Municípios pela demora na liberação 

dos resultados do RT-PCR, visto que, desde o início da pandemia, a Rede de Laboratórios manteve 

atraso nos resultados dos RT-PCR em cinco regiões do Estado (Departamento Regional de Saúde - 

DRS), apresentando tempos absolutamente incompatíveis com o manejo dos pacientes.   

 

O COSEMS/SP pautou a discussão sobre a necessidade de inclusão do Teste Rápido de Antígeno 

(TR-AG) na Política de Testagem do Estado, na CT e na CIB, o que contribuiu para a publicação da 

Deliberação CIB nº 81 de 23/07/2021, bem como aquisição, pela SES, de um milhão de TR-AG para 

distribuir aos Municípios, quantia insuficiente para fomentar essa política no Estado. Mediante o 

pequeno quantitativo de testes, foi pactuado na CIB que o critério para distribuição dos testes seria 

para os Municípios com o tempo de resposta do resultado do RT-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 a aquisição de TR-AG para Covid-19 foi 

custeada, em muitos momentos, pelos Municípios, tendo em vista a falta de apoio da SES aos 

Municípios, e atuação ineficiente do MS na Política de Testagem para o controle da pandemia. Em 

função disto, o COSEMS/SP colocou a necessidade de discutir a inclusão do TR-AG 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 05/04/2021, que adotou todas as orientações contidas no Guia de Vigilância Epidemiológica de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional Pela Doença Pelo Coronavírus - Covid-19. 

 

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

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

19 em instituições de ensino, e a CIB aprovou a Deliberação CIB nº 08/2021. 

 

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. 

 

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 Conselho de 

Representantes Regionais e dos Apoiadores. 
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Outra ação fundamental foi a aprovação na Reunião da CIB, realizada em abril/2021, 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.  

 

No final de 2021, a vacinação contra a Covid-19 começou a demonstrar seus efeitos no curso da 

pandemia, e, a partir de setembro, a tendência para o Estado de São Paulo era de queda e apenas duas 

regiões de saúde apresentavam tendência de crescimento.  

 

O crescimento de casos provocados pela Variante de Preocupação (VOC) Delta levou o COSEMS/SP 

a debater o impacto dessa variante na pandemia e os processos de sequenciamento genômico, em 

discussões com as equipes do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e do IAL, nas reuniões 

semanais do GT Covid-19. Essa discussão da Vigilância Epigenômica evidenciou 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.  

 

Em função deste quadro, o COSEMS/SP manifestou-se em várias reuniões para a formação de um 

GT bipartite, com participação das equipes do IAL Central e do Instituto Butantan, com definição de 

metodologia de trabalho única para seleção das amostras a serem sequenciadas e o fluxo de 

comunicação com os Municípios. Este movimento resultou na aprovação da Deliberação CIB nº 

163/2021. 

 

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

a VOC Delta no cenário epidemiológico, com participação de membros da Diretoria e da Assessoria 

do COSEMS/SP. 

 

Além dos desafios permanente de implantação efetiva do SUS nos Municípios, a pandemia impôs à 

gestão municipal a necessidade de novas competências técnicas e o desenvolvimento de estratégias 

inovadoras na Atenção Básica (AB) e Vigilância em Saúde (VS), com arranjos para incorporar a 

participação de outros atores locais nos Planos de Contingência Municipal, bem como a criação e 

repactuação das referências hospitalares municipais e regionais, com definição de fluxos de urgência 

e emergência para atendimento dos milhões de pacientes com Covid-19. Houve, ainda, necessidade 

de qualificar as discussões bipartite e otimizar o processo de gestão dos Fundos Municipais de Saúde, 

entre outros temas. 

 

A rede básica municipal utilizou novas formas de atendimento e assistência aos pacientes com 

suspeita e confirmação de Covid-19, monitorando casos em isolamento domiciliar e fazendo 

rastreamento de contatos, garantindo acesso às Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos sintomáticos 

respiratórios em separado para evitar o contágio. Vários Municípios adotaram estratégias de 

teleconsulta e acompanhamento por whatsApp de pacientes em isolamento domiciliar. 

  

Em momentos de recrudescimento da pandemia e aumento do tempo de espera para transferência dos 

pacientes de maior gravidade para internação hospitalar, em muitas regiões, as UBS passaram a 

ofertar cuidado a esses pacientes, extrapolando sua capacidade de atendimento, desafiando a 

organização das redes de saúde e exigindo muito esforço e dedicação do conjunto de trabalhadores e 

gestores do SUS.  
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Em 2020 e 2021, houve aumento expressivo no número de leitos hospitalares de clínica médica e de 

UTI para atendimento de casos graves e moderados de Covid-19, tanto em hospitais sob gestão 

municipal como sob gestão estadual, aumento que foi decisivo para que não houvesse colapso da 

assistência, considerando a insuficiência histórica de leitos de UTI e de clínica médica no Estado. 

    

O COSEMS/SP manteve em 2021, em parceria com a SES, o monitoramento da abertura de novos 

leitos de UTI Covid-19 adulto e infantil, Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP) e leitos de 

clínica nos hospitais, hospitais de campanha e pronto socorros, para atendimento dos casos suspeitos 

de Covid-19.  

 

A título de exemplo, se considerarmos o mês de agosto de 2021, as gestões municipais eram 

responsáveis por 68% dos Leitos de UTI, 96% dos LSVP, 78% dos leitos novos de enfermaria e 59% 

dos leitos de enfermaria convertidos para Covid-19.  

 

Nesse mês de agosto, 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.  

 

No último quadrimestre de 2021, houve a publicação de Portarias que viabilizaram o pagamento (que 

estava em atraso) das internações em Clínica Médica com registro dos procedimentos de tratamento 

de infecção pelo Coronavírus. A Portaria que inaugura esse pagamento é a de nº 2.237/2021, 

publicada em setembro, que autorizou as transferências relacionadas ao faturamento de janeiro a 

junho do respectivo exercício. Na sequência, foram publicadas as Portarias nºs 2.827 e 2.999 que 

estenderam o pagamento para o faturamento realizado até a competência de setembro/2021. Até o 

término do quadrimestre, não houve publicação de nova Portaria que viabilizasse os pagamentos das 

competências subsequentes. 

 

A transferência tardia dos recursos ensejou um grande número de dúvidas dos gestores municipais 

quanto à aplicação dos recursos e dificultou a execução orçamentária. Isto porque, na grande parte 

das vezes, estas internações foram realizadas por rede contratualizada, cuja dinâmica de pagamentos 

da relação contratual impôs aos Municípios que realizassem os pagamentos com seus recursos 

próprios em tempo oportuno. Assim, quando o recurso foi transferido, houve grande pressão dos 

prestadores nas regiões de saúde para garantir mais este recurso, tendo em vista a finalidade textual 

expressa pela Portaria. O COSEMS/SP elaborou a Nota Técnica nº 20/2021 acerca da questão, 

objetivando orientar gestores e equipes técnicas sobre a aplicação desses recursos. O fato é que, dado 

o atraso nos repasses destes recursos, os Municípios tiveram de arcar com o pagamento destas 

internações em tempo oportuno, com seus parcos recursos próprios comprometidos com outras 

despesas, e, na chegada dos recursos, sofreram pressão dos prestadores e dificuldades para aplicação 

dos recursos, uma vez que o gasto com recurso próprio não pode ser “compensado” pela chegada 

tardia dos recursos federais vinculados.  

  

Até o mês de dezembro de 2021, foram enviadas 21 remessas do Mapa de Leitos Covid-19 ao MS 

para compor e atualizar o Plano de Contingência Estadual. A insuficiência de leitos de UTI adulto no 

Brasil e no Estado de São Paulo é uma condição histórica. Com a pandemia de Covid-19, o Estado 
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de São Paulo chegou a ampliar em 250% a oferta de leitos de UTI adulto destinados à Covid-19, 

sendo aproximadamente 65% nos hospitais de gestão municipal. 

 

Com o arrefecimento da pandemia, esses leitos começaram a ser desativados gradativamente. No 

entanto, o COSEMS/SP e a SES defenderam a necessidade que uma parte desses leitos permanecesse 

ativa para permitir o atendimento de outras patologias no momento pós pandemia. 

 

Para estimar a necessidade desses leitos, foi realizado um estudo com base nos critérios da Portaria                                 

nº 1632/2015. 

 

Essa Portaria distingue a necessidade de leitos para cada especialidade, separando as internações nas 

enfermarias e nas UTIs, considerando para cada tipo de leito o número de internações anuais esperado 

de acordo com a população de referência, o fator de ajuste para uma taxa de recusa aceitável, o tempo 

médio de permanência e a taxa de ocupação hospitalar. A partir dessas variáveis, a Portaria apresenta 

alguns Cenários para elaboração da necessidade de leitos. Para o cálculo da estimativa, aqui 

apresentada, foi utilizado o Cenário 3. 

  

Esse Cenário aponta para uma necessidade estimada de 7.000 leitos de UTI adulto para toda a 

população do Estado (usuário de serviços SUS e não SUS). No entanto, sabemos que a distribuição 

da oferta de leitos SUS e não SUS no Estado não se dá de forma equitativa. Ao realizarmos um ajuste 

considerando o percentual de população usuária de planos de saúde, conforme dados da Agência 

Nacional de Saúde (ANS), e a oferta de leitos SUS e não SUS no Estado, chegamos a uma necessidade 

de aproximadamente 5.200 leitos de UTI adulto SUS. Considerando que, de acordo com os dados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de dezembro de 2019 (antes da pandemia), 

o Estado dispunha de 3.600 leitos de UTI adulto SUS, chegamos a uma estimativa de necessidade de 

1.600 leitos que deveriam permanecer ativos após a pandemia para suprir as necessidades da 

população SUS do Estado. 

 

Em parceria com a SES, esse estudo foi desagregado por região e macrorregião de saúde, e realizado 

um levantamento da oferta possível em cada região. 

 

Com base nesses estudos e nessas informações levantadas junto aos gestores, foi enviado ao MS um 

pleito para o custeio de 1.646 leitos de UTI adulto SUS, a serem ampliados na Rede de Urgência e 

Emergência (RUE) do Estado. 

 

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

necessária elaboração do Plano Municipal de Saúde para o próximo quadriênio, que deve orientar-se 

pelo diagnóstico da situação epidemiológica do Município, reconhecimento da rede assistencial e do 

território, levantamento de potências e problemas das referências da rede regional, das relações com 

os atores locais e estaduais da gestão regional, e do controle social.  

 

Em relação a esse último, foi fundamental a realização das Conferências Municipais de Saúde no 

primeiro ano de governo municipal, tal como regulamenta a Lei Federal Complementar nº 141/2012. 

Apesar das limitações impostas pela pandemia, os gestores do SUS municipal conseguiram encontrar 

alternativas, reinventando novas formas de consulta à população para definição das diretrizes dos 

futuros Planos Municipais de Saúde. 
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Assim, o COSEMS/SP, em parceria com o CES, participou de diversos webinar, reuniões online 

regionais e/ou locais, formulações de orientações aos Municípios sobre as diversas possibilidades de 

realização das Conferências e Consultas Públicas.  

 

Como ocorre em todo início de Gestão Municipal, o COSEMS/SP realizou Acolhimento dos Novos 

Gestores, e, em janeiro, foram realizados 08 web encontros, em parceria com o GT bipartite AB, em 

cada uma das Macro Regiões de Saúde, centrado em três temas: Regionalização e SUS; Atributos da 

AB e Situação Epidemiológica da Covid-19 / Campanha de Vacinação contra a Covid-19.  

 

Com relação ao GT bipartite VS,  destacaram-se as seguintes pautas: a) reavaliação da Campanha de 

Vacinação antirrábica de cães e gatos 2021, com aprovação em reunião da CIB da suspensão de 

Campanha em 2021 e manutenção de atividades de vacinação de rotina; b) previsão de investimento 

de recursos federais na Rede de Frio, 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 2021; 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) o cenário epidemiológico para 

arboviroses, com destaque para Dengue e Chikungunya foi apresentado em agosto, e na Sala de 

Situação foi discutida proposta 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.  

 

A discussão no GT bipartite VS da ocorrência de casos confirmados de Chikungunya em Municípios 

da Baixada Santista, principalmente em Santos e Guarujá, contribuiu para a instalação da Sala de 

Situação Estadual de Arboviroses, que fez os seguintes encaminhamentos: produção de alerta para 

Municípios do Estado sobre a situação da Chikungunya; realização de webconferência sobre 

diagnóstico diferencial e manejo clínico das arboviroses em tempos de Covid-19 e elaboração de 

plano de ações estratégicas para o enfrentamento da Chikungunya no Estado. 

 

O COSEMS/SP intensificou seu trabalho em relação às Arboviroses, mediante a preocupação de 

ocorrência de epidemia de Chikungunya, com previsão para o início de 2022. Assim, elaborou e 

apresentou, à CIB, proposta de cofinanciamento da SES para ações de controle das Arboviroses nos 

Municípios, além da participação no preparo e na moderação nas webconferências para sensibilização 

em detecção de casos de Chikungunya. 

 

A proposta de cofinanciamento da SES aos Municípios para controle do vetor Aedes Aegypti, 

elaborada pelo COSEMS/SP, se apoia em duas linhas de transferência, uma fixa e outra variável. O 

parâmetro fundamenta-se na quantidade de imóveis, obras, praças, terrenos baldios, pontos 

estratégicos e imóveis especiais existentes em cada Município, considerando serem estes os objetos 

de atuação e, portanto, as variáveis determinantes para o controle do vetor e diferencial de custo. A 

base de dados para obtenção desta informação é o sistema SISAWEB, gerido pela SUCEN, que reúne 

o registro das informações coletadas pelos Municípios nas atividades relacionadas ao controle de 

vetores. 

 

No caso do Piso Fixo, a proposta pleiteou o valor de R$ 2,00 (dois reais) multiplicado pelo parâmetro 

ao ano, a ser repassado ao conjunto de Municípios do Estado de São Paulo, em parcelas 

quadrimestrais, no mês subsequente ao fechamento do quadrimestre. Para o repasse variável, a 
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proposta pleiteou R$ 1,00 (um real) multiplicado pelo parâmetro ao ano, sendo elegíveis para o 

recebimento do Piso Variável para Arboviroses Urbanas os Municípios que realizarem todos os 

Levantamentos do Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRA), durante todo o exercício, de acordo com 

o Programa Estadual. O valor projetado pela proposta do COSEMS/SP, para o exercício de 2022, foi 

de 31,5 milhões, bem abaixo do gasto do exercício de 2016 – exercício em que houve 

cofinanciamento, através do Programa “Todos Juntos contra o Aedes Aegypti”, que somou 36,7 

milhões de reais transferidos no exercício. Depois de 2016, o cofinanciamento estadual para o 

combate das arboviroses foi cada vez menor, até que foi extinto em 2019. 

 

O Piso Fixo para Arboviroses Urbanas é destinado ao conjunto de Municípios paulistas para o custeio 

das ações planejadas no exercício, segundo as características de cada Município no bojo dos 

instrumentos de planejamento do SUS municipal. Assim, a proposta de cofinanciamento fixo 

fundamenta-se na necessidade de dar sustentabilidade às ações de saúde relacionadas ao controle e 

prevenção das arboviroses urbanas, especialmente no que tange ao controle do vetor. O Piso Variável 

para Arboviroses Urbanas é destinado aos Municípios em que as informações do LIRA indiquem 

maior infestação do Aedes Aegypti (Risco e Alerta). Desta maneira, os recursos repassados pela SES 

seriam para apoiar financeiramente o custeio de ações adicionais contidas no Plano de Contingência 

Municipal de Enfrentamento às Arboviroses Urbanas. Os Municípios se tornam elegíveis para o 

recebimento do Piso Variável para Arboviroses Urbanas caso realizem o LIRA de maneira regular e 

periódica (conforme o pactuado no Programa Estadual de Controle das Arboviroses).  

 

Assim, a proposta de cofinanciamento, elaborada pelo COSEMS/SP, está fundamentada na 

sustentabilidade das atividades, uma vez que garante ações preventivas e de controle do vetor em 

todos os períodos no ano, incluindo o intersazonal, bem como intensificação das ações de saúde para 

enfrentamento de situações de Risco e Alerta e transmissão. Ainda, promove incentivo à realização 

regular do LIRA (Piso Variável). Ademais, é importante destacar que a escolha do mês de outubro 

para a primeira transferência do Piso Variável às Arboviroses Urbanas se baseou no objetivo de 

cofinanciar ações nos meses que antecedem o período de maior infestação do vetor, sendo o início do 

último trimestre o período ideal para o adensamento das ações preventivas. 

 

A SES, apesar de expressar sua posição favorável ao mérito do pleito, na última reunião da CIB de 

2021, não deu encaminhamento concreto à questão, até o final do quadrimestre. Há que se destacar a 

intensa e extensa discussão sobre a proposta de cofinanciamento estadual para o combate às 

Arboviroses, em diversas reuniões do GT bipartite, da Sala de Situação, da CT e da CIB. A SES, 

inclusive, solicitou alterações na proposta, incorporadas pelo COSEMS/SP ao pleito original (apesar 

de não expressarem os parâmetros ideais para este tipo de financiamento). Porém, na última reunião 

ordinária da CIB, em dezembro de 2021, a SES apresentou planejamento de uma única ação pontual 

na Região de Saúde da Baixada Santista, demonstrando valores gastos com a atuação das suas equipes 

próprias, mas sem nenhuma proposta de cofinanciamento estadual. Na reunião da CIB de dezembro, 

a posição do COSEMS/SP foi de manter o pleito de cofinanciamento estadual que possibilitasse uma 

melhor estratégia de enfrentamento às Arboviroses. 

 

Em 2021, 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. 
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No que se refere às ações relacionadas à Assistência Farmacêutica (AF), ainda foi necessário 

desenvolver, em 2021, 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. No 3º quadrimestre de 2021, houve o ressarcimento de recursos municipais do teto de 

Média e Alta Complexidade (MAC) para a SES, em conformidade com o que foi repassado para cada 

Município. 

 

A outra iniciativa de elaboração de Ata de Registro de Preços estadual de medicamentos para uso 

hospitalar ainda não logrou. 

 

O desabastecimento de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF) persistiu durante todo o ano de 2021, em especial dos itens de compra da União, e problemas 

com o abastecimento das insulinas análogas de ação rápida, com graves transtornos para os usuários 

e gestores. Também alguns produtos oncológicos, de compra centralizada pelo MS, estiveram em 

falta durante vários períodos. 

 

Quanto ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), o avanço esteve relacionado à 

atualização parcial do elenco de medicamentos do Programa Dose Certa. 

 

A SES apresentou um Programa sobre a entrega dos medicamentos do CEAF em domicílio para todos 

os usuários (“Programa Remédio em Casa”) e o COSEMS/SP solicitou readequação da proposta para 

contemplar a informatização do processo logístico, porém com a entrega direta nas farmácias 

municipais, a partir de uma contrapartida financeira. Até o final do ano, não obtivemos resposta do 

pleito do COSEMS/SP. 

 

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 na elaboração da proposta de fluxo de 

responsabilidades para assumir as ações solidárias de medicamentos já incorporados no SUS, entre 

os DRS e os Municípios.  

 

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

de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) foram estratégias de apoio do COSEMS/SP aos Municípios 

no enfrentamento ao agigantamento das ações judiciais. 

 

O COSEMS/SP participou da elaboração do documento de Planejamento Estratégico para 2021/2022 

do Comitê de Saúde do TJSP, destacando-se a ação de promover a aproximação dos gestores 

municipais de saúde com o Poder Judiciário nas diversas regiões do Estado de São Paulo. Ainda 
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divulgamos aos Municípios o trabalho do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) 

do TJSP, uma vez que produz pareceres técnicos científicos que podem interessar para as defesas da 

gestão. 

 

Em 2021, 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.  

 

A Comissão da Coordenação Estadual (CCE) do PMM no Estado de São Paulo, com participação do 

COSEMS/SP, da Coordenação da AB da SES, Instituições Supervisoras de Ensino, Universidade 

Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS), representantes das referências regionalizadas do 

PMM do MS e as referências descentralizadas do Ministério da Educação (MEC) para o Estado de 

São Paulo, desenvolveram as atividades no monitoramento do provimento dos profissionais médicos 

das vagas desocupadas e ocupadas e a escolha e apresentação dos referidos profissionais nos 

Municípios. Em setembro, a CIB encaminhou Oficio ao MS solicitando a publicação de novos Editais 

de reposição de profissionais do PMM, incluindo todos os perfis de Municípios, especialmente o 

Perfil 3. 

 

A CCE/SP, no período, realizou três Encontros referentes ao PMM. O primeiro Encontro teve como 

objetivo acolher, informar e orientar os novos gestores de Municípios aderidos ao PMM. O dois 

últimos Encontros foram dirigidos a profissionais médicos – PMM – 23º ciclo: um para discussão do 

Cuidado Integral na AB e outro para orientações administrativas e atividades de ensino. 

  

Merece destaque a realização da webconferência: “Acolhimento aos gestores do Programa Mais 

Médicos para o Brasil: espaço para esclarecimentos e dúvidas”, voltada aos gestores e equipes 

municipais. 

 

Ainda no que se refere ao PMM, houve atualização, no site do COSEMS/SP, do Documento 

Perguntas e Respostas do PMM, com o intuito de apoiar os gestores municipais disponibilizando 

orientações sobre a validação, homologação e regras gerais do PMM. 

 

Imperioso destacar que a previsão de diminuição de vagas para a Unidade Federativa de São Paulo 

na comparação do PMM com as propostas do Programa Médicos pelo Brasil, se consolidou com a 

publicação das Portarias nºs 3.352 e 3.353 em dezembro de 2021. Isto porque, a partir da definição 

de metodologia de priorização dos Municípios e dimensionamento de vagas, o Estado de São Paulo 

perde 228 vagas (a maior parte em Municípios urbanos e do Perfil nº 03 do PMM), apesar de ampliar 

em 151 o número de Municípios elegíveis na comparação dos dois Programas. Ou seja, caso a 

comparação seja feita Município a Município, dado o número menor de vagas dividido por um 

número maior de Municípios, o impacto da perda por Município é maior. Esta perda também foi 

apresentada na Oficina sobre o Programa Previne Brasil, em dezembro de 2021. 

 

A Diretoria, na Reunião Ordinária do mês de dezembro/2020, decidiu pela realização à distância do 

34º Congresso do COSEMS/SP e da 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios, no período 

de 9 a 12 de março/2021. Assim, nos meses de janeiro e fevereiro a Assessoria e a Comissão 

Organizadora do Congresso trabalharam intensamente na organização do evento na modalidade 

virtual – fato inédito na história deste Conselho.     
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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 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 – 

inclusive com a participação de congressistas de outros Estados.   

 

Durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada no Congresso, ocorreu a eleição da nova Diretoria 

do COSEMS/SP, sendo eleito Dr. Geraldo Reple Sobrinho, 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, em 2019.  

 

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 Cursos foram oferecidos na modalidade de 24 webinar, e as duas Grandes 

Mesas foram adaptadas para a modalidade “live’. 

 

No segundo semestre de 2021, o COSEMS/SP deu início ao processo de contratação de nova empresa 

responsável pela organização do Congresso Anual da entidade que será realizado em 2022, visto que 

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 2020 (promovido em 2021). Tendo em vista a redução de gastos relacionada à 

mudança de modalidade (presencial para totalmente virtual), o COSEMS/SP pleiteou ao 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 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, porém foram recusados pelo 

MS. 

 

No que se refere ao Grupo Condutor (GC) de Doenças Crônicas (DC), 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 2021 e do descompromisso federal com o financiamento dessa política.  
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O GC DC, de forma bipartite, organizou e coordenou 17 Oficinas Regionais, com participação de 

gestores e equipes técnicas (DRS e Municípios), com apresentação de subsídios técnicos e normativos 

para elaboração dos Planos Regionais, em consonância com o Plano Estadual de Oncologia, aprovado 

na reunião da CIB de dezembro de 2020. As Oficinas propiciaram a participação de atores 

diferenciados para discutirem, no coletivo, problemas que dificultam o alcance da imagem objetivo, 

qual seja, da Rede de Oncologia regionalizada, acessível e resolutiva. Este processo deverá alimentar 

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 RAG. Todos os gestores foram convidados a 

participarem 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 do ano, foram realizadas Oficinas em todas as regiões.  

 

O GT bipartite Política Estadual de Educação Permanente reuniu-se regularmente, e, em 2021, 

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 

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 2021. 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 COSEMS/SP contribuiu com a 

elaboração geral do documento e na redação dos itens da VS, Regulação e AB, e participou dos 

Encontros Virtuais com as equipes dos Centros de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS 

(CDQ-SUS), dos 17 DRS da SES. 

 

No período, o COSEMS/SP desenvolveu 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 GC Estadual da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) iniciou o processo de atualização dos planos de trabalho da área, e foram 

realizadas Oficinas Regionais em todo o Estado. 

 

Ainda em relação à Saúde Mental, constatou-se o aumento de demanda para cuidados decorrentes da 

pandemia, da limitação das redes comunitárias e sociais, do desemprego e 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. 

 

No final de 2021, o COSEMS/SP desenvolveu, em parceria com a SES, discussão sobre as novas 

orientações da Portaria relacionada à PPL. Com a publicação da Portaria nº 2.298, em setembro de 

2021, estabeleceu-se uma nova forma de organização/composição das Equipes de Atenção Primária 

Prisional (eAPP) para as equipes credenciadas. No Estado de São Paulo, a Portaria nº 1.497, de 

05/07/2021, havia credenciado 99 equipes em 60 Municípios que estão sob a Gestão Estadual.  

 

A Portaria nº 2.298/2021 determinou um prazo de até 150 dias para que os entes da federação com 

equipes credenciadas solicitassem a transição das equipes dos formatos antigos (eAPP tipos I, I com 

Saúde Mental, II, II com Saúde Mental e III) aos novos formatos (eAPP vinculada a Equipe Saúde da 
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Família - eSF/Equipe Saúde Bucal - eSB, essencial, ampliada, adicionais de Saúde Bucal e equipe 

Complementar Psicossocial). A SES realizou a solicitação de transição das equipes credenciadas pela 

Portaria nº 1.497/2021. E assim, a partir de então, passou a levantar as diferentes situações do registro 

destas equipes no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES), 

comparando-as com as novas possibilidades de organização dispostas pela Portaria nº 2.298/2021.  

 

O levantamento da SES apurou que nem todas as equipes credenciadas poderiam ser homologadas, 

uma vez que boa parte das mesmas não contempla a composição mínima definida pela alteração da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional (PNAISP). De tal maneira, das 99 equipes credenciadas apenas 66 contemplam a 

necessidade de composição mínima, estando localizadas em 47 Municípios. Entretanto, no Estado de 

São Paulo, existem alguns arranjos específicos de organização e financiamento desta política: equipes 

contratadas pelos Municípios e cofinanciadas pela SES pela regulamentação da Deliberação CIB nº 

62/2012; equipes inteiramente contratadas pelo Governo Estadual; e equipes parte contratadas pelos 

Municípios e parte pelo Governo Estadual. Esta especificidade impõe a necessidade de que estas 

alterações no cadastro destas equipes (vinculada à um CNES Municipal) sejam realizadas pelos 

Municípios, a partir do apoio técnico da SES, como ficou acordado em reunião do GT bipartite. 

 

O GT bipartite discutiu, ainda, que, no exercício de 2022, será preciso retomar a conformação das 

eAPP, os valores e a estrutura de organização da assistência à PPL cofinanciada pela SES, através da 

Deliberação CIB nº 62/2012, uma vez que, a partir da Portaria nº 2.298/2021, existem novas formas 

de organização da assistência cofinanciada pelo MS em que, inclusive, os Municípios podem fazer 

solicitação de credenciamento (mesmo sem a adesão à PNAISP).  

 

Neste início de nova gestão municipal 2021 – 2024, 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. 

 

No segundo semestre, a atuação da Estratégia Apoiadores foi marcada pela retomada das reuniões do 

GC da Estratégia do Apoio, com as seguintes pautas: cenário atual da Estratégia Apoiadores/Rede 

Colaborativa; quadro atual e atuação nas Regiões de Saúde; sustentabilidade da Estratégia e propostas 

para adequações. Além do acompanhamento das CT, das CIR e dos GT bipartite regionais, 

destacaram-se os processos de EP sobre Indicadores do Programa Previne Brasil, E-gestor e DigiSUS, 

junto aos gestores e equipes técnicas municipais. Além disso, as experiências exitosas nas Regiões 

de Saúde foram escritas e compartilhadas pelos Apoiadores no Blog do Apoio, tanto no Site como no 

Jornal do COSEMS/SP. 
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Foi realizada, ainda, reunião com a Associação Beneficência Portuguesa, nova parceira do Projeto 

Rede Colaborativa – Projeto Apoiadores, como primeira atividade de aproximação para a assinatura 

do Termo de Cooperação com as atividades iniciadas em setembro, representando receita mensal de 

R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais) por mês para o COSEMS/SP. Foram elaborados 

e entregues os Produtos 1, 2, 3, 4 e 5, pré-definidos no referido Termo e correspondentes à sua 

assinatura e aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Assim, foram 

elaborados e enviados, mensalmente, relatórios analíticos e de atividades da Coordenação do Apoio 

e dos Apoiadores, além do preenchimento, desde outubro, da Matriz de Indicadores de Avaliação do 

Apoio, representando um aporte de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) por ano. 

 

Vale registrar que foi realizado estudo, apresentação e aprovação de reajuste de honorários e diárias 

para os 31 Apoiadores da Estratégia de Apoio, com vigência a partir de novembro de 2021. 

 

Cabe destacar que o COSEMS/SP, em atendimento às demandas municipais referentes à grande 

procura nas redes de saúde por cuidados relacionados às sequelas e aos sintomas prolongados pós 

Covid-19, oficializou ao CONASEMS, e, posteriormente, encaminhou, ao MS, pleito de criação de 

Centro de Atendimento e Reabilitação Pós-Covid-19, financiado nos mesmos moldes do Centro de 

Atendimento para Enfrentamento à Covid-19. No entanto, o pleito foi negado pelo MS, através de 

Oficio à CIB. 

 

Em 2021, o COSEMS/SP apresentou intensa produção autoral que se somou às produções bipartite, 

além das parcerias com Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA), CONFIATTA (Assessoria 

Jurídica do COSEMS/SP), Fundação Articule, entre outros. 

 

O Presidente do COSEMS/SP, que é membro da Diretoria do CONASEMS, participou das reuniões 

ordinárias da Diretoria, levando as pautas dos gestores municipais do Estado de São Paulo, solicitando 

a discussão e pactuação em CIT dos temas cruciais da gestão municipal, particularmente aqueles 

relacionados com o cofinanciamento federal, tais como financiamento das Equipes de Atenção Básica 

(eAB), dos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Serviço Residencial Terapêutico (SRT), e 

Centros Especializados em Reabilitação (CER) em funcionamento; atualização do repasse para 

custeio dos Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e serviços de oncologia, entre 

outros. 

 

A situação do financiamento do SUS para os Municípios paulistas, no exercício de 2021, foi marcada 

pelo agravamento do cenário de desfinanciamento, seja pela queda de arrecadação (em 2020, a 

arrecadação própria praticamente se manteve nos mesmos níveis absolutos de 2019), 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.  

 

Nesta conjuntura, destacou-se na discussão do âmbito federal a significativa e impactante diminuição 

das transferências extraordinárias aos entes subnacionais destinadas ao enfrentamento da Covid-19 

no exercício de 2021, em relação ao exercício de 2020; a dificuldade de prorrogação do financiamento 

dos Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 e dos Centros Comunitários de 

Referência para Enfrentamento à Covid-19; o atraso no repasse dos recursos de cofinanciamento das 

internações em leito clínico Covid-19 e as alterações nos parâmetros do Programa Previne Brasil. 
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O orçamento de 2021, do MS, 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 (prorrogação do estado de calamidade pública). Sendo assim, 

a consequência imediata foi a diminuição das transferências extraordinárias para cofinanciar as ações 

de enfrentamento à pandemia aos entes subnacionais.  

 

A análise do CNS apontou que os recursos regulares programados para 2021 foram menores que os 

executados em 2020, e, se somados os recursos extraordinários, a diferença chega a 43 bilhões de 

reais. Segundo informações da Comissão de Orçamento e Finanças (COFIN) do CNS (Boletim 

COFIN de 25 de setembro de 2021), a somatória das Dotações relacionadas ao enfrentamento da 

pandemia para 2021 para transferência aos entes subnacionais era de 16,7 bilhões de reais (8,7 bilhões 

de reais para os Municípios e 8 bilhões de reais para os Estados). No entanto, no exercício de 2020, 

foram transferidos aproximadamente 32 bilhões de reais para Estados e Municípios, ou seja, para o 

exercício de 2021, sem suplementação orçamentária, os repasses para enfrentamento da pandemia ao 

conjunto de Estado e Municípios representaria aproximadamente metade do que foi transferido em 

2020. 

 

Assim, ao final do exercício de 2021, no que se refere às transferências para os Estados e Distrito 

Federal para o enfrentamento à Covid-19, houve uma redução de aproximadamente 51%. Já no que 

se refere às transferências Fundo a Fundo para o conjunto de Municípios brasileiros, houve uma 

redução de aproximadamente 65%, o que perfaz uma redução total de aproximadamente menos 61% 

dos recursos transferidos, via modalidade fundo a fundo. No que se refere à Unidade Federativa 

paulista, é importante frisar que houve uma redução de 42,6% nas transferências ao conjunto de 

Municípios e uma redução de 42% nas transferências à Gestão Estadual paulista, perfazendo uma 

redução total de aproximadamente 42,5% para a Unidade Federativa paulista.  

 

Foi esta programação insuficiente que ensejou as restrições para a AB. Infelizmente, à esta 

insuficiência de recursos, somou-se a lentidão na aprovação do Orçamento do Exercício de 2021 pelo 

Congresso Nacional, o que ocorreu apenas no final de abril.  

 

Assim, no primeiro quadrimestre (período em que o país experimentou os mais elevados números de 

óbitos relacionados à Covid-19), os Municípios paulistas passaram a contar com, em média, um 

quarto dos recursos extraordinários Covid-19 que receberam em 2020 (em 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.  

 

Além da diminuição dos recurso extraordinários, houve manutenção na situação de desfinanciamento 

federal regular, o que ensejou a manutenção de grande número de Serviços de Saúde em 

funcionamento apenas com recursos próprios municipais, a saber: 40 CER; 07 Oficinas Ortopédicas;  

CAPS e SRT; vários Serviços de Oncologia de Gestão Municipal, inclusive com Serviços que 

receberam recursos federais para aquisição de equipamentos de radiologia dentro do Plano de 

Expansão de Radioterapia (PER), e o MS  não aprovou recursos para custeio desses serviços; mais 

de 1400 eSF e Equipe de Atenção Primária (eAP) com solicitação de credenciamento aguardando 

habilitação; falta de recursos para Redes Temáticas: Cegonha e RUE; entre outros.  
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Por este motivo, a prorrogação do cofinanciamento federal dos Centros de Atendimento para 

Enfrentamento à Covid-19, até a competência de outubro de 2021, foi realizada a partir de recursos 

aprovados em Medida Provisória, ou seja, de maneira não programada, o que prejudicou a 

sustentabilidade desta política de saúde.  

 

Esta restrição orçamentária para enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus (2019-nCoV) 

também impactou o financiamento do único serviço de saúde novo com cofinanciamento federal: os 

Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 e os Centros Comunitários de Referência 

para Enfrentamento à Covid-19. A prorrogação do financiamento relacionado aos Centros de 

Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 foi alvo de grande discussões e preocupações entre os 

gestores. Isto porque, o cofinanciamento federal aos respectivos Centros foi criado em julho de 2020 

(Portarias nºs 1.444 e 1.445), com um espaço de tempo bastante reduzido para solicitação de 

credenciamento - em meados de agosto de 2020 o sistema E-gestor AB já fechou para solicitações de 

credenciamento - e foi sendo prorrogado de três em três meses (sempre com atraso), exclusivamente 

para os Centros com credenciamento homologado que estivessem com todos os requisitos mínimos 

devidamente registrados no CNES. Muitos Municípios manifestaram o pleito de haver novamente 

possibilidade de solicitação de credenciamento de novos Centros, mas isto não ocorreu mais: em 

agosto o sistema fechou para a inserção dos pleitos e não abriu novamente, até o momento de 

finalização deste relatório. 

 

Somente em 2021, tendo em vista o pleito dos gestores municipais de todo o país, através da Portaria 

nº 650/2021 (que estendeu o cofinanciamento dos Centros por mais 3 competências – de abril a 

junho), o cofinanciamento federal passou a beneficiar os Municípios que solicitaram credenciamento, 

estavam com o registro adequado aos requisitos mínimos no SCNES mas aguardavam homologação 

do pleito pelo MS (fila de credenciamento). Em 18 de agosto, foi publicada a Portaria nº 2.010 que 

estendeu mais uma vez o cofinanciamento aos Centros (inclusive os Centros que aguardavam 

homologação e que foram beneficiados pela Portaria nº 650/2021) por mais três competências (de 

julho a setembro). Em 28 de dezembro de 2021, foi publicada a Portaria nº 3.978/2021 que credenciou 

189 Centros de Atendimento para recebimento dos valores da competência de outubro de 2021. 

 

A CIT pactuou realizar as transferências das competências de novembro e dezembro/2021 dos 

Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 ainda em 2021. Porém, isto acabou 

ocorrendo apenas em fevereiro de 2022, através da Portaria GM/MS nº 331, que credenciou para 

recebimento de recursos 185 Centros dos Municípios paulistas. É imperioso destacar que durante 

todo o período (2020 e 2021), o financiamento aos Centros de Atendimento para Enfrentamento à 

Covid-19 foi bastante instável, moroso e atrasado em relação ao custo de sua operação, o que 

prejudicou a execução orçamentária dos Fundos Municipais de Saúde e, principalmente, a capacidade 

de planejamento dos Municípios e regiões de saúde.  

 

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

orçamentária da Atenção Primária à Saúde (APS), continuou sendo implementado no exercício de 

2021. Este exercício, tal como previa a discussão com o MS e o arcabouço legal vigente, inauguraria 

a implementação completa e original do regramento do Programa, sem a existência de medidas 

atenuantes e/ou excepcionais. No entanto, dada a conjuntura da pandemia, novas medidas foram 

sendo publicadas. A primeira prorrogação delas aconteceu apenas no final de janeiro, prejudicando a 

regularidade de pagamentos do componente de Capitação Ponderada e Pagamento por Desempenho 
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dos Municípios no primeiro mês do exercício. O conjunto de Portarias publicadas que definiram as 

transferências do exercício de 2021 são: Portarias nºs 166/2021, 214/2021, 238/2021 e 247/2021. 

 

Apesar da criação de um Fator de Correção, que teoricamente cumpriria o objetivo de assegurar que 

os Municípios não teriam prejuízos em comparação ao exercício de 2019, a metodologia de cálculo 

estabelecida no conjunto de Portarias apontava, já no momento da publicação, para um possível 

prejuízo, a partir da competência financeira de maio/2021, com agravamento desta possibilidade, a 

partir da competência financeira de setembro/2021.  

 

A possibilidade de prejuízo, a partir da competência de maio de 2021, também poderia ser verificada 

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

2021 do MS. Os valores programados apontavam que haveria uma redução dos recursos para o 

Programa Previne Brasil, a partir da competência de maio/2021, uma vez que, na dotação que reúne 

os recursos da Capitação Ponderada, os recursos programados para os últimos oito meses do exercício 

de 2021 representavam menos de metade dos recursos programados para os 4 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 se manifestou também, 

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

pelos Municípios paulistas no primeiro quadrimestre de 2021 e solicitava a prorrogação das medidas 

atenuantes até o final do exercício de 2021.  

 

No segundo quadrimestre do ano, a apreensão por parte dos Municípios paulistas se manteve. Uma 

vez que, a partir da competência de maio/2021, os parâmetros de distribuição dos recursos do 

Programa Previne Brasil, relacionados às medidas que atenuavam as possíveis perdas financeiras, 

estavam programados para serem extintos. Desta forma, o COSEMS/SP se manifestou, mais uma 

vez, no período, através de um Oficio bipartite, solicitando a prorrogação das medidas até o término 

do exercício, uma vez que os Municípios sofriam com a 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.  

 

De fato, dada a pressão da sobrecarga da pandemia, os parâmetros atenuantes na Capitação Ponderada 

foram prorrogados, via Portarias, até a competência de agosto de 2021 e no Componente de 

Pagamento de Desempenho o parâmetro atenuante foi prorrogado até dezembro de 2021. 

  

No entanto, a partir da competência de setembro de 2021 houve uma grande mudança na Capitação 

Ponderada: pela primeira vez no Programa Previne Brasil, o componente foi pautado de fato na 

quantidade de cadastros válidos, o que gerou grande preocupação por parte dos Municípios paulistas 

e balizou o envio de outro 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 tiveram 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, 

ampliou-se a possibilidade de perdas financeiras para o conjunto de Municípios que ainda não 

atingiram a meta potencial de cadastros. 
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As alterações publicadas pela Portaria nº 2.396/2021 prorrogaram o parâmetro de transferência do 

Componente de Pagamento por Desempenho e recebimento do incentivo financeiro com base em 

critério populacional até a competência de dezembro de 2021. Desta forma, todos os Municípios 

permaneceram recebendo as transferências do Componente de Pagamento por Desempenho como se 

tivessem atingido 100% da meta para o Indicador Sintético Final (ISF), sendo valorados nos mesmos 

montantes publicados pela Portaria nº 2.713/2020 e permaneceram recebendo R$ 5,95 (cinco reais e 

noventa e cinco centavos) por habitante ao ano, em parcelas mensais.  

 

No entanto, as alterações mais significativas ocorreram no Componente de Capitação Ponderada, 

instituídas pela Portaria nº 2.254/2021. Isto porque, a partir da competência de agosto de 2021, o 

parâmetro de transferência do componente deixa de ser a Meta Potencial de Cadastro (parâmetro 

vigente desde a implementação do Programa em janeiro de 2020), passando a ser o quantitativo de 

cadastros válidos de cada Município. A Portaria nº 2.2254/2021 ainda traz outras alterações 

importantes:  

• Manutenção da Meta Potencial de cadastro não limitada pela população registrada nas 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

• Instituição de um per capita anual (sem definição de valor) a partir da vigência de 2022; 

• Inclusão das Equipes de Consultório de Rua (eCR), eSF Ribeirinhas e eAPP como equipes 

que podem ter seus cadastros computados para o Componente de Capitação Ponderada. No 

entanto, apenas os cadastros da eAPP e eCR terão atribuição automática do peso referente a 

vulnerabilidade socioeconômica a todos os cadastros;  

• Contabilização dos cadastros excedentes das eAP e Equipes da Estratégia Saúde da Família 

(eESF) dos Municípios com o total da população cadastrada superior ao quantitativo potencial 

de cadastro e que atingirem nota igual ou superior a 7 (sete) no ISF; 

• Transferência de valor adicional ao Componente de Capitação Ponderada aos Municípios que 

não alcançarem o quantitativo potencial de cadastro. Este valor adicional será calculado a 

partir da diferença entre o volume de cadastros efetivos e a meta potencial (ponderado apenas 

pelo peso da classificação geográfica) e variará de acordo com a proporção de Municípios que 

atingiram o quantitativo potencial de cadastro da respectiva tipologia de classificação 

geográfica do IBGE, de maneira que o respectivo valor adicional cubra de 10% a 50% da 

diferença entre a meta potencial e o cadastro efetivo; 

• Ampliação da ponderação da classificação geográfica dos Municípios intermediário e rural 

adjacente de 1,45 para 1,45455; 

• Registro da metodologia de comparação entre os valores do Programa Previne Brasil e os 

valores recebidos pelos Municípios em 2019. A metodologia de cálculo publicada ratifica a 

metodologia utilizada para classificação dos Municípios em dois grupos de recebimentos no 

exercício de 2020, mantendo os parâmetros para a projeção que tendenciam o resultado para 

um suposto superávit em relação aos recebimentos da competência de 2019, inclusive 

desconsiderando a inflação dos períodos. 

 

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, ampliou-se a possibilidade de perdas financeiras para o conjunto de 
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Municípios que ainda não atingiram a meta potencial de cadastros. Esta diminuição nos repasses, já 

pode ser observada a partir da competência de setembro (primeira competência da vigência dos novos 

parâmetros), em que o conjunto de Municípios paulistas recebeu na Capitação Ponderada um volume 

de recursos aproximadamente 6% menor do que na competência de agosto 2021. Esta diminuição 

impacta fortemente nas redes de saúde que já sofrem com a sobrecarga dos Municípios no custeio de 

suas redes. 

 

Tamanha preocupação dos gestores paulistas com os novos parâmetros de financiamento da AB, 

somada à queda na arrecadação própria e ao intenso trabalho no processo de vacinação e em 

estratégias para o cuidado de sequelas e sintomas prolongados da Covid-19 que a rede básica de saúde 

vem desenvolvendo, motivou o COSEMS/SP a enviar Oficio ao CONASEMS com 7 propostas, 

relacionadas às alterações necessárias no Programa Previne Brasil, que objetivam reduzir o impacto 

sobre os valores transferidos. Esta relação de propostas foi também apresentada durante a Oficina do 

Previne Brasil, promovida pelo MS em São Paulo (na modalidade presencial, tal como exigência do 

próprio MS) no dia 06/12/2021. Abaixo, seguem as propostas: 

• Definir um valor per capita anual para AB, conforme estimativa populacional mais recente do 

IBGE, de no mínimo R$ 10,00 (dez reais) para o exercício de 2022; 

• Formalizar, via Portaria, a validação dos cadastros das eSF, eAP, eAPP e outras para o 

Componente de Capitação Ponderada após, no máximo, três competências da solicitação de 

credenciamento, caso as equipes já estejam em funcionamento e com correto registro no 

CNES; 

• Criar peso de 1,2 para o conjunto de Municípios Urbanos na metodologia de cálculo do 

Componente Capitação Ponderada; 

• Incluir, na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), médicos pediatras e ginecologistas 

na composição mínima das eAP; 

• Aprovar, na CIT, os parâmetros de pagamento do Componente de Pagamento por 

Desempenho, após discussão em tempo oportuno com o CONASEMS da revisão da ficha de 

qualificação dos indicadores, mantendo até o término da revisão o pagamento com base em 

100% do atingimento do ISF;  

• Programa Médicos pelo Brasil: garantir que a ponderação dos parâmetros para incrementar a 

prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade 

(mesmos parâmetros do Programa Previne Brasil) seja construída de forma a contemplar a 

quantidade de vagas do Estado de São Paulo, outrora garantidas pelo PMM. Os Municípios 

dos perfis 1, 2 e 3 não foram beneficiados pela publicação dos últimos Editais (nºs 08 e 09) 

do PMM; 

• Adaptar a metodologia de cálculo que estabelece a comparação dos valores recebidos em 2019 

e os valores projetados a partir da implementação do Programa Previne Brasil, para que não 

haja prejuízo real em relação ao exercício de 2019. Para tanto, sugerimos os seguintes pontos:  

o Reduzir o parâmetro projetado do quantitativo de cadastros para 70% da meta 

potencial de cadastro; 

o Excluir os valores relacionados ao ajuste do piso salarial da categoria dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) da metodologia de cálculo;  
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o Aplicar o índice de inflação para correção monetária dos valores recebidos pelos 

Municípios em 2019 – base da metodologia de cálculo comparativa determinada pela 

Portaria.  

 

Na referida Oficina do Programa Previne Brasil, realizada pelo MS com o Estado de São Paulo, as 

propostas apresentadas pelo COSEMS/SP não foram debatidas. Tal como as solicitações que foram 

encaminhadas ao CONASEMS para que as propostas do COSEMS/SP fossem discutidas na CIT, não 

foram atendidas. 

 

No que se refere aos recursos Estaduais, o corte de recursos foi representado por um déficit de 

aproximadamente 10 bilhões de reais no orçamento do Governo Estadual de São Paulo em 2021, 

anunciados em 2020 pelo Governo Estadual. Vale destacar que este déficit resultou no Projeto de Lei 

nº 529/2020 que, na área da saúde, propunha a extinção da 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 2021, os Municípios 

passaram a enfrentar a diminuição ou ausência dos serviços de apoio em VS oferecidos pela SUCEN 

e corte em outras áreas. 

 

Assim, o orçamento da SES de 2021 estabeleceu uma redução de 15,3% - corte pelo Projeto de Lei 

nº 627/2020 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 (AMES) impactando em redução de oferta de ações e serviços públicos em todas as 

regiões de saúde. Já as discussões da PAS de 2022 da SES iniciou-se com uma proposta de incremento 

de 5% (percentual menor que a inflação acumulada do período – 8%) sobre os recursos já restritos de 

2021, sem previsão de recursos novos – inclusive para assistência às demandas pós pandemia e sem 

previsão de atualização/aumento dos recursos para transferência municipais.  

 

Na conjuntura do cofinanciamento estadual aos Municípios destacou-se a discussão nas reuniões da 

Diretoria, do CRR e da CIB, sobre a solicitação de atualização monetária do Piso de Atenção Básica 

(PAB) Estadual para o próximo exercício; complementação do repasse de recursos para apoio aos 

Municípios à Campanha de Vacinação; recursos para prevenção das arboviroses e cofinanciamento 

estadual para o SAMU. 

 

Tal como programado no Planejamento Estratégico da Diretoria do COSEMS/SP, para o biênio 

2021/2022, o COSEMS/SP colocou na pauta da CIB, das reuniões de setembro, outubro, novembro 

e dezembro, o pleito de atualização do PAB Estadual, com a proposta de passar do valor atual de R$ 

4,00 (quatro reais) per capita para R$ 6,00 (seis reais) per capita. Mas, na última reunião da CIB de 

2021, a SES informou que não atenderia a solicitação do COSEMS/SP. 

 

Todos os pleitos do COSEMS/SP de cofinanciamento estadual para os Municípios foram recusados 

pela SES nas discussões em reuniões da CIB, ocorridas no 3º quadrimestre, que enfraquece mais uma 

vez a sua atribuição que é cofinanciar o SUS nos Municípios.    

 

No primeiro quadrimestre de 2021, o COSEMS/SP participou da discussão para distribuição, entre a 

Gestão Estadual e a Municipal, dos recursos da Portaria nº 3.896 publicada no final de dezembro. Os 

critérios estabelecidos foram: número de leitos constantes no Mapa de Leitos, taxas de ocupação e 

produção dos leitos de clínica médica. O resultado das negociações ensejou em desconto de recursos 
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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.   

No segundo quadrimestre, acirrou-se a discussão sobre a solicitação de atualização monetária do PAB 

Estadual para o próximo exercício e discussão sobre a Resolução nº 42/2021, que previa devolução 

de recursos estaduais transferidos para o enfrentamento da pandemia.  

 

Tal como programado no Planejamento Estratégico da Diretoria para o biênio 2021/2022, 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 2012, o incentivo atualizado 

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

Adjunto da SES, foi colocado na pauta da reunião da CIB de agosto de 2021. 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 pela ALESP poderia ser apresentado. Sendo, 

assim, a SES não apresentou na reunião da CIB a previsão orçamentária para 2022. 

 

Outro ponto de destaque do período foi a discussão sobre a Resolução nº 42/2021, 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 IDISA, elaborou a Nota Técnica nº 25/2021, que teceu análise jurídica sobre 

o que dispunha a Resolução nº 42/2021 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 42/2021 foi revogada e substituída pela Resolução nº 91/2021 que traz 

à luz todo o regramento vigente sobre o financiamento tripartite. Desta forma, os Municípios 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.  

 

O COSEMS/SP, como membro do CES, atuou através da COFIN na discussão do Orçamento da SES.  

 

Colaborou, já no primeiro quadrimestre, na produção de análise do gasto da SES inferido no 

enfrentamento da pandemia e da execução orçamentária do Relatório Detalhado do Terceiro 

Quadrimestre de 2020, em que se destacou, mais uma vez, a execução morosa, principalmente dos 

recursos relacionados ao Programa Orçamentário da Vigilância em Saúde e às ações orçamentárias 

da AF. Também atuou na análise do RAG de 2020, produzindo propostas de inserção e/ou exclusão. 

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

Relatoria, aprovado em Reunião do Pleno. 

 

No segundo quadrimestre, o COSEMS/SP atuou com protagonismo no processo de análise e 

aprovação (com ressalvas) da PAS 2022 da SES e na análise da execução orçamentária do primeiro 

quadrimestre de 2021.  
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Os destaques da discussão que consubstanciou as ressalvas elaboradas pela COFIN sobre a PAS 2022 

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 2022 com base no orçamento 

disponível de 2021 (15% menor já em relação a 2019); a recomposição do valor base da atualização 

monetária, de modo a serem reintegrados os recursos relacionados aos 13,5% retirados do montante 

total de 2021 para que seja possível que os 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 2022 da SES.  

 

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

primeiro quadrimestre de 2021, 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 reúne 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 2021, 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).  

 

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 Notas Técnicas.  

 

Já no terceiro quadrimestre, houve a finalização do processo de eleição do novo mandato do CES, 

com troca expressiva das representações de usuários e trabalhadores. No entanto, os membros do 

COSEMS/SP foram mantidos, tendo em vista o prazo de exercício do cargo estabelecido pelo Estatuto 

do CES. 

 

O COSEMS/SP, através da COFIN-CES, participou da elaboração de análise e recomendação em 

relação ao RDQA - 2º Quadrimestre, com a definição das prioridades da execução orçamentária dos 

períodos futuros, utilizando a metodologia de análise do desempenho da execução orçamentária, 

criada e utilizada pelo CNS, sendo aprovada por unanimidade no Pleno do CES. As recomendações 

foram as seguintes: suplementação do programa orçamentário 5123; otimização do nível de empenho 

para 93% das ações orçamentárias e do nível de liquidação para 75% das ações orçamentárias 

(executadas abaixo do que seria adequado); explicitar a causa da existência de grande número de 

ações orçamentárias que não foram executadas no período, identificando a motivação para cada uma 

destas dotações (13 ações orçamentárias obtiveram nível de empenho em 0% e 13 ações 

orçamentárias obtiveram nível de liquidação em 0%); explicitar a causa da supressão de 

aproximadamente 364 milhões de reais da dotação do Programa 940 – Fortalecimento da Gestão 

Estadual no SUS.  

 

A COFIN-CES também elaborou uma Moção de Repúdio relacionada ao Novo Modelo de 

Financiamento da AB – Programa Previne Brasil, tendo em vista seus efeitos sobre o modelo de 

atenção e a possibilidade de prejuízo financeiro.  
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Foram, ainda, realizados webinares do CES (em parceria com o COSEMS/SP) sobre temas de 

interesse do SUS, com a participação de técnicos, Apoiadores e Diretores do COSEMS/SP, em que 

destacou-se o webinar realizado em novembro sob o título “O Programa Previne Brasil e seus reflexos 

– um desafio para os Conselhos Municipais de Saúde”, com a participação da Diretora do 

COSEMS/SP, Sra. Eliana Aparecida Mori Honain, Secretária Municipal de Saúde de Araraquara. 

 

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. 

 

 

DESEMPENHO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

A Programação Anual de Atividades de 2021 constituiu-se como fruto de um esforço técnico no 

objetivo de relacionar o planejamento estratégico da instituição, os desafios impostos pelo contexto 

complexo e árduo do SUS, seus objetivos e diretrizes regimentais e a previsão de receitas e despesas 

para o exercício. 

 

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

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

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

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

atuação em prol do SUS”. 

 

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

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

a construção do planejamento das metas e ações, que, segundo a natureza das atividades, foram 

apropriados de custos médios com base no histórico contábil de prestações de contas dos exercícios 

anteriores. 

 

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

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

previstas não determinavam custos diretamente relacionados.  

 

De maneira geral, a Programação Financeira teve, em média, uma variação positiva significativa de 

aproximadamente 50% dada as consequências impostas pelas medidas de isolamento social que 

impediram a execução de uma série de ações in loco (custos da participação do COSEMS/SP no 

Congresso do CONASEMS que ocorreu apenas remotamente; custos das diárias da Diretoria para 

participação nas reuniões ordinárias que foram realizadas de modo remoto; realização de Oficinas 

Regionais in loco pela Assessoria que foram substituídas por reuniões a distância ou webinares, por 
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exemplo), em que se inclui a alteração da modalidade do Congresso anual deste Conselho para 

exclusivamente “on line”. Assim, exceto pelo Objetivo I que somou despesas 19,9% superiores ao 

programado, os demais objetivos apresentaram despesas inferiores à programação.  

 

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

honorários da Assessoria Técnica, salários dos funcionários da área administrativa-financeira, serviço 

de Assessoria Jurídica e com o Termo de Parceria com o IDISA. Assim constituído, o Objetivo I 

reuniu despesas que não sofreram redução dadas as medidas de isolamento social (despesas fixas da 

sede) e outras que foram ampliadas justamente para atender às novas demandas relacionadas ao apoio 

aos gestores municipais no enfrentamento à epidemia, como os gastos para adequação do parque 

tecnológico (aquisição de computadores, equipamentos de informática e software para 

webconferências, e otimização da rede de internet) e ampliação de horário de trabalho de Assessores 

Técnicos. No período, houve também a substituição dos equipamentos de ar condicionado e 

adequação de instalações. Essa ampliação de gastos no Objetivo I, no entanto, só foi possível a partir 

do monitoramento da redução de gastos programados nos outros objetivos. 

 

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

inicialmente programado no percentual de 18,31% da despesa total inicialmente programada. Abaixo 

o Gráfico 1 representa essa variação: 

 

Gráfico 1 - Despesa Inicial Programada x Despesa executada por Objetivo da PAS 2021 

 
 

Em números absolutos, a despesa programada para 2021 foi de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, 

setecentos e dez mil reais). No entanto, ao final do exercício, a despesa executada foi de R$ 

4.664.364,77 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e 

setenta e sete centavos). Fica claro, a partir do exposto, que houve de fato um superavit financeiro no 

exercício de 2021, dado o impacto das medidas de isolamento social impostas pelo enfrentamento da 

pandemia da Covid-19, com especial destaque à mudança de modalidade do Congresso anual de 2021 

para integralmente à distância.  Abaixo, o Quadro 1 apresenta a evolução de receitas, despesas e 

saldos: 
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Quadro 1 – Evolução das Receitas, Despesas e Saldo por Quadrimestre – 2021 

 

ITEM RECEITAS DESPESAS SALDO 

ANTERIOR 
SALDO FINAL 

I QUADRIMESTRE R$    1.604.280,70 R$    1.404.384,59 R$      4.255.303,68  R$  4.455.199,79  

II QUADRIMESTRE R$    1.514.006,56 R$    1.169.011,66 R$      4.455.199,79  R$  4.800.194,69  

III 

QUADRIMESTRE 
R$    1.858.303,69 R$    2.090.968,52 R$      4.800.194,69  R$  4.567.529,86  

TOTAL  R$  4.976.590,95   R$  4.664.364,77  R$       4.567.529,86   **  

 

Por fim, ressalta-se que houve um incremento no saldo financeiro do Conselho de R$ 312.226,18 

(trezentos e doze mil, duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), em comparação ao saldo inicial 

do exercício de 2021.  

 

 

REGISTRO DE ATIVIDADES 

 

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

nas instâncias do SUS. 

Ação: Manter o funcionamento da estrutura do COSEMS/SP (disponibilizando os recursos de 

infraestrutura, humanos e insumos necessários para atuação da Assessoria, Apoio Administrativo e 

Assessoria de Comunicação) visando apoiar a atuação dos gestores municipais nas instâncias de 

pactuação do SUS. 

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

Quadrimestrais (3) e Relatório Anual (1). 

Produto:  

• Realização de 3 Reuniões do Conselho Fiscal; 

• Auditoria Externa Anual; 

• Elaboração de 3 Relatórios de Prestação de Contas Quadrimestral (3º Quadrimestre de 2020, 1º 

Quadrimestre de 2021 e 2º Quadrimestre de 2021); 

• Elaboração do RAG de 2020; 

• Elaboração da Programação Anual de Atividades de 2022. 

Valor Programado: R$ 2.100.000,00 

Despesa Inferida: R$ 2.518.761,76 - Honorários da Assessoria Técnica, salários dos funcionários 

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

manutenção predial, adequação do parque tecnológico e aquisição de ar condicionado.  

 

 

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

nacional da Saúde Pública. 
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Ação: Pautar, nas Reuniões mensais da Diretoria, do CRR e da CT da CIB, discussão e 

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

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

temas da CIT.               

Meta: Participação nas 12 Reuniões ordinárias da CT, CIB, CONARES/CONASEMS, Diretoria do 

CONASEMS e CIT (eventual). 

Produto:  

• Participação em 11 Reuniões ordinárias da CT; 

• Participação em 11 Reuniões ordinárias da CIB; 

• Participação do Presidente do COSEMS/SP nas Reuniões da Diretoria do CONASEMS; 

• Participação do Presidente do COSEMS/SP nas Reuniões da CIT; 

• Participação das Vice-Presidentes do COSEMS/SP nas reuniões do CONARES/CONASEMS. 

Valor Programado: R$ 5.000,00 

Despesa Inferida: R$ 0,00  

 

 

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: 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:  

• 36 Reuniões com Apoiadores para discussão e reflexão sobre o apoio nas Regiões de Saúde da 

Macrorregião, avaliação das ações na Região que atua com base nos relatórios analíticos;   

• 27 Reuniões com Apoiadores, Representantes Regionais e Secretários Municipais de Saúde das 

Regiões de Saúde;  

• 04 Reuniões com o Presidente do COSEMS/SP sobre a Estratégia Apoiadores;  

• 39 Oficinas/Web com 31 Apoiadores;  

• 11 Reuniões da Coordenação do Apoio com a Facilitadora da Estratégia de Apoiadores – Rede 

Colaborativa para planejamento das ações semanais; 

• 16 Análises mensais de Documentação dos Apoiadores - Relatórios de Atividades, relatórios 

analíticos e prestação de contas dos Apoiadores;  

• 06 Elaborações de texto sobre Experiências Exitosas Municipais do “Blog do Apoio” para o Site 

do COSEMS/SP; 

• 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; 

•  Realização de processo de Seleção de Facilitador pela Rede Colaborativa: 03 Reuniões;  
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• 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);  

• 12 Revisões mensais de documentos administrativos, financeiros e prestação de contas dos 

Apoiadores;  

• 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, 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 e participações 

nas Conferências Municipais de Saúde); 

Valor Programado: R$ 1.500.000,00 

Despesa Inferida: R$ 1.166.211,90 - Honorários, passagens e diárias. 

 

 

Objetivo IV: Manter intercâmbio com os COSEMS de outros Estados e Associações congêneres; 

Ação: Participar da Rede Colaborativa do CONASEMS e COSEMS/SP (Diretoria, Assessoria e 

Apoiadores) pautando demandas técnico-políticas loco-regionais dos Municípios do Estado de São 

Paulo e discutindo pautas do SUS nacional. 

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

Produto:  

• Participação Congresso Anual CONASEMS – modalidade virtual; 

• Participação na Rede Colaborativa e Plataforma do HAOC/Rede Colaborativa no total de 33 

reuniões à distância; 

• Elaboração mensal de Relatório de análise e de atividades da Estratégia do Apoio –São Paulo para 

envio à Rede Nacional Colaborativa - HAOC;  

• Participação na Oficina de Instrumentos de Gestão do Projeto Rede Colaborativa, organizada pela 

Associação Beneficência Portuguesa, que correspondeu a parte da Entrega do Produto 4, definido 

no Termo de Cooperação; 

• Participação em 02 Atividades do Curso de Especialização “Processos e Ferramentas gerenciais 

para Integração e Sinergia dos Projetos SUS no território” - Fundação HAOC – Rede Colaborativa; 

• Realização de Supervisão de estagiário da residência multiprofissional de transplantes da 

Universidade Federal do Estado de São Paulo (UNIFESP), no período de 03/11/2021 a 01/12/2021 

Valor Programado: R$ 170.000,00 

Despesa Inferida: R$ 0,00 – não houve gastos com deslocamento físico dada as restrições impostas 

pela pandemia da Covid-19. 

 

 

Objetivo V: Ajudar os Municípios a se estruturarem técnica e administrativamente, visando cumprir 

a sua competência prevista na Constituição Federal e na legislação específica do SUS. 
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Ação: Participar dos GT bipartite analisando as políticas do SUS, a partir da realidade dos Municípios 

e das Regiões de Saúde e pautando estratégias técnico-políticas loco-regionais do Estado de São 

Paulo. 

Meta: Participação (Assessoria e Diretoria) nas 12 Reuniões ordinárias dos GT bipartite: Redes/PPI; 

Vigilância e Saúde do Trabalhador; AF; AB (bucal, população negra e indígena); EP e Gestão do 

Trabalho; Regulação; PNAISP; Rede Cegonha; RUE; Rede Cuidado à Pessoa com Deficiência; 

RAPS e Atenção às Doenças Crônicas. 

Produto:  

• Participação em 157 Reuniões ordinárias dos GT bipartite Redes/PPI; Vigilância e Saúde do 

Trabalhador; AF; AB (bucal, população negra e indígena); EP e Gestão do Trabalho; Regulação; 

PNAISP; Rede Cegonha; RUE; Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência; RAPS; Atenção às 

Doenças Crônicas e Regionalização; 

• Participação em 4 Reuniões do 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 TJSP; 

• Participação em 09 Reuniões do Comitê de Saúde do TJSP; 

• Reuniões do PMM: 02 Reuniões sobre Provimento – novos editais; 20 Reuniões sobre CCE do 

PMM – relação ensino - serviço;  

• Participação de 04 Reuniões do subgrupo do GT bipartite AF sobre reformulação do CEAF; 

• Participação nas 16 Reuniões à distância do Grupo de Trabalho de AF do CONASEMS; 

• Participação nas 11 Reuniões à distância do Grupo de Trabalho de AF do CONASEMS para 

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

• Participação nas 17 Reuniões do Grupo de Trabalho do MS sobre "insulinoterapia no SUS"; 

• Participação em 16 Reuniões à distância do Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da 

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

• Participação em 10 Reuniões com a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) da SES, 

para elaboração de grades de distribuição dos medicamentos do kit intubação enviados pelo MS; 

• Participação em 05 Reuniões com a CAF para definir critérios para compra internacional pela SES 

de medicamentos do kit intubação; 

• Participação em 07 Reuniões com a CAF, para avaliação das propostas de fornecedores do kit 

intubação para a compra internacional, de acordo com a Deliberação CIB nº 58/2021 referente a 

compra internacional, pela SES, de medicamentos do kit intubação; 

• Participação em 06 Reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e 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; 

• Participação em Reunião do 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; 

• Participação em 11 Reuniões, à distância, do Grupo de Trabalho Governança da Informação do 

CONASEMS; 
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• Participação em Reuniões à distância bipartite, quinzenais, com a Coordenação da Área de 

Vigilância em Saúde da SES, para discussão de temas de interesse dos Municípios relacionados à 

Covid-19; 

• 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; 

• Participação em 02 Reuniões com o Grupo de Saúde do Adolescente e Jovem, em parceria com a 

SES, fruto de um Projeto do PPSUS, em 12/02/2021 e 10/03/2021; 

• Participação em 12 Reuniões, à distância, do Grupo de Trabalho Monitoramento do Programa 

Previne Brasil do CONASEMS; 

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

Metropolitana (CARRM);  

• Participação em 06 Reuniões preparatórias para as Reuniões ordinárias do Comitê de Saúde do 

TJSP apenas com os membros do COSEMS/SP; 

• Participação em 01 Reunião, em conjunto com a CAF da SES, com o Conselho Regional de 

Farmácia (CRF) para elaboração de material orientativo sobre as funções da equipe de AF dos 

Municípios; 

• Participação em 07 Reuniões da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações; 

• Participação em 09 Reuniões do Grupo de Trabalho Vigilância do CONASEMS; 

• Participação em 14 Reuniões da Sala Estadual de Situação de Arboviroses; 

• Participação em Reunião do 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; 

• 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; 

• Participação em 07 Reuniões bipartite para elaboração de proposta para os HCTP; 

• Participação em 05 Reuniões do GT bipartite Saúde Mental e EP; 

• Participação em 01 Reunião bipartite para discussão de proposta de especialização em Saúde 

Mental; 

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

• Participação em 04 Reuniões do subgrupo de trabalho sobre Acessa-SUS e Centros Judiciários de 

Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) do Comitê de Saúde do TJSP; 

• Participação em 05 Reuniões do Grupo de Trabalho do CONASEMS sobre “Apoio ao 

desenvolvimento da capacidade operativa na avaliação de tecnologias no SUS”; 

• Participação em 02 Reuniões com o Instituto de Saúde (IS) da SES e a Área Técnica de Saúde 

Mental referentes a Revista sobre a Saúde Mental dos Adolescentes;   

• Participação em 04 Reuniões do PPSUS “Enfrentamento da pandemia de Covid-19: produções, 

invenções e desafios na gestão do cuidado em rede”, sob coordenação da UNIFESP; 

Valor Programado: R$5.000,00 

Despesa Inferida: R$0,00 
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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, Apoiadores, Diretoria e/ou 

convidados por notório saber para os gestores municipais e suas equipes técnicas;  Executar Plano 

Escalonado e Permanente de Comunicação em diferentes mídias e gerenciamento de conteúdo para 

ampliar a cobertura de público alvo nas gestões municipais, estadual e federal,  promover troca de 

informações relacionadas com o SUS, fomentar notícias de gestões municipais de saúde e 

experiências exitosas ao SUS. 

Meta: Realização de, no mínimo, 34 Oficinas Regionais (no mínimo 2 por região) no ano; Elaboração 

de um portal multimídia para consulta de links relevantes sobre o SUS e notícias; Promover opiniões 

e manifestos do COSEMS/SP em defesa do SUS através de seus dirigentes e Assessoria. Construção 

de jornal temático de circulação nacional; Aumento de 10% anualmente do público alvo (Inicial: 

Facebook 6035 seguidores / Twitter 992 seguidores / Instagram 1015 seguidores / site média de 5000 

acessos mensais / Youtube 700 inscritos / jornal 1200 exemplares). 

Produto:  

• Participação em 03 Reuniões com o Núcleo de Telessaude da 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;  

• 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 Covid-

19, em 24/03/2021; 

• Participação em 02 Reuniões com Ministério Público Federal (MPF) para discutir Saúde Mental 

na região do Alto Tiete; 

• Participação em 02 Reuniões com a Assessoria Técnica do CONASEMS para discutir Política 

Nacional de Saúde Mental; 

• Participação em 02 Reuniões com Munícipios sobre as Conferências Municipais de Saúde; 

• Participação em 02 Reuniões, com Secretaria de Estado da Educação e Área Técnica de Saúde 

Mental da SES, sobre o Programa de Saúde na Escola; 

• Participação na elaboração das diretrizes e orientações aprovadas na Reunião da CIB, de 02/2021, 

sobre a estratégia de acesso aos procedimentos Cirúrgicos Eletivos para o exercício de 2021, em 

decorrência da Portaria MS nº 3641, de 21/12/2020; 

• Participação na elaboração de Ofício CIB solicitando a compra dos quimioterápicos de oncologia, 

por meio de aquisição centralizada pelo MS; 

• Participação na elaboração de Ofício CIB reiterando solicitações anteriores, em deliberações CIB: 

06 (04/02/2020), 10 (21/02/2020), 89 (23/10/2020) e 02 (07/01/2021), para liberação de recurso 

de custeio de serviços contemplados pelo PERSUS, em funcionamento; 

• Participação na elaboração da Nota Técnica, aprovada na Reunião CIB, 03/2021, atualizando as 

diretrizes para a readequação dos Planos de Ação Regional de Prevenção e Controle do Câncer no 

Estado de São Paulo; 

• Participação na elaboração da Nota Técnica, aprovada na Reunião CIB, 03/2021, referente à 

Portaria MS nº 3.712, 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; 
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• Participação na Reunião da região sudeste, com a Coordenação da Área de Oncologia do MS para 

discussão sobre a Portaria nº 3.712/2020.  

• Organização e participação do webinar do COSEMS/SP sobre Atualizações em Vigilância 

Epidemiológica da Covid-19; 

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

• Participação nos critérios de distribuição de Tablets que a SES recebeu de doação de diferentes 

empresas; 

• Participação na metodologia de cálculo para distribuição de doses adicionais da primeira dose (D1) 

para trabalhadores de saúde; 

• Participação na metodologia de cálculo para distribuição de doses adicionais de D1 para grupos 

de 70 anos e mais; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 149/2021, enviado ao Gabinete do Secretário de Estado da 

Saúde, solicitando informações sobre o envio da segunda dose 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; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 199/2021, enviado ao Gabinete do Secretário de Estado da 

Saúde, solicitando publicação de um Informe Técnico sobre vacinação dos profissionais da 

Segurança Pública, uma vez que os gestores municipais estão sendo procurados por alguns setores 

da Secretaria de Segurança Pública (SSP) solicitando apoio para a vacinação deste grupo; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 195/2021, 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 

10/12/2020, 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; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 164/2021, 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; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 121/2021, enviado ao Gabinete do Secretário de Estado da 

Saúde, solicitando o envio 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 o momento, bem como das grades futuras, oferecendo transparência ao processo e 

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

fizerem necessários; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 076/2021, enviado à Coordenação da CDD, solicitando o 

envio ao COSEMS/SP da grade de distribuição de insumos (seringas e agulhas) por Município, 

tendo em vista que vários gestores têm nos solicitado essa informação, assim como da grade com 

os quantitativos da primeira remessa da vacina Coronavac e a data provável do envio da mesma 

aos Municípios; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 003/2021, enviado ao Gabinete do Secretário de Estado da 

Saúde, solicitando em caráter de urgência a disponibilização de 20 mil tablets com chip, de modo 

que ofereçam acesso à internet, para uso nos postos de vacinação que trabalharão na Campanha de 

Vacinação contra a Covid-19, a partir de janeiro de 2021; 
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• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 217/2021, enviado ao Gabinete do Secretário de Estado da 

Saúde, 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-16, de 28-1-2021, 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; 

• Participação na elaboração do Ofício CIB solicitando ao PNI doses adicionais de vacinas para 

trabalhadores da saúde dos Municípios paulistas; 

• Participação em 04 Reuniões da Sala de Situação Estadual de Arboviroses; 

• Participação na elaboração das Normas Técnicas Para o Atendimento às Vítimas de Escorpionismo 

no Estado de São Paulo, Deliberação CIB nº 29, de 19/03/2021; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 13/2021, que trata da disponibilização do 

medicamento miltefosina 50 mg comprimido para o tratamento de Leishmaniose Tegumentar; 

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

• 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;  

• Organização e Participação no webinar "Estratégias de apoio para abastecimento dos 

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

• Elaboração de Monitoramento do kit intubação nos serviços municipais: 2 relatórios sobre a 

situação de abastecimento do kit intubação; 

• Elaboração de Monitoramento de abastecimento de oxigênio nos serviços municipais: 3 relatórios 

sobre a situação de estoque de oxigênio e disponibilidade de cilindros; 

• 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; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº15, de 16/02/2021 – sobre a relação dos CER e 

Oficinas Ortopédicas prioritárias para habilitação ou investimento federal da rede de cuidados da 

pessoa com deficiência; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 20, de 18/02/2021 – sobre critérios de pactuação 

e distribuição de recursos da Portaria nº 3.641/2020 para oferta de procedimentos eletivos; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 36, de 30/03/2021 – sobre critérios para 

distribuição dos recursos da Portaria nº 3.712/2020, rastreamento e detecção precoce do Câncer de 

Colo de Útero e Mama; 

• 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; 

• A convite do Grupo Articule, elaboração de sugestões para o Projeto de Lei nº 361/2020 sobre 

transparência nas filas de espera do SUS; 

• Participação em Oficina coordenada pelo MS sobre a Portaria nº 3.712/2020, 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; 

• Aula ministrada sobre a Regionalização e Regulação no SUS em São Paulo para alunos do Curso 

de Medicina da Santa Casa;  
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• 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;  

• Participação em 03 Oficinas de Escrita da 17ª Mostra; 

• Participação em 03 Reuniões do Comitê Estadual da Saúde do TJSP; 

• Realização de 08 web encontros Regionais de Acolhimento dos Novos Gestores, organizadas pelo 

GT AB sobre SUS, AB e Covid-19, em janeiro de 2021; 

• Realização de webconferência: “Manejo Clínico de Casos Leves e Moderado de Covid-19 nas 

UBS”, organizada pelo GT AB, em 09/04/2021; 

• Realização de webconferência: “Ações de enfrentamento da pandemia no Município de 

Araraquara”; 

• Realização de webconferência: “Medidas para Controle da pandemia: a experiência do que foi 

realizado e o lockdown em Araraquara”; 

• Participação na elaboração de Ofício CIB nº 19/2021, enviado aos Diretores e Farmacêuticos de 

Hospitais Municipais, Estaduais e Filantrópicos que integram o Plano Estadual de Contingência 

da Covid-19: manifestação de interesse dos serviços na aquisição internacional de medicamentos 

do kit intubação pela SES; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 26, de 24/02/2021: aprova pagamento em 

recurso financeiro das pendências de entrega do Programa Dose Certa do 1º trimestre de 2021; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 25, de 23/02//2021: atualiza as normas de 

financiamento e execução do CBAF para 2021; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 22, de 19/02/2021: atualiza a recomendação de 

uso de fosfato de oseltamivir para Síndrome Gripal e SRAG; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 4, de 18/01/2021: aprova as orientações para 

prescrição, distribuição e administração do medicamento palivizumabe para vírus sincicial 

respiratório, no Estado de São Paulo; 

• Participação na elaboração da Nota Técnica CAF de 23/03/2021: monitoramento do abastecimento 

dos medicamentos do kit intubação pelo sistema medcovid; 

• Participação na elaboração da Nota Técnica CAF nº 2, de 8/02/2021: atualiza fluxo de trabalho 

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

• Participação na elaboração Nota Técnica nº 1, de 8/01/2021: ampliação do uso de canetas de 

insulina humana NPH e regular; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 43, de 24/04/2021: aprova os serviços estaduais 

e municipais que optaram por aderir à compra internacional da SES de medicamentos do kit 

intubação; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 109/2021, enviado ao CONASEMS, sobre as 

irregularidades na distribuição de oxigênio líquido e gasoso nos Municípios de São Paulo; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 192/2021, enviado à SES, sobre a inclusão do 

monitoramento de oxigênio no sistema MEDCOVID; 

• Participação na elaboração de Ofício CIB, enviado aos gestores do SUS do Estado de São Paulo, 

sobre a inclusão do monitoramento de oxigênio no sistema MEDCOVID; 

• Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP nº 15/2021, dirigida à sociedade, sobre a situação crítica 

de desabastecimento de medicamentos do kit intubação nos Municípios do Estado de São Paulo; 
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• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 197/2021, de 30/03/2021, enviado ao Vice-Governador do 

Estado de São Paulo, sobre a necessidade de disponibilizar cilindros vazios para oxigênio gasoso 

e concentradores de oxigênio; 

• Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP-IDISA nº 24/2021 - Possibilidade legal de o Município 

realizar contratação emergencial prevista na Lei n° 8.666, de 1993, bem como prorrogar contratos 

existentes, para atendimento da situação de emergência sanitária pela Covid-19; 

• Elaboração de Nota Técnica COSEMS/SP-IDISA nº 25/2021: Análise da procedência da 

Resolução SS n° 42/2021, que dispõe sobre a restituição ao erário estadual de recursos recebidos 

pelos Municípios, repassados mediante transferência fundo a fundo, destinados ao enfrentamento 

da pandemia. 

• Elaboração de Oficio CIB nº 23/2021, enviado ao MS: solicitações que visam o não prejuízo dos 

Municípios paulistas no exercício de 2021, e prorrogação das medidas atenuantes do novo modelo 

de alocação orçamentária da AB; 

• Monitoramento do volume de recursos que seriam recebidos pelos Municípios do Estado de São 

Paulo no exercício de 2021 na AB, tendo em vista o fim das medidas de transição do novo modelo 

de alocação orçamentária do Programa Previne Brasil; 

• Monitoramento das transferências Federais de Recursos Extraordinários para o Enfrentamento da 

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

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

subsidiando os gestores municipais de saúde; 

• 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; 

• Monitoramento das alterações promovidas pela Portaria nº 99/2020 e demais correlatas nos 

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

• Monitoramento do processo de credenciamento dos Centros de Atendimento para Enfrentamento 

à Covid-19 habilitados pelo MS, subsidiando os gestores municipais de saúde; 

• Realização de 03 Reuniões do Grupo de Estudos da Assessoria Técnica do COSEMS/SP sobre a 

necessidade de Oxigênio Gasoso; 

• Atualização do Documento do COSEMS/SP: Material Básico sobre o Programa Previne Brasil; 

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

Integrado (PRI), de acordo com o regramento e recursos disponibilizados pela Portaria do MS nº 

1.812/2020; 

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

Experiências Exitosas dos Municípios do COSEMS/SP; 

• Participação em webconferência: “Acolhimento dos gestores aderidos ao PMM”; 

• 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”; 

• 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”; 
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• Participação em webconferência bipartite GT AF: “Treinamento de Municípios na utilização do 

sistema Farmanet para programação de insulinas”; 

• 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”; 

• Participação na elaboração do Ofício CIB nº 33/2021, enviado ao 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; 

• Participação na elaboração do Ofício CIB nº 51/2021, enviado ao 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; 

• Participação na elaboração do Ofício CIB nº 19/2021, enviado aos gestores municipais e estaduais 

que possuem serviços que realizam intubação, consultando sobre interesse em participar da 

compra internacional do kit intubação pela SES; 

• Participação na elaboração do Ofício CIB nº 26/2021, enviado ao MS, solicitando revisão dos 

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

quimioterápicos; 

• Participação na elaboração do Ofício CIB nº 55/2021, enviado ao MS, solicitando a atualização 

dos medicamentos do CEAF para tratamento de Toxoplasmose e outras providências; 

• Participação na elaboração do Ofício CIB nº 56/2021, enviado ao CONASS e CONASEMS, 

reforçando o pleito junto ao MS sobre tratamento de Toxoplasmose; 

• 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; 

• Participação na elaboração de Nota Técnica CAF/SES nº 01/2021 sobre distribuição e utilização 

de canetas de insulina NPH e regular, conforme a Deliberação CIB nº 60/2021; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 79/2021 sobre orientações para prescrição e 

dispensa de insulina análoga de ação rápida glulisina em substituição à insulina asparte; 

• 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; 

• Participação na elaboração da Nota Técnica com orientação de retorno das atividades dos serviços 

da RAPS (Deliberação CIB nº 107, de 30/08/2021); 

• Participação em 09 web oficinas sobre a construção dos Planos Regionais da RAPS; 

• Elaboração, em parceria com o IDISA, da Nota Técnica nº 28: “Aspectos gerais sobre a realização 

de Conferências Municipais de Saúde”; 

• Elaboração, em parceria com o IDISA, da Nota Técnica nº 26: “Privacidade e confidencialidade 

de dados constantes do prontuário médico”; 

• Realização de webconferência: “Conferências Municipais de Saúde em tempos de pandemia: 

desafios e possibilidades”; 

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

Municipais de Saúde;  

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                                                                                        39 

• Participação em 01 Reunião, junto ao Núcleo do MS, para discutir a gestão do Sistema DigiSUS 

na Região de Araçatuba; 

• Participação em 01 Reunião com a UNIFESP – Projeto com Luciana Togni de Lima e Silva Surjus, 

Professora da (Campus Baixada Santista) e Coordenadora Sudeste da Associação Brasileira de 

Saúde Mental;  

• 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; 

• Realização e Coordenação de webconferência: Regulação do Acesso e manejo clinico de pacientes 

com Covid-19 na RUE; 

• Participação, como palestrante, em Simpósio com o 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”; 

• Participação em 07 web oficinas: “Construção dos Planos Regionais de Oncologia”; 

• Participação na organização do Seminário do Observatório de Saúde da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP): Covid-19 na RMSP; 

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

Acesso e a EP, AB e Programa Previne Brasil; 

• Elaboração de conteúdo e mediação de podcast: “Discussão sobre o Plano São Paulo”; 

• 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; 

• 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 2021, em nove 

Municípios do Estado de São Paulo, sobre aspiração da vacina Coronavac e quantidade de doses 

aspiradas por frasco;  

• 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; 

• Elaboração de Nota, para divulgação à imprensa, a respeito de matéria publicada pelo Jornal Folha 

de São Paulo, em 02 de julho de 2021, 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; 

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

pode resultar em crescimento de casos em todo o país”; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 61, de 02 de junho de 2021: 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; 
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• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 63, de 10 de junho de 2021: aprova “ad 

referendum” a distribuição das vacinas da Pfizer e Janssen para todos os 645 Municípios do Estado 

de São Paulo; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 64, de 10 de junho de 2021: 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; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 65, de 10 de junho de 2021: aprova “ad 

referendum” a extensão da vacinação para gestantes e puérperas sem comorbidades, em todo o 

Estado de São Paulo;  

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 81, de 23 de julho de 2021: aprova a atualização 

da Nota Técnica CIB – Recomendações para os Municípios e serviços de saúde sobre a utilização, 

aplicação, interpretação e condutas frente aos resultados dos TR-AG, considerando os cenários 

epidemiológicos de transmissão da Covid-19, conforme Anexo I; 

• Participação em webconferência: “Arboviroses em tempos de Covid-19: Diagnóstico Diferencial 

e Manejo Clínico Inicial”, organizada pela Sala de Situação de Arboviroses; 

• 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 Contraindicações da Vacina Contra a Covid-19”; 

• Participação na elaboração da Nota Técnica nº 03: “Manejo do Ciclo Gravídico Puerperal e 

Lactação – Covid-19”; 

• 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; 

• Participação em webconferência conduzida pelo GC DC: apresentação de propostas de Oficinas 

Regionais e sensibilização das regiões para esta atividade;  

• Realização de webconferência: “A Gestão da AB e o Programa Previne Brasil”; 

• Realização de webconferência: “Contratos, Monitoramento e Prestação de Contas em Serviços de 

Saúde”; 

• Realização de webconferência: “Financiamento atual do SUS: tema para as Conferências 

Municipais de Saúde”; 

• Produção de Vídeo Curto: “Conferências Municipais de Saúde 2021: a conjuntura de 

financiamento do SUS”; 

• Participação em 08 Conferências Municipais de Saúde com palestra sobre o Tema: “Conjuntura 

de Financiamento do SUS e a Pandemia, dos Municípios de Bastos, Descalvado, Limeira, Lins, 

Pindamonhangaba, Marilia, Ilhabela e Itaquaquecetuba”; 

• 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 181/2021; 

• 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”; 
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• Realização de 03 Reuniões da Assessoria Técnica sobre o monitoramento do Planejamento 

Estratégico da Diretoria do biênio de 2021/2022; 

• Realização de 17 web encontros sobre Planejamento e Financiamento em tempos de Pandemia e 

novo Ciclo de Planejamento; 

• Participação na construção do “Painel de Indicadores da Atenção Básica” junto ao GT bipartite 

AB;  

• Participação no Curso “Ser Gestor” do CONASEMS – gravação de vídeo sobre a prática da gestão 

orçamentária e financeira; 

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

• Participação em Reunião com IS sobre a aplicabilidade dos recursos originados na Portaria nº 

3.237/2020 – ações de aleitamento materno; 

• Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 257/2021, enviado 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; 

• Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 267/2021, enviado ao CONASEMS, pleiteando 

cofinanciamento federal para diversas áreas das redes municipais (MAC, AB, entre outras); 

• Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 268/2021, enviado ao CONASEMS, solicitando 

cofinanciamento federal para a Rede de Oncologia paulista; 

• Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 273/2021, enviado ao MS, solicitando cofinanciamento 

federal para a Rede de Oncologia paulista; 

• Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 291/2021, enviado ao MS, solicitando a permanência do 

cofinanciamento federal de um percentual dos leitos de UTI criados para atendimento à pandemia; 

• Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 307/2021, enviado ao MS, solicitando criação de Centros 

de Referência para tratamento Pós-Covid-19; 

• Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 315/2021, enviado ao CONASEMS, solicitando criação de 

Centros de Referência para tratamento Pós-Covid-19; 

• Gravação de 01 aula virtual do Curso “Ser Gestor” do CONASEMS sobre a importância da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), Relação Regional de Medicamentos 

Essenciais (REREME) e Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME); 

• Gravação de 01 participação na aula virtual do Curso “Ser Gestor” do CONASEMS sobre a Gestão 

Orçamentária e Financeira dos Fundos Municipais de Saúde; 

• Gravação de 02 aulas virtuais para os Cursos de AF na AB do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) 

HAOC/CONASEMS/MS, para farmacêuticos e trabalhadores de nível médio, com o tema 

“Integração da Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde”; 

• Produção de 01 vídeo curto para o Jornal do COSEMS/SP sobre a compra internacional da SES 

de medicamentos do kit intubação; 

• Atualização do Documento do COSEMS/SP: “Material Básico sobre o Programa Previne Brasil”; 

• Elaboração de Informe sobre Dose de Reforço na População Idosa, Disponível em: 

https://www.cosemssp.org.br/wp-content/uploads/2021/09/DOSE-REFORCO-POPULACAO-

IDOSA-1.pdf;   
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• Elaboração da Nota Orientativa sobre a necessidade de vínculo do vacinador a um CNES válido 

para permitir ao cidadão obter seu certificado de vacinação pelo Conect SUS. Disponível em: 

https://www.cosemssp.org.br/noticias/insercao-de-dados-vacinador-cnes-e-conectsus/; 

• Elaboração da Nota Técnica nº 21/2021: Orientações – quantitativos de Vacina Pfizer contra a 

Covid-19. Disponível em: https://www.cosemssp.org.br/noticias/nota-tecnica-do-cosems-sp-no-

21-2021-orientacoes-quantitativos-de-vacina-pfizer-contra-covid-19/;   

• Elaboração da Nota Orientativa acerca da alteração de intervalo entre as doses da vacina Pfizer. 

Disponível em: https://www.cosemssp.org.br/noticias/informe-cosems-sp-intervalo-vacina-

pfizer/;   

• Elaboração de Matéria para o Linkedin do COSEMS/SP: Situação epidemiológica no Estado de 

São Paulo, 05/10 - Disponível em: (2) Situação epidemiológica no Estado de São Paulo | LinkedIn;  

• Elaboração de Matéria para o Linkedin do COSEMS/SP: Atualização da situação epidemiológica: 

Covid-19, 25/11. Disponível em: (2) Atualização da situação epidemiológica: Covid-19 | 

LinkedIn; 

• Elaboração de Matéria para o Linkedin do COSEMS/SP: Atualização epidemiológica Covid-19: 

A Emergência da Variante Ômicron, 23/12.  Disponível em: (2) Atualização epidemiológica 

Covid-19: A Emergência da Variante Ômicron | LinkedIn; 

• Elaboração da Nota Técnica nº 25/2021 do COSEMS/SP: “Em Defesa da Vacinação Contra 

Covid-19 em Crianças de 5 a 11 anos e Contra a Consulta Pública de Parecer já autorizado pela 

ANVISA”; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 110, de 10/09/2021: aprova “ad referendum” 

que, diante da indisponibilidade da vacina da Astrazeneca para aplicação da segunda dose em 

pessoas não atendidas dentro do prazo, poderá ser administrada, em caráter excepcional e 

emergencial, a dose da vacina da Pfizer para completar esquema vacinal de pessoas que deveriam 

ter recebido sua segunda dose entre os dias 1 e 15 de setembro de 2021; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 111, de 13/09/2021: aprova a relação de 

Municípios Centrais de Rede de Frio e Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais 

(CRIE) para aquisição de equipamentos para a Rede de Frio e ações de vacinação no Estado de 

São Paulo; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 119, de 27/09/2021: aprova a Nota Técnica CIB 

- Recomendações Técnicas que devem ser observadas pelos gestores dos Municípios, antes da 

adesão ao Projeto do MS “Ampliação da Testagem Rápida para Hepatites B e C: parceria SUS e 

Rotary"; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 160, de 07/12/2021:  Recomendações para a 

utilização, aplicação, interpretação e notificação frente aos diferentes testes diagnósticos 

disponíveis para Covid-19 (RT- PCR e TR-AG); 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 163, de 10/12/2021: Política de sequenciamento 

de amostras de SARS-CoV-2 no Estado de São Paulo; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 142/2021, de 05/11/2021: aprova “ad 

referendum” a alteração da estratégia de distribuição de doses de vacina contra a Covid-19, aos 

Municípios do Estado de São Paulo; 
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• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 151, de 24/11/2021: aprova a Nota Técnica CIB 

- Implantação da Linha de Cuidado da Criança com Sífilis Congênita ou exposta a Sífilis, no 

âmbito do Estado de São Paulo; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 155, de 29/11/2021: aprova o “Protocolo de 

Manejo Clínico de Chikungunya no Estado de São Paulo”; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 156, de 30/11/2021: aprova a Nota Técnica CIB 

– Orientações para o fluxo de acesso aos medicamentos do Protocolo de Manejo Clínico da 

Chikungunya, no Estado de São Paulo; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 158, de 30/11/2021: aprova “ad referendum” a 

realização de dose adicional/reforço das pessoas com esquema primário com a vacina Janssen 

preferencialmente com dose homóloga, isto é, com a vacina Janssen, com pelo menos dois meses 

após a dose única, com exceção de gestantes e puérperas que deverão receber a vacina de RNA 

mensageiro (Pfizer) para realização da dose adicional/reforço; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 159, de 07/12/2021: aprova a utilização de 

recurso excedente da Portaria anterior, para a aquisição de 51 câmaras refrigeradas, para as salas 

de imunização da Rede de Frio, para outros 51 Municípios, com população abaixo de 100 mil 

habitantes; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 161, de 07/12/2021: aprova a distribuição de 

TR-AG, recebidos do MS, de acordo com os seguintes critérios: distribuição de testes para os 645 

Municípios; quantitativo calculado a partir da mediana de casos de Covid-19 notificados de janeiro 

a novembro (25/11/2021) de 2021; realização de arredondamentos estratégicos, de acordo com o 

total de testes disponíveis e sua apresentação; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 169, de 15/12/2021: aprova a manutenção da 

vacinação antirrábica de cães e gatos em estratégia de rotina, a vacinação de cães e gatos 

contactantes de morcegos e bloqueio de foco (quando for o caso) e a suspensão das campanhas 

anuais de vacinação, a partir de 2022, devendo ser mantidas todas as atividades do Programa de 

Vigilância e de Controle da Raiva no Estado de São Paulo; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 170, de 16/12/2021: aprova a antecipação da 

realização da Campanha de Seguimento do Sarampo, no Estado de São Paulo, para o primeiro 

semestre de 2022, preferencialmente, junto com a campanha de vacinação contra a Influenza; 

• Participação na organização e moderação da webconferência: “Perspectivas da Vigilância 

Epidemiológica e Assistência da Chikungunya no Estado de São Paulo”, promovida pela Sala de 

Situação Estadual de Arboviroses, nos dias 09 e 10/11/2021. 

• Realização de webconferência, em conjunto com a CAF da SES, sobre “Implantação de 

programação informatizada das insulinas humanas por meio do sistema Farmanet - módulo 

diabetes”; 

• Realização de webconferência, em conjunto com o IS da SES, sobre “Avaliação parcial dos 

projetos PPSUS 2018/2020”; 

• Realização de webconferência, em conjunto com membros do Comitê de Saúde do TJSP, sobre 

“Integração do poder judiciário com a gestão do SUS”; 

• Realização de webconferência, em conjunto com MS e CONASEMS, sobre “Base Nacional de 

dados da AF (BNAFAR) e Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no 

SUS (Qualifar-SUS)”; 
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• Realização de webconferência sobre: “Estratégias para o enfrentamento da judicialização da saúde 

nos Municípios”; 

• Participação na elaboração do Comunicado CAF/SES/SP nº 47/2021 sobre distribuição 

complementar de agulhas para aplicação de insulinas humanas; 

• Participação na elaboração da Revisão do elenco de medicamentos do Programa Dose Certa para 

2022; 

• Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 128/2021 sobre adesão dos Municípios para o 

Programa Dose Certa em 2022; 

• Participação na elaboração do Ofício Circular CAF/SES/SP – 2021/37805 sobre distribuição 

excepcional de medicamentos do Programa Dose Certa com prazos de validade inferiores a 180 

dias; 

• Participação na elaboração do Comunicado CAF/SES/SP nº 62/2021 sobre distribuição de 

insulinas humanas em canetas aos Municípios; 

• Participação na elaboração do Ofício CIB nº 90/2021, enviado ao MS, CONASS e CONASEMS 

sobre revisão dos critérios dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de 

insuficiência cardíaca e uso do medicamento sacubitril + valsartana; 

• Participação na elaboração do Ofício CIB nº 98/2021, enviado ao MS, CONASS e CONASEMS, 

sobre correção monetária e atualização da base populacional do cofinanciamento relacionado ao 

CBAF; 

• Realização de 05 Reuniões sobre a elaboração de Guia “passo a passo” para Contratação de 

Serviços de Saúde – Contratos e Contratualização, em parceria com o IDISA; 

• Realização de webconferência “Integração do Poder Judiciário com a gestão do SUS no Estado de 

São Paulo”; 

• Realização da avaliação de trabalhos da 1ª Mostra de Experiências Municipais dos Municípios da 

Região do Alto Tiete – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê 

(CONDEMAT); 

• Participação, como palestrante, na Oficina sobre Linha de Cuidado para Adolescentes e Jovens 

(LCA&J);  

• Realização de 05 Reuniões com equipe do Instituto do Coração (INCOR) para formalizar parceria 

para web aulas, webconferências e teleconsultoria para o Projeto de Apoio à Rede Básica de Saúde 

para o cuidado a Pacientes com Sintomas Prolongados e Sequelas Motora e Respiratória 

decorrentes da Covid-19; 

• Participação em 03 web oficinas para a construção dos Planos Regionais da RAPS;  

• Participação em 03 web oficinas sobre a construção dos Planos Regionais de Oncologia; 

• Participação na Oficina de Planejamento das Ações do Observatório de Saúde da Região 

Metropolitana de São Paulo; 

• Realização da análise de necessidade de leitos de UTI adulto pós pandemia nas Regiões do Estado 

de São Paulo, por meio de uso de parâmetros de necessidade e estimativa de população usuária do 

SUS; 

• Elaboração da Nota Técnica nº 20/2021 – COSEMS/SP:  Esclarecimento quanto à aplicação dos 

recursos da Portaria nº 2.237/2021; 
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• Realização de 03 Encontros referentes ao PMM. O primeiro Encontro teve como objetivo acolher, 

informar e orientar os novos gestores de Municípios aderidos ao PMM. O dois últimos Encontros 

foram dirigidos a profissionais médicos – PMM – 23º ciclo: um para discussão do Cuidado Integral 

na AB e outro para orientações administrativas e atividades de ensino;   

• Atualização do Documento Perguntas e Respostas do PMM; 

• Realização de estudo comparativo das vagas nos Municípios paulistas aderidos ao PMM em 

relação aos Municípios elegíveis e as vagas disponibilizadas no novo Programa Médicos pelo 

Brasil;  

• Participação na elaboração da Nota Técnica, em conjunto com a SES, sobre o atendimento em 

Saúde Mental de crianças e adolescentes; 

• Participação, em conjunto com a SES, na webconferência sobre Internação de Crianças e 

Adolescentes; 

• Participação em 02 Reuniões, com o MS, para discutir documento sobre Saúde Mental dos 

Adolescentes e os critérios de adesão à política especifica; 

• Organização da Oficina Presencial do MS sobre o Programa Previne Brasil, realizada dia 06 de 

dezembro de 2021, em São Paulo; 

• Realização de 03 Reuniões de apoio à Gestão Orçamentária e Financeira a Municípios;   

• Elaboração de metodologia de apuração e cálculo de indicadores relacionados ao financiamento e 

qualidade de registro da informação da AB – conteúdo utilizado no desenvolvimento do Painel de 

Indicadores da AB, em parceria com a Coordenação da AB da SES; 

• Elaboração de análise dos instrumentos legais de conformação da Agência de Desenvolvimento 

da Atenção Primária em Saúde (ADAPS) para discussão em reunião extraordinária do GT AB; 

• Realização de Oficina Regional da CIR Rota dos Bandeirantes para discussão dos impactos da 

alteração dos parâmetros do Programa Previne Brasil (Portarias nºs 2.254/21 e 2.396/21); 

• Realização, em parceria com o MS, de Oficina sobre Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde (SIOPS) 2021, à distância, com transmissão via YouTube nos dias 20, 21 e 22 

de outubro; 

• Participação em evento da Frente de Desenvolvimento Econômico (Frente Parlamentar da 

ALESP), à distância, na Região do Circuito das Águas; 

• Realização de Reunião de Planejamento com o IS da SES para publicação da metodologia de 

Apuração do gasto Regional, desenvolvida como produto do Termo de Parceria com o 

COSEMS/SP; 

• Realização de webconferência, com a participação da Coordenação de AB da SES, sob o título: 

“Contexto atual da AB e o Programa Previne Brasil”; 

• Desenvolvimento de Vídeo Curto, com divulgação no canal do YouTube do COSEMS/SP, sob o 

título: “Gestão Orçamentária e Financeira do SUS: três importantes pontos que devem ter 

protagonismo na finalização do exercício de 2021”; 

• Gravação de “Minuto COSEMS/SP” - Cofinanciamento estadual do processo de Vacinação 

Covid-19;  

• Gravação de Podcast para o Jornal do COSEMS/SP – “O impacto do (des)financiamento do SUS”; 

• Monitoramento da solicitação de credenciamento da APS do conjunto de Municípios do Estado e 

envio mensal ao CONASEMS do volume de pleitos parados; 
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• Elaboração da Nota Técnica nº 24/2021 do COSEMS/SP em defesa de Recursos Financeiros 

Federais para Manutenção de 5.000 Leitos de UTI, expandidos para atender casos de Covid-19, e 

para Custeio das UBS; 

• Elaboração da Nota Técnica do COSEMS/SP nº 23/2021 sobre Atenção Primária Prisional; 

• Participação na elaboração da Nota Técnica IDISA nº 30/2021 sobre a aplicabilidade aos 

Municípios da Lei n° 14.124/2021; 

• Participação na elaboração da Nota Técnica IDISA nº 29/2021 sobre “Conselhos de Saúde: 

considerações gerais sobre organização e funcionamento”; 

• Elaboração de análise sobre o gasto da SES com o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e 

Emergências (GRAU), de acordo com as informações disponíveis no Sistema de Gestão 

Orçamentária (SIGEO) da SES, do período de 2016 a 2020; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 339/2021, enviado ao MS, com solicitação de atualização 

monetária do financiamento do SAMU; 

• Elaboração de análise de impacto (Orçamentário e Assistencial) da Proposta do Programa 

Remédio em Casa – base para o envio, à SES, do Oficio COSEMS/SP nº 342/2021; 

• Elaboração de Proposta Técnica de cofinanciamento federal a Centro de Atendimento e 

Reabilitação pós Covid-19, enviada ao MS, através do Oficio COSEMS/SP nº 349/2021; 

• Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 352/2021, enviado ao CONASEMS, com solicitação de 

dilação do prazo de execução dos recursos extraordinários Covid-19 de 2020; 

• Elaboração de Oficio COSEMS/SP nº 351/2021, enviado ao CONASEMS, com solicitação de 

dilação do prazo de implementação das eAPS em 2021, tendo em vista as determinações da Lei 

Federal nº 173/2020; 

• Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 362/202, enviado ao CONASEMS, solicitando que o 

CONASEMS pactue com o MS a publicação de Edital, exclusivo nesse período de transição, que 

contemple o total de vagas desocupadas dos Municípios perfis 1, 2 e 3 do PMM; 

• Participação em Mesa de debate no CongrePICS 2021; 

• Atividades relacionadas à Comunicação: Em 2021, foi lançado o novo site do COSEMS/SP (com 

áreas interativas e acessibilidade, coluna Blog do Apoio, áreas técnicas, publicações, área Covid, 

integração com Instagram e Facebook); criada conta institucional no LinkedIn, Spotify e Deezer 

(para podcast); implementou-se o novo modelo de Jornal (com interatividade para minutos em 

áudio, links inteligentes, gifts, podcast, além de coprodução externa em 3 edições) e foram 

estabelecidas métricas de desempenho impulsionado para nossas mídias (base Jornal). Ademais, 

mantiveram-se as transmissões de web encontros pelo canal Youtube do COSEMS/SP, cobertura 

jornalística e de vídeo produção do Congresso anual, e envio de Releases para as grandes mídias. 

No que se refere às produções, em 2021, destacaram-se: Caderno COSEMS/SP Volume                      

6 – Análises e ações no enfrentamento da Covid-19 pelo SUS, Estado de São Paulo - 2020; Guia 

Jud-SUS - Guia para apoio aos Municípios na judicialização da saúde; Carta do 34º Congresso do 

COSEMS/SP; 5 revistas da 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios; 10 vídeos do 10º 

Prêmio David Capistrano e 3 vídeos de eventos do 34º Congresso do COSEMS/SP. Para tanto, em 

2021, o COSEMS/SP ampliou a contratação de serviços terceirizados especializados (operado com 

3 empresas) com conteúdo distribuído em 7 mídias e 1 Jornal eletrônico.  
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Valor Programado: R$ 450.000,00 

Despesa Inferida: R$ 165.134,57 - Custo da Assessoria de Comunicação e despesas com site. 

 

Objetivo VII: Favorecer a participação da comunidade na saúde, incentivando o acompanhamento 

dos usuários dos serviços locais de saúde. 

Ação: Participação da Diretoria e Assessoria nas reuniões ordinárias do CES e desenvolvimento de 

Oficinas formativas dos Conselhos Municipais e Estadual. 

Meta: Participação nas 12 Reuniões ordinárias do Pleno do CES. Realização de 17 Oficinas com 

Conselhos Municipais de Saúde. 

Produto:  

• Participação em 12 Reuniões ordinárias do Pleno/ampliadas do CES; 

• Participação em 11 Reuniões da Comissão de Políticas de Saúde do CES; 

• Participação em 18 Reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças do CES; 

• Participação em 10 Reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 

• Participação em 19 Reuniões da Comissão Interconselhos do CES; 
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• Participação em 07 Reuniões da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares do SUS 

(PICS) do CES; 

• Participação em 02 Reuniões da Comissão Saúde do Trabalhador do CES; 

• Elaboração de 1 atualização do Boletim COVID – Execução dos Recursos Estaduais; 

• Acompanhamento de Audiência Pública sobre 3° Quadrimestre de 2020; 

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

de 2020, 1º e 2º Quadrimestres 2021; 

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

do 3º Quadrimestre de 2020, 1º e 2º Quadrimestres 2021; 

• Elaboração de Notas para inserção no Relatório de análise do RAG 2020; 

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

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

• Participação em 02 Reuniões com Conselhos Municipais de Saúde de Bauru e Sertãozinho; 

• Participação em 09 Reuniões (7 online e 2 presenciais) da Comissão Organizadora da Conferência 

Estadual de Saúde Mental; 

• Participação em 02 Oficinas da Comissão de Saúde do Trabalhador do CES; 

• Participação em 05 atividades relacionadas ao Seminário de Saúde da Mulher do CNS; 

• Participação em 02 Reuniões com os Conselhos Municipais de Saúde de Ribeirão Pires e 

Sertãozinho; 

• Realização de webconferência em parceria com o CES, sob o título: O Programa Previne Brasil e 

seus reflexos – um desafio para os Conselhos Municipais de Saúde – participação da Assessoria e 

Diretoria do COSEMS/SP, do CNS e do CES. 

Valor Programado: R$10.000,00 

Despesa Inferida: R$ 0,00  

 

Objetivo VIII: Implementar de forma efetiva a descentralização das ações e serviços de saúde e sua 

regionalização, exigindo o respeito à autonomia municipal, em conformidade com a Constituição 

Federal e com as normas do SUS. 

Ação: Desenvolver as ações do COSEMS/SP com foco na ação de apoio à gestão municipal. Realizar 

reuniões da Diretoria, com o objetivo de discutir e formular estratégias técnico-políticas para 

responder às demandas dos Municípios e regiões de saúde a serem encaminhadas para as instâncias 

estaduais e federais do SUS. 

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

Produto:  

• Realização de 12 Reuniões ordinárias da Diretoria. 

Valor Programado: R$ 60.000,00 

Despesa Inferida: R$ 2.951,28 - gastos com a realização das reuniões, alimentação e diárias para a 

Diretoria. 
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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, nas reuniões mensais do CRR, e encaminhar para CIB, quando 

necessário. Articular e integrar CRR e Diretoria na definição dos temas prioritários a serem levados 

aos espaços de discussão e pactuação com a SES. 

Meta: Realizar 12 Reuniões ordinárias do CRR e Atividade de Educação Permanente. 

Produto:  

• Realização de 11 Reuniões ordinárias do CRR. 

Valor Programado: R$ 10.000,00 

Despesa Inferida: R$ 532,00 - Gastos gerais com a realização das reuniões - material de escritório 

e alimentação.  

 

Objetivo X: Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras Reuniões para intercâmbio de 

experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios. 

Ação: Conduzir o processo de planejamento e realização do Congresso anual do COSEMS/SP. 

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

Produto:  

• Realização do Congresso Anual do COSEMS/SP em 2021 na modalidade on line; 

• Reuniões da Comissão Organizadora do Congresso (2021 e 2022);  

• Realização de reuniões à distância da Comissão de Organizadora das Mostras de Experiências 

Exitosas dos Municípios (2021 / 2022);  

• Elaboração de Projeto referente ao 35 º Congresso do COSEMS/SP, enviado ao MS, através do 

Oficio COSEMS/SP nº 375/2021, com solicitação de recursos para sua realização. 

Valor Programado: R$ 1.400.000,00 

Despesa Inferida: R$ 810.773,26 - Gastos remanescentes com a realização do Congresso de 2021, 

gastos com o Congresso 2022 e devolução de recursos não utilizados referentes à Carta Acordo SCON 

2020-0053, assinada com a OPAS. 

 

Total Programado: R$5.710.000,00 

Total executado: R$ 4.664.364,77 

 

 

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

realizada dia 31/03/2022. 
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