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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO  

PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2.022 

 
 

 

Marco Normativo: 

 

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

Deliberação da Diretoria Executiva Nacional do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS) nº 006/2019, que aprova o Regulamento Interno da 

Apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS referente ao Recurso 

da Contribuição de Representação Institucional, com vigência a partir de 30 de outubro de 

2019. 

 

 

Base de Dados: 

A. Período: janeiro, fevereiro, março e abril de 2022; 

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

C. Ações e Metas: utilizou-se a Programação Anual de 2022 contabilizada segundo o registro 

de atividades institucional; 

D. Despesa inferida: Prestação de Contas do Primeiro Quadrimestre de 2022. 

 

 

O Primeiro Quadrimestre de 2022 do COSEMS/SP: destaques 

 

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

“Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, no primeiro quadrimestre de 2022, caracterizou-se por 

ações da Diretoria nas discussões relacionadas à Covid-19 e seus reflexos sobre a saúde da 

população; ações da Assessoria e dos Apoiadores para o apoio à Gestão Municipal no enfrentamento 

da pandemia do Coronavírus, e pela realização do 35º Congresso do COSEMS/SP e da 18ª Mostra 

de Experiências Exitosas dos Municípios, ambos na modalidade à distância, no período de 16 a 18 

de março de 2022.   

Os Municípios seguiram atendendo casos de Covid-19 de menor gravidade, realizando a 

vacinação contra o coronavírus e iniciando a retomada das atividades de rotina dos serviços de saúde.  

O COSEMS/SP, considerando a necessidade de manutenção das medidas de isolamento 

social impostas pela pandemia  e a facilidade de execução de atividades remotas, priorizou o trabalho 
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híbrido: parte à  distância, inclusive as reunões da Diretoria e do Conselho de Representantes 

Regionais (CRR), e algumas atividades presenciais. A Assessoria continuou intercalando trabalho 

remoto e presencial. O trabalho remoto passou a ser incorporado pela Assessoria nas atividades de 

apoio aos gestores municipais, com realização de reuniões online e webinar, e  elaboração de análises 

e orientações em resposta às demandas dos gestores.   

Além do apoio técnico, a conjuntura política, a gestão federal desastrosa e a deficiente gestão 

estadual da pandemia mobilizaram este Conselho a manifestar-se em diversos momentos contra as 

práticas negacionistas do Governo Federal e que contrariavam protocolos científicos, solicitando 

providências do Ministério da Saúde (MS)  e  do Governo Estadual e conclamando a sociedade pelo 

posicionamento firme na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e da vida.   

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

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

recrudescimento das vulnerabilidades socioeconômicas e necessidade de realizar o maior processo de 

vacinação executado pelos Municípios.  

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

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

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

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

de gestão dos Fundos Municipais de Saúde. 

Com o aumento significativo de casos de Covid-19, a Diretoria, em reunião ordinária no dia 

20 de janeiro, decidiu pela realização totalmente on line do 35º Congresso do COSEMS/SP e da                

18ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios, no período de 16 a 18 de março de 2022.  

Assim, nos meses de janeiro e fevereiro, a Assessoria e a Comissão Organizadora trabalharam 

intensamente na organização do evento na modalidade virtual, pelo segundo ano consecutivo.   

 O tema do Congresso foi “A importância do SUS no enfrentamento da pandemia e na pós 

pandemia”, que debateu o importante e relevante papel do SUS frente à pandemia do  Coronavírus.  

Apesar da crise sanitária e econômica provocada pela Covid-19 e da  pouca experiência na 

realização de eventos virtuais, o Congresso mostrou resultados exitosos, tanto na participação dos 

Municípios e equipes técnicas como em relação à qualidade das discussões, sempre próximas à 

conjuntura da gestão municipal. Ao todo participaram 1.415 congressistas de 189 Municípios com a 
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inscrição de 725 trabalhos na Mostra de Experiências Exitosas – inclusive com a participação de 

congressistas de outros Estados.   

Durante a Assembleia Geral Oridinária,  realizada no Congresso, ocorreu a aprovação da 

“Carta do 35º Congresso do COSEMS/SP de 2022”, que reúne os pontos estratégicos para a gestão 

do SUS paulista.  

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

da gestão e dos serviços de saúde. O Congresso produziu importantes aprendizados e propostas para 

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

A programação do Congresso contou com 02 Grandes Mesas, 16 Cursos, 09 Rodas Temáticas, 

10 Rodas Dialogando com a Mostra e 08 atividades no Espaço Gilson Carvalho. 

Outro ponto de destaque do Congresso foi o lançamento do Caderno nº 07 do COSEMS/SP 

“Análises e Ações no Enfrentamento da Covid-19, pelo SUS, no Estado de São Paulo – Ano 2021”. 

A publicação tem o sentido de socializar a análise e as ações do COSEMS/SP no enfrentamento da 

pandemia sob a ótica e experiência da gestão municipal. O prefácio foi escrito pelo médico sanitarista 

Gonzalo Vecina Neto, Professor Assistente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo (FSP/USP),  Professor da Fundação Getúlio Vargas  e principal responsável pela criação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

A pandemia de Covid-19 apresentou elevação do número de casos, no início de 2022, devido 

à entrada da Variante de Preocupação (VOC) Ômicron. A elevação de casos foi percebida 

particularmente pelos serviços de AB, pois a maioria era de quadro leve, e muitas pessoas procuravam 

as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para fazer testagem. Houve aumento de casos, gerando pressão 

adicional sobre os gestores municipais, em função da circulação concomitante dos vírus                       

SARS-CoV-2 e Influenza, em dezembro de 2021. 

Neste contexto, o COSEMS/SP se empenhou nas discussões com o Centro de Vigilância 

Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) a respeito da disponibilização de 

testes para diagnóstico, seja pelo RT-PCR ou pelo Teste Rápido de Antígeno (TR-AG). Foram 

enviados Ofícios à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do  MS e à SES  solicitando testes para 

os Municípios.  O COSEMS/SP também participou de discussões sobre critério de distribuição de 

TR-AG e foi ator importante nas discussões para elaboração de Deliberação da Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) sobre uso e interpretação do TR-AG. Em consequência a esse trabalho, 

foi publicada a Deliberação CIB nº 08/2022, de 02/02/2022, com Nota Técnica sobre a utilização, 
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aplicação, interpretação e notificação frente aos diferentes testes diagnósticos disponíveis para  

Covid-19.  

O retorno às aulas presenciais fez com que fosse necessário atualizar o documento técnico 

sobre ocorrência de surtos em instituições escolares. Houve muito empenho do COSEMS/SP sobre 

esse assunto, inclusive na articulação dos Municípios que compõem o Grupo Técnico (GT) VS para 

que pudessem colaborar com suas experiências e conhecimentos. Decorrente desse trabalho, foi 

publicada a Deliberação CIB nº 11/2022, de 17/02/2022 - Nota Técnica CIB – Surtos Institucionais 

de Covid-19: Orientações e recomendações. Ocorre que, com a liberação da obrigatoriedade do uso 

das máscaras no Estado de São Paulo, a Deliberação foi revogada de modo unilateral. O COSEMS/SP 

solicitou inúmeras vezes uma nova orientação, o que não ocorreu até o presente momento, estando as 

equipes municipais sem orientação atualizada de como proceder. 

O Projeto do COSEMS/SP de “Apoio à Rede Básica de Saúde para o cuidado a Pacientes com 

Sintomas Prolongados e Sequelas Motora e Respiratória decorrentes da Covid-19”, apresentado e não  

aprovado pelo MS, teve seu escopo reduzido e a Diretoria do COSEMS/SP decidiu financiar, com 

recursos próprios da entidade, a parceria com o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina (INCOR/HC/FM) da USP. Foram realizados 3 encontros com a equipe do 

INCOR para formalizar parceria para webaulas, webconferencias e teleconsultoria para profissionais 

das  três Regiões de Saúde que participarão do Projeto, que deverá ter inicio no segundo quadrimestre 

de 2022.   

As arboviroses mereceram atenção do COSEMS/SP em 2021 e neste primeiro quadrimestre, 

especialmente pelo aumento de casos e óbitos por dengue. O COSEMS/SP foi atuante na Sala de 

Situação, uma vez que percebeu lentidão por parte da SES em organizar e pautar as reuniões.        

Destaca-se a participação do COSEMS/SP na pactuação sobre a transferência de recursos financeiros 

estaduais para apoiar os Municípios nas ações de controle do vetor.  

A proposta apresentada, em 2021, pelo COSEMS/SP não foi aceita e uma nova proposta foi 

apresentada na reunião da CIB, em 2022. Nossa proposta de cofinanciamento pela SES previa 

repasses financeiros regulares quadrimestralmente para os 645 Municípios e um repasse diferenciado 

para Municípios em situação de risco, num total aproximado de 32 milhões/ano.  Com a negativa da 

SES em 2021, o COSEMS/SP trabalhou nos ajustes da proposta feita pela SES, no valor de 10 

milhões, em repasse único, segundo critérios baseados em incidência de casos e resultado de 

levantamento entomológico, para 291 Municípios.  
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O COSEMS/SP teve papel fundamental nos trabalhos sobre Regulamentação de Salas de 

Vacina públicas e privadas. Esta documentação, quando oficializada, terá impacto importante nos 

trabalhos de licenciamento e fiscalização em Salas de Vacina, especialmente de drogarias. A 

participação do COSEMS/SP e de representantes das VS dos Municípios contribuiu para identificar 

dificuldades e problemas, e o apontamento de alternativas das questões que envolvem licenciamento 

e fiscalização neste seguimento. 

O escorpionismo foi tema abordado durante este quadrimestre, devido a ocorrência de grande 

número de acidentes, envolvendo particularmente crianças menores de 10 anos, com 06 óbitos em 

2021 nessa faixa etária. Em função disto, a SES apresentou proposta com várias ações para compor 

o Plano Estadual de Enfrentamento ao Escorpionismo. Entre elas, propôs capacitações envolvendo 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) de modo centralizado e verticalizado, desconsiderando a gestão 

municipal. A participação do COSEMS/SP reverteu a estratégia, possibilitando que o gestor 

municipal e equipes municipais pudessem organizar o processo em seu território. 

A conjuntura de financiamento do primeiro quadrimestre de 2022, foi marcada por restrições, 

com lançamento na mídia de novos nomes para antigos programas do SUS, sem pactuação na 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), mas com grande número de responsabilidades para os 

Municípios, acompanhados de recursos insignificantes; novo programa de cofinanciamento estadual 

aos filantrópicos, não pactuado na CIB, e negativas da gestão estadual na criação/ampliação de linha 

de financiamento ao conjunto de Municípios. O ponto positivo de destaque foi o aumento do valor 

das diárias de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e homologação federal dos leitos criados por conta 

da pandemia (legado).  

A reunião da CIT de fevereiro foi  marcada por uma preocupação dos Municípios, enviada ao 

MS por Oficio do CONASEMS, baseada na mudança da forma das transferência federais. A partir de 

2022, o MS passou a transferir os recursos de todas as linhas de transferência após o término do mês 

de competência. Esta alteração fará com que, no exercício de 2022, o conjunto dos entes subnacionais 

receba apenas 11 transferências do cofinanciamento federal, impactando a sustentabilidade das redes 

de saúde do SUS. O problema, até o fim do quadrimestre, não foi resolvido. 

No período, os Municípios enfrentaram dificuldades para o registro da execução orçamentária 

do sexto bimestre de 2021, no Sistema de Orçamentos Públicos de Saúde (SIOPS), visto que, em todo 

o exercício de 2021, houve morosidade na disponibilização dos arquivos de preenchimento de todos 

os bimestres. O arquivo de preenchimento do primeiro bimestre de 2021 foi disponibilizado apenas 
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em setembro de 2021, prejudicando o cumprimento das obrigações legais dos gestores municipais. 

Assim, com o atraso na disponibilização dos arquivos bimestrais, os Municípios acumularam 

demandas e houve sobrecarga ainda maior no período de fechamento da execução orçamentária, sem 

contar a ausência dos dados do SIOPS no processo de consolidação dos Relatórios Detalhados dos 

Quadrimestres Anteriores (RDQA) dos diferentes quadrimestres. O COSEMS/SP se manifestou, por 

Oficio, solicitando ao CONASEMS e ao MS que ampliassem o prazo para envio das informações 

porque o arquivo de preenchimento havia sido disponibilizado com menos de 1 mês restando para o 

prazo se encerrar. O prazo foi prorrogado, através da Portaria nº 435/2022, até 01/04/2022, 

suspendendo o efeito da não homologação que é a suspensão do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM). Este atraso na disponibilização dos arquivos de preenchimento infelizmente 

perdurou para os arquivos da competência de 2022. Até o encerramento do primeiro quadrimestre, 

ainda não havia sido disponibilizado sequer o arquivo de preenchimento do primeiro bimestre de 

2022. 

Em fevereiro, através da Portaria nº 331/2022, foram credenciados, no Estado, 5 Centros 

Comunitários de Referência e 185 Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 para 

recebimento, em parcela única, dos recursos das competências de novembro e dezembro de 2021 

(para os estabelecimentos com os requisitos mínimos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde - CNES), com repasse de recurso muito esperado pelos gestores, mas pequeno perto das 

necessidades. Isto porque, no Estado de São Paulo, houve credenciamento de 317 Centros que 

receberam recursos em alguma das competências, desde agosto de 2020 (quando o serviço foi criado 

para cofinanciamento federal), com prorrogações que ocorreram com morosidade, não regulares e 

que não cobriram o período de janeiro a março de 2021 – um dos momentos mais críticos da 

pandemia.    

Assim, como em todos os exercícios, foi publicada Portaria para definir a aplicação de 

Emendas Parlamentares, no exercício de 2022 (Portaria nº 684/2022). A Portaria ampliou 

significativamente o escopo de finalidades que as Emendas Parlamentares poderiam ser direcionadas 

no exercício e concretizou a tendência já observada nos exercícios anteriores. Para este exercício, são 

13 finalidades para as quais as Emendas Parlamentares poderão ser direcionadas, ao passo que em 

2021 eram 9, e em 2020 e 2019 foram 4 finalidades. Não são somente as finalidades que foram 

ampliadas, mas tambem o volume total de recursos. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Aplicada 
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(IPEA), em 2020, foram destinados ao SUS, por Emendas, aproximadamente 12 bilhões de reais 

(incluindo recursos extraordinários da pandemia).  

No período, foram publicadas Portarias do MS, algumas com nomes novos para programas já 

existentes, outras com recursos ínfimos frente aos objetivos a que se destinam, e muitas delas sem 

pactuação na CIT. O fato é que este conjunto de Portarias passou a estabelecer aumento de exigências 

sobre os Municípios, sem o adequado cofinanciamento federal. São exemplos dessas Portarias:  

Portaria nº 411/2022 - Política Nacional de Alimentação e Nutrição – R$ 23.521.000,00; Portaria                

nº 937/2022 – Cuida Mais Brasil - R$ 169 milhões; Portaria nº 232/2022 - DST/AIDS e hepatites - 

aumento ínfimo de 5 milhões sobre os recursos que já vinham sendo recebidos pelos Municípios 

paulistas;  Portaria nº 990/2022 – cofinanciamento para exames relacionado ao pré natal -                             

R$ 11.624.160,96; entre outras. 

No final de abril, foi publicada a Portaria nº 913/2022,  que declara o fim da Emergência 

Sanitária de Importância Internacional (ESPIN), o que gerou enorme movimentação entre os gestores, 

relacionada às dúvidas sobre os efeitos dessa Portaria sobre o processo de transferência, registro e 

execução de recursos. O COSEMS/SP, através de parceira com o Instituto de Direito Sanitário 

Aplicado (IDISA), disponibilizou a Nota Técnica nº 33/2022 sobre o tema e publicizou os 

esclarecimentos necessários, em que se destaca o fim da possibilidade das excepcionalidades nas 

licitações.  

Em resposta ao pleito dos Municípios e dos Estados, foi publicada a Portaria nº 220/2022, que 

habilitou 6.450 leitos de UTI Adulto e Pediátrico no país como um todo, sendo 1.425 para a Unidade 

Federativa (UF) SP – chamado como a “homologação do legado da pandemia”.  Vale destacar que 

os Municípios receberam os valores das diárias diferenciadas pelos Leitos Covid-19 até a 

competência de março de 2022 (Portaria  nº 4.236/2022). Os Municípios e Estados, a partir da 

publicação, deveriam inserir, no prazo de 6 competências, a documentação no Sistema de Apoio à 

Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS). O efeito financeiro da Portaria se iniciou na terceira 

parcela de 2022. Importante, também, foi a atualização dos valores das diárias de UTI, implementada 

pela Portaria nº 160/2022. 

Em relação às alterações impostas para o cofinanciamento federal da  Atenção Especializada, 

especificamente os procedimentos de Cardiologia, foi prorrogado o efeito da Portaria nº 3.693/2021, 

que alterou os valores dos procedimentos da Tabela SUS relacionados, impetrando uma perda 

possível para o Estado de São Paulo superior a 62 milhões de reais para a quarta parcela de 2022. No 
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entanto, permaneceu sem pactuação na CIT os parâmetros do “novo” Programa do MS chamado 

“QualisSUS Cardio”, que vem sendo discutido a partir da intenção de substituir um cofinanciamento 

regular e fixo (Teto Média e Alta Complexidade - MAC) para uma lógica de desempenho, a partir do 

cálculo de indicadores. 

No que se refere ao Programa Previne Brasil, no primeiro quadrimestre de 2022 manteve-se 

o processo de extinção das medidas de transição/atenuantes, iniciado a partir da competência de 

setembro de 2021 - momento em que, pela primeira vez no Programa, foi alterado o parâmetro de 

cálculo do Componente de Capitação Ponderada (que reúne mais da metade dos recursos do 

Programa) passando a ser calculado de acordo com os cadastros efetivamente válidos (e não mais 

pela Capitação Ponderada).  

Desta maneira, tal como foi anunciado, pelo MS, na reunião da CIT de novembro de 2021, a 

alteração dos parâmetros de transferência do Componente de Pagamento por Desempenho do 

Programa Previne Brasil teve início a partir de janeiro de 2022.  

O anúncio marcou a chamada "virada de chave" dos parâmetros de transferência do 

componente e movimentou a discussão entre gestores e equipes. Estas mudanças foram 

regulamentadas apenas em janeiro de 2022, com a publicação da Portaria nº 102/2022 e o conjunto 

de Notas Técnicas correlatas. A partir do disposto, foram mantidos os valores definidos por equipe 

(Portaria nº 2.713/2020) e os 7 indicadores em que o Programa se apoiou desde sua implementação, 

havendo retificação apenas de nomenclaturas, conceitos (parâmetro e meta) e ficha de qualificação.  

No entanto, a alteração mais significativa se dá no parâmetro de transferência: a referida 

Portaria estabelece extinção gradual, por quadrimestre, das medidas atenuantes/transição que 

vigoraram no Componente de Pagamento por Desempenho desde a implementação do Programa e 

que garantiam ao conjunto de Municípios brasileiros as transferências no valor teto do Componente 

(até a competência de dezembro de 2021 todos os Municípios recebiam os recursos do Componente 

como se obtivessem o resultado máximo para cada um dos indicadores).  

Tendo em vista a alteração publicada, já nos primeiros meses do exercício de 2022, as 

transferências do Componente de Desempenho para os Municípios paulistas caíram quase 7% em 

relação às transferências da competência de dezembro de 2021. Esta tendência de queda das 

transferências do componente é ainda mais preocupante para os próximos quadrimestres, uma vez 

que são piores os resultados obtidos nos indicadores programados para alteração nos próximos 

quadrimestres.   
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No entanto, apesar da Portaria  nº 2.254/2021 definir a permanência do fator de correção nos 

parâmetros de financiamento do Programa em 2022, como linha de transferência que objetiva dirimir 

eventuais “prejuízos” em relação à 2019, não houve publicação de Portaria do MS, ainda dentro do 

primeiro quadrimestre de 2022, com a relação e valores dos respectivos Municípios que fariam jus. 

Deste modo, apesar da previsão normativa, nenhum Município do país, recebeu neste quadrimetre os 

recursos através da linha de transferência intitulada “Fator de Correção”. 

O MS publicou, no período, a Nota Técnica nº 19/2021-SAPS/GAB que orientou quanto às 

disposições da Lei Federal nº 14.231/2021, que trata da inclusão dos profissionais fisioterapeuta e 

terapeuta ocupacional na Estratégia de Saúde da Família. O fato é que a atuação multiprofissional 

sempre esteve presente na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), e que a partir da 

implementação do Programa Previne Brasil no exercício de 2020, de acordo com o que regulamenta 

a Portaria  nº 2.979/2019 e Portarias correlacionadas, não há incentivo financeiro adicional específico 

relacionado à novas implantações dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e/ou arranjos 

multiprofissionais complementares às Equipes de Saúde da Família (eSF). Ou seja, os recursos de 

transferência federal no âmbito da PNAB, desde 2020, se delimitam aos componentes de Capitação 

Ponderada (cadastros válidos delimitados pela quantidade de eSF e Equipes de Atenção Primária - 

eAP homologadas pelo MS), Componente de Pagamento por Desempenho (pagamento de acordo 

com atingimento de metas dos 7 indicadores de processo computados pela produção de todos os 

profissionais vinculados à eSF e eAP válidas) e Incentivo à Ações Estratégicas (onde não estão 

previstos os incentivos adicionais aos NASF). Portanto, a inclusão, a partir de 2020, de arranjos de 

atuação multiprofissional fica a cargo da ampliação das despesas com recursos próprios municipais. 

Por fim, é importante destacar que não houve, no período, publicação de Portaria do MS com 

homologação robusta de equipes e ACS. Pelo contrário, houve publicações de um significativo 

conjunto de Portarias, estabelecendo corte de recursos. Deste modo, ao final do primeiro quadrimestre 

de 2022, a UF de SP aguardava credenciamento de 351 eSF, 267 eAP, 187 Equipe de Saúde Bucal 

(eSB), 16 Equipes de Consultório na Rua (eCR) e 3.969 ACS – o que amplia, ainda mais, a quantidade 

de serviços de saúde financiados apenas com recurso municipal.  

Em 2022, foi oferecido aos trabalhadores das UBS e de outros serviços o Curso sobre Saúde 

de Adolescentes e Jovens, na modalidade online, com carga horária de 40 horas, que teve ampla 

participação, sendo que cerca de 850 trabalhadores fizeram e concluíram o Curso. Agora, coloca-se 
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o desafio de implantar a Linha de Cuidados de Adolescentes e Jovens na Rede Assistencial do SUS, 

particularmente na AB. 

No que se refere à substituição do Programa Mais Médicos (PMM) pelo Programa Médicos 

pelo Brasil (PMpB), os Municípios paulistas perdem 56% das vagas em relação ao total de vagas 

previstas no PMM. A situação é ainda mais crítica pois existe um descompasso entre o processo de 

desocupação de vagas do PMM e a ocupação das vagas pelo PMpB que vem prejudicando, ainda 

mais, os Municípios, causando maiores impactos de desassistência e desfinanciamento. 

Há que se considerar, ainda, a criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção 

Primária à Saúde (ADAPS) para implantação do PMpB, que deverá ter desdobramentos nas próximas 

contratações de médicos. Nesse período, foram realizadas reuniões da equipe da ADAPS com as 

Comissões das Coordenações Estaduais do Programa Mais Médicos (CCE-PMM), para discussão dos 

problemas enfrentados pelos Municípios com o fim do PMM e solicitar, ao MS, agendas para ter 

informações sobre o novo PMpB, culminando numa reunião nacional com todas as CCE-PMM, com 

a presença da coordenação e de representação da equipe do PMpB/MS.     

            Ainda neste quadrimestre, a equipe técnica da ADAPS reuniu-se com a Diretoria e Assessoria 

do COSEMS/SP, com a participação da CCE/SP, para apresentação e discussão do PMpB e as 

especificidades para  o Estado de São Paulo.  

Neste período, a CCE/SP elaborou material do PMpB destinado aos Municípios e houve 

acompanhamento/apoio aos Municípios elegíveis para vagas do PMpB em relação ao processo de 

credenciamento, programação das vagas e apresentação dos médicos nos Municípios. 

No que se refere ao cofinanciamento estadual, o período foi marcado pela criação de um novo 

Programa de cofinanciamento aos estabelecimentos de saúde filantrópicos e Santas Casas. O 

Programa Mais Santas Casas foi implementado pela Resolução da SES nº 01/2022. Porém, o 

Programa não foi pactuado em reunião da CIB e gerou grande número de dúvidas por parte dos 

Municípios.  

No que se refere à AB intramuros, tendo em vista as novas disposições impostas pelo 

Programa Previne Brasil desde 2020 (em especial o fim do Piso de Atenção Básica Fixo – PAB-fixo) 

e a Portaria nº 2.298/2021, que dispõe sobre normas para a operacionalização da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) e cria 

42 modalidades de equipes diferentes, a CIB publicou a Deliberação nº 24/2022 que orienta os 

Municípios a estadualizar os CNES dos estabelecimentos prisionais e garante a manutenção do 
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financiamento estadual, mesmo que complementar, no caso de habilitação de equipes de saúde 

municipais para cofinanciamento federal.  

Em relação ao Programa Estadual do Qualis Mais para o exercício de 2022, manteve-se a 

inclusão e exclusão de Municípios, dentro dos critérios ja estabelecidos. O COSEMS/SP solicitou, 

em reunião da CIB, que, tendo em vista o congelamento dos recursos do Programa que já dura mais 

de 6 anos, a SES incorporasse os 14 Municípios que, segundo a aplicação dos parâmetros, fariam jus 

aos recebimentos, sem retirar os 11 que, segundo a aplicação dos mesmos parâmetros, deveriam sair. 

No entanto, a Gestão Estadual se negou a assumir o impacto anual dos irrisórios 677 mil reais e 

decidiu por retirar os 11 Municípios do Programa. No entanto, a Deliberação CIB nº 27/2022 e a 

Resolução SS nº 39/2022 foram publicadas, com erro na relação de Municípios (mantendo os 

Municípios da competência do ano de 2021), o que gerou transferências em volumes não corretos. 

O PAB Estadual, apesar da demanda do COSEMS/SP para atualização dos valores do 

parâmetro per capita (para 6 reais), foi publicado pela Deliberação CIB nº 13/2022 e Resolução                   

SS nº 20/2022 no mesmo parâmetro de 4 reais por habitante ao ano. Cabe destacar que, até o fim do 

primeiro quadrimestre, não houve publicação da Resolução que normatiza as transferências do 

Programa Sorria São Paulo para o exercício de 2022. 

Na esfera da Judicialização na Saúde, destacaram-se as ações relacionadas ao processo de 

judicialização da saúde que foram pautadas para dar suporte técnico e estrutural aos Municípios 

como: articulação junto à SES para disponibilizar o sistema S-Codes, que permite a gestão e o 

monitoramento das ações judiciais; desenvolvimento do convênio entre Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (TJSP), MS, SES e COSEMS/SP, por meio da criação da “Plataforma Virtual”, para 

canalizar os pedidos de medicamentos via Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Saúde 

(CEJUSC-Saúde), a fim de diminuir o número de  ações judiciais; 

No que tange à  Assistência Farmacêutica (AF),  destacaram-se as seguintes pautas: problemas 

de irregularidades no fornecimento de medicamentos pelo mercado farmacêutico para aquisição tanto 

federal como estadual, de itens de uso hospitalar e ambulatorial, que geraram ações junto aos entes 

federal e estadual e divulgação de dados para imprensa; irregularidades no abastecimento de 

medicamentos do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) de 

responsabilidade federal e estadual, oncológicos de responsabilidade federal, e do Programa Dose 

Certa de responsabilidade estadual que demandaram ações do COSEMS/SP, tanto de articulação 

junto ao MS e à SES, quanto por meio da imprensa. A desestruturação operacional e de pessoal das 
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Farmácias do CEAF, de responsabilidade estadual, foi tema de inúmeras discussões junto às Regiões 

de Saúde, o que está longe de ser resolvida, havendo apenas algumas ações pontuais e paliativas por 

parte da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) da SES; a SES acenou com um projeto 

de entrega de medicamentos em domicílio para o CEAF, que não foi discutido de forma bipartite,  

com discordância do COSEMS/SP, principalmente na alocação dos recursos financeiros e na forma 

de acompanhamento dos usuários. 

Na esfera da MAC, destacou-se a atuação do COSEMS/SP no monitoramento das propostas 

de habilitação dos leitos UTI II no SAIPS. Isto porque, como dito, com a   Portaria nº 4.226, de 31 de 

dezembro de 2021, que dispôs sobre a desmobilização de leitos de UTI Adulto e Pediátrico Covid-19 

para o atendimento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)/Covid-19, foram 

incorporados 6.500 novos leitos de UTI II, como “legado” da pandemia, dos quais coube ao Estado 

de São Paulo o quantitativo de 1.425 leitos de UTI. Em levantamento realizado, junto aos 

Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e Municípios, foi identificada a necessidade de 1.646 leitos 

de UTI no Estado. Dessa forma, foi criado um grupo de trabalho para elaborar critérios para definição 

dos 1.425 leitos, a serem aprovados em reunião da CIB e enviados ao MS para habitação, que resultou 

na Deliberação CIB nº 4 de 20/01/2022. 

A Portaria nº 220/2022, aprovou, com pendência, a habilitação desses leitos, a partir da 

competência março de 2022, e deu um prazo de 06 meses, a contar da publicação da Portaria, para a 

inserção de proposta de habilitação dos respectivos leitos, no SAIPS, devendo atender ao dispositivo 

da Portaria de Consolidação  nº 3, de 28/09/2017 - Do cuidado ao Paciente Crítico ou Grave. 

O COSEMS/SP vem realizando o monitoramento da situação das propostas de habilitação 

desses leitos no SAIPS e orientando os Municípios sobre suas dúvidas e pendências. Conforme 

levantamento realizado no final de abril de 2022, dos 886 leitos de hospitais de gestão municipal, 

foram encontrados 256 leitos com proposta aprovada, 356 leitos em diligência, 24 leitos com proposta 

rejeitada, cujos gestores foram orientados e irão reinserir as propostas no sistema. Foram identificadas 

109 propostas incompletas e 141 leitos cujos gestores não inseriram propostas no sistema. Esses 

gestores tem sido alertados e orientados quanto aos encaminhamentos necessários. 

Quanto à Estratégia Apoiadores, destacou-se, no período, a realização de Oficinas de 

Avaliação e Planejamento das Ações da Estratégia do COSEMS/SP para 2022 e avaliação/elaboração 

de novos Relatórios Analíticos do Apoio - individuais e regionais. 

  Dando continuidade à parceria com a Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
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Beneficência (BP), no Projeto Rede Colaborativa – Projeto Apoiadores e no cumprimento das Metas 

previstas no Termo de Cooperação, a Coordenação e a Facilitadora do Apoio participaram de várias 

agendas ordinárias organizadas pela BP, com destaque para a Jornada Apoio na Atenção Básica e a 

webconferência para alinhamento das entregas previstas pela BP e os fluxos para entrega dos 

Produtos em 2022. 

  Ainda em relação às atividades previstas pela BP, destaca-se a participação da Coordenação, 

da Faciliatadora, dos Apoiadores e da Assessoria Técnica do COSEMS/SP  na Oficina “Planejar 

Importa” e na  Jornada Temática para problematização da Estratégia do Projeto Rede Colaborativa – 

Projeto Apoiadores, organizadas pela BP. 

  Foram entregues os Produtos definidos no Termo de Cooperação entre a referida Instituição 

e o COSEMS/SP,  correspondentes aos meses janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, conforme 

descrito abaixo: 

a.  Revisão do Plano de Trabalho dos COSEMS com Plano de Ação 2022 (janeiro); 

b.  Participação dos COSEMS com equipe da Rede Colaborativa nas Jornadas Temáticas 

para a problematização da estratégia (fevereiro); 

c. Entrega e Validação do primeiro Relatório de Instrumentos de Gestão quadrimensais-

quanti (março); 

d. Participação dos COSEMS com equipe da Rede Colaborativa nas Jornadas Temáticas 

para a problematização da estratégia (abril).  

 

Ainda neste quadrimestre, no mês de abril, iniciando pelo COSEMS/SP, os representantes da 

Coordenação e Equipe Técnica do Projeto Formação Rede Colaborativa - MS/CONASEMS/Hospital 

Alemão Osvaldo Cruz (HAOC)/BP, retomaram a realização, de forma presencial, das “Visitas de 

Acompanhamento da Estratégia Apoiadores”. Foram 03 dias de Oficina, contando com a presença da 

Coordenação em todos os Encontros e com a Diretoria, a Assessoria Técnica e os Apoiadores do 

COSEMS/SP em pautas especificas, conforme programação prévia. 

Em função da parceria mantida com o HAOC, outras atividades previstas na Rede foram 

realizadas, como a elaboração e o envio mensal de relatórios analíticos e de atividades pela 

Coordenação do Apoio e pelos Apoiadores, além do preenchimento mensal da Matriz de Indicadores 

de Avaliação do Apoio. 
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Além disso, houve o cumprimento das atividades do Curso de Especialização “Processos e 

Ferramentas gerenciais para Integração e Sinergia dos Projetos SUS no território” - Fundação HAOC 

– Rede Colaborativa pela Coordenação e pela Facilitadora do Apoio.  

Considerando a aprovação de reajuste de honorários e dos novos valores de diárias para 

Apoiadores, os Contratos dos Apoiadores foram adequados e atualizados, com o apoio da Consultoria 

Jurídica do COSEMS/SP – CONFIATTA. 

Neste primeiro quadrimestre de 2022, o COSEMS/SP esteve envolvido, desde o início, nas 

atividades e debates da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e da 3ª Conferência Estadual de 

Saúde Mental. Até 30 de abril, aconteceram as etapas municipais e, apesar das dificuldades 

apresentadas no período, a maioria das cidades paulistas se envolveu na realização das atividades. A 

Assessoria do COSEMS/SP participou da elaboração dos textos orientativos e materiais aos 

Conselhos Municipais de Saúde, e colaborou no planejamento das etapas macro regionais, que 

acontecem de forma online para todas as Regiões de Saúde de forma a subsidiarem a atualização dos 

planos de trabalho. 

A publicação, pelo MS, do Instrutivo Técnico da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no 

SUS, sem qualquer debate ou pactuação, também exigiu esforços da equipe do COSEMS/SP e do 

Grupo Condutor (GC) Estadual. O referido instrutivo apresenta orientações que necessitam de novas 

pactuações ou de publicação de novas Portarias. Destacamos a mudança de perfil dos Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), a exigência de Planos de Trabalho aprovados para habilitação de 

novos serviços, mudanças na matriz diagnóstica e a recomendação da descontinuidade de 

transferência do valor da Autorização de Internação Hospitalar (AIH). 

Na tentativa de reforçar a necessidade de diálogo para implantação das redes, a CIB enviou  2 

Ofícios ao MS: Participação na elaboração do Ofício CIB nº 25/2022 solicitando esclarecimentos 

sobre a necessidade de inserção e elaboração dos Planos Regionais da RAPS no SAIPS e sobre o 

prazo sugerido; Participação na elaboração do Ofício CIB nº 32/2022, enviado ao MS, com cópia 

para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e para o CONASEMS, sobre a 

necessidade de discussão e pactuação das mudanças sugeridas para a RAPS. 

Em nossa atuação na Comissão de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde (CES) 

apresentamos detalhadamente as mudanças propostas nas 85 páginas do documento do MS e 

colaboramos na elaboração do Oficio enviado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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Ainda no que compete à participação do COSEMS/SP no CES, destacou-se a elaboração e 

publicação de Recomendação relacionada à análise da execução Orçamentária do último 

quadrimestre de 2021 e as discussões que culminaram na elaboração de relatório analítico da 

Comissão de Orçamento e Finanças (COFIN) como contribuição na análise da Programação Anual 

de Saúde (PAS) de 2022 e respectiva proposta orçamentária, aprovada com ressalvas. 

  A Comunicação do COSEMS/SP, hoje conta com 3 empresas parceiras para suas atividades 

cotidianas em 8 mídias, sob coordenação de conteúdo feita pelo COSEMS/SP. No período, é 

importante destacar que o site institucional da entidade atingiu uma média mensal de 10.190 usuários 

e 12.730 acessos, com 82 notícias no período. Foram produzidos 2 Jornais e 1 Caderno: Edição 210 

– Congresso COSEMS/SP 2022 (fevereiro de 2022) com 2.169 acessos; Edição 211 – Previne Brasil 

(abril de 2022) com 384 acessos; e o Caderno nº 7 – Análises e Ações no enfrentamento da Covid-

19, pelo SUS, no Estado de São Paulo - Ano 2021 (março de 2022) com 107 acessos.  

Durante esse período, foram impulsionados os conteúdos de divulgação do Congresso 

COSEMS/SP de 2022 e dos Jornais produzidos, com alcance de mais de 1,15 milhões de pessoas. O 

COSEMS/SP participou de 30 matérias nas grandes mídias, neste quadrimestre.  

Para cobertura do 35º Congresso, as atividades foram distribuídas em 5 empresas parceiras, 

produzidos 177 conteúdos específicos, distribuídos em 16 atividades.  

O COSEMS/SP continuou, nesse primeiro quadrimestre, desenvolvendo várias iniciativas de 

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

levantamento e divulgação de dados, produção de vídeos e realização de “lives” e Notas Técnicas. 

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

IDISA, CONFIATTA, entre outros. 

Enfim, conclui-se que o COSEMS/SP atuou nos espaços de pactuação, particularmente na 

CIB, defendendo os interesses dos gestores municipais, bem como no apoio aos gestores, nas 

discussões técnicas que balizaram a condução das políticas implementadas de controle da epidemia 

junto à SES, solicitando permanentemente informações e providências para as demandas das 

Comissões Intergestores Regionais (CIR), mantendo-se na missão estratégica de defesa do SUS e 

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

crítico, ameaçando a estabilidade do conjunto das políticas sociais, e por este motivo, este Conselho 

considera fundamental manter os Municípios participando da luta democrática pela garantia da 

universalidade do SUS, e contra as inequidades. 
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OBJETIVOS, AÇÕES E METAS 

 

➢ Objetivo I - Congregar os dirigentes dos Sistemas Municipais de Saúde e representar os 

Municípios nas instâncias do SUS 

 

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

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

Administrativo) visando apoiar a atuação dos gestores municipais nas instâncias de pactuação 

do SUS. 

 

• Meta Anual: Realizar 3 reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, elaborar as Prestações de 

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

 

• Produto: 

o Realização de 1 reunião do Conselho Fiscal; 

o Elaboração de 1 Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral (terceiro 

quadrimestre de 2021); 

o Elaboração de 1 Relatório Anual referente ao exercício de 2021. 

 

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

administrativa-financeira, pagamentos ao IDISA, serviços de Assessoria Jurídica, despesas 

fixas da sede, além de gastos com manutenção predial.  

 

• Despesa Inferida: R$ 682.744,23 

 

 

➢ Objetivo II - Representar os gestores municipais de saúde na CIB e demais instâncias 

estadual e nacional da Saúde Pública 

 

• Ação: Pautar nas reuniões mensais da Diretoria, do CRR e da Câmera Técnica (CT) da CIB 

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

Conselho Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) e Diretoria do CONASEMS 

para discutir temas da CIT. 

 

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

CONASEMS e CIT (eventual). 

 

• Produto: 

o Participação em 3 reuniões ordinárias da CT; 

o Participação em 3 reuniões ordinárias da CIB. 

o Participação do Presidente do COSEMS/SP nas reuniões de Diretoria do 

CONASEMS; 

o Participação do Presidente do COSEMS/SP nas reuniões da CIT; 

o Participação das Vice-Presidentes do COSEMS/SP nas reuniões do CONARES;  
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• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens, diárias para participação em reuniões do 

CONARES e da Diretoria do CONASEMS.  

 

• Despesa Inferida: Não houve despesa relacionada no período. 

 

 

➢ Objetivo III - Apoiar o fortalecimento das CIR 

 

• Ação: Manter o quadro de Apoiadores do COSEMS/SP atuando no apoio técnico e político 

aos gestores dos Municípios de cada uma das Regiões de Saúde do Estado de São Paulo; 

discutir os temas prioritários das CIR nas reuniões de Diretoria, CRR e CIB, se necessário. 

 

• Meta Anual: Participação dos Apoiadores nas 12 reuniões ordinárias das CIR, nas 12 reuniões 

ordinárias mensais  do COSEMS/SP, no Congresso Anual do COSEMS/SP e nas diferentes 

agendas dos territórios. 

 

• Produto: 

o 3 reuniões com o  GC da Estratégia  Apoiadores; 

o 8 reuniões para escrita do Caderno nº 08 – COSEMS/SP - 15 anos da Estratégia 

Apoiadores do COSEMS/SP; 

o 5 reuniões com Diretores, Representantes Regionais, equipes técnicas e Apoiadores 

das Regiões de Saúde das Macrorregiões – Articulações Regionais: Taubaté, São José 

do Rio Preto, Bauru, São Paulo e Marília; 

o 4 Oficinas/Webconferências da Coordenação do Apoio e Apoiadores do 

COSEMS/SP; 

o 4 Oficinas “Planejamento das ações dos Apoiadores para o ano de 2022”  

o 4 reuniões da Coordenação com Apoiador – alinhar e avaliar a atuação no território, 

tendo como subsídio os relatórios analíticos; 

o 8 reuniões da Coordenação do Apoio com a Facilitadora da Estratégia de Apoiadores 

– Rede Colaborativa para planejamento das ações semanais e planejamento das ações 

junto aos Apoiadores; 

o 4 revisões e pagamento dos Apoiadores e providências administrativas/financeiras 

em relação aos Contratos dos Apoiadores; 

o 4 elaborações de texto para publicação no Blog do Apoio – Jornal e Site do 

COSEMS/SP; 

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

reuniões à distância: reuniões com Secretários Municipais de Saúde para 

participação/alinhamento das posições na CIR; reuniões mensais das CIR; 

Participação em GT bipartite regionais - Regulação, AB, RAPS, GC da Rede 

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

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

Permanente (EP) e Capacitações (com destaque às participações nas Conferências 

Municipais de Saúde). 
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• Custos apropriados: Honorários e diárias. 

 

• Despesa Inferida: R$ 593.444,76 

 

 

➢ Objetivo IV - Manter intercâmbio com os COSEMS de outros Estados e Associações 

congêneres 

 

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

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

de São Paulo e discutindo pautas do SUS Nacional. 

 

• Meta Anual: Participação no Congresso Anual do CONASEMS: Diretoria, Assessoria e 

Apoiadores. 

 

• Produto: 

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

total de 6 reuniões à distância; 

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

consolidação da matriz de indicadores - São Paulo para envio à Rede Nacional 

Colaborativa – HAOC. 

 

• Custos apropriados: Gasto com estande institucional do COSEMS/SP no Congresso do 

CONASEMS e  com hospedagem e passagem aérea para participantes no Congresso do 

CONASEMS. 

 

• Despesa Inferida: R$ 32.049,80 

 

 

➢ Objetivo V - Ajudar os Municípios a se estruturarem técnica e administrativamente, 

visando cumprir a sua competência prevista na Constituição Federal e na Legislação 

específica do SUS 

 

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

Municípios e das Regiões de Saúde, pautando estratégias técnico-políticas loco-regionais do 

Estado de São Paulo. 

 

• Meta Anual: Participação (Assessoria e Diretoria) nas 12 reuniões ordinárias dos GT 

bipartite: Redes/PPI; Vigilância e Saúde do Trabalhador; AF; AB (bucal, população negra e 

indígena); EP e Gestão do Trabalho; Regulação; PNAISP; GC da Rede Cegonha; RUE; Rede 

de Cuidado à Pessoa com Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas e Judicialização. 

 

• Produto: 

o Participação em 54 reuniões ordinárias dos GT bipartite (quase todas na modalidade 

à distância): Redes/PPI; Vigilância e Saúde do Trabalhador; AF; AB (bucal, 
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população negra e indígena); EP e Gestão do Trabalho; PNAISP; GC da Rede 

Cegonha; RUE/Regulação; Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência; RAPS; 

Atenção às Doenças Crônicas e Judicialização; 

o Participação em 4 reuniões do Comitê de Saúde do TJSP; 

o Participação em 2 reuniões do GT região sudeste HAOC/ CONASEMS/COSEMS 

Proadi-SUS – referente ao Projeto de capacitação de farmacêuticos e nível médio 

para qualificação dos serviços farmacêuticos na AB; 

o Participação em 2 reuniões do GT Controle Raiva Animal; 

o Participação em 6 reuniões GT Regulamentação Sala de Vacinas;  

o Participação em 1 reunião do Grupo de Trabalho do MS sobre "Insulinoterapia no 

SUS" - grupo instituído pela Portaria nº 267/2021; 

o Participação em 3 reuniões à distância do Grupo de Trabalho de AF do CONASEMS; 

o Participação em 2 reuniões do PMM sobre CCE - relação ensino-serviço;  

o Participação em 3 reuniões do PMM sobre Comissão Nacional do PMM  – relação 

ensino-serviço;  

o Participação em 1 reunião do subgrupo do Grupo de Trabalho de AB do 

CONASEMS (Monitoramento do Programa Previne Brasil); 

o Participação em 2 reuniões da Comissão Permanente de Assessoramento em 

Imunizações; 

o Participação em 3 reuniões do Grupo de Trabalho Vigilância do CONASEMS; 

o Participação em 4 reuniões da Sala de Situação Estadual de Arboviroses; 

o Participação em 2 reuniões à distância do Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral 

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

o Participação em 4 reuniões, à distância, do Grupo de Trabalho Governança da 

Informação do CONASEMS; 

o Participação em 2 reuniões com o Instituto de Saúde (IS) da SES e a Área Técnica 

de Saúde Mental referentes ao Planejamento do Curso Virtual “Adolescência e Saúde 

Mental no SUS: Desafios e Possibilidades para a produção de Cuidados”;   

o Participação em 5 reuniões do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) 

“Enfrentamento da pandemia de Covid-19: produções, invenções e desafios na gestão 

do cuidado em rede”, sob coordenação da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP); 

o Participação em 2 reuniões bipartite para elaboração de proposta para os Hospitais 

de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP); 

o Participação em 2 reuniões com o Observatório de Saúde da Região Metropolitana 

de São Paulo para planejamento das ações para o ano de 2022, e uma reunião para 

discutir a pesquisa junto aos Conselhos Municipais de Saúde; 

o Participação em 3 reuniões da Linha de Cuidado de Adolescentes e Jovens.  

 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 

 

• Despesa Inferida: Não houve despesa relacionada no período. 
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➢ Objetivo: VI - Transmitir aos Municípios informações que possibilitem a obtenção de 

recursos técnicos e financeiros para o adequado funcionamento dos serviços e ações de 

saúde a seu cargo 

 

• Ação: Realizar Oficinas Regionais, com a participação da Assessoria, Apoiadores, Diretoria 

e/ou convidados por notório saber, para os gestores municipais e suas equipes técnicas; 

Executar Plano Escalonado e Permanente de Comunicação em diferentes mídias e 

gerenciamento de conteúdo para ampliar a cobertura de público alvo nas gestões municipais, 

estadual e federal, promover troca de informações relacionadas com o SUS, fomentar notícias 

de gestões municipais de saúde e experiências exitosas no SUS. 

 

• Meta Anual: Realização de, no mínimo, 34 Oficinas Regionais (no mínimo 2 por região) no 

ano; Elaboração de um portal multimídia para consulta de links relevantes sobre o SUS e 

notícias; Promover opiniões e manifestos do COSEMS/SP em defesa do SUS através de seus 

dirigentes e Assessoria. Construção de Jornal temático de circulação nacional; Aumento de 

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

seguidores / Instagram – 1.015 seguidores / Site - média de 5.000 acessos mensais / YouTube 

- 700 inscritos / Jornal – 1.200 exemplares). 

 

• Produto: 

o Contribuição à elaboração do Caderno nº 6 do CONASEMS: “Análise da Relação 

Municipal de Medicamentos do Componente Básico de Assistência Farmacêutica 

(CBAF) e processos de aquisição praticados pelos Municípios brasileiros em 2018 – 

Guia de orientação técnica quanto à seleção e aquisição de medicamentos para a 

Atenção Básica”. 

o Organização e escrita do Caderno nº 7 do COSEMS/SP - Análises e Ações no 

Enfrentamento da Covid-19, pelo SUS, no Estado de São Paulo – Ano 2021”; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 5/2022, de 25/01/2022: aprova “ad 

referendum” a Nota Técnica/Alerta Epidemiológico CIB: prescrição e uso racional 

do medicamento fosfato de oseltamivir para o tratamento da influenza no Estado de 

São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 6/2022, de 29/01/2022: aprova “ad 

referendum” a Nota Técnica CIB – Programação, distribuição e fluxo de acesso aos 

medicamentos fosfato de oseltamivir e zanamivir para Influenza no âmbito do SUS 

do Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 10/2022, de 15/02/2022: aprova 

“ad referendum” que,  enquanto houver disponibilidade de  estoque de 

ledipasvir/sofosbuvir, não deverão ser utilizados esquemas pangenotípicos para 

tratamento de hepatites virais C, nas Unidades Dispensadoras de Medicamentos 

(UDM); 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 19/2022, de 25/02/2022: aprova a 

Nota Técnica CIB – Fluxo de trabalho dos medicamentos para Hepatites Virais no 

âmbito do CEAF no Estado de São Paulo; 
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o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 20/2022, de 25/02/2022: aprova a 

Nota Técnica CIB – Recomendação de uso racional do medicamento ocitocina e de 

possível uso de misoprostol 200mcg em substituição, na profilaxia de hemorragia 

pós-parto, e orientações quanto ao fluxo de solicitação e distribuição para as 

maternidades no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 29/2022, de 01/04/2022: 

aprova  recurso do CBAF, no âmbito da PNAISP; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 07/2022, de 10/02/2022, aos Hospitais 

do Plano de Contingência: reitera a necessidade de preenchimento do sistema 

MEDCOVID-19; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 11/2022, de 22/02/2022, enviado ao MS: 

providências urgentes quanto ao cumprimento de suas responsabilidades 

interfederativas  relacionadas ao abastecimento de medicamentos do CEAF e 

oncológicos; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 18/2022, de 18/03/2022, aos Hospitais 

municipais, estaduais e filantrópicos: orientações para aquisição do medicamento 

ocitocina 5 UI/mL; 

o Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 26/2022, de 19/04/2022: providências 

a respeito de prescrições de medicamentos não incorporados no SUS emitidas por 

serviços estaduais; 

o Elaboração da Nota Técnica COSEMS/SP nº 27/2022, de 20/04/2022: Judicialização 

de Medicamentos e Responsabilidade Federal; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 08/2022, de 02/02/2022: Nota 

Técnica sobre a utilização, aplicação, interpretação e notificação frente aos diferentes 

testes diagnósticos disponíveis para Covid-19;  

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 11/2022, de 18/02/2022: Nota 

Técnica CIB – Surtos Institucionais de Covid-19: orientações e recomendações; 

o Participação na elaboração do Plano de Apoio Técnico e Financeiro para controle das 

arboviroses urbanas em 291 Municípios no Estado de São Paulo, abril de 2022; 

o Organização e realização da Webinar: Testagem e surto de Covid-19 em instituições, 

com parceria do CVE/Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD)/SES; 

o Realização de 2 reuniões para elaboração de Guia “passo a passo” para Contratação 

de Serviços de Saúde – Contratação de Serviços de Saúde – Contratos e 

Contratualização, em parceria com o IDISA;  

o Realização de 1 Oficina: A Escrita de Trabalhos para a Mostra de Experiências do 

Congresso do COSEMS/SP – Criando e recriando a prática no cotidiano, processo 

de Educação Permanente em Saúde no SUS; 

o Realização de Palestra sobre “Regulação da Atenção à Saúde” na Oficina 

“Revisitando o SUS em tempos de pandemia: construindo a Regulação e o Cuidado”, 

organizada pelo DRS Piracicaba; 
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o Realização de Palestra à distância sobre “Governança do SUS” na Oficina 

“Revisitando o SUS em tempos de pandemia: construindo a Regulação e o Cuidado”, 

organizada pelo DRS Piracicaba; 

o Realização de Palestra à distância sobre “Planejamento e Financiamento do SUS” na 

Oficina “Revisitando o SUS em tempos de pandemia: construindo a Regulação e o 

Cuidado”, organizada pelo DRS Piracicaba; 

o Elaboração, em parceria com a SES, de Nota Técnica com esclarecimentos sobre os 

critérios adotados pela CIB para definição dos 1.425 leitos de UTI tipo II, listados na 

Deliberação CIB nº 4, de 20/01/2022, referente ao legado dos leitos de UTI Covid-

19 implantados para o enfrentamento da pandemia de Covid-19; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 35, de 18/04/2022, com a Nota 

Técnica de Diretrizes para implantação da autorregulação regional interhospitalar das 

urgências e emergências no Estado de São Paulo; 

o Participação em reunião com a Procuradora do Estado de São Paulo (Dra. Lisiane 

Cristina Braecher)  – para discutir o monitoramento da desinstitucionalização em 

Saúde Mental no Estado de São Paulo; 

o Participação na elaboração do Oficio CIB nº 37/2022, de 20/05/2022, enviado à 

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) do MS,  solicitando recursos 

financeiros relativos ao custeio dos novos equipamentos de Radioterapia do 

Programa PER-SUS, já concluídos; 

o Participação na elaboração do Ofício CIB nº 21/2022, de 01/04/2022, enviado à 

SAES/MS, solicitando  ampliação de prazo referente à Portaria  nº 3.712, de 

22/12/2020, sobre incentivo financeiro federal para o fortalecimento do acesso às 

ações de controle do câncer no SUS; 

o Realização de Palestra na Conferência de Saúde Mental do Município de São Paulo, 

com o tema “Financiamento do SUS”, no dia 26/03/2022; 

o Elaboração do Oficio COSEMS/SP nº 55/2022, de 02/02/22, enviado ao MS, 

solicitando  prorrogação do prazo de homologação do SIOPS sexto bimestre/2021, 

dada a insdisponibilidade do Sistema; 

o Elaboração do Oficio COSEMS/SP nº 69/2022, de 04/02/2022, enviado à Secretaria 

de Estado  da Educação, sobre Nota Técnica referente a casos e surtos de Covid-19 

nas escolas; 

o Elaboração do Ofício COSEMS/SP nº 144/2022, de 22/02/2022, enviado ao MS, 

solicitando o credenciamento de equipes da Atenção Básica (eAB) pleiteadas pelos 

Municípios paulistas; 

o Elaboração do Oficio COSEMS/SP nº 054/2022, de 02/02/2022, enviado ao MS, 

referente ao desabastecimento dos medicamentos oncológicos; 

o Elaboração do Oficio COSEMS/SP nº 348/2022, de 06/04/2022, enviado à SES. com 

solicitação de cofinanciamento anunciado aos leitos de UTI Covid-19; 

o Elaboração do Ofício COSEMS/SP nº 361/2022, de 12/04/2022, enviado à SES, com 

questões sobre o Projeto “Remédio em Casa”; 
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o Quadro de monitoramento das redes sociais: 
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• Custos apropriados: Custo com Assessoria de Comunicação, Jornal, Site, Oficina Previne 

Brasil e Caderno COSEMS/SP nº 07. 

 

• Despesa Inferida:  R$ 89.691,66 

 

 

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

acompanhamento dos usuários dos serviços locais de saúde 

 

• Ação: Participação da Diretoria e Assessoria nas reuniões ordinárias do CES e 

desenvolvimento de Oficinas formativas dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde. 

 

• Meta Anual: Participação nas 12 reuniões ordinárias do Pleno do CES. Realização de 17 

Oficinas com Conselhos Municipais de Saúde. 

 

• Produto: 

o Participação em 4 reuniões ordinárias do Pleno do CES; 

o Participação em 2 reuniões da Comissão Interconselhos e Comissão de Comunicação 

e Educação do CES; 

o Participação em 7 reuniões das Comissões ampliadas; 

o Participação em 3 reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 

o Participação em 8 reuniões da Comissão Organizadora da Conferência Estadual de 

Saúde Mental; 

o Participação em 4 reuniões da Comissão Organizadora da Conferência Estadual de 

Saúde Mental (Regional do DRS 1); 

o Participação em 2 reuniões da Comissão de Políticas de Saúde do CES; 

o  Participação em 06 reuniões da COFIN do CES; 

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

terceiro quadrimestre de 2021; 

o Elaboração de análise sobre a Proposta de Orçamento do Exercício de 2023 e PAS 

2023 através da COFIN; 

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

orçamentária do Exercício de 2022; 

 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 

 

• Despesa Inferida: Não houve despesa relacionada no periodo. 

 

 

➢ 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 
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• Ação: Desenvolver as ações do COSEMS/SP com foco na ação de apoio à gestão municipal; 

Realizar reuniões da Diretoria, com o objetivo de discutir e formular estratégias técnico-

políticas para responder às demandas dos Municípios e das Regiões de Saúde a serem 

encaminhadas para as instâncias estadual e federal do SUS. 

 

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

 

• Produto: 

o Realização de 4 reuniões de Diretoria. 

 

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

solicitação, e gasto  com a realização das reuniões (alimentação). 

 

• Despesa Inferida: R$ 794,00 

 

 

➢ Objetivo IX - Consolidar a municipalização da saúde e fortalecer a gestão municipal, com 

apoio técnico e financeiro do Estado e da União, apoiando as Prefeituras Municipais no 

cumprimento de seus compromissos no processo de construção do SUS 

 

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

da realização das reuniões do CRR, e encaminhar para a CIB, quando necessário. Articular e 

integrar CRR e Diretoria na definição dos temas prioritários a serem levados aos espaços de 

discussão e pactuação com a SES. 

 

• Meta Anual: Realizar 12 reuniões ordinárias do CRR e Atividade de EP. 

 

• Produto: 

o Realização de 3 reuniões ordinárias do CRR. 

 

• Custos apropriados: Gasto com realização das reuniões -  alimentação.  

 

• Despesa Inferida: R$ 194,00 

 

 

➢ Objetivo X - Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras reuniões para 

intercâmbio de experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios 

 

• Ação: Conduzir o processo de planejamento e realização do Congresso Anual do 

COSEMS/SP. 

 

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

 

• Produto: 

o Realização de 8 reuniões da Comissão Organizadora do 35º Congresso do 

COSEMS/SP; 
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o Realização de 9 de reuniões da Comissão  Organizadora da 18ª Mostra de 

Experiências Exitosas dos Municípios do 35º Congresso do COSEMS/SP. 

 

• Custos apropriados: Gastos remanescentes  com a realização do Congresso Anual de 2021 e 

gastos com o Congresso anual de 2022. 

 

• Despesa Inferida:  R$ 447.872,19 

 

 

 

Valor Total Gasto no Período: R$ 1.846.799,44. 
 

 

 

 

 

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

COSEMS/SP, realizada dia 23 de junho de 2022. 
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