
RELATÓRIO ANUAL DO COSEMS-PB – 2018 

 

Atividades da Assessoria Técnica 
A Assessoria técnica (Asstec) do COSEMS/PB tem por objetivo apoiar tecnicamente os gestores municipais de saúde, por meio da elaboração/realização de notas 

técnicas, apresentações, seminários e 2ª opinião formativa, presencial ou de forma remota via e-mail, e apoio matricial à toda a equipe e diretoria do COSEMS/PB na 

apropriação acerca das normas diretivas e operacionais do Sistema Único de Saúde e suas diversas políticas. Asstec é membro da Câmara Técnica do CIB, de grupos 

condutores das redes de atenção à saúde e grupos bipartites, que se fizerem necessários para subsidiar a tomada de decisão dos gestores. Outro papel é de consulta e 

articulação com CONASEMS e Ministério da Saúde para esclarecimento de normativas ou pactuação de eventos a serem realizados no Estado da Paraíba. 

Em 2018 a Asstec avançou na perspectiva de refletir seu processo de trabalho, trabalhando mais articulado com o Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da 

Gestão Municipal do SUS (Projeto Apoiador) e qualificando ainda mais a representação do COSEMS/PB nos espaços técnicos. Na planilha a seguir estão atividades 

desenvolvidas pela Asstec no quadrimestre e os eventos que a mesma esteve presente. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO COSEMS/PB – PERÍODO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2018 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES ENVOLVIDOS RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS 

JANEIRO 

Reunião com a Gerência de 
Planejamento 

Discutir e porpor estratégias 
abordando a Portaria do 

glaucoma  

SES e Cosems Pauta será analisada na câmara técnica da CIB 

Reunião no município de Queimadas Discutir sobre o Protocolo de 

Cooperação entre entes públicos - 

PCEP 

SES e Cosems  

Reunião da Câmara Técnica da 

Comissão Intergestores Regional - 

CIB 

Discutir, analisar e propor 

estratégias de fortalecimento do 

sistema de saúde municipal e 

estadual de forma coletiva 

Equipe COSEMS, Secretaria 

de Estado da Saúde 

Discussão e encaminhamentos de pautas de interesse municipal 

e estadual para deliberação em CIB 

Audiência  Tratar sobre a organização do 

Congresso Nacional de Secretaria 

Municipais de Saúde, a realizar-

se na Paraíba 

SES, Cosems, representante do 

Governador e Deputado 

Estadual 

Encaminhamento de solicitação para o gabinete do Governador 

Reunião sobre Imunização  Discutir sobre a situação de 

imunização no estado 

SES, Cosems e AGEVISA Proposta de apresentar nas CIR’s, monitoramento por 

município e levantar fragilidade nas regiões 

FEVEREIRO 

Reunião de Câmara Técnica da CIB Discutir, analisar e propor 

estratégias de fortalecimento do 
sistema de saúde municipal e 

estadual de forma coletiva 

Equipe COSEMS, Secretaria 

de Estado da Saúde 

Discussão e encaminhamentos de pautas de interesse municipal 

e estadual para deliberação em CIB 



WEB – Portaria nº 3.992/2017 Discussão e Debate sobre a 

Portaria 

CONASEMS (Blenda); 

COSEMS(Coord. Apoio e 

apoiadoras; Assessoria 

técnico-jurídica) 

- Elaboração do Seminário sobre Financiamento da Saúde do 

COSEMS 

CIB’s extraordinárias Deliberações de Pauta CIB SES; COSEMS; municípios - Toda a pauta aprovada 

Oficina PGASS - Itabaiana Construção do Planejamento 

Regional Integrado - PRI 

SES, Cosems e gestores da 

região de saúde 

Encaminhar os planos municipais de saúde para a apoiadora 

regional  

MARÇO 

Oficina PGASS – 3ª, 4ª Regiões de 

Saúde 

Encaminhamentos da PGASS e 

elaboração do Planejamento 

Regional Integrado 

SES; COSEMS; gestores e 

técnicos das SMS da região 

- Acompanhamento dos PMS; 

- Montagem do GT PGASS na região; 

Assembleia do COSEMS Debate sobre Financiamento da 

Saúde 

FNS/MS; CONASEMS; 

COSEMS; SES; municípios 

- Debate e discussões sobre a Portaria 3992/2017; emendas, 

contratos e convênios 

1ª Reunião da Diretoria Executiva do 

Cosems 

Recomposição da Diretoria de 

Educação em Saúde e CIB – 

vacância; Proposta de outra filial 

do escritório do Cosems-PB 

(Patos ou Cajazeiras); Calendário 

das Assembleias, Reuniões de 
Diretoria do Cosems-PB e CIB-

PB 2018; Composição e 

estruturação do Grupo de 

Planejamento;  levantamento dos 

temas para as próximas 

assembléias;  adequação das Leis 

dos Fundos Municipais de Saúde, 

conforme a LC 141/2012,  

Programação do Encontro 

Estadual para Fortalecimento da 

Atenção Básica;  Agenda das 

Oficinas PGASS;  Apresentação 
do relatório de Atividades da 

Assessoria Técnica do Cosems-

PB 

Secretários de saúde, membros 

da diretoria e equipe 

Cosems/PB 

- Preenchimento de vacância (Diretoria e CIB) 

- Grupo de Planejamento do COSEMS 

- Filial escritório (Patos) 

- Calendário COSEMS; informes 

ABRIL 

Projeto Sífilis - Natal Apresentar o Projeto Sífilis Não! Cosems,  -- 

Oficina PGASS - Patos Elaborar o Planejamento 

Regional Integrado 

SES; COSEMS (Anderson, 

Patrícia e Eugênia); gestores e 

técnicos das SMS da região 

- Acompanhamento dos PMS; 

- Montagem do GT PGASS na região; 

Webconferência com o próprio 

COSEMS 

Apresentar pauta Assembleia 

COSEMS 

Presidência, assessores e 

equipe COSEMS 

- Pauta da Assembleia COSEMS 

- Apresentações da Assembleia 



 

  

Alinhar demandas para a equipe - Demandas e encaminhamentos diversos  

Assembleia do COSEMS Aprimorar a gestão a partir de 

demandas e necessidades dos 

gestores 

COSEMS; gestores e técnicos 

municipais de saúde; 

convidados 

- Apresentações dos pontos de pauta e Pactuações 

- Informes e orientações gerais aos gestores 

Reunião Extraordinária da 

Comissão Intergestores Bipartite - 

CIB 

Pactuar de forma bipartite, 

demandas municipais e estadual / 

informes  

SES; COSEMS;  gestores e 

técnicos das SMS 

- Apresentações dos pontos de pauta e Pactuações 

- Informes e orientações gerais aos gestores 

Reunião do Conselho Estadual de 

Saúde - CES 

Debater assuntos relativos a 

saúde no estados e municípios da 

Paraíba 

Representação do estado, 

municípios, sindicatos 

profissionais, entidades 
filantrópicas, associações 

-  Levar a demanda do glaucoma ao Comitê Estadual de Saúde 

e reunir bancada federal; além de outras questões levantadas 

Webconferência Vigilância em 

Saúde 

Monitoramento da Sala Nacional 

de controle de Aedes 
SES, Cosems, SMS JP Apresentação do terceiro LIRA e situação de recolhimento dos 

pneus 

Reunião do Grupo Condutor da 

Rede de Urgência e Emergência - 

RUE 

Avaliar processos e demandas 

enviados à área técnica da RUE 

na SES/PB 

SES/ COSEMS/ demais 

técnicos componentes do GC 

- Aprovação e pareceres técnicos sobre a pauta da reunião e 

encaminhamento à CIB dos pontos aprovados 

Reunião Comitê de Microcefalia  Discutir a  Portaria nº 3502 

Montar comissão para a 

construção do Plano Estadual  

SES, Cosems Criação da comissão para a construção do plano 

Reunião do Grupo Condutor da 

Pessoa com Deficiência 

Monitorar as obras do CER de 

Araruna e Guarabira  

SES e Cosems  

Oficina de Educação Permanente Apresentar curso de qualificação 

para gestores de saúde 

Cosems, SES e gestores de 

sapude 

-- 

Oficina sobre a  Programação Geral 

da Assistência - PGASS – Sousa 

Elaborar o Planejamento 

Regional Integrado - PRI 

SES; COSEMS, gestores e 

técnicos das SMS da região 

- Acompanhamento dos PMS; 

- Montagem do GT PGASS na região 

Reunião do Grupo Condutor da 

Rede de Urgência e Emergência  
Discutir, analisar e propor 
estratégias para o fortalecimento 
da RUE dentro do estado da 
Paraíba  

Cosems, Secretaria de Estado 

da Saúde 

Discussão para construção do  

Plano Estadual da RUE  

Webconferência sobre sistema 

Conjunto Mínimo de Dados - CMD  

Apresentar o sistema, suas 

funcionalidades  

SES, Cosems e NEMS Cronograma de implantação 



Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS 
 

O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, em parceria com o Ministério da Saúde, via Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS - 

PROADI-SUS e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz - HAOC implantou em 2017, o Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, que tem 

como objetivo principal, ampliar a capacidade técnica dos gestores para melhor e mais forte atuação dos mesmos nos espaços de discussão no âmbito local, regional, estadual e 

nacional, como também oferecer ferramentas para auxiliá-los no enfrentamento de problemáticas relacionadas ao seu cotidiano de gestão, fazendo com que os gestores 

reconheçam seu protagonismo no processo de qualificação, buscando construir em conjunto, um processo de trabalho participativo, qualificado e descentralizado, utilizando a 

Educação Permanente como ferramenta potente de transformação de práticas, de modo a fortalecer a gestão do SUS.  

O Cosems – PB, já desenvolvia a estratégia do apoio institucional desde o ano de 2014, com 03 apoiadoras. Reconhecendo a importância do projeto e preocupado em estar cada 

vez mais próximo aos gestores, em 2017 ampliou para 6 apoiadoras que se encontram distribuídas nas 3 macrorregiões de saúde do estado, sob orientação e direcionamento de 

01 coordenador estadual.  

 

Coordenador: Anderson Sales Dias 

1ª Macrorregião de Saúde 

Michelle Targino Fernandes Ribeiro 

1ª Região de Saúde - Mata Atlântica 

14ª Região de Saúde - Vale do Mamanguape 

Harlanne Herculano Marinho 

2ª Região de Saúde - Piemonte da Borborema 

12ª Região de Saúde -  Vale do Paraíba 

2ª Macrorregião de Saúde 

Maria Lúcia Leal Cabral 

4ª Região de Saúde - Curimataú e Seridó Paraibano 

5ª Região  de Saúde - Cariri Ocidental 

Nara Pollyanna Damaceno Nunes 

3ª Região - Renascer do Brejo 



15ª Região de Saúde - Cariri Oriental 

16ª Região de Saúde - Borborema 

3ª Macrorregião de Saúde 

Eugênia Batista dos Santos 

6ª Região de Saúde - Sertão Patos 

7ª Região de Saúde - Sertão Vale do Piancó 

11ª Região de Saúde - Sertão da Décima primeira região 

Wilma Cristina de Assis Nóbrega 

8ª Região de Saúde - Alto Sertão 

9ª Região de Saúde - Sertão Univale 

10ª Região de Saúde - Vale dos Dinossauros 

13ª Região de Saúde - Terra de Maringá 

 

Dentre as atividades realizadas em 2018, podemos citar abaixo: 

• Participação nos espaços de discussão (Câmara Técnica, CIR, Assembleia Cosems, CIB, grupos de trabalho estadual); 

• Sensibilização e apoio aos gestores da região de saúde no cumprimento das agendas obrigatórias da gestão municipal e interfederativa (Plano Municipal de Saúde, 

Relatório de Gestão, Relatório Detalhado do quadrimestre, Pactuação Interfederativa, etc) 

• Utilização da Educação Permanente como forma de instigar os gestores a reflexão do processo de trabalho, potencializando as atividades do apoio nas regiões de saúde; 

• Articulação com os gestores para preenchimento do Levantamento da Rename, pauta prioritária do CONASEMS no fortalecimento da Atenção Básica; 

• Articulação com os gestores para indicação de municípios para capacitação do Projeto Aedes na Mira; 

• Compartilhamento de legislação, normas, projetos e demais assuntos relevantes para os municípios, em tempo oportuno; 

• Participação no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; 

• Participação nas oficinas promovidas pelo HAOC, como forma de qualificação das ações do apoio; 

• Apoio ao desenvolvimento dos 03 seminários promovidos pelo COSEMS (Financiamento da saúde, PMAQ e Vigilância em Saúde. 

 

Além de realizar o monitoramento da construção dos instrumentos de planejamento do SUS (RAG, PAS e PMS). 

 



Todas as atividades desenvolvidas são de fundamental importância no contexto da gestão municipal, uma vez que, o papel do apoiador reflete o fortalecimento das regiões de 

saúde, a partir do apoio ofertado aos gestores, através do suporte técnico, suporte para a organização e consolidação das Câmaras Técnicas e das Comissões Intergestores 

Regionais – CIR, possibilitando a aproximação entre gestores e apoiador,  

A operacionalização do trabalho do apoiador foi executada em consonância com as estratégias pactuadas e representaram pontos positivos, no tocante ao objetivo maior do 

projeto, que é apoiar os gestores municipais de saúde para o correto e bom desempenho de suas atribuições. 

Importante e positivo, o papel do apoio nas regiões de saúde, uma vez que, se percebe um avanço significativo, mesmo em um curto espaço de tempo, desde o início do projeto 

até o momento.  

Os movimentos de fortalecimento realizados nas regiões de saúde, a participação dos gestores nos espaços de discussões (CT, CIR, Assembleia COSEMS e CIB) é um exemplo 

do compromisso e responsabilidade em estar buscando soluções para o enfrentamento das fragilidades vivenciadas.  

Boa parte dos objetivos do projeto está sendo alcançada, e os principais pontos que colaboraram para que isso fosse possível, é o reconhecimento do trabalho do COSEMS no 

Estado, pelo entendimento do Projeto Apoiador pelos gestores, a maneira pela qual as apoiadoras se articulam com os gestores, demonstrando que o trabalho é oferecer o suporte 

para que eles conduzam da melhor forma sua gestão, colocando–os como protagonistas desse processo, estabelecendo com isso, uma relação de confiança no apoio e estreitando 

laços.  

Para tanto, o projeto tem contribuído em umas das agendas prioritárias para as mudanças positivas na regionalização da saúde no Estado, desenvolvendo um trabalho coletivo, 

participativo, com apoio dos atores envolvidos no processo, atuando fervorosamente nas regiões, com o olhar municipal, preparando os gestores de saúde para o bom desempenho 

de suas atividades, além de contribuir para sua participação efetiva nos âmbitos de discussão e formulação das políticas públicas de saúde na Paraíba.    

Por fim, a sensação é prazerosa e satisfatória em saber que os impactos positivos do projeto superam os negativos, e reafirmamos nosso compromisso em continuar atuando 

junto aos gestores, orientando-os e direcionando-os para o bom desempenho de suas funções gestoras, contribuindo para o fortalecimento das regiões de saúde do Estado da 

Paraíba. 

  



Atividade da Assessoria Jurídica 
 

A assessoria jurídica tem como atividades primordiais   participar e representar institucionalmente o COSEMS/PB, sempre que solicitado, em eventos, reuniões e em grupos 

técnicos de trabalho, que tenham por objetivo a discussão de assuntos jurídicos de interesse da entidade e de seus associados; defender judicial ou extrajudicialmente os interesses 

do COSEMS/PB, podendo ainda promover ações judiciais coletivas para a defesa de interesses de seus associados, independentemente de autorização específica em Assembleia 

Geral, bastando a autorização do COSEMS/PB; aferir, sempre que solicitado, a conformidade dos pareceres técnicos em relação ao enquadramento legal e infralegal dos atos 

jurídicos praticados pelo COSEMS/PB, tais como contratos, convênios e demais instrumentos congêneres, por meio de despachos ou, quando for o caso, da emissão de pareceres 

jurídicos; prestar assessoramento, sempre que demandado, às demais áreas do COSEMS/PB sobre assuntos de natureza jurídica; promover, no que lhe compete, a formulação, 

o intercâmbio e a divulgação de conhecimentos capazes de contribuir com o fortalecimento da gestão municipal de saúde; e elaborar informativo de legislação aplicável ao 

Sistema Único de Saúde. 

A assessoria jurídica esteve mobilizadas para prestar assessoramento jurídico por meio de estudos, pareceres e notas jurídicas e demais documentos de cunho jurídico 

porventura necessários, sempre que solicitados pela Assembleia Geral e Órgãos Superiores de Direção e Administração e demais áreas do COSEMS/PB, além de 

acompanhamento da Assembléia e reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

Segue planilha com atividades realizadas no quadrimestre: 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO COSEMS/PB – PERÍODO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL - 2018 

ATIVIDADE OBJETIVO ATORES 

ENVOLVIDOS 

RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS 

JANEIRO 

Reunião Interna Discutir, analisar e estratégias para o 

melhoramento do fluxo do processo 

de trabalho 

Equipe Cosems Organização e definição de práticas de trabalho e modo 

a tornar resolutiva as tomadas de decisões do Cosems. 

Audiência com Secretária de Saúde 

do Estado 

Realização do Congresso Nacional 

de Secretárias Municipais de saúde 

Equipe Cosems, 

Presidente e Vice do 

Conasems, 

Representante do 

gabinete do 

Governador, Secretária 

de saúde do Estado 

Encaminhado solicitação para o Gabinete do Governador 

Reunião Interna Discutir, analisar e estratégias para o 

melhoramento do fluxo do processo 

de trabalho 

Equipe Cosems Organização e definição de práticas de trabalho e modo 

a tornar resolutiva as tomadas de decisões do Cosems. 

FEVEREIRO 

WEB – Portaria nº 3.992/2017 Discussão e Debate sobre a Portaria CONASEMS 

(Blenda); 

COSEMS(Coord. 

Apoio e apoiadoras; 

- Elaboração do Seminário sobre Financiamento da Saúde do 

COSEMS 



Assessoria técnico-

jurídica) 

Assembleia COSEMS Deliberações e Pactuações da 

Diretoria; Informes COSEMS 

Presidência e Diretoria 

COSEMS; Assessores 

e apoiadoras, 

secretaria, ASCOM e 

TI COSEMS. Gestores 

e técnicos municipais 

de saúde 

- Mudança da Assembleia COSEMS para período integral (manhã e 

tarde); 

- Solicitação da lista de pacientes em Tratamento de Glaucoma por 

município; 

- Solicitação da lista de Cirurgias Eletivas; 

- Encaminhamentos diversos 

Reunião GT Glaucoma Encaminhamentos para CIB  SES; COSEMS; 

municípios executores 

- Pontos de alinhamento para execução em relação ao glaucoma; 

- Solicitação do envio da lista de pacientes pelos municípios 

executores 

CT extras para transportes sanitários Avaliação dos processos de 

transportes eletivos 

SES; COSEMS e 

técnicos da CT CIB 

- Emissão de parecer técnico para os processos e aprovação para a 

CIB 

CIB’s extraordinárias Deliberações de Pauta CIB SES; COSEMS; 

municípios 

- Toda a pauta aprovada 

MARÇO 

WEB – CONASEMS – Port. Nº 

3992/2017 

Discussão e Debate sobre a Portaria CONASEMS 

(Blenda); 

COSEMS(Coord. 

Apoio e apoiadoras; 

Assessoria técnico-

jurídica) 

- Elaboração do Seminário sobre Financiamento da Saúde do 

COSEMS 

Oficina PGASS – 3ª, 4ª Regiões de 

Saúde 

Encaminhamentos da PGASS e 

elaboração do Planejamento 

Regional Integrado 

SES; COSEMS; 

gestores e técnicos das 

SMS da região 

- Acompanhamento dos PMS; 

- Montagem do GT PGASS na região; 

Assembleia do COSEMS Debate sobre Financiamento da 

Saúde 

FNS/MS; 

CONASEMS; 

COSEMS; SES; 

municípios 

- Debate e discussões sobre a Portaria 3992/2017; emendas, contratos 

e convênios 



1ª Reunião da Diretoria Executiva do 

Cosems 

Recomposição da Diretoria de 

Educação em Saúde e CIB – 

vacância; Proposta de outra filial do 

escritório do Cosems-PB (Patos ou 

Cajazeiras); Calendário das 

Assembleias, Reuniões de Diretoria 

do Cosems-PB e CIB-PB 2018; 

Composição e estruturação do Grupo 
de Planejamento;  levantamento dos 

temas para as próximas assembléias;  

adequação das Leis dos Fundos 

Municipais de Saúde, conforme a LC 

141/2012,  Programação do 

Encontro Estadual para 

Fortalecimento da Atenção Básica;  

Agenda das Oficinas PGASS;  

Apresentação do relatório de 

Atividades da Assessoria Técnica do 

Cosems-PB 

Secretários de saúde, 

membros da diretoria e 

equipe Cosems/PB 

- Preenchimento de vacância (Diretoria e CIB) 

- Grupo de Planejamento do COSEMS 

- Filial escritório (Patos) 

- Calendário COSEMS; informes 

2ª Reunião do Grupo de Trabalho 
sobre saúde de pessoas encarceradas 

Tratar das ações de saúde nos 
presídios do Estado da Paraíba, bem 

como a fiscalização e execução da 

Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional(PNAISP), no âmbito de 

Sistema Único de Saúde (SUS), 

instituída através da Portaria 

Interministerial nº 1, de 2 de Janeiro 

de 2017, a qual foi aderida pelo 

Estado da Paraíba 

MP, Cosems, SES 
Secretária de Estado de 

Administração 

Penitenciária do Estado 

da Paraíba 

o grupo de trabalho encaminhará oficio convidando a 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, a SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, a SEAP e o CONSELHO ESTADUAL 

DE SAÚDE para se fazerem presente na reunião aprazada para o dia 

26 de março de 2018, às 10 horas, na sede do Ministério Público da 

Paraíba 

ABRIL 

MP – Tema: Saúde Mental Reunião para discutir uma solução 
para o IPP 

Cosems, MP, SES, IPP Solicitação de Relatório da Vigilância 

Oficina PGASS - Patos - Encaminhamentos da PGASS e 

elaboração do Planejamento 

Regional Integrado 

SES; COSEMS 

(Anderson, Patrícia e 

Eugênia); gestores e 

técnicos das SMS da 

região 

- Acompanhamento dos PMS; 

- Montagem do GT PGASS na região; 

Webconferência com o próprio 

COSEMS 

- Apresentação pauta Assembleia 

COSEMS 

- Alinhamentos e demandas para a 

equipe 

Presidência, assessores 

e equipe COSEMS 

- Pauta da Assembleia COSEMS 

- Apresentações da Assembleia 

- Demandas e encaminhamentos diversos  

Assembleia do COSEMS - Aprimoramento da gestão a partir 

de demandas e necessidades dos 

gestores 

COSEMS; gestores e 

técnicos municipais de 

saúde; convidados 

- Apresentações dos pontos de pauta e Pactuações 

- Informes e orientações gerais aos gestores 



 

CIB-E PB - Pactuações bipartites / informes / 

atualizações de notícias 

SES; COSEMS; 

gestores e técnicos das 

SMS 

- Apresentações dos pontos de pauta e Pactuações 

- Informes e orientações gerais aos gestores 

Reunião do Grupo Condutor 

da  Rede de Atenção 

Psicossocial  

Programar  a VIII Semana Estadual 

da luta Antimanicomial 

COSEMS, SES O Estado disponibilizou a agenda e os municípios ficaram de 

programar as atividades em seus municípios 

Educação Permanente Discutir, analisar e estratégias para o 

melhoramento do fluxo do processo 
de trabalho 

Equipe Cosems Organização e definição de práticas de trabalho e modo 

a tornar resolutiva as tomadas de decisões do Cosems. 

Reunião com o MPF – Cirurgias 

eletivas 

Discutir a execução da cirurgias 

eletivas junto ao executores 

Cosems/ MPF, 

Secretários de 

saúde(executores),  

Ficou decidido em reunião que a partir da CIB, 03.04.18 seria 

concedido o prazo de 15 dias para que os municípios 

encaminhadores localizem seus pacientes de 2017 e caso não 

consigam, substituam imediatamente. 

Oficina PGASS – Sousa Encaminhamentos da PGASS e 

elaboração do Planejamento 

Regional Integrado 

SES; COSEMS; 

gestores e técnicos das 

SMS da região 

- Acompanhamento dos PMS; 

- Montagem do GT PGASS na região 


