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Início das oficinas estaduais do PMAQ CEO

Prorrogado prazo para cumprimento das Resoluções CIT

Iniciadas neste mês as oficinas estaduais com representantes da
CGSB/DAB/SAS/MS, gestores estaduais e municipais dos CEO,
COSEMS, Instituição de Ensino Superior (IES) e entidades de
classes para discutir o 2º ciclo do PMAQ CEO – avaliação externa,
autoavaliação e indicadores.
O objetivo dos encontros é dar continuidade às ações de
planejamento da avaliação externa do 2º ciclo do Programa e
avaliar os resultados do 1º ciclo do PMAQ CEO nos estados e
municípios.

Conforme as Resoluções nº 35 e 36 da CIT, de 25 de janeiro de
2018, os municípios que receberam recurso de implantação de
Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade, cujo serviço
não foi implantado, e/ou para aqueles serviços que não estão
funcionando ou enviando produção pelo Sistema de
Informação Ambulatorial (SIA) terão até o dia 21 de março para
se manifestar.
A resolução busca garantir maior efetividade à execução das
políticas públicas, proporcionar maior controle dos valores
transferidos das ações e a avaliação dos resultados dos
programas de governo, conforme previsto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO).
Para preencher os formulários sobre os recursos dos serviços
de Atenção à Saúde, acesse os links abaixo:
Resolução CIT nº 35:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicaca
o=36863

Confira a programação das oficinas neste mês:
Estado
Ceará
Goiás
Rio de Janeiro
Maranhão
Minas Gerais
Amazonas
Paraná
Santa Catarina
Paraíba
Mato Grosso do Sul
Piauí
Mato Grosso
Distrito Federal e Roraima

Local da oficina
PMAQ CEO

Data da oficina

Fortaleza
Goiânia
Rio de Janeiro
São Luís
Belo Horizonte
Manaus
Curitiba
Florianópolis
João Pessoa
Campo Grande
Teresina
Cuiabá
Brasília

05/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
12/03/2018
14/03/2018
15/03/2018
14/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
26/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
28/03/2018

Encontros Estaduais fortalecem a Atenção Básica
Também em março iniciam os Encontros Estaduais para
fortalecimento da Atenção Básica (AB), que consistem em uma série
de eventos para gestores e trabalhadores discutir como melhorar a
AB em cada estado do país.
O objetivo dos encontros é construir uma agenda conjunta do
Governo Federal com os estados e municípios, identificando os
principais desafios para a concretização de uma Atenção Básica
acolhedora e resolutiva, capaz de ordenar a Rede de Atenção à
Saúde, e propondo estratégias de superação dos desafios, de forma
tripartite.
Confira a programação dos Encontros neste mês:
Estado
Distrito Federal
Goiás
Amazonas
Paraná
Paraná
Paraíba

Cidade

Data

Brasília
Goiânia
Manaus
Curitiba
Maringá

07 e 08/03/2018
08 e 09/03/2018
13 e 14/03/2018
15 e 16/03/2018
19 e 20/03/2018
20 e 21/03/2018

João Pessoa

DAB divulga fotos no 36º CIOSP
Confira as fotos da participação da CGSB/DAB/SAS/MS na
discussão de Políticas públicas de saúde bucal durante o 36º
CIOSP: https://flic.kr/s/aHskxsSkkS

Resolução CIT nº 36:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicaca
o=36862
Portaria nº 3.011, de 10 de novembro de 2017

Em relação à publicação da Portaria nº 3.011, de 10 de
novembro de 2017, que estabelece recursos a serem
transferidos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação –
FAEC para o Teto Financeiro Anual da Assistência Ambulatorial
e Hospitalar de Média e Alta Complexidade – MAC dos Estados
e do Distrito Federal, a CGSB/DAB/SAS/MS publicou uma nota
técnica a fim de esclarecer os municípios que iniciaram a oferta
dos serviços a partir de junho de 2017 e, por isso, não foram
contemplados na referida Portaria e para aqueles que
ofertavam e foram contemplados no Anexo I desta Portaria,
porém anseiam aumentar seu Teto Financeiro.
A nota técnica esta disponível no site do DAB:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/notas_tecnicas/NO
TA_TECNICA_PORTARIA_3011_26_02_2017.pdf
Portarias publicadas
Portaria nº 408, de 22 de fevereiro de 2018. Dispõe sobre a
disponibilização do webservice do Conjunto Mínimo de Dados da
Atenção à Saúde (CMD) para testes de integração.
Confira: www.bit.ly/ConjuntoMinimoDadosAB
Portaria nº 421, de 23 de fevereiro de 2018. Credencia LRPD.
Acesse o documento: www.bit.ly/CredenciaLRPD
Portaria nº 439, de 23 de fevereiro de 2018. Credencia LRPD.
Acesse o documento: www.bit.ly/CredenciaLabdeproteses

