
 

 

 

 

NOTA TÉCNICA 01/2017 

Assunto: 5º Congresso Norte e Nordeste 
de Secretarias Municipais de Saúde em 
Porto Seguro/BA 

 

Em parceria com os COSEMS dos 15 Estados que compõem a 

Regiões Norte e Nordeste do Brasil, acontecerá em Porto Seguro-BA, de 03 a 

06 de maio de 2017, o 5º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias 

Municipais de Saúde. Durante três dias renomados especialistas em políticas 

públicas de saúde nas esferas Federal, Estadual e Municipal, discutirão em 

oficinas, seminários, painéis e mesas redondas os desafios que envolvem o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Em sua 5º edição, o Congresso Norte e 

Nordeste será organizado pelo COSEMS/BA e terá como tema Governança 

na Saúde: Desafios Para a Gestão Municipal. 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão – 

COSEMS/MA considera que o 5º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias 

Municipais de Saúde, é um importante espaço que possibilitará debater 

questões estratégicas e relevantes que perpassam a construção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no âmbito regional, além de produzir reflexões e trocas 

de experiências entre gestores que atuam na saúde, trazendo contribuições 

para a construção do SUS no Estado do Maranhão.  

Considerando a importância da participação dos Gestores municipais 

de saúde, o COSEMS/MA disponibilizará um pacote com direito a passagem e 

hospedagem para um representante de cada Região de Saúde do Maranhão, 

nos seguintes critérios: 

I. A vaga destina-se ao Coordenador da Comissão Intergestores Regional 

(CIR); 

II. Na impossibilidade do Coordenador da CIR participar, o mesmo sorteará 

a vaga entre os Secretários Municipais de Saúde da Região; 

III. Não havendo disponibilidade de nenhum Secretário, a Região poderá 

indicar um representante, Coordenador ou Assessor; 



 

 

IV. A indicação será feita através de ofício assinado pelo Coordenador da 

CIR; 

V. O COSEMS/MA enviará as passagens até 72hs antes da viagem; 

VI. O indicado da Região que não comparecer ao evento, ficará obrigado a 

reembolsar o COSEMS/MA o pacote ofertado; 

VII. A hospedagem será em apartamento duplo e o consumo do mesmo será 

de responsabilidade do participante; 

VIII. Cada participante ficará responsável por levar: Um produto típico de sua 

Região, um fardo de refrigerante Jesus e um Banner de Experiências 

bem Sucedidas para ser exposto no Stand do COSEMS/MA. 

 Documentos necessários do participante: 

I. Ficha Preenchida (enviada pelo COSEMS/MA); 

II. Cópia do RG; 

III. Comprovante de Inscrição (boleto pago); 

IV. Ofício de indicação assinado pelo Coordenador da CIR; 

V. Os documentos deverão ser enviados para: contato@cosemsma.org.br 

É Importante ressaltar que as inscrições serão feitas através do site: 

http://5congressonortenordeste.com.br sendo: R$: 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) no período de 19/03/2017 a 20/04/2017 após essa data o valor 

será de R$ 300,00 (trezentos reais) até o dia do Congresso. 

Informamos que os Secretários que não foram contemplados e tem 

interesse em participar, o COSEMS/MA está disponibilizando um pacote com 

desconto, os interessados poderão entrar em contato com Felipe (CIB) através 

do número: (98) 981401133. 

 

 

 

São Luís, 24 de março de 2017. 

Equipe Técnica do COSEMS/MA 
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