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Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais

FNS - Fórum Nacional de Saúde

Produto Descrição Atividades Responsável Data

1.1

Gilmar de Assis 16/02/17
FNS 16/02/17

CDDF 16/02/17

FNS 16/02/17
Gilmar de Assis 16/02/17
FNS 16/02/17

CDDF 16/02/17
Elaborar minuta de notícia CDDF 16/02/17

1.2

Gilmar de Assis a definir
Apresentar sugestões e deliberar FNS a definir
Encaminhar material para a CDDF FNS a definir

Projeto: Defesa da saúde
Coordenador: Gilmar de Assis
Suplente: Maurício Pessuto
Facilitador:Rafael Nogueira
Suplente:Renato Irajá
Data de aprovação: 
Datas de alteração: 
Data de término: 18/01/2018
Objetivo geral: Fortalecer e aprimorar as unidades do Ministério Público, respeitadas sua autonomia e unidade, para uma atuação coordenada, responsável, 
resolutiva e socialmente efetiva na defesa do direito à saúde

Resultado institucional: Ação 08 - “O Ministério Público na Defesa do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica” (acordo de resultados: "Atenção Básica em 
Saúde" - 29/05/2014)

Reunião Externa – com Ministério da Saúde 
e CONASEMS para articulação e 

regularização da senha e login de acesso ao 
Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica  (PMAQ-AB)  
pelo Ministério Público. (PMAQ terceiro 

ciclo) 

Elaborar minuta de pauta /programação e
material de apoio e encaminhar para 
participantes
Apresentar sugestões e deliberar 
Realizar serviços preparatórios (agendar 
local, convidar, confirmar presenças, 
solicitar diárias e passagens, imprimir 
material de apoio, organizar pastas)
Informar dados e vôos

Elaborar memória
Apresentar sugestões e deliberar 
Realizar serviços posteriores (editar vídeo, 
enviar arquivos aos participantes)

Diagnóstico e Roteiros –  atualizar material 
de apoio, inclusive de roteiro de atuação e 

modelos para execução da estratégia 
implementação do PMAQ nos estados, para 

atualizar material.
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1.2

CDDF a definir

1.3

20/03/17

FNS 30/03/17

15/04/17

FNS

30/04/17

19/05/17

31/05/17

30/05/17

14/05/17

01/06/17

implementação do PMAQ nos estados, para 
ser remetido aos Órgãos de Execução e 
divulgação no portal do CNMP. (PMAQ 

terceiro ciclo)*

Expedição de ofícios para chefias do 
Ministério Público; divulgação da 
estratégia no portal CNMP.

Acordo de Cooperação Técnica –  Atuações 
Resolutivas, principalmente a de 

Planejamento e de Gestão Sistêmicos para 
gerar o desenvolvimento harmônico 

sustentável com foco na Saúde – Acordo de 
Cooperação Conjunto do Fórum Nacional de 

Saúde (CNMP) e do Fórum Nacional do 
Poder Judiciário para a Saúde (CNJ), 

Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM), Conselho Nacional de Secretari 

(CONASEMS), CONASS, CONDEGE, Ministério 
da Saúde e Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), DPU e Conselho Federal de Medicina 
(CFM) para fins de alcançar principalmente o 

objetivo específico de fomentar a 
convergência intersetorial e da comunidade 

em geral, principalmente por meio da 
atuação resolutiva de planejamento e de 

gestão sistêmicos, para fins de desenvolver, 
de forma harmônica e sustentável, matrizes 

de convergência, entre outras atividades 
com garantia do acesso com qualidade e 
resolutividade do atendimento à saúde, a 

transparência, prevenção e a 
responsabilização das irregularidades e, 
consequentemente, a redução e/ou a 

qualificação da judicialização;

Elaborar minuta de Acordo de Cooperação e 
de Plano de Trabalho respectivo.

Rodrigo Schoeller 
de Moraes 

Apresentar sugestões e deliberar sobre a 
estratégia

Efetivar reunião com os partícipes
Rodrigo Schoeller 
de Moraes 

Apresentar a versão final da minuta à CDDF 
para consecução dos trâmites 
administrativos (assessoria jurídica, 
presidência, reunião administrativa – 
conselheiros)
Apresentação da versão final da minuta de 
acordo de cooperação (após aprovação 
administrativa no CNMP)  e concordância 
dos demais partícipes.

CDDF e Presidente 
da Comissão

Definição de data para solenidade de 
assinatura do Acordo de Cooperação  

CDDF e Presidente 
da Comissão

Realização da Solenidade de assinatura do 
Acordo de Cooperação.

CDDF e Presidente 
da Comissão

Publicação no portal do CNMP, bem como 
remessa, por ofício, encaminhado para as 
respectivas Chefias do Ministério Público.

CDDF e Presidente 
da Comissão

Implementação da estratégia de acordo com 
o Plano de Trabalho
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1.4

Elaborar minuta do texto

30/05/17
Encaminhar para o facilitador da CDDF 30/05/17
Compilar, revisar e diagramar 30/06/17
Publicar 14/07/17

1.4
30/04/17

FNS 19/05/17
Aprovação junto ao Presidente da CDDF. CDDF 26/05/17

CDDF 31/05/17

1.5

Elaboração de minuta de Ofício a definir 13/03/17

FNS 20/03/17

Artigos – Artigos Fórum Nacional de Saúde 
na Publicação Tendências.

(1) Artigo sobre 
desenvolvimento 
harmônico e 
sustentável via 
atuações resolutivas, 
principalmente 
atuação resolutiva de 
PGS – Rodrigo 
Schoeller
(2)redirecionamento 
do modelo 
assistencial em saúde 
mental (Lei Federal 
10.216, de 2001) às 
medidas de segurança 
previstas no Código 
Penal. - Maurício 
Pessuto.      (3) 
Atuação do Ministério 
Público em razão das 
internações 
psiquiátricas 
involuntárias                
(4) “Amianto” - 
Márcia Aliaga
 ASCOM/CNMP 
 ASCOM/CNMP 
 ASCOM/CNMP 

Roteiro(s) de Atuação – checklist para 
fiscalização das unidades de Saúde (CAPS – 

Centro de Atenção Psicossocial e UBS – 
Unidade Básica de Saúde.

Elaboração de minuta(s)

Gilmar de Assis, 
Maurício Pessutto, 
Rogério Queiroz e 
Márcia Aliaga.

Apresentar sugestões e deliberar sobre a(s) 
minuta(s).

Inclusão na página do Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Outros – Ofício sobre Febre Amarela ao 
Ministério da Saúde sobre medidas 

adotadas.

Apresentar sugestões e deliberar sobre a 
minuta de ofício



FNS

Página 4

1.5
Aprovação junto ao Presidente da CDDF CDDF 27/03/17
Expedição do Ofício CDDF 28/03/17

1.6

Elaboração de minuta de memorando CDDF 15/03/17
Validação da minuta FNS 24/03/17
Aprovação junto ao Presidente da CDDF CDDF 31/03/17
Expedição do memorando CDDF 03/04/17

1.7

FNS 24/02/17
Informar o moderador à CDDF FNS 01/03/17

Elaboração da lista de convidados 02/03/17

02/03/17

1.8 Elaboração do projeto FNS CUMPRIDO

1.9 a definir

Outros – Ofício sobre Febre Amarela ao 
Ministério da Saúde sobre medidas 

adotadas.

Outros – Memorando para o Conselheiro 
relator da resolução sobre a inclusão de 

matérias nos editais de concurso de membro 
para o MP.

Evento - Participação do FNS no 4º MP e 
Movimentos Sociais (Sala fortalecimento do 
controle social na Saúde) / Pergunta prévia 
para os participantes - Cinco oportunidades 

e cinco desafios 

Escolha de moderador entre os membros do 
FNS

Gilmar de Assis e 
Andrea David

Encaminhamento da proposta de formato 
da sala

Gilmar de Assis e 
Andrea David

Evento - Ação Nacional – Defesa da saúde 
(29 e 30 de junho)

Outros – Participação do FNS na marcha dos 
prefeitos.

Conseguir espaço para manifestação do 
Fórum.

Rodrigo Schoeller 
de Moraes 
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