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Publicação de Manual do CNES e Fichas Editáveis no site da Prefeitura de
Chapecó
Bom dia!
O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é o sistema estruturante de todos os demais
sistemas de informação do SUS, inclusive de processamento e de financiamento, sendo obrigatório por
Portaria para todos os estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou privados. O município de Chapecó
trabalha no formato de autocadastramento, isto é, os profissionais e os estabelecimentos preenchem as
fichas e, após, é realizado o cadastro na base local do sistema, com exportações periódicas à Secretaria de
Estado e ao Ministério da Saúde.
Como haviam muitas dúvidas, a equipe elaborou um manual orientativo sobre preenchimento, assim como
formatos editáveis das fichas mais utilizadas. Para facilitar a divulgação e iniciar estratégias de ampliação de
estabelecimentos cadastrados, gostaríamos de publicar os links de acesso na página da prefeitura. Segue
abaixo, sugestão de caminho para publicação:
Acesso pela página da Prefeitura Municipal de Chapecó > Saúde > CNES
-Manual de preenchimento do
CNES: https://drive.google.com/drive/folders/1M0auJOpSDc90BBxhCdT_7SlOU5erOQOf?usp=sharing
-Fichas editáveis para o
CNES: https://drive.google.com/drive/folders/1JYYDCynyxqkgrU47yf8bEOGD0l0LYZdl?usp=sharing
Conforme orientação do gabinete, encaminho à Direção para avaliação e encaminhamento posterior ao
gabinete da SESAU, que despachará à imprensa.
Registro que o contato anterior já foi realizado com Isabel da Imprensa.
Atenciosamente,
_
Micheli Bordignon
Setor de Controle e Avaliação
(49) 3321-0087
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Visto 24 vezes

7 pessoas

Despacho 133.020/2022
09/05/2022 14:09

Boa tarde!

(Respondido)

Retifico o memorando. Por favor, considerar o texto e os links abaixo:
O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é o sistema
estruturante de todos os demais sistemas de informação do
SUS, inclusive de processamento e de financiamento, sendo obrigatório por
Portaria para todos os estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou
privados. O município de Chapecó trabalha no formato de
autocadastramento, isto é, os profissionais e os estabelecimentos
preenchem as fichas e, após, é realizado o cadastro na base local do
sistema, com exportações periódicas à Secretaria de Estado e ao Ministério
da Saúde.

Micheli B.
ENF CONTROLE
03DRCAA - Direto...

CC

Como haviam muitas dúvidas, a equipe elaborou um manual orientativo
sobre preenchimento, assim como formatos editáveis das fichas mais
utilizadas. Para facilitar a divulgação e iniciar estratégias de ampliação de
estabelecimentos cadastrados, gostaríamos de publicar os links de acesso
na página da prefeitura. Segue abaixo, sugestão de caminho para
publicação:
Acesso pela página da Prefeitura Municipal de Chapecó > Saúde > CNES
-Manual de preenchimento do
CNES: https://drive.google.com/drive/folders/1M0auJOpSDc90BBxhCdT_7
SlOU5erOQOf?usp=sharing
-Fichas editáveis para o
CNES: https://drive.google.com/drive/folders/1JYYDCynyxqkgrU47yf8bEOG
D0l0LYZdl?usp=sharing
Conforme orientação do gabinete, encaminho à Direção para avaliação e
encaminhamento posterior ao gabinete da SESAU, que despachará à
imprensa.
Registro que o contato anterior já foi realizado com Isabel da Imprensa.
Atenciosamente,
_
Micheli Bordignon
Setor de Controle e Avaliação
(49) 3321-0087
Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

Despacho 233.020/2022
09/05/2022 18:38

Prezadas,

(Encaminhado)

Ciente e de acordo solicitamos os trâmites para a devida publicação no
site da Prefeitura para transparência, agilidade e modernização do
processo do controle e avaliação.

Jeane O. 03DRCAA
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14SESAU - SECRET...

Atenciosamente,

CC

_
Jeane Carla Mohr de Oliveira
Diretora de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

Jeane Carla Mohr de Oliveira 03DRCAA arquivou.

09/05/2022 18:38:39

Despacho 333.020/2022
11/05/2022 14:32

Ciente e de acordo!

(Respondido)

_
SUZANA INES BERLT
Gerente de Regulação Ambulatorial Municipio de Chapecó

SUZANA B. GER-REG
03DRCAA - Direto...

CC

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

11/05/2022 14:32:43

SUZANA INES BERLT GER-REG arquivou.

11/05/2022 14:32:43

SUZANA INES BERLT GER-REG parou de acompanhar.

11/05/2022 16:28:13

Jeane Carla Mohr de Oliveira 03DRCAA arquivou.

Despacho 433.020/2022
12/05/2022 20:32

Ciente e de acordo encaminho a Imprensa para analise da
possibilidade da publicação no site da Prefeitura do Manual do CNES e
Fichas Editáveis para transparência, agilidade.

(Encaminhado)

Jader D. 14SESAU
04SECOM - SECRET...
A/C Isabel M.

_
Jader Adriel Danielli
Secretário de Saúde

CC

Quem já visualizou?

17/05/2022 09:31:34

2 ou mais pessoas

Jeane Carla Mohr de Oliveira 03DRCAA arquivou.
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“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.” - Roberto Shinyashiki

https://chapeco.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=D56DB1C0E4E03893F743F5E5&itd=1&origem=listagem

4/4

