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RESOLUÇÃO COSEMS/PE nº 03, de 09 de Março de 2022 
 
 

Aprova a premiação de 4 (quatro) 
experiências de Pernambuco com as 
melhores pontuações na 4ª Mostra 
“Pernambuco, aqui tem SUS – Ano 2022”. 

 
 

O Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco – 
COSEMS/PE, no uso de suas atribuições legais e considerando, 
 
I. A Reunião de Diretoria Executiva, ocorrida em 07 de março de 2022, e a aprovação da  
proposta de realização do XII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de 
Pernambuco e da 4ª Mostra “Pernambuco, Aqui tem SUS”; 
II. O XII Congresso do COSEMS/PE e a 4ª Mostra “Pernambuco, Aqui tem SUS”, a ser  
realizado em Gravatá/PE; 
III. O XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e a 17ª Mostra “Brasil,  
aqui tem SUS”, do CONASEMS, a ser realizado entre os dias 12 a 15 de julho de 2022; 
IV. A premiação financeira ser um estímulo para que haja um maior número de municípios 
inscritos pelo Estado de Pernambuco; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a premiação de 4 (quatro) trabalhos de Pernambuco com as melhores 
pontuações na 4ª Mostra “Pernambuco, aqui tem SUS – Ano 2022” a ser realizada no XII 
Congresso do COSEMS/PE.  
 
Art. 2º - Os trabalhos serão pontuados com base nos critérios estipulados no Regulamento, 
consoante art. 13, pelos avaliadores nomeados pelo COSEMS/PE, conforme art. 23 e 24 do 
Regulamento da 4ª Mostra “Pernambuco, aqui tem SUS – Ano 2022”. 
  
Art. 3º - Serão premiados os 4 (quatro) trabalhos mais bem pontuados do Estado de 
Pernambuco, da seguinte forma: 
 

I. A premiação consistirá no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
para cada trabalho; 

II. O prêmio será pago à pessoa do autor principal; 
III. A premiação será entregue somente ao final da Mostra quando da divulgação 

completa das pontuações das experiências de Pernambuco inscritas em todos 
os ciclos de seleção. 

 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigência de imediato. 
 
 

Recife/PE, 09 de Março de 2022. 
 
 
 

____________________________________ 
José Edson de Sousa 

Presidente do COSEMS/PE 
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