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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
 
Título: OFICINA DE CONTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 E 
DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018. 
 
Órgão(s) Proponente(s): SESA e COSEMS. 
 
 
Órgão(s) executor(es): Regional de Saúde/SESA e Apoiadores/COSEMS 
 
 
Local: Sede da Regional de Saúde. 
 
 
Data(s): MAIO – JUNHO – JULHO. 
 
 
Carga Horária: Oficina – 16 horas presenciais + Dispersão. 
 
 
Número de Vagas: para a oficina até 08 vagas por município. 
 
Público-alvo: Gestor de Saúde Municipal, Responsável pelo Planejamento da 
Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadores de Atenção Primária em Saúde e da 
Vigilância em Saúde, Contadores, Representantes do CMS, Coordenador da Média e 
Alta Complexidade, Coordenador da Regulação dos municípios, Coordenação 
Assistência Farmacêutica. 
 
 
 
Coordenador(es) do Projeto: SESA e COSEMS 
SESA – nível central: Núcleo de Gestão Estratégica – NGE 
SESA – regionais de saúde: toda a equipe da Regional de Saúde 
 
Responsabilidades das Regionais de Saúde 
1. Planejamento e execução da Oficina, em parceria com o 
COSEMS/APOIADORES. 
2. Realização de convite às Secretarias Municipais de Saúde para a Oficina. 
3. Providências administrativas quanto: ao local do evento, lanche (café, água, 
bolacha, etc.), equipamentos multimídia, lista de presença e outros. 
 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Objetivo geral  
 

 Sensibilizar para o desenvolvimento do processo de planejamento, e 
monitoramento e avaliação que dele resultam; 

 Sensibilizar a equipe municipal para reconhecer boas práticas já existentes que 
contribuam para o planejamento, monitoramento e avaliação; 

 Transmitir informações e possibilitar a compreensão dos instrumentos básicos de 
planejamentona área governamental e no Sistema Único de Saúde, a sua 
importância no processo de planejamento e seu inter-relacionamento; 
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 Inicializar atividades reflexivas e prática as para a construção do Plano Municipal 
de Saúde e da Programação Anual de Saúde. 

 

Resultados Esperados 

 100% dos municípios do Estado do Paraná capacitados para a elaboração dos 
Planos Municipais de Saúde 2018-2021 e das Programações Anuais de Saúde 2018. 
 
 
 
Metodologia  

A Oficina será desenvolvida durante 16 horas, com três momentos: 

 

1o. Momento: Fundamentos para a construção do PMS e Sensibilização e alinhamento 
conceitual do território processo. 

 
09/05/2016 - Período da manhã 

 Abertura da oficina: com apresentação da 
metodologia/intencionalidade/organização dos grupos com até 20 participantes (10 
minutos). 

 Apresentação dos participantes (30 minutos). 

 Objetivos da Oficina (5 minutos). 

 Apresentação do vídeo – Planejar é preciso viver não é preciso (13:48) 

 Divisão dos grupos: Grupo 1 – Guaporema, Indianópolis, São Manoel e São Tomé; 
Grupo 2 – Cianorte, Tuneiras e Tapejara; Grupo 3 – Cidade Gaúcha, Rondon, 
Japurá e Jussara.  

 Orientação da escolha do coordenador e relator dos grupos. 

 Resgate das experiências da elaboração do último RAG (40 minutos). 

 Leitura e discussão do texto: Manual do Gestor, texto: “Planejando o SUS no 
município”  e roda de conversa sobre o mesmo (1 hora). 

 
Questões norteadoras: 
1) Tenho feito planejamento? De que? 
2) Com quem tenho feito planejamento? Como tenho feito? 
3) Conheço os instrumentos de planejamento de governo e do SUS? Quais são e 

para que serve os instrumentos? 
 
09/05/2016 - Período da tarde 

 Apresentação do vídeo Tarefa e resultado (10 minutos). 

 Apresentação dos relatores dos grupos e síntese das apresentações (30 minutos) 

 Exposição dialogada: Planejamento Municipal em Saúde e Interfaces entre as 
diretrizes do PNS e o PES 2016-2019 (40 minutos) 

 Orientação da Atividade de Dispersão (Tarefa): 
o Sugestão para início da atividade: Envolver toda equipe e elencar os 

problemas e prioridades dos municípios, tendo como base os 44 
indicadores que tenha correlação direta com a gestão municipal. 

o Em equipe avaliar o Plano Municipal de Saúde (PMS) vigente até 2017, 
avaliando as metas alcançadas e que deverão ser mantidas no novo PMS, 
as que não foram alcançadas e que deverão ser reprogramadas, bem como 
as novas propostas a serem incluídas. 

o Verificar se o PMS vigente “conversa” com os instrumentos de gestão 
orçamentária: PPA, LDO e LOA e garantir que o novo PMS/PAS esteja 
contido nos mesmos. 

o Garantir que a equipe da gestão municipal da saúde e a equipe do 
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orçamento conheçam e discutam a nova proposta de financiamento do SUS 
(caixa único), de forma a garantir no plano as ações das diversas áreas em 
tempo oportuno.   

o Iniciar a elaboração do PMS/PAS tendo como norte a necessidade das 
pessoas/território e não na oferta. 

o Trazer para o próximo encontro uma apresentação em Power Point, com o 
relato das atividades desenvolvidas (facilidades, dificuldades, etc...), 
número/categoria de participantes e fotos das reuniões (cada município terá 
20 minutos para apresentação no próximo encontro do dia 08/06/2017).  
  

2o. Momento: Construção do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e Programação 
Anual de Saúde 2018. 
   
    08/06/2016 - Período da manhã 

 Apresentação da Atividade de Dispersão por município (20 minutos para cada 
município). 

 Tempestade de idéias: O que precisa para a construção de um bom Plano 
Municipal de Saúde? 

 Problematização de uma prioridade / necessidade guiada / relacionada pelo 
roteiro / modelo / instrumento do PMS. Ex: Mortalidade Infantil. 

 Orientações para os momentos de atendimento individual em datas a serem 
agendadas com cada município. 
 

 
3o.Momento: Monitoramento / Avaliação do processo. 

 Discussão do projeto de construção do PMS 2018-2021 individualmente com 

cada município. 

 


