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MACRORREGIÃO OESTE 

OFICINAS REGIONAIS DE PLANEJAMENTO 

 

9ª REGIONAL DE SAÚDE FOZ DO IGUAÇU 

 

PROGRAMAÇÃO  

 

Tema: OFICINA APLICATIVA DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E DA PROGRAMAÇÃO 

ANUAL DE SAÚDE 

 

Proponentes: REGIONAL DE SAÚDE e COSEMS 

 

Público alvo: Secretário(a) Municipal de Saúde, Responsável pelo Planejamento, Coordenação da 

Vigilância em Saúde, Coordenação da Atenção Básica, Assistência Farmacêutica. 

 

Local: Auditório do CISI – Consórcio Intermunicipal do Iguaçu / Medianeira 

Data(s): 24 de maio e 7 de junho de 2017. 

Carga Horária: 16 horas  

 

DIA: 24/05/2017  

1
o
. Momento:  

 Abertura da oficina com apresentação dos objetivos e resultados esperados – Regional de Saúde.   

 Dinâmica de apresentação dos participantes.    

Roda de Conversa (em grupos por diversidade) – 9RS  

  – Utilizar as questões disparadoras:  

1. Qual a percepção que tenho da situação de saúde do meu município? 

2. Como está organizada minha secretaria hoje?   

3. Como eu quero que a secretaria de saúde esteja daqui a quatro anos?  

 

Dinâmica: Tangran/Ícaro ou outra.  

 O objetivo da dinâmica utilizada é despertar para o trabalho em equipe, ninguém se faz sozinho. 

 

 

2
o
. Momento:  

Leitura do texto base sobre Planejamento (Manual do (a) Gestor (a) Municipal do SUS – Diálogos do 

cotidiano, pag. 38 a 50) abordando: Instrumentos de planejamento e orçamento de Governo (PPA, LDO, 

LOA); Instrumentos básicos para o planejamento no âmbito do SUS (PMS, PAS, RAG) e monitoramento 

e avaliação. Reconhecer os instrumentos de Planejamento Orçamentário de Governo e do SUS.  
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Responder às questões disparadoras:   

1. Tenho feito planejamento? De quê? 

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 servem os 

instrumentos? 

 Apresentação em plenária. 

 Propostas/sugestões de organização do planejamento participativo – (matriz SWOT, PES, 

problematização, e outras técnicas).  

 

DIA: 07/06/2017 (com a presença da Marina/COSEMSPR) 

3
o
. Momento: Alinhando informações e possibilitando a compreensão e construção  dos instrumentos de 

planejamento. 

 Compatibilização dos instrumentos de planejamento (PPA – LDO – LOA e PMS – PAS – RAG); 

 Apresentação da estrutura do Plano Municipal de Saúde (PMS) – fazendo a ligação com os 

momentos anteriores. Portaria no. 2135/2013 e demais legislações na caixa de ferramenta; 

 GESTORES LEVAR O PLANO DE SAUDE ANTERIOR E FAZER UMA ANALISE 

RELACIONANDO COM A PORTARIA 2135/2013. 

 Apresentação da estrutura da Programação Anual de Saúde (PAS) - Portaria no. 2135/2013 e demais 

legislações na caixa de ferramenta. 

 

4
o
. Momento:   

 Avaliação (a critério de cada região: oral ou por instrumento escrito entregue aos participantes); 

 encaminhamentos práticos: necessidade de apoio dos municípios, pactuação de prazos e outros. 

 


