
ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE – 3ª. FASE              

 TEMA: PLANEJAMENTO  

 

GRUPO MACRO LESTE 

 

 

OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS 

 
Coordenação deste evento: Regionais de Saúde e Apoiadores do COSEMS. 

Local: auditório 6ª Regional de Saúde de União da Vitória - PR 

Data(s): 10/05/2017 para técnicos da 6ª RS e no 18/05/2017 para os técnicos municípios. 

 

Carga Horária: 08 horas 
 
Objetivos: 

1) sensibilizar para o desenvolvimento do processo de planejamento, e 
monitoramento e avaliação que dele resultam;  

2) sensibilizar a equipe municipal para reconhecer boas práticas já existentes que 
contribuam para o processo de planejamento, monitoramento e avaliação;  

3) transmitir informações e possibilitar a compreensão dos instrumentos básicos de 
planejamento na área governamental e no Sistema Único de Saúde, a sua 
importância no processo de planejamento e seu inter-relacionamento;  

4) inicializar atividades reflexivas e práticas para a construção do Plano Municipal de 
Saúde e Programação Anual de Saúde.  

 
Oficina Planejamento 

 
Participantes:  
Primeira etapa: oficina interna com as equipes das Regionais (10/05/2017)  
Segunda etapa: replicação da oficina para os municípios - 18/05/2017 (gestores e 
equipes de saúde da AB, VS, AF, Atenção Hospitalar, Regulação e Auditoria, 
Planejamento, Administrativo, entre outros, contadores).  
 
Metodologia  

A Oficina será desenvolvida durante 08 horas. 

 

ENTENDER – CONHECER – DESENVOLVER CAPACIDADE DE ESCUTA – DIAGNOSTICAR 

– PLANEJAR (O QUE PRECISO PARA EXECUTAR A AÇÃO?) – BUSCAR SUBSÍDIOS 

TÉORICOS E PRÁTICOS PARA O PLANEJAMENTO – DESENVOLVER A CAPACIDADE DE 

MEDIAÇÃO (HABILIDADE DE NEGOCIAR COM OS DIVERSOS ATORES) - DESENVOLVER 

AS AGENDAS (PRAZOS, RESPONSÁVEIS, METAS). 

 



1º DIA: 

1o. Momento: Alinhando informações e possibilitando a compreensão dos instrumentos 

básicos de planejamento na área governamental e no Sistema Único de Saúde, a sua 

importância no processo de planejamento e seu inter-relacionamento. 

 Encaminhar previamente o texto do Gilson Carvalho para leitura de todos. 

 Abertura da oficina com apresentação dos objetivos e resultados esperados. 

 Dinâmica de apresentação dos participantes. 

 Roda de Conversa (em grupos, por microrregião, a critério da regional - 60 
minutos).  

Leitura dos textos 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. 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 dos produtos dos grupos em plenária.  

 Consolidação da Roda de Conversa – nivelamento conceitual.  

 Conjuntura Nacional – Financiamento Federal – Caixa único (indefinido ainda, no 
entanto o  gestor precisa definir no seu plano as ações e cumprimento de metas).  

 
2o. Momento: Atividade prática de construção das diretrizes para os Instrumentos de 
Planejamento. 

 Revisitar e articular: Planos de Governo, Relatório de Conferência Municipal de 
Saúde, LDO/2018, Diretrizes dos Planos de Saúde Nacional e Estadual (Material 
organizado pela Leonor). 

 Fazer análise situacional. 

 Exibir vídeo com a experiência de Ubiratã. 

 Aplicação da proposta de planejamento do Gilson Carvalho/análise SWOT. 

 Orientação para a construção do PMS de acordo com Portaria 2135/2013 (check 
list proposto pela 6ª RS e “modelo” proposto pelo COSEMS – Caderno “Do 
Planejamento à Prestação de Contas”). 

 
3º Momento 

 PAS: Discutir a construção da PAS/2018, utilizando modelo construído na Oficina 
do RAG/RDQA - 2017. Deixar claro a Programação Financeira. 

 
Avaliação da Oficina: Em uma palavra expressar o significado desta Oficina para você. 

 
Compromisso: avaliação de processo 
Manter vivo o processo: avaliação/monitoramento/replanejamento 


