
OFICINA PARA PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 

PLANEJAMENTO DO SUS 

 

Coordenação deste evento: 20ª Regional de Saúde /SESA. 

 

Colaboradores: DVVGS, DVAGS, SCVSAT, SCVGE, SCAPS, SCAERA/20ªRS 

 

Apoio: COSEMS-PR 

 

Local: Tribunal do Júri da UNIPAR e sala de reuniões 20ª Regional  de Saúde  

 

Data(s): 18 de abril e segunda quinzena de maio de 2017 

 

Carga Horária: 12 horas 

 

Participantes: gestor, responsável planejamento, representantes Atenção Primária, 

Vigilância em Saúde (epidemiologia e sanitária), assistência farmacêutica e 

representante segmento usuário do conselho municipal de saúde. 

 

Metodologia  

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

 

PROGRAMAÇÃO  

 

Tema: OFICINA APLICATIVA DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE  

 

1º momento – 19 de abril de 2017 

 

Horário Atividade Metodologia Responsável 

8:45 as 9hrs Abertura da oficina apresentação dos objetivos e resultados 

esperados 

Vânia  

9hrs as 9:30min Dinâmica de apresentação dos 

participantes 

Em circulo cada participante se 

apresenta, informando nome, cidade, 

função e qualidade com a primeira letra 

do nome 

Vânia 

9:30 as 

10:10min 

Roda de Conversa  – 3 grupos, escolhidos por municípios 

por suas diferenças nos instrumentos de 

gestão. Discutir seguintes questões: 

Qual a percepção que tenho da situação 

de saúde do meu município? 

Como eu encontrei a secretaria de 

saúde do meu município?  

Vânia e 

Juliana, 

Melania e 

Marcos, 

Andriele, 

Liliam e Nilda 

 



Como eu quero que a secretaria de 

saúde esteja daqui a quatro anos?  

 

10:10 as 10:30 Dinâmica do Tangram Despertar a necessidade de trabalho em 

equipe 

Equipe dos 

grupos 

 

10:30 as 12hrs Roda de conversa 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. Responder às questões 

disparadoras:   

Tenho feito planejamento? De quê? 

Com quem tenho feito planejamento? 

Como tenho feito? 

Conheço os instrumentos de 

planejamento de governo e do SUS? 

Quais são e para que servem os 

instrumentos? 

Equipe dos 

grupos 

 

12 as 13hrs Almoço 

13 as 13:20min Plenária Apresentação dos resultados Relatores dos 

grupos 

13:20 as 13:45 Plenária Compatibilização dos instrumentos de 

planejamento (PPA – LDO – LOA e 

PMS – PAS – RAG); 

Liliam - 

COSEMS 

13:45 as 16hrs Apresentação da estrutura 

do Plano Municipal de 

Saúde (PMS) 

Utilização Roteiro SESA, apresentado 

e discutido item a item 

Vânia, 

COSEMS e 

equipe 

Regional de 

Saúde 

16 as 16:15min Pactuação etapa seguinte 

da oficina 

Pactuado grupos por afinidade para 

discutir/avaliar o PMS em vigência e 

orientar para a elaboração do novo na 

segunda quinzena de maio, para a 

realização do mesmo é necessário o 

levantamento inicial dos dados do 

roteiro apresentado, essa atividade será 

realizada com no máximo tres 

municípios por vez com afinidades e 

com toda a equipe da RS. 

 

Vânia 

 

 

2º momento – 2ª quinzena de maio de 2017 

 

 

Grupo de estudo por afinidade para discussão e avaliação do PMS em vigência e orientação para a elaboração 

do novo. 

Com a seguinte programação: 

 

Duração  Atividade Metodologia Responsável 

4 horas  Roda de conversa/grupo 

operativo 

Discussão e avaliação dos dados 

levantados, dificuldades/problemas e 

sugestões  

Equipe 

Regional de 

saúde e 

apoiadora 



COSEMS 

 

 

Datas e grupos de municípios  

 

Data Horário Municípios 

22/05 13:30 Diamante do Oeste e Ouro Verde do Oeste, Tupãssi 

23/05 8hrs Pato Bragado, Entre Rios do Oeste 

24/05 8hrs Maripa e Nova Santa Rosa 

24/05 13:30 Quatro Pontes e Mercedes 

25/05 13:30 São Jose das Palmeiras e São Pedro do Iguaçu 

26/05 8hrs Terra Roxa e Assis Chateaubriand 

26/05 13:30hrs Guairá e Marechal Candido Rondon 

30/05 8hrs Palotina e Santa Helena 

31/05 8hrs Toledo 

 

3º momento – a definir com os municípios até 15 de junho 

 

Programação Anual de Saúde (PAS)  

 

 
Horário Atividade Metodologia Responsável 

8:45 as 9hrs Abertura da oficina Apresentação dos objetivos e resultados 

esperados 

Vânia  

9hrs as 10hrs  Grupo de estudo sobre PMS Questões norteadoras: quais são minhas 

diretrizes no PMS? 

Quais objetivos e metas ano a ano? 

Revisitar o PMS e a PAS 2016 

 

Vânia, 

COSEMS e 

equipe 

Regional de 

Saúde 

10 as 11:45hrs Apresentação da estrutura da 

Programação Anual de Saúde 

(PAS) 

Utilização base SESA e MS, 

apresentado e discutido item a item 

Vânia, 

COSEMS e 

equipe 

Regional de 

Saúde 

11:45 as 12hrs Avaliação dos diferentes 

momentos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


