
PLANEJAMENTO – OFICINAS REGIONAIS PARA O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS 

 

Coordenação: SCAERA/DVAGS/SESA. 

Apoio: COSEMS-PR 

 
 

OBJETIVOS: 

 

 Fornecer aos municípios (gestores e técnicos) informações básicas 

necessárias ao processo de planejamento na prática de gestão. 

 Sensibilizar gestores e técnicos para a importância do planejamento como 

prática de gestão. 

 Promover a adesão dos municípios às estratégias prioritárias da SESA, 

incorporando-as nos planos municipais de saúde de acordo com a sua 

especificidade. 

 Envolver os técnicos da regional de saúde no processo de planejamento 

municipal, como apoio à construção dos instrumentos de gestão. 

 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

 1ª etapa: Realização de reunião com as diversas áreas técnicas da regional 

de saúde para construção/delineamento do Projeto a ser executado com os 

municípios. 

 2ª etapa: Realização de Oficinas direcionadas aos municípios. 

 

 

 

1ª etapa: Realização de reunião com as diversas áreas técnicas da regional 

de saúde para construção/delineamento do Projeto a ser executado com os 

municípios 

Data: 20/04/17 

Local: sala de reunião da 8ª RS 
 
Carga Horária: 04 horas 
 
 
 

 

 

 

 

 



2ª etapa: Realização de Oficinas direcionadas aos municípios de apoio ao 

processo de construção dos instrumentos de planejamento do SUS 

1º momento – Oficina Regional 

Data: 10 e 11/05/17 

Local: UNIPAR – Francisco Beltrão 
 
Carga Horária: 08 horas 

 
Público alvo: Secretário (a) Municipal de Saúde, Responsável pelo 
Planejamento, Coordenação da Vigilância em Saúde, Coordenação da Atenção 
Básica, Assistência Farmacêutica, coordenação da saúde bucal e contador. 
 
Distribuição dos municípios por data de oficina 

Data  Municípios Participantes  

10/05/2017 
8:30 as 17:00 hs 

- Pranchita 
- Santo Antônio do Sudoeste 
- Barracão 
- Bom Jesus do Sul 
- Pérola D’Oeste 
- Bela Vista da Caroba 
- Realeza 
- Santa Izabel D’Oeste 
- Ampere 
- Pinhal de São Bento 
- Planalto 
- Capanema 

11/05/2017 
8:30 as 17:00 hs 

- Nova Prata do Iguaçu 
- Salto do Lontra 
- Boa Esperança do Iguaçu 
- Cruzeiro do Iguaçu 
- São Jorge D’Oeste 
- Verê 
- Dois Vizinhos 
- Francisco Beltrão 
- Nova Esperança do Sudoeste 
- Enêas Marques 
- Renascença 
- Marmeleiro 
- Salgado Filho 
- Manfrinópolis 
- Flor da Serra do Sul 

 
 
Período da manhã 

 Abertura da oficina com apresentação dos objetivos e resultados esperados  

 Dinâmica de apresentação dos participantes.    

 Roda de Conversa (em grupos: por microrregião de saúde) Utilizar as 
questões disparadoras:  

1. Qual a percepção que tenho da situação de saúde do meu município? 
2. Como eu encontrei a secretaria de saúde do meu município?  
3. Como eu quero que a secretaria de saúde esteja daqui a quatro anos?  

 



 Realizar fechamento das discussões direcionando para resposta as questões 
propostas por Gilson Carvalho:  

1. Quais os problemas mais importantes que você identifica no setor saúde 
2. A que causas/condicionantes e/ou determinantes você atribui estes 
problemas 
3. Quais as soluções que você propõe para atingir essas causas e esses 
problemas 
 
Orientações ao facilitador: estas questões devem ser colocadas na roda uma de 
cada vez (definir um tempo para cada questão). 
 
Encerramento do período da Manhã:  
- Apresentação do vídeo: experiência de Planejamento do município de 
Ubiratam/PR 
 
Período da tarde 

 
Roda de Conversa em grupos: por microrregião de saúde  
Orientações ao facilitador: o grupo deverá indicar um coordenador e um relator 
para as anotações e apresentação do produto do grupo na plenária.  
 

 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.  

 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? 
 

  Propostas/sugestões de organização do planejamento participativo – (matriz 
SWOT, PES, problematização, Check list para diagnóstico do PMS e outras 
técnicas). 

 

 Apresentação em plenária. 
 

 
Encerramento do período da Tarde:  
Apresentação/Orientações: COSEMS 

- Instrumentos de planejamento e orçamento de Governo (PPA, LDO, LOA); 

Instrumentos básicos para o planejamento no âmbito do SUS (PMS, PAS, RAG) 

-“formas de fazer” o planejamento participativo, de discutir com a equipe que está 

na ponta do sistema, de construir de forma ascendente as metas e ações próprias 

da equipe. Incentivar que os instrumentos não sejam construídos apenas por uma 

ou duas pessoas, orientar que existe um processo antes da escrita final dos 

documentos. 



 

*Tarefa de dispersão: análise situacional 

Avaliação da oficina. 
 
2º momento- Oficinas Microrregionais 

 

Datas: 06/06/2017  

            08/06/2017 

            13/06/2017 

            14/06/2017   

Locais: municípios sede das microrregiões 
 
Carga Horária: 08 horas 

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

Planejamento, Coordenação da Vigilância em Saúde, Coordenação da Atenção 

Básica, Assistência Farmacêutica, coordenação da saúde bucal e contador   

  

Distribuição dos municípios para Oficinas Microrregionais  

Municípios por microrregião Participantes  Data  

1ª- Micro-Região  
Local: Pranchita 
 

- Pranchita 
- Santo Antônio do Sudoeste 
- Barracão 
- Bom Jesus do Sul 
- Pérola D’Oeste 
- Bela Vista da Caroba 

06/06/2017 
8:30 as 16:30 hs 

2ª- Micro-Região  
 
Local: Realeza 

- Realeza 
- Santa Izabel D’Oeste 
- Ampere 
- Pinhal de São Bento 
- Planalto 
- Capanema 
 

08/06/2017 
8:30 as 16:30 hs 

3ª- Micro-Região  
 
Local: Dois Vizinhos 

- Nova Prata do Iguaçu 
- Salto do Lontra 
- Boa Esperança do Iguaçu 
- Cruzeiro do Iguaçu 
- São Jorge D’Oeste 
- Verê 
- Dois Vizinhos 

13/06/2017 
8:30 as 16:30 hs 

4ª- Micro-Região  
 
Local: Francisco Beltrão 

- Francisco Beltrão 
- Nova Esperança do Sudoeste 
- Enêas Marques 
- Renascença 
- Marmeleiro 
- Salgado Filho 
- Manfrinópolis 
- Flor da Serra do Sul 

14/06/2017 
8:30 as 16:30 hs 

 



Objetivo: Alinhar informações, 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; 

 

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

 
Orientações ao facilitador:  
- construir uma proposta de roteiro para os instrumentos de gestão: possibilitar 
para cada DIRETRIZ do Plano Municipal de Saúde/Programação Anual de Saúde, 
a definição do enquadramento no PPA e LOA, bem como acrescentar na PAS as 
sub funções para definir a alocação do recurso financeiro. 
- discutir e definir com os municípios a possibilidade de conclusão dos 
documentos escritos até o dia 15.07.2017. 
 
*Tarefa de dispersão: construção do PMS e PAS 

Avaliação da oficina 
 
3º momento- Apoio individual para construção do PMS e PAS 

 

 Disponibilidade dos técnicos da 8ª Regional de Saúde para atender a 
necessidade de apoio aos municípios, conforme avaliação individualizada, 
marcando agenda na regional de saúde ou no próprio município 

 

 
 


