
 
SESA - 21ª Regional de Saúde 

 

PROJETO PARA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 E DA 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
1.1 Título: OFICINA DE CONTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 E DA PROGRAMAÇÃO 

ANUAL DE SAÚDE 2018. 
 

1.2 Órgão Promotor: 21ª Regional de Saúde/SESA e Apoiadores/COSEMS 

 
1.3 Órgão / Unidade Executora – 21ª Regional de Saúde – DVAGS – Divisão de Atenção e Gestão em Saúde 
– DVVGS – Divisão de Vigilância em Saúde e Seções afins 
 
1. 4 Data – 13 DE JUNHO DE 2017 
 
1.5 Carga Horária: Oficina – 12 horas presenciais – dividida em três momentos 

1.6 Local: Auditório Francisco Rita – 21ª Regional de Saúde 
 
1.7 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,  
Coordenador da Média e Alta Complexidade, Coordenador da Regulação dos municípios. 
 
1.8 Coordenador(es) do Projeto: Regionais de saúde: toda a equipe da Regional de Saúde 

 

1.9 Endereço, telefone, e-mail para contato: 

21ª Regional de Saúde 

Avenida Samuel Klabi, 741 – Centro – Telêmaco Borba – PR 

Telefone: 42-32733311 

Email: dvvgs21rs@sesa.pr.gov.br, dvags21rs@sesa.pr.gov.br, scaera21rs@sesa.pr.gov.br,  

Contatos:  

Sueli Rodrigues Camargo de Almeida – DVAGS 

Jose Rui Miranda – DVVGS 

Ruth Maria Medeiros – SCAERA 

 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1  JUSTIFICATIVA 
Articular para o desenvolvimento do processo de planejamento, e monitoramento e avaliação que dele 
resultam; 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; inicializar atividades reflexivas e práticas para a construção do plano municipal de 
saúde e programação anual de saúde e sensibilizar a equipe municipal para reconhecer boas práticas já 
existentes que contribuam para o processo de planejamento, monitoramento e avaliação e  
inicializar atividades reflexivas e práticas para a construção do plano municipal de saúde e programação 
anual de saúde.  
 
2.2 Objetivos: 
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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.  

 
 

3. PROGRAMAÇÃO 

1º Dia – 13/06/2017 - 08:30 as 12:00 – 13:30 as 17:00 

1
o
. 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. “definirmos que a 

leitura é da pagina 24 a 31” 

 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) e parte de planejamento do texto do Gilson Carvalho (pag 29 - 32) 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).  

2
o
. 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). 

 nesse momento realizar a apresentação das diretrizes nacionais e estaduais que prepara o campo 
para o próximo item. 

 Fazer análise situacional. 

 Exibir vídeo com a experiência de Ubiratã. 

 Formar árvore de problemas: elencar os problemas e prioridades dos municípios, definidas 

juntamente com a equipe. 
 

 
2º Dia – 14/06/2017 – 08:30 as 12:00  
4º Momento 

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

 
 
4. RECURSOS 
4.1 Recursos Humanos: Equipe Regional 
4.2 Material: Fornecido pela Seção de Materiais Patrimônio e Serviços Gerais da 21ª Regional de Saúde, 



bem como material de apoio (canetas e blocos para anotações) 
 
5. RECURSOS FINANCEIROS 
Cotação de preço realizado em três estabelecimentos, para prestação do serviço de locação do treinamento 
e coffee break 
 

Total de Pessoas Coffee Break 

13/06 – 60 pessoas 60 

14/06 - 60 pessoas 60 

  

 
6 . AVALIAÇÃO DA OFICINA: Em uma palavra expressar o significado desta Oficina para você. 

 


