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12ª REGIONAL DE SAÚDE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

 
Título: OFICINA DE CONTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 E 
DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018. 
 
Órgão(s) Proponente(s): SESA e COSEMS. 
 
 
Órgão(s) executor(es): Regional de Saúde/SESA e Apoiadores/COSEMS 
 
 
Local: Sede da Regional de Saúde. 
 
 
Data(s): MAIO – JUNHO – JULHO. 
 
 
Carga Horária: Oficina – 16 horas presenciais + Dispersão. 
 
 
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, Representantes do CMS, Coordenação Assistência 
Farmacêutica. 
 
 
 
Coordenador(es) do Projeto: SESA e COSEMS 
SESA – nível central: Núcleo de Gestão Estratégica – NGE 
SESA – regionais de saúde: toda a equipe da Regional de Saúde 
 
Responsabilidades das Regionais de Saúde 
1. Planejamento e execução da Oficina, em parceria com o 
COSEMS/APOIADORES. 
2. Realização de convite às Secretarias Municipais de Saúde para a Oficina. 
3. Providências administrativas quanto: ao local do evento, lanche (café, água, 
bolacha, etc.), equipamentos multimídia, lista de presença e outros. 
 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Objetivo geral  
 

 Sensibilizar para o desenvolvimento do processo de planejamento, e 
monitoramento e avaliação que dele resultam; 

 Sensibilizar a equipe municipal para reconhecer boas práticas já existentes que 
contribuam para o planejamento, monitoramento e avaliação; 
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 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 prática as para a construção do Plano Municipal 
de Saúde e da Programação Anual de Saúde. 

 
Obs: Durante a elaboração  e discussão do Projeto  
 

Resultados Esperados 

 100% dos municípios do Estado do Paraná capacitados para a elaboração dos 
Planos Municipais de Saúde 2018-2021 e das Programações Anuais de Saúde 2018. 
 
 
 
Metodologia  

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

 

1o. Momento: Fundamentos para a construção do PMS e Sensibilização e alinhamento 
conceitual do território processo. 

 
18/05/2016 - Período da manhã 
 

 Abertura com da oficina: Com a Diretora da 12 RS apresentação da equipe 
Regional e Representante Cosems  

 Dinâmica de Grupo 

 Apresentação do vídeo – Tarefas e resultados 

 Divisão dos grupos 

 Orientação da escolha do coordenador e relator dos grupos 

 Resgate das experiências da elaboração do último RAG. 

 Leitura do texto: Manual do Gestor, texto: “Planejando o SUS no município”  e roda 
de conversa sobre o mesmo 

 Reconhecer os Instrumentos de Planejamento Orçamentário de Governo e do 
SUS 

 Usar a tarjeta para iniciar quais ferramentas fundamentais devemos utilizar na 
construção do plano 

 09/05/2016 - Período da tarde 

 Verificação do Plano anterior  

 Avaliar no Plano (diagnóstico situacional, recursos financeiros, assistência 
farmacêutica....   

 Responder questões disparadoras 

 Solicitar proposta de ação 

 PLENARIA: 

 Apresentação dos relatores dos grupos e síntese das apresentações. 

 Apresentação do Vídeo da 6 RS 

 Orientação da Atividade de Dispersão (Tarefa): 
o Árvore de problemas: elencar os problemas e prioridades dos municípios, 

definidas juntamente com a equipe, tendo como base os 44 indicadores que 
tenha correlação direta com a gestão municipal. 
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2o. Momento: Construção do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e Programação 
Anual de Saúde 2018. 
   
    08/06/2016 - Período da manhã 

 Apresentação da Atividade de Dispersão por município (10 minutos para cada 
município). 

 Problematização de uma prioridade / necessidade guiada / relacionada pelo roteiro 
/ modelo / instrumento do PMS. Ex: Mortalidade Infantil. 

 Orientações para os momentos de atendimento individual em datas a serem 
agendadas com cada município. 
 

 
3o.Momento: Monitoramento / Avaliação do processo. 

 Discussão do projeto de construção do PMS 2018-2021 individualmente com 

cada município. 

 


