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35º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

CURSO: PLANEJAMENTO NA GESTÃO MUNICIPAL: COMO DEFINIR PRIORIDADES 

 

 

Coordenadora: Lidia Tobias Silveira – Assessora Técnica do COSEMS/SP 

  

 

 

 Justificativa: 

 

O Planejamento, desde os primórdios da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

sempre foi considerado um tema fundamental relacionado à gestão, tendo em vista a necessidade de 

garantir acesso aos serviços e ações de forma universal em rede hierarquizada, de atender às 

necessidades de saúde e de resolver a maioria dos problemas de saúde da população. 

 

Por outro lado, há de se reconhecer a sua complexidade, pela dimensão do país, pela 

diversidade das regiões, pelas características da gestão interfederativa, e, em especial, por conta do 

financiamento tripartite e da articulação entre os entes federados para a obtenção de resultados 

condizentes com as necessidades de saúde. 

 

No percurso da construção do SUS, com seus avanços e retrocessos, a questão do 

Planejamento sempre esteve presente. Qual metodologia daria conta da complexidade do 

Planejamento no SUS? Como garantir a organização da Rede de Atenção à Saúde com estes desafios, 

sem planejar a oferta de acordo com as necessidades de saúde e com os recursos para tal? 

 

Estas perguntas, como não poderiam deixar de ser, estão colocadas para todos os gestores, 

tanto da esfera federal, como da estadual e da municipal. 

 

Foram inúmeras iniciativas e normas construídas ao longo do caminho percorrido nos espaços 

de gestão, até que fossem elaborados e pactuados três dispositivos legais, como referência para o 

processo de Planejamento no SUS: 

• O Decreto nº 7.508, de junho de 2.011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1.990, que 

dispõe sobre vários aspectos do Planejamento e atribui ao gestor a obrigação quanto à 

elaboração e apresentação de Instrumentos de Planejamento. 

• A Lei Complementar nº 141, de janeiro de 2012, que regulamenta o Artigo 198 da 

Constituição Federal, definindo as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com o SUS dos três entes federativos. 
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• A Portaria nº 2.135, de setembro de 2.013, que estabelece as diretrizes para o 

Planejamento do SUS, define como Instrumentos de Planejamento em Saúde, o Plano 

Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual 

de Gestão (RAG). 

 

Hoje, a confecção dos Instrumentos de Planejamento orienta os gestores em seus processos 

de Planejamento, sendo da maior importância que os gestores se apropriem dessas ferramentas de 

Planejamento, para que os objetivos definidos no PMS reflitam as necessidades de saúde do 

Município, assim como as prioridades elencadas no PMS sejam desdobradas em ações a serem 

implementadas anualmente na PAS e as ações sejam monitoradas e avaliadas ao final de cada ano da 

gestão. 

 

Segundo o Boletim Informativo – Situação dos Instrumentos de Planejamento, do 

Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde, (DGIP/MS), a 

situação dos Municípios do Estado de São Paulo, no final de dezembro de 2021, era a seguinte: 

• 86,5% dos Municípios paulistas estavam com PMS aprovado (2018-2021); 

• 47,60% dos Municípios paulistas estavam com a PAS 2021 aprovada no DigiSUS 

Gestor/Módulo Planejamento (DGMP); 

• 63,88% dos Municípios paulistas encaminharam o RAG 2020 para análise no 

Conselho Municipal de Saúde. 

 

Estes resultados nos levam a inferir que o processo de Planejamento no espaço da gestão 

municipal não está ainda consolidado e algumas perguntas se colocam: as dificuldades seriam de 

ordem técnica, ou seja, estão ainda relacionadas com a elaboração dos instrumentos? Ou são 

dificuldades relacionadas com aspectos operacionais, como por exemplo, a inserção dos dados no 

DGMP, uma vez que são conhecidos os problemas de instabilidade do Sistema DigiSUS? 

 

Diante deste quadro, o Curso de Planejamento, tradicional na programação dos Congressos 

do COSEMS/SP, em 2022, terá como foco a construção dos Instrumentos de Planejamento do SUS, 

a discussão sobre identificação de problemas e definição de prioridades, e abordará também os 

aspectos teóricos que dão as bases para o Planejamento no espaço público da gestão municipal.  

 

 

 

Objetivos: 

• Qualificar o processo de Planejamento na gestão municipal, por meio de uma dinâmica 

dialógica e participativa; 

• Apresentar e discutir em grupo a definição de problema, a elaboração da árvore de 

problemas e do plano de ação; 

• Apresentar o processo de construção do PMS, da PAS e do RAG, por meio de uma 

experiência municipal. 
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Programação: 

 

Dia 16 de março de 2022 - (quarta-feira) - período da manhã 

09:00 às 09:15 horas - Abertura e apresentação dos objetivos e conteúdo do Curso 

 Lidia Tobias Silveira, Assessora Técnica do COSEMS/SP 

  

09:15 às 10:15 horas - Planejamento Estratégico no SUS: desafio permanente dos gestores 

municipais 

 Nilton Pereira Junior, Docente do Departamento de Saúde Coletiva da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

  

10:15 às 10:45 horas - Identificação de problema, elaboração da árvore de problemas e definição de 

prioridades 

 Lidia Tobias Silveira, Assessora Técnica do COSEMS/SP 

  

10:45 às 11:45 horas - Discussão em grupo 

 Mediadores:  Liliane Cristina Nakata, Apoiadora do COSEMS/SP 

Mariana Fernandes Campos, Apoiadora do COSEMS/SP 

Diego Roberto Meloni, Apoiador do COSEMS/SP 

Ely Regina Goulart Bernardes, Apoiadora do COSEMS/SP 

Angela Maria Machado Major Noronha, Apoiadora do 

COSEMS/SP 

  

11:45 às 13:00 horas - Apresentação dos grupos e Discussão 

 

 

 

Dia 16 de março de 2022 - (quarta-feira) - período da tarde 

14:00 às 15:00 horas - Instrumentos de Planejamento do SUS e o DigiSUS: PMS, PAS, RAG 

 Lidia Tobias Silveira, Assessora Técnica do COSEMS/SP 

Jussara Moraes Hatae Campoville, Coordenadora de Planejamento da 

Secretaria Municipal de Saúde de Bastos e Apoiadora do COSEMS/SP 

  

15:00 às 16:00 horas - Experiência Municipal: Construção do PMS, da PAS e do RAG 

 Dilson Braz da Silva Júnior, Diretor do Departamento de Planejamento em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto 

  

16:00 às 17:45 horas - Debate 

  

17:45 às 18:00 horas - Avaliação e Encerramento 
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