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1. Introdução 

 
 

À Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA compete, com base 

nas Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990 e na Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 

2012, a formulação, a organização e o funcionamento das ações e dos serviços, 

o monitoramento e a avaliação da Política Estadual de Saúde, conforme definida 

no Plano Estadual de Saúde, visando à efetivação do Sistema Único de Saúde 

no Paraná, segundo as diretrizes e princípios constitucionais, bem como à 

promoção, à prevenção, à atenção, à recuperação e à vigilância em saúde, com 

qualidade e igualdade, por meio de uma gestão estratégica e participativa da 

sociedade nos conselhos e conferências de saúde, articulada com outras áreas 

governamentais, com resultados de melhoria da saúde da população 

paranaense. (Art.26 da Lei Estadual nº 19.848 de 03/05/2019). 

 Para atender a demanda que lhe compete, a Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná - SESA conta com uma estrutura e organização de nível central 

e descentralizada por meio de 22 Regionais de Saúde (RS) com sedes 

administrativas localizadas em cidades3 pólo de região. O corpo técnico das 
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Regionais é composto por profissionais das diversas áreas do conhecimento, 

que atuam com as equipes municipais, dos consórcios intermunicipais de saúde 

e da rede SUS, no apoio, articulação e desenvolvimento da política de saúde da 

SESA.  

 O Núcleo de Gestão Estratégica do SUS – NGE, parte integrante do nível 

central da SESA, tem como finalidade assessorar, articular, integrar e 

acompanhar o processo de formulação, implantação e implementação, 

monitoramento e avaliação de políticas públicas de saúde em âmbito estadual. 

Dentre as competências do NGE, destaca-se: o subsidio ao planejamento 

integrado das estruturas internas da SESA e da Secretaria com órgãos 

representativos de municípios e com o Ministério da Saúde; o apoio nas 

atividades e iniciativas que visem ao fortalecimento dos instrumentos de 

planejamento, monitoramento e avaliação no âmbito do SUS e a sistematização 

e divulgação de informações sobre planejamento, monitoramento e avaliação, 

para o aprimoramento da gestão no SUS estadual. 

No mês de outubro de 2018, o Núcleo de Gestão Estratégica do SUS – 

NGE realizou videoconferência com as Regionais de Saúde, Apoiadores do 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde – COSEMS4 e apoio do Núcleo 

Estadual do Ministério da Saúde para tratar do Sistema de Apoio à Construção 

do Relatório de Gestão – SargSUS, diante da necessidade de verificação e/ou 

providências junto aos municípios que apresentavam pendências no SargSUS 

quanto ao Relatório Anual de Gestão - RAG 2017. 

Na ocasião da videoconferência destacou-se a posição do Paraná no 

Brasil em relação ao RAG 2017, estando 90% dos municípios com PMS 2018-

2021 anexado, no entanto, foi reiterado que este resultado demonstrava a 

quantidade, mas não a qualidade; sendo necessário ampliar a análise para o 

conteúdo desses Planos, avançando na qualificação dos instrumentos de gestão 

com o propósito de alcançar o desafio de destaque no Brasil também no quesito 
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de qualidade e colaborar com o registro dos mesmos no novo Sistema 

DIGISUS/Módulo Planejamento5.  

Neste sentido, em novembro/2018, apresentou-se a Planilha Básica para 

Análise dos Instrumentos de Gestão como proposta de trabalho aberta à 

colaboração de todas as Regionais e o COSEMS, visando servir de referência à 

análise realizada pelas Regionais de Saúde.  

A devolutiva do resultado do trabalho foi sistematizada e socializada, em 

abril de 2019, com todas as Regionais de Saúde, COSEMS e Conselho Estadual 

de Saúde do Paraná.  

2. Planilha Básica para Análise dos Instrumentos de Gestão – Consolidado 

das Regionais de Saúde e Planilha Síntese por Regional de Saúde 

 
 

Os instrumentos para o planejamento no SUS são o Plano de Saúde, as 

respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão. Esses instrumentos 

interligam-se sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento 

para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. 

Neste sentido, a estrutura da planilha contém os itens da estrutura básica 

de conteúdo dos instrumentos de gestão definidos na Portaria nº 2.135/2013 

GM/MS.  Assim têm-se um arquivo com três Planilhas correspondentes a cada 

instrumento de gestão, sendo: Planilha do Plano Municipal de Saúde – PMS 

2018-2021, Planilha da Programação Anual de Saúde – PAS 2017 e Planilha de 

Relatório Anual de Gestão – RAG 2017.  Considerou-se também, conforme Lei 

Complementar Federal no. 141/2012, os prazos de apresentação dos 

instrumentos de gestão e o envio destes ao Conselho de Saúde. 

Quanto às Resoluções do Conselho de Saúde, tendo em vista que suas 

decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído 

em cada esfera de governo. (Lei 8.142/1990, Art.1º, § 2º) considerou-se: “SIM” 

 
5  Até o ano de 2017,os RAG eram encaminhados para os conselhos de saúde por meio do 

Sistema de Apoio ao Relatório Gestão (SARGSUS), que foi descontinuado para envio de 
relatórios a partir do ano de 2018. Este sistema permanecerá disponível até o final de 2019 
apenas para encaminhamentos de relatórios que estejam pendentes de envio entre 2011 e 2017. 
As funcionalidades do SARGSUS foram migradas para o Sistema DigiSUS Gestor – Módulo 
Planejamento (DGMP) que torna obrigatório o  registro de informações relativas aos instrumentos 
de planejamento em saúde de estados, DF e municípios a partir de 2018, com o objetivo de 
sistematizar a apresentação dos mesmos e dar transparência e visibilidade à sociedade 



 

para resolução assinada pelo presidente do conselho e homologada pelo gestor; 

“PARCIAL” para resolução assinada pelo presidente do conselho e não 

homologada pelo gestor e “NÃO” para os casos de resolução não anexada ou 

anexada sem assinatura ou constando somente uma Ata. 

A Planilha Básica – Instrumentos de Gestão – Consolidado das Regionais 

de Saúde contempla de forma pormenorizada todos os 399 municípios do estado 

agrupados por Regional de Saúde.  A Planilha Síntese por Regional de Saúde é 

a somatória do resultado dos municípios por Regional de Saúde, ou seja, é o 

resumo sistematizado da Planilha Consolidada. 

 

2.1.  Plano Municipal de Saúde 

O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento para definição 

e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da 

gestão do SUS para o período de quatro anos, explicita os compromissos do 

governo para o setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as 

necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada 

esfera.  O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o 

acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e deve 

contemplar todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a 

integralidade dessa atenção.   

Em relação ao Plano de Saúde 2018-2021 a estrutura básica deveria 

contemplar: Identificação do Município; Análise da Situação de Saúde com base 

no Mapa de Saúde; Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores; Monitoramento e 

Avaliação; Resolução do CMS. Todos os itens, com exceção da Resolução, 

foram analisados considerando-se “SIM” como constantes, “PARCIAL” como 

constantes parcialmente e “NÃO” como não constantes. No caso da Resolução, 

a análise foi específica como já explicitado anteriormente.  Os resultados da 

análise mostram: 

− A coluna “Identificação” indica que 92,48% dos municípios apresentam 

este item no Plano; tem-se 6,52% não constante e 0,75% parcial.  



 

− A “Análise da Situação de Saúde com base no Mapa da Saúde” consta 

em 89,47% dos Planos Municipais; 5,76 % não atenderam este item e 

4,51% atenderam de forma parcial.  

− As “Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores” foram contemplados em 

81,44% (325) dos planos, sendo que destes 51,12% apresentaram metas 

ano a ano e 30,32% apresentaram metas para o período do Plano.  Em 

9,02% foi parcial e não constou em 9,27%. 

− O item “Monitoramento e Avaliação” foi atendido em apenas 39,85% dos 

Planos, 11,02% de forma parcial e 48,87% não contemplaram. Somados 

(parcial e não constante) tem-se um percentual aproximado de 60% de 

municípios com dificuldades de definição no processo de monitoramento 

e avaliação. 

− As “Resoluções do Conselho” referentes ao Plano Municipal de Saúde 

foram contempladas em 59,65% de forma satisfatória; 15,54% de forma 

parcial e 24,56% não apresentaram Resolução.  

 

2.2.  Programação Anual de Saúde 

 

A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza 

as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas 

do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem 

executados. A PAS deve conter as ações que contribuem para o alcance dos 

objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde, as metas anuais para 

cada ação definida, os indicadores utilizados no monitoramento e na avaliação 

da Programação e os recursos orçamentários necessários para o seu 

cumprimento. 

Quanto à Programação Anual de Saúde – 2017 a estrutura básica 

deveria contemplar: Identificação; Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do 

Plano de Saúde; Metas do PMS anualizadas/revisadas; Ações que garantirão o 

alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do PMS; Previsão de recursos 

orçamentários necessários ao cumprimento da PAS e Resolução do CMS. 

Os resultados da análise demonstram: 



 

− Na coluna “Identificação”, tem-se 79,85% dos municípios com este item 

preenchido na PAS e percentual expressivo de 19,80% sem identificação.  

− Em “Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano” observa-se que 

73,93% dos municípios contemplaram este item na PAS; 16,54% não 

contemplaram e 9,27% de forma parcial. 

− Com relação às “Metas do PMS anualizadas”, 68,67% das Programações 

Anuais de Saúde dos municípios anualizaram suas metas; 22,30% não o 

fizeram e 8,77% de forma parcial. 

− O item “Ações que garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento 

das metas do PMS” foi contemplado por 78,20%; de forma parcial 2,75% 

e não contemplado por 18,80% dos municípios.  

− A “Previsão de recursos orçamentários necessários ao cumprimento da 

PAS” consta em 51,90%; em 10,77% consta de forma parcial e não consta 

em 37,09%. 

− A “Resolução do Conselho” homologada com aprovação da PAS 2017 foi 

contemplada em 46,90% dos municípios. Em 15,80% de forma parcial e 

não foi contemplada em 37,09%, percentual considerado expressivo e 

corresponde a 148 municípios.  

2.3.  Relatório Anual de Saúde 

 

O Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual 

que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da 

PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano 

de Saúde e às Programações seguintes. É o instrumento em que os gestores do 

SUS prestam contas das ações do Plano de Saúde operacionalizadas pela PAS, 

que foram executadas no ano anterior. 

No que se refere ao Relatório Anual de Gestão – RAG 2017, a estrutura 

básica deveria contemplar: Identificação do Município; Demografia e dados de 

morbimortalidade; Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de 

Serviços ao SUS; Profissionais SUS; Programação Anual de Saúde; 

Demonstrativo Indicadores Financeiros; Demonstrativo da Utilização de 

Recursos; Demonstrativo Orçamentário; Auditorias realizadas ou em fase de 



 

execução; Análise e considerações gerais; Apreciação do Relatório de Gestão 

pelo CMS (Parecer) e Resolução do CMS. 

Os resultados da análise indicam: 

− Na coluna “Identificação, em 96,49% dos municípios consta a 

identificação; em 3,25% não apresentam e 0,25% consta de forma parcial.   

− O item “Demografia e Dados de Morbimortalidade” consta em 94,74%, 

dos RAG apresentados pelos municípios; em 3,26% não consta e em 2% 

de forma parcial. 

− O item “Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços 

ao SUS” consta em 94,50% dos Relatórios; de forma parcial em 1,75% e 

não consta em 3,76%. 

− “Profissionais do SUS” consta em 95%; em 1,25% de forma parcial e em 

3,76% não consta.  

− Na coluna “Programação Anual de Saúde”, tem-se 73,43% dos 

municípios que contemplaram este item no RAG; 19,04% de forma parcial 

e 7,52% não contemplaram. 

− O “Demonstrativo de Indicadores Financeiros” consta em 94,50%; de 

forma parcial em 1% e não consta em 4,51%.  

− As colunas “Demonstrativo da Utilização de Recursos” e “Demonstrativo 

Orçamentário” apresentaram o mesmo percentual, constando em 94% 

dos relatórios apresentados pelos municípios; em 1,25% de forma parcial 

e não constante em 4,76%. 

− No item “Auditorias realizadas ou em fase de execução” observa-se 

percentual de 20,30% de municípios constando, cabendo uma análise 

individual para verificar qual o tipo de Auditoria se trata.  

− “Análise e Considerações Gerais” foi contemplado por 91,22% dos 

municípios; em 2,25% de forma parcial e 6,52% não contemplada.  

− “Apreciação do Relatório de Gestão pelo CMS (parecer)” consta em 

80,50% dos relatórios, 7% de forma parcial e em 12,53% não constam. 

− Quanto à “Resolução do CMS”, 48,90% dos municípios anexaram a 

Resolução de forma satisfatória (assinada pelo Presidente do Conselho e 

homologada pelo gestor); 9,52% foram apresentadas de forma parcial e 

um número expressivo de 165 conselhos municipais de saúde que 



 

corresponde a 41,35% não anexaram Resolução ou anexaram sem 

assinatura ou anexaram Ata. 

 

   3.  Considerações finais 

 

    Diante do resultado apresentado destaca-se o alto número (195) de 

municípios que não contemplaram o item “Monitoramento e Avaliação” no Plano 

Municipal de Saúde. “A concepção de monitoramento tem relação direta com o 

cumprimento do Plano, o alcance das metas de produtos e o desenvolvimento 

das ações. A avaliação vai além, pergunta se o cumprimento do Plano permitiu 

o alcance dos objetivos” (MOKATE, 2000). Partindo deste pressuposto, pode-se 

dizer que o planejamento que não prevê mecanismos para aferir se o que foi 

pensado está sendo alcançado, pode estar fadado ao fracasso. 

Na coluna “Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores”, as metas foram 

apresentadas para o período do Plano em 32% dos municípios (121). Estes 

precisam pensar em estratégias para o estabelecimento das metas anualizadas, 

como uma memória do Plano que servirá de referência à elaboração da 

Programação Anual de Saúde.  

Outro item expressivo na Planilha do Plano Municipal de Saúde é a 

“Resolução do Conselho” não contemplada por 98 municípios e de forma parcial 

por 62 municípios. Este resultado indica que é necessário o estabelecimento 

e/ou estreitamento de parcerias para viabilizar melhor qualificação às Regionais 

de Saúde e aos Conselhos Municipais de Saúde. 

 Com relação à Planilha da PAS 2017 é notório o percentual de quase 

20% das Programações Anuais de Saúde sem a devida identificação (esfera de 

gestão correspondente), item que se pode considerar como básico. 

 O item “Previsão de recursos orçamentários necessários ao cumprimento 

da PAS” não consta em 37% das Programações de 148 municípios, fato que 

compromete o cumprimento da PAS. Assim, torna-se imprescindível capacitação 

geral com o propósito de trabalhar a execução orçamentária de forma integrada 

com o planejamento (Plano e PAS). 

 A coluna “Resolução do Conselho” igualmente aponta situação crítica em 

37% dos municípios que NÃO apresentaram resolução do conselho. Somados 



 

aos 15,80% que apresentaram de forma parcial, tem-se um elevado percentual 

de 52,8% de Resoluções inadequadas. Este item é alarmante, pois comprova 

que do universo de 399 municípios, apenas 187 atenderam a este item 

satisfatoriamente. Recomenda-se parceria junto ao Conselho Estadual de Saúde 

para definição de estratégias para mudar este resultado. 

Na planilha do RAG 2017 destaca-se o item “Auditorias realizadas ou em 

fase de execução” constando em 20,30% dos municípios.  É necessária análise 

individual nos 81 municípios que apresentaram auditoria para averiguar qual a 

categoria de auditoria de que se trata; se teve erro no preenchimento da planilha 

ou se trata de preenchimento sem consulta adequada. 

 Outro item de destaque se refere à “Resolução do CMS” que consta 

adequadamente em 48,9% dos municípios, ou seja, o item Resolução adequada 

não atingiu nem metade do universo total, estando aquém do esperado. Não 

consta ou consta de forma inadequada em 41,35% dos municípios (165). 

 Por fim, conclui-se que os itens monitoramento e avaliação, auditorias, 

recursos orçamentários para o cumprimento da PAS e o item Resolução do 

Conselho, destaque em todas as planilhas (PMS, PAS E RAG), devem ser foco 

de estratégias e ações articuladas para apresentar um resultado promissor 

condizente com a posição do Paraná no ranking nacional. 
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