PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional
3º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) –
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) - 2018
ÁREA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Esta área tem por finalidade contribuir e coordenar os diversos processos de
planejamento nos quais a Secretaria Municipal de Saúde, consolidando informações,
elaborando análises, bem como matriciando os diversos processos de planejamento dos
serviços de saúde, seja em âmbito local, regional, municipal ou ainda junto ao Controle
Social.
Em 2018 foram pactuadas e realizadas as seguintes ações:
Realizar o Planejamento integrado entre DGDO e DS:
Objetivo 5: Subsidiar a gestão da SMS sobre a execução e avaliação do Plano Municipal de Saúde
(PMS) e sua Programação Anual de Saúde (PAS) para a tomada de decisão e o CMS, CDS e CLS
para o exercício do controle social em relação a gestão:
Ação: Adotar o RDQA como instrumento norteador da integração entre os diferentes
departamentos. Integrar DEVISA, DA, FMS, DGTES e DPC nesta discussão- Monitoramento dos
RDQA´s visando a re priorização envolvendo toda SMS.- Qualificar os atores no registro dos
dados.- Construir e qualificar a capilarização do monitoramento.
Atividade 1 Dialogar com os gestores dos serviços nos Distritos de Saúde sobre o PMS e a PAS
Atividade 2- Dialogar com os Conselhos Distritais de Saúde referente a PMS/PAS
Realizar reuniões com todos os Conselhos gestores Distritais e Conselhos Distritais de Saúde a fim
de dialogar sobre o Plano Municipal de Saúde 2018-2021 As reuniões foram realizadas

Cumpre registrar que os técnicos que subscrevem este documento foram
responsáveis pela coordenação, pactuação interdepartamental, elaboração/ inserção de
dos relatórios, entrega (online e física) e apresentação destes documentos junto a:
Câmara de Vereadores; Conselhos Distritais de Saúde; Conselho Municipal de Saúde de
Campinas),
Bem como apresentaram as informações de resultados, avaliações e justificativas
dos: Indicadores de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM – TCESP), Sistema de
Informações da Administração Pública – Área Municipal (SIAP – TCESP), Sistema de
Informações da Saúde Pactuados regionalmente (SISPACTO); Plano Pluri Anual (PPA).
Ademais, organizaram, no que tange o setor saúde, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária da Saúde, exercício de 2019, conforme as
pactuações e informações determinadas pelos Diretores e Secretário Municipal de Saúde.
E encaminharam para Secretária municipal de Finanças, que fez os ajustes orçamentários
finais.
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Houve um grande aprimoramento da ferramenta “Formulários PDF - Matrizes de
Monitoramento da Atenção; da Atenção Especializada e da Saúde Mental”, que são
utilizadas pelos serviços quando da elaboração dos relatórios (RDQA e RAG e do
Planejamento ascendente – PAS). Foram realizadas reuniões regionais e reuniões
periódicas do Núcleo de Planejamento e Orçamento – SMS, para qualificação e
aprimoramento dos processos de planejamento da SMS
juntos aos centros de saúde para elaboração dos Relatórios, com revisão de descritivos
de indicadores, fórmulas de cálculos, padronização de fonte de informações, organização
de banco de dados, que resultou em instrumento em formato de “”, a fim de garantir a
qualidade no processo de planejamento ascendente e a facilitação do processo
promovendo a usabilidade das ferramentas. Houve ainda reformulação de descritivo dos
indicadores de saúde mental e de especialidades.
O Plano Municipal de Saúde foi apresentados nos 5 Colegiados Gestores de
Saúde Distritais, os 5 Conselhos Distritais de Saúde e reuniões do pleno do Conselho
Municipal de Saúde, com sua aprovação, em 08 de agosto de 2018.
Informamos que o SARGSUS – Ministério da Saúde apresentou instabilidades
durante o ano de 2018, não permitindo que as informações dos relatórios e planejamentos
fossem inseridas. Fomos informados pelo site oficial que haverá um novo sistema DIGESUS Gestor, que ainda não foi implantado.
A pactuação (planejamento) Regional – SISPACTO foi realizada junto a DRS7 no
ano de 2017/2018, com a inserção das informações junto a Secretaria do estado da
Saúde de São Paulo. O SISPACTO nacional não foi disponibilizado pelo Ministério da
Saúde no ano de 2018.
DAS RECOMENDAÇÕES
Permanecem as atribuições de monitoramento e avaliação dos Indicadores e ações
de Saúde do PMS 2018-2021, com respectivos RDQA, RAG e PAS, das Metas e Ações
do Plano Pluri Anual, e do Núcleo de Planejamento e Orçamento da SMS, inclusive com
a coordenação dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) para as
quais entendemos ser pertinente a utilização de metodologias de educação permanente,
visando o aprimoramento contínuo destes processos de trabalho.
Reorganização e aprimoramento das Matrizes de Saúde Mental, visando atender
as especificidades dos CECO’s, bem como as Matrizes de Especialidades, para atender
as especificações de alguns serviços, já em fase de processamento junto ao Núcleo de
Planejamento e Orçamento da SMS.
Faz-se imprescindível a realização de reuniões periódicas juntos aos colegiados
gestores dos 5 Distritos de Saúde, bem como junto aos 5 Conselhos Distritais de Saúde,
a fim de maior aprimoramento dos processos de planejamento local/ regional/ municipal e
macro-regional (CGR Região Metropolitana de Campinas), partição do controle social e
sinergia de ações de saúde para vórtice resolutivo dos problemas de saúde.
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Trabalharmos com educação permanente junto ao Núcleo de Planejamento e
Orçamento da SMS para contínuo processo de formação dos técnicos que compõe este
núcleo.
Aprimoramos mecanismos de desburocratização do sistema de planejamento junto
a SMS, inclusive com desenvolvimento de ferramenta de BI para monitoramento dos
processos da SMS, bem como integração da informação.
Enfatizarmos a necessidade de participação dos Conselhos Locais de Saúde nas
análises e considerações dos RDQA dos serviços de saúde.
Necessidade de trabalharmos com o desenvolvimento de plataforma de
monitoramento e avaliação do Planejamento para a gestão, bem como o monitoramento
da área de urgência e emergência.
Manter o planejamento integrado da SMS com realização de reuniões periódicas
para esta finalidade.
Sheila C. Moreira
Apoio Téc. DGDO/SMS

Moacyr Esteves Perche
Apoio Téc. DGDO/SMS
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