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Este documento apresenta a Programação Anual de Saúde 
(PAS) 2018 do município de Pedro Leopoldo. É um instrumento 

de planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
que sistematiza as ações, os recursos e outros elementos que 

contribuem para o alcance dos objetivos e o cumprimento 
das metas do Plano de Saúde 2018-2021. O documento foi 

construído nos termos da legislação vigente, não esgotando, 
obviamente, eventuais ajustes e adequações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Programação Anual de Saúde (PAS) objetiva operacionalizar as intenções 

quadrienais expressas no Plano Municipal de Saúde (PMS)2018-2021. A PAS aqui 

apresentada refere‐se ao ano de 2018 e está vinculado ao PMS 2018‐2021. 

Elaborada em consonância com o PMS 2018‐2021, a PAS 2018 modela a atuação 

anual em saúde do Governo Municipal ao definir as ações que, no ano específico, 

garantirão o alcance das 59 diretrizes definidas em X Conferência Municipal de 

Saúde de Pedro Leopoldo. Dessa forma, a PAS 2018 constitui‐se em um instrumento 

de gestão que demonstra a operacionalização, no respectivo exercício, das metas 

expressas no PMS 2018-2021. 

Para a obtenção dos resultados esperados da execução das metas da PAS, que 

estabelece metas e valores para as diretrizes, deve‐se levar em consideração: 

a) a descentralização da responsabilidade pelas ações de saúde, que de 

acordo com o determinado pela Constituição Federal de 1988 deve ser 

executada de forma conjunta e articulada entre as três esferas de gestão, 

ou seja, nem todas as ações são responsabilidades exclusivas do Governo 

Municipal e 

b) os diversos cenários aprovados no PMS 2018‐2021, que considera o 

relacionamento de quatro variáveis1 (FIG. 1); 

                                                
1Para a construção de cenários de saúde em Pedro Leopoldo foram considerados quatro variáveis, a saber: 

a) integração das Redes de Atenção em Saúde (RAS); 
b) disponibilidade, volume e regularidade de recursos SUS no âmbito estadual e federal; 
c) disponibilidade, volume e regularidade de recursos SUS Municipal e 
d) retaguarda administrativa da área meio da Gestão Municipal. 
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Figura 1 – Cenários possíveis para o PMS 2018-2021 

Fonte: SMS, 2017 

Os cenários desenhados no PMS 2018-2021 para os próximos quatro anos, do pior 

para o melhor desfecho,foram: 

a) Cenário 1 - Saúde caótica e insustentável: até mesmo a manutenção dos 

serviços básicos de saúde fica comprometida. As demandas aumentam, a 

fragmentação do sistema de saúde gera mais fluxos isolados e a baixa 

disponibilidade de recursos, especialmente financeiros, aliado à morosidade 

das áreas meio da Prefeitura, desencadeia a completa desorganização dos 

serviços; 

b) Cenário 2 – Saúde Fragmentada e Onerosa: Apesar dos investimentos do 

município, torna-se cada vez mais complicado manter os serviços e ações 

de saúde. O desperdício de oportunidades prevalece e os resultados não 

são satisfatórios. Os usuários, cada vez mais exigentes, reduzem a percepção 

de valor na medida em que as respostas almejadas não são alcançadas. A 

ausência do(s) ente federal e(ou) estadual no co-financiamento das políticas 

dificulta o funcionamento adequado do sistema; 
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c) Cenário 3 – Saúde Fragmentada e sem Percepção de Valor: apesar de um 

nível de investimento médio à alto por parte do município, a falta de 

protagonismo da SMS em liderar a organização do sistema de saúde e 

promover a integração das redes compromete a percepção de valor por 

parte dos usuários; 

d) Cenário 4 – Serviços eficientes, eficazes e com oportunidades de melhoria: o 

município, em conjunto com os demais municípios da Região de Saúde de 

Vespasiano e da Região Ampliada Centro, juntamente com o Estado e com 

a União, avançam em seu papel de organizadores do SUS e as redes 

caminham para a integração, mas ainda existem oportunidades que 

comprometem um melhor resultado. Os recursos ainda são limitados e o 

serviços de saúde demandam uma melhor organização; 

e) Cenário 5 - Serviços Eficientes, Eficazes e Efetivos: estes conceitos, sempre 

complexos, podem ser entendidos da seguinte forma: executar serviços e 

ações de saúde no prazo e custo esperados (eficiência), entregando o 

resultado esperado (efetividade) e gerando o impacto ou a mudança 

desejada (efetivo). Neste cenário, a combinação favorável de fatores (ainda 

que a dimensão ‘Disponibilidade e regularidade de recursos SUS no âmbito 

estadual e federal’ seja pouco governável), possibilita que não só exista um 

sistema de saúde menos oneroso e mais equânime, mas também o 

funcionamento de uma rede resolutiva de atenção à saúde. 

O reconhecimento dos cenários é importante na medida em que se permite 

discutir objetivos e metas específicas, assim como se elencar a “prioridade da 

prioridade”. É um conceito de gestão, aprovado em PMS 2018-2021 e que 

considera as incertezas do sistema. 
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2 AS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

 

As propostas definidas em X Conferência Municipal de Saúde foram assumidas, do 

ponto de vista metodológico, como diretrizes do Plano Municipal de Saúde 2018-

2021, as quais foram desdobradas em objetivos e metas.É neste contexto que se 

localiza a PAS 2018 de Pedro Leopoldo, que esmiúça no Anexo 1 deste documento 

as ações, indicadores e recursos a serem utilizados em 2018 em cada uma das 59 

diretrizes do PMS 2018-2021 

O quadro disponível em Anexo 1 dispõe de doze colunas, sendo as seguintes: 

 
 

Figura 2 – Cabeçalho da Planilha de Programação da PAS 2018 
Fonte: SMS, 2017 

a) ID – Enumera e identifica as 59 Propostas/Diretrizes da X Conferência 

Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo e expressas em PMS 2018-2021; 

b) ID Eixo - Enumera e identifica os seis eixos de propostas/diretrizes da X 

Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo e expressas em PMS 

2018-2021; 

c) Eixo – Relaciona um dos seis agrupamento das propostas definidas em PMS 

2018-2021, aprovadas em X Conferência Municipal de Saúde de Pedro 

Leopoldo. São eles 

1 Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade; 

2 Promoção e Vigilância em Saúde; 

3 Atenção Especializada e Serviços Contratados; 

4 Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar; 

5 Gestão da Força de Trabalho e Educação Permanente em Saúde e 
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6 Direito à Saúde, Cidadania, Controle Social e Financiamento da 

Saúde 

d) ID Proposta/Diretriz-Identifica as Propostas/Diretrizes do PMS 2018-2021, 

aprovadas em X Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo. As 

propostas/diretrizes estão agrupados por Eixo (TAB. 1). 

Quadro1– Quantidade dePropostas/Diretrizes da X Conferência Municipal de 

Saúde de Pedro Leopoldo por Eixo 

Eixo 
Quantidade de 

Propostas 

Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade 10 

Promoção e Vigilância em Saúde 9 

Atenção Especializada e Serviços Contratados 14 

Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar 9 
Gestão da Força de Trabalho e Educação Permanente 
em Saúde 

11 

Direito à Saúde, Cidadania, Controle Social e 
Financiamento da Saúde 

6 

Total 59 

Fonte: SMS/PL, 2017 

e) Propostas/Diretrizes: as propostas definidas em X Conferência Municipal de 

Saúde foram assumidas, do ponto de vista metodológico, como diretrizes do 

Plano Municipal de Saúde 2018/2021. As propostas/diretrizes são os rumos 

definidos por usuários, trabalhadores e gestores do SUS para o sistema 

municipal de saúde de Pedro Leopoldo no quadriênio 2018-2021; 

f) Objetivo (s): possibilitam compreender o aspecto operacional das 

‘Propostas/Diretrizes’. Expressa(m) o que deve ser feito, refletindo as situações 

a serem alteradas a partir da implementação de estratégias e ações no 

território, permitindo a agregação de um conjunto de iniciativas gestoras de 

formulação coordenada; 

g) Sobre a Temporalidade da Meta:as metas expressam o compromisso de 2018 

para alcançar os objetivos e atender as ‘Propostas/Diretrizes’ definidas em 

PMS 2018-2021.  
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Deve-se ponderar que para se estabelecer o prazo de cumprimento das 

metas no PMS 2018-2021 diversos fatores foram considerados, entre eles: 

i. desempenhos anteriores (série histórica); 

ii. compreensão do estágio de referência inicial, ou seja, da linha de 

base; 

iii. factibilidade, levando-se em consideração a disponibilidade dos 

recursos necessários, as condicionantes políticas, econômicas e a 

capacidade organizacional do SUS de Pedro Leopoldo, 

iv. a análise da situação de saúde e 

v. o desenho de cinco cenários. 

h) Meta: o PMS 2018-2021, conforme deliberado em X Conferência Municipal de 

Saúde de Pedro Leopoldo categorizou as metas em curto, médio e longo 

prazo.Conforme PMS 2018-2021 a categoria “curto” seria a execução da 

‘Proposta/Diretriz’ até o final do primeiro ano do plano, ou seja, 2018. A 

categoria “médio” entre o segundo e terceiro ano, ou seja, 2019 e 2020 e a 

categoria “longo” para o último ano do PMS 2018-2021, no caso 2021. 

i) Prazo do cumprimento da Meta: descreve a temporalidade do cumprimento 

da meta. O campo observa a definição contida em coluna “Meta”. 

j) Programação de ações - 2018: Deve estar consolidado neste campo as 

ações a serem cumpridas em 2018 tendo em vista o alcance da Meta. Ainda 

que o prazo da meta não seja 2018, TODAS as Diretrizes possuem ações a 

serem executadas em 2018; 

k) Sobre o financiamento: Reúne colunas que tratam da questão do 

financiamento. As informações devem ser analisadas a luz do Plano 

Plurianual de Saúde (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Deve-se pontuar que a LOA é uma lei que estima 

as receitas e fixa as despesas que serão realizadas em determinado 

exercício, visando concretizar os objetivos e metas propostas nos 

instrumentos de planejamento. Na LOA do município de Pedro Leopoldo 

para o exercício de 2018, foi orçado o valor de R$ 45.253.700,00 para ações 

e serviços públicos de saúde. 
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i. Fonte de Recursos: A Constituição Federal de 1988 determina que as 

três esferas de governo – federal, estadual e municipal – financiem o 

Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para 

custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde. O 

campo em “Fonte de Recursos” descreve a origem dos recursos que 

custeará(ão) as Propostas/Diretrizes definidas em PMS 2018-2021; 

ii. Subfunção: a classificação funcional segrega as dotações 

orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder 

basicamente à indagação “em que” área de ação governamental a 

despesa será realizada. Enquanto a‘função’ pode ser traduzida como 

o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor 

público2, a subfunção representa um nível de agregação 

imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da 

atuação governamental, por intermédio da agregação de 

determinado subconjunto de despesas e identificação da natureza 

básica das ações que se aglutinam em torno das funções. As 

subfunções são: 

a) 122 -Administração Geral; 

b) 128 - Formação de RH; 

c) 301 - Atenção Básica; 

d) 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial e 

e) 304 - Vigilância Sanitária. 

iii. Ação: as ações são operações das quais resultam produtos (bens ou 

serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa. 

As ações, conforme suas características podem ser classificadas como 

atividades, projetos ou operações especiais. As ações são: 

a) 2024 - Teto Financeiro de MAC Ambulatorial e Hospitalar; 

b) 2051 - Man. de Serv.Hosp.Lab. e de Apoio Diagnóstico, Conv 

Ao sus - Bloco II- MAC; 

c) 2123 - Capacitação de Servidores Públicos Municipais; 

d) 2162 - Ações de Atenção Básica - PAB fixo; 

                                                
2 Secretaria Municipal de Saúde. 
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e) 2163 - Ações de Atenção Básica - Saúde da Família - PAB 

variável; 

f) 2165 - Ações de Atenção Básica - Saúde Bucal - PAB variável; 

g) 2167 - Ações de Atenção Básica - Núcleo Apoio Saúde da 

Família - PAB variável; 

h) 2169 - Manutenção do Hospital Municipal; 

i) 2170 - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas; 

j) 2172 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - MAC 

Ambulatorial e Hospitalar; 

k) 2174 - Vigilância Sanitária; 

l) 2175 - Ações Vigilância Epidemiológica e Ambiental; 

m) 2176 - Manutenção da Secretaria e Serviços de Saúde e 

n) 2180 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 
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3 OS CENÁRIOS 

 

As ações previstas para 2018 demanda, conforme PMS 2018-2021 o 

reconhecimento dos cinco cenários possíveis, que considera o relacionamento de 

quatrovariáveis com seu pior e melhor desfecho. O reconhecimento de cenários 

na PAS 2018 permite o entendimento e compreensão dos resultados a serem 

alcançados, bem como justifica o eventual não cumprimento de determinada 

programação. 

Quadro2– Quantidade dePropostas/Diretrizes por Eixo a serem priorizadas 

conforme desenho de cenário 

Proposta/Diretriz Priorização 

Cenários 1 2 3 4 5 

Atenção Primária: Saúde da 
Família e Comunidade 

0 3 5 8 10 

Promoção e Vigilância em 
Saúde 

0 2 5 7 9 

Atenção Especializada e 
Serviços Contratados 

0 4 7 11 14 

Urgência, Emergência e 
Atendimento Hospitalar 

0 2 5 7 9 

Gestão da Força de 
Trabalho e Educação 
Permanente em Saúde 

0 3 6 8 11 

Direito à Saúde, Cidadania, 
Controle Social e 

Financiamento da Saúde 
0 2 3 5 6 

Total 0 16 31 46 59 

Fonte: SMS/PL, 2017 

É possível perceber que o cenário 1 está quantificado como 0 (zero), esse número 

significaria que as ações e serviços de saúde existentes apenas foram mantidos. O 

cenário 5, ou seja, o que se configuraria como o de maior sucesso para o PMS 
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2018-2021 representaria a execução de todas as propostas definidas na X 

Conferência Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo. 

Procurou-se dividir de maneira igualitária nos cinco cenários as propostas, assim, a 

partir do cenário 2 seriam cumpridas 25% das propostas até o melhor cenário com 

100% de execução. Para se trabalhar com números absolutos das propostas foi 

feito o arredondamento. Considerando o período de vigência do Plano – quatro 

anos –, a perspectiva é de que as ações empreendidas, na sua maioria, 

respondam anualmente por, pelo menos, 25% das metas constantes do PMS. 
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Anexo 1 – Planilha da Programação Anual de Saúde 2018 
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ATO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE APROVA A 

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018 (PAS 2018) 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, em sua 310º 

Reunião Ordinária, realizada no dia 13de março de 2018, no uso de suas 

competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e legislações 

municipais e considerando: 

a) os debates ocorridos na 309º Reunião Ordinária, realizada no dia 21 de 

fevereiro de 2018; 

b) as discussões estabelecidas durante reunião realizada em 27 de fevereiro de 

2018 e 06 de março de 2018 pela Comissão Técnica de Avaliação da 

Programação Anual de Saúde 2018(PAS 2018) designada pelo plenário do 

Conselho Municipal de Saúde em sua 309ª Reunião Ordinária; 

c) o objetivo de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de 

Controle Social do SUS, por intermédio dos Conselho Municipal de Saúde, da 

Conferências de Saúde e Plenárias do CMS/PL. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar a Programação Anual de Saúde 2018. 

Art. 2º - Revogam-se todas as disposições contrárias. 

Pedro Leopoldo, 13 de março de 2018. 

 

Fabrício Henrique dos Santos Simões 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 
 

Marcelo Cristino Carneiro Silveira 
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Vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 
 
 
 
 
 
 

José Francisco Batista 
1º Secretário do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 
 
 

Cláudia Cristina da Silva 
2º Secretária do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 


