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Saúde – Direito de todos e dever do Estado 

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

Lei 8.080 
Lei 8.142 

DECRETO 
7.508 

Lei 12.401 
Lei 12.466 

Lei 
complementar 

141 

1986 1988 1990 1991 1993 1996 2001 2006 2011 2012 

8ª Conferência 
Nacional de 

Saúde 
NOB NOB NOB NOAS 

PACTO 
PELA 

SAÚDE 

RESOLUÇÕES 
TRIPARTITE 

Descentralização político-administrativa em 3 esferas de 
gestão: União, Estados e Municípios = compartilhamento de 
recursos públicos e responsabilidades comuns 

Necessidade de mecanismos e 
instrumentos de coordenação e 
cooperação interfederativa 

Integralidade (ações de prevenção, promoção e recuperação) 

Participação da comunidade Planejamento – O processo de 
planejamento no âmbito do SUS deve 
ser desenvolvido de forma articulada, 
integrada e solidária entre as três 
esferas de governo. 

DIREITOS 
SOCIAIS 
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Capítulo I – das disposições preliminares 

Capítulo II – da Organização do SUS 

 Seção I – das Regiões de Saúde 

 Seção II – da hierarquização 

Capítulo III  - do Planejamento da Saúde 

Capítulo IV – da Assistência à Saúde 

 Seção I – da RENASES 

 Seção II – da RENAME 

Capítulo V – da Articulação Interfederativa 

 Seção I – das Comissões Intergestores 

 Seção II – do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

Capítulo VI – das disposições finais 

Regulamenta a Lei nº 8.080, para dispor sobre a organização do SUS, 
o planejamento da saúde, 

a assistência à saúde e 
a articulação interfederativa 

ARTICULAR NOVO PACTO 
FEDERATIVO QUE 

FORTALEÇA OS VÍNCULOS 
INTERFEDERATIVOS 

NECESSÁRIOS À 
CONSOLIDAÇÃO DO SUS 

Decreto 7.508/11 
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 Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do SUS, o 
planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação 
interfederativa e dá outras 
providências. 

 

 

 

Decreto nº 7.508/11, de 28 de junho de 2011. 
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Art. 15. O processo de planejamento será ascendente e 
integrado, ouvidos os respectivos Conselhos, 
compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde 
com a disponibilidade de recursos financeiros. 

§ 1º O planejamento da saúde é obrigatório e será indutor 
de políticas para a iniciativa privada. 

§ 3º O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de 
saúde. 

Art. 16. Devem ser considerados os serviços e as ações 
prestados pela iniciativa privada, de forma complementar 
ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da 
Saúde regional, estadual e nacional. 

CAPÍTULO III - Planejamento da Saúde (Art. 15 ao Art. 19) 



DAI/SGEP/MS 

Art. 17. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado, 
contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. 
 
Art. 18. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve 
ser realizado de maneira regionalizada, a partir das 
necessidades dos Municípios, considerando o 
estabelecimento de metas de saúde. 
 
Art. 19. Compete à CIB pactuar as etapas do processo e os 
prazos do planejamento municipal em consonância com os 
planejamentos estadual e nacional. 
 

CAPÍTULO III - Planejamento da Saúde (Art. 15 ao Art. 19) 
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 Implica em discussão permanente da política de saúde e sua execução 
nas Comissões Intergestores: CIT, CIB e CIR 

 Considera os planos de saúde de cada ente federado e a programação 
anual 

 Dialoga com o processo de contratualização: reconhecer a região de 
saúde como território dinâmico 

Planejamento Regional Integrado  

NECESSIDADES 
DE SAÚDE DA 
POPULAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO 
DAS REDES DE 

ATENÇÃO 

ALOCAÇÃO 
DOS 

RECURSOS 

COORDENAÇÃO 
INTERFEDERATIVA 

 Conjunto de processos   que possibilitam a harmonização das políticas de 
saúde, expressos nos instrumentos  de planejamento dos entes 
federados, na região de saúde;      
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PLANO DE 
SAÚDE 

PROGRAMAÇÃO 
ANUAL DE SAÚDE 

RREO 

RELATÓRIO 
QUADRIMESTRE 

RELATÓRIO DE 
GESTÃO 

INTERFACE INSTRUMENTOS 
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LEI COMPLEMENTAR 
141/2012 

Art. 30. Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, 
as leis orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos 
fundos de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios serão elaborados de modo a dar cumprimento ao 
disposto nesta Lei Complementar. 

Art. 30 § 1º. O processo de planejamento e orçamento será 
ascendente e deverá partir das necessidades de saúde da 
população em cada região, com base no perfil epidemiológico, 
demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de 
atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos. 

Ficou estabelecida a compatibilidade entre a saúde (Fundo de 
Saúde) e os instrumentos de planejamento orçamentário, o PPA, a 
LDO e a LOA. 

Planejamento do SUS – LC 141/2012 
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Planos Municipais de Saúde – 2010/2013 

Fonte: ST-CIT/SGEP/MS 
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O Plano de Saúde, em cada esfera de governo, 
contempla as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Saúde e aquelas afetas às especificidades 
de cada território. O seu conteúdo reflete as 
necessidades de saúde da população e os 
componentes de promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação em saúde (assistência, vigilância em saúde 
- epidemiológica, sanitária e ambiental - e assistência 
farmacêutica. 

Instrumentos de Planejamento do SUS:  
Plano de Saúde 
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O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um 
indicador síntese, que faz uma aferição contextualizada 
do desempenho do Sistema de Único de Saúde (SUS) 
quanto ao acesso (potencial ou obtido) e à efetividade 
da Atenção Básica, das Atenções Ambulatorial e 
Hospitalar e das Urgências e Emergências. 

A partir da análise e do cruzamento de uma série de 
indicadores simples e compostos, o IDSUS avalia o 
Sistema Único de Saúde que atende aos residentes nos 
municípios, regiões de saúde, estados, regiões, bem 
como em todo país. 

IDSUS 
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Índice de Desenvolvimento do SUS – IDSUS 
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Cobertura Tetravalente – IDSUS 
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Cobertura Populacional: Equipes Básicas de Saúde - IDSUS 
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• É onde são detalhadas as ações e serviços, as metas anuais, os 
indicadores e os recursos orçamentários que operacionalizam o Plano 
naquele ano específico.  

• Sua elaboração inicia no ano em curso, para execução no ano 
subsequente, coincidindo com o período definido para o exercício 
orçamentário e a Lei Orçamentária Anual.  

• Contém, de forma sistematizada, 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 ao seu cumprimento. 

• Na Programação Anual do Plano de Saúde é definida a totalidade das 
ações e serviços de saúde, nos seus componentes de gestão e de atenção 
à saúde, neste último incluída a promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação em saúde, conforme disposto na RENASES e RENAME. 

Instrumentos de Planejamento do SUS: 
Programação Anual de Saúde 
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• O Relatório de Gestão é o instrumento da gestão do SUS, 
do âmbito do planejamento, conforme item IV do art. 4º 
da Lei Nº 8.142/90, referenciado também na Lei 
Complementar 141/2012 e Portaria GM/MS nº 
575/2012.  

• É o instrumento que apresenta os resultados alcançados 
com a execução da Programação Anual de Saúde, 
apurados com base no conjunto de ações, metas e 
indicadores desta, e orienta eventuais redirecionamentos 
que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e às 
Programações seguintes.  

 

Instrumentos de Planejamento do SUS: 
Relatório de Gestão 
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Portaria GM/MS nº 575/2012 - Institui e regulamenta o uso do Sistema 
de Apoio ao Relatório Anual de Gestão (SARGSUS), no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 2º O SARGSUS é o sistema de utilização obrigatória para a 
elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) e integra o conjunto dos 
Sistemas Nacionais de Informação do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Art. 3º O SARGSUS será atualizado pelos gestores federal, estaduais, 
distrital e municipais de saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao 
da execução financeira.  
§ 1º Compreende-se como atualização do SARGSUS o preenchimento da 
totalidade das telas do sistema e o envio eletrônico do RAG para 
apreciação pelo respectivo Conselho de Saúde.  

Instrumentos de Planejamento do SUS: 
Relatório de Gestão  
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Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão – SARGSUS  

100 % DAS SECRETARIAS E CONSELHOS ESTADUAIS DE 
SAÚDE  ESTÃO CADASTRADOS PARA ACESSO AO SARGSUS 

Fonte: MS/SGEP/DAI (CSPUweb) 
Data: 20/02/2013 
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CADASTRAMENTO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS 
 E CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 
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SARGSUS 

Interoperabilidade com Sistemas de Informação 
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ACESSO PÚBLICO 

Enviar 
Conselho 

Preencher 
Formulários 

Anexar 
Documentos 

[Sim] 

[N
ão

] 

Gravar PDF e 
Bloquear  
Edição do 

Gestor 

Visualizar PDF e 
Formulários 

Preencher 
Apreciação 

Anexar Parecer 
e/ou Resolução 

Parecer Ajuste 

Gravar PDF Aprovado ou Não Aprovado 

[Sim] 

[Não] [Sim] 

[Não] 

ACESSO 
CONSELHO DE 

SAÚDE 

RAG  e  Relatórios Gerenciais 
Acesso inicial ACESSO 

GESTOR 

SargSUS 
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SITUAÇÃO GERAL DA APRECIAÇÃO DO RAG MUNICIPAL 2011 

Fonte: MS/SGEP/DAI (SargSUS) 
Data:  01/03/2013 

Consolidado do Relatório Anual de Gestão Municipal, exercício 2011 

Aprovado 

Aprovado 

com 

ressalvas 

Não 

aprovado 

Solicitado 

ajuste 

Em 

apreciação 

pelo CMS 

Sem 

informação 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Brasil 4283 76,92 260 4,67 10 0,18 57 1,02 644 11,57 309 5,55 

SP 615 95,35 22 3,41 0 0,00 0 0,00 8 1,24 0 0,00 

Região 

SUDESTE 

1490 89,33 64 3,84 2 0,12 10 0,60 70 4,20 32 1,92 

http://www.saude.gov.br/sargsus
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Envio do RAG Municipal 2011 aos CMS 
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Situação de Apreciação do RAG Estadual 2011 
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ATUAL SITUAÇÃO DE MUNICÍPIOS SEM INFORMAÇÃO 
 DE PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NO BRASIL  
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Relatório de Gestão 2012 – Alterações do SargSUS 

As setas na cor vermelha indicam formulários alterados 

Formulários do SargSUS 
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Relatório de Gestão 2012 – Alterações do SargSUS 

Identificação da gestão 

Seção para que a 
Secretaria 

(municipal ou 
estadual) 

informar se 
firmou o COAP 

O sistema 
apresentará o nome 
da Região da Saúde 
para municípios e 

para estado o 
quantitativo de 

regiões de saúde 
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Relatório de Gestão 2012 – Alterações do SargSUS 

Contrato Organizativo de Ação Pública - COAP 

Para Municípios e Estados que firmaram COAP 
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Relatório de Gestão 2012 – Alterações do SargSUS 

Programação Anual de Saúde 
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Relatório de Gestão 2012 – Alterações do SargSUS 

Apreciação do Relatório de Gestão 

Alteração para: 
Relatório 
Quadrimestral (LC 
141/12) – 1º, 2º e 3º 
Quadrimestre   
  
Os campos de data 
serão preenchidos 
automaticamente 
pelo sistema com data 
e hora e serão 
exibidos somente 
para leitura . 
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• Os gestores municipais devem divulgar, inclusive em meios eletrônicos 

de acesso público, as prestações de contas periódicas da saúde, para 

consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade (LC 

141 Art. 31). 

• Com base em:  

I – aplicação dos recursos;  

II - Relatório de Gestão;  

III - avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS 

A transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante incentivo à 

participação popular e realização de audiências públicas, durante o 

processo de elaboração e discussão do plano de saúde.  32 

Instrumentos de Planejamento do SUS – LC 141/2012 
Transparência 
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I. montante e fonte dos recursos aplicados no período;  

II. auditorias realizadas ou em fase de execução no período e 
suas recomendações e  determinações;  

III. oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial 
própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com 
os indicadores de saúde da população.  

•Art. 36  RELATÓRIO 
DETALHADO REFERENTE 
AO QUADRIMESTRE 
ANTERIOR 

LEI 
COMPLEMENTAR 

141/2012 

Instrumentos de Planejamento do SUS: 
Relatório Detalhado 
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LEI COMPLEMENTAR 
141/2012 

Art. 36 § 4º O RELATÓRIO DETALHADO REFERENTE AO 
QUADRIMESTRE ANTERIOR será elaborado de acordo com 
MODELO PADRONIZADO APROVADO PELO CONSELHO NACIONAL 
DE SAÚDE, devendo-se adotar modelo simplificado para 
Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil 
habitantes). 

Art. 36 § 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses 
de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa 
Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que 
trata o caput. 

AJUSTE NO SARGSUS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 
DETALHADO DO QUADRIMESTRE. 

Instrumentos de Planejamento do SUS: Relatório Detalhado 
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RELATÓRIO 
QUADRIMESTRE 
ANO ANTERIOR 

RAG ANO 
ANTERIOR 

RELATÓRIO 
QUADRIMESTRE 
ANO EXERCÍCIO 

RREO ANO 
EXERCÍCIO 

RELATÓRIO 
QUADRIMESTRE 
ANO EXERCÍCIO 

RREO ANO 
ANTERIOR 

RREO ANO 
EXERCÍCIO 

RREO ANO 
EXERCÍCIO 

RREO ANO 
EXERCÍCIO 

RREO ANO 
EXERCÍCIO 

JAN FEV MAR MAI JUL 

AGOSTO 

SET 

OUT 

NOV 

DEZ ABRIL JUN 

LEI COMPLEMENTAR 141/2012: LINHA DO TEMPO RELATÓRIOS  
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RESOLUÇÃO CNS Nº 459, DE 10/10/2012  

Aprova o Modelo Padronizado de Relatório 
Quadrimestral de Prestação de Contas para os 
Estados e Municípios, conforme dispõe o parágrafo 
4º do artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012. 

(Publicada no DOU de 21/12/2012) 
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RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE: ESTRUTURA 

Guardar coerência e similaridade com o Relatório 
de Gestão 

Demonstrativo do montante e fonte dos recursos 
aplicados no período: relatórios gerenciais do 
SIOPS 

Informações sobre auditorias: UF, Município, 
Demandante, Executor da Auditoria, Nº, 
Finalidade, Unidade auditada, Recomendações e 
Determinações 
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Conteúdo referente à oferta e produção de serviços 
públicos na rede assistencial:  

relatório gerencial do SCNES, com informação sobre 
tipo de estabelecimento, esfera administrativa e gestão 

dados de  produção de serviços - SIA e SIH/SUS, 
evidenciando: Atenção Básica; Urgência e Emergência; 
Atenção Psicossocial; Atenção Ambulatorial 
Especializada e Hospitalar; e Vigilância em Saúde. 

RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE: ESTRUTURA 
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Conteúdo referente aos indicadores de saúde da 
população, contemplando os de oferta, cobertura e 

produção de serviços estratégicos ao monitoramento 
das ações da PAS 

RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE: ESTRUTURA 
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“Art. 38. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais 
de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e 
do Conselho de Saúde de cada ente da Federação, sem prejuízo do que 
dispõe esta Lei Complementar, fiscalizará o cumprimento das normas 
desta Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito:  

I - à elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual;  

II - ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias;  

III - à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de 
saúde, observadas as regras previstas nesta Lei Complementar;  

IV - às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde;  

V - à aplicação dos recursos vinculados ao SUS;  

VI - à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos 
adquiridos com recursos vinculados à saúde.” 
 

Instrumentos de Planejamento do SUS – LC 141/2012 
Avaliação e Controle  - Prestação de Contas 
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“Art. 39. (...) o Ministério da Saúde manterá sistema de 
registro eletrônico centralizado das informações de 
saúde (SIOPS) referentes aos orçamentos públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluída sua execução, garantido o acesso público as 
informações.” 

• Obrigatoriedade de registro e atualização 
permanente. 

• Articulação do SARGUS com o SIOPS/CNES – Relatório 
de Gestão. 

Instrumentos de Planejamento do SUS – LC 141/2012 – 
Avaliação e Controle - SIOPS 
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Art. 44. (...) O gestor do SUS disponibilizará ao Conselho 
de Saúde, com prioridade para os representantes dos 
usuários e dos trabalhadores da saúde, programa 
permanente de educação na saúde para qualificar sua 
atuação na formulação de estratégias e assegurar efetivo 
controle social da execução da política de saúde, em 
conformidade com o parágrafo 2º do art. 1º da Lei 
8.142/1990.  

 

Instrumentos de Planejamento do SUS -  
LC 141 - Avaliação e controle – Prestação de Contas 
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Oficina de Planejamento Regional Integrado  - novembro 2012 

AGENDA 2013 CRONOGRAMA 

1.Revisar as estruturas dos instrumentos de planejamento do SUS: 
  

- Definição de indicadores passíveis de apuração quadrimestral e 
ajustes dos sistemas de informação nacional para o Relatório 
Detalhado.  
- Alinhamento conceitual dos instrumentos de planejamento e dos 
elementos que os compõem; 
- Identificação de conteúdos dos instrumentos de planejamento 
de governo (PPA, LDO e LOA) a serem explicitados nos 
instrumentos estaduais e municipais de saúde;                                                           
- Identificação de conteúdos intermunicipais a serem explicitados 
nos instrumentos de planejamento do ente municipal;                                                                                    
- Identificação de conteúdos regionais a serem explicitados nos 
instrumentos de planejamento do ente estadual.  

FEV a JUN  
  

FEV 
  
 
MAR 
  
MAR 
  
  
JUN 
  
JUN 
 



DAI/SGEP/MS 

Oficina de Planejamento Regional Integrado  - novembro 2012 

AGENDA 2013 CRONOGRAMA 

2. Organizar os sistemas de informação (indicadores) de 
avaliação nacional IDSUS, SISPACTO e RIPSA para serem 
expressão dos indicadores do COAP na região.  

A definir 

3. Desenvolver métodos para alocação de recursos 
financeiros de cunho regional.  

A definir com a 
SE do MS 

4. Incluir o conteúdo do planejamento regional integrado 
na pauta da educação permanente. 

Contínuo  

5. Implementar o Programa de Inclusão Digital (para as 
CIB e CIR) com vistas ao processo de fortalecimento da 
governança sistêmica do SUS.  

JAN a DEZ  
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Oficina de Planejamento Regional Integrado  - novembro 2012 

AGENDA 2013 CRONOGRAMA 

6. Iniciar o processo de qualificação das equipes gestoras municipais 
para o processo de planejamento do governo (PPA, LDO e LOA), 
articuladas com o processo de planejamento da saúde. 

JUN 

7. Agilizar a disponibilização de ferramentas que auxiliem a construção 
do COAP: 
SIOPS........................................................................................................... 
SARGSUS-Módulo Quadrimestral............................................................... 
Mapa da Saúde .......................................................................................... 
SISCOAP ..................................................................................................... 
PGASS......................................................................................................... 

  
  
JAN 
MAR 
MAR 
JUN 
DEZ (a 
confirmar com 
o DRAC) 

8. Iniciar o processo de Mobilização e Acolhimento dos novos gestores 
incluindo os conteúdos do processo de Planejamento Regional 
Integrado;  

JAN 

9. Produzir material instrucional atualizado sobre planejamento do SUS. MAR 
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Premissas para a Pactuação de Indicadores 2013 

i.  Harmonizar o processo de construção dos instrumentos de 
planejamento e a pactuação de indicadores com vistas ao 
fortalecimento do Planejamento em Saúde;  

ii. Manter vinculação com as diretrizes do PNS, onde houver 
aplicabilidade, de modo a refletir a implantação das 
políticas prioritárias;  

iii. Estabelecer rol único de indicadores para pactuação 
nacional, classificados em universais e específicos;  
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iv.  Compor-se por indicadores universais que expressem o acesso e a 
qualidade da organização em redes, além de considerar os 
indicadores epidemiológicos de abrangência nacional e 
desempenho do sistema; 

v. Compor-se por indicadores específicos que expressem as 
características epidemiológicas locais e de organização do sistema. 

vi. Buscar a redução do número de indicadores com base nas 
premissas pactuadas dos itens iv e v;  

vii.  Respeitar a autonomia do ente federado com relação a inclusão 
de outros  indicadores  observadas as especificidades locais e as 
diretrizes nacionais 

Premissas para  a Pactuação de Indicadores 2013 
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Cronograma 

 
 

Pactuação das premissas - CIT de fevereiro 
 

Pactuação dos indicadores e regras do processo – CIT março 
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PLANEJAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO 

MAPA DA SAÚDE 

 Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e 
serviços de saúde ofertados pelo SUS (próprio e privado complementar) e 
iniciativa privada. 

  considera a capacidade instalada existente, os investimentos e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 

MODELAGEM DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - COAP 
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MAPA DA SAÚDE – CONTEÚDOS 
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REGIÕES DE SAÚDE 
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HOSPITAIS (Especializado, Geral  e Dia/Isolado) 
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LEITOS (PSIQUIATRIA) 
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MAMÓGRAFOS 
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Planejamento Regional Integrado  

PLANEJAMENTO 
REGIONAL 

INTEGRADO 

CONTRATO 
ORGANIZATIVO 

DA AÇÃO PÚBLICA 

O COAP resulta da integração dos planos de 
saúde dos entes federados ( Parágrafo Único do Art. 34) 
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COAP 

O produto do processo de 
planejamento integrado 

realizado na região... 

COAP – Contrato Organizativo de Ação pública da Saúde 

Tem por objeto a organização, o financiamento e a integração das 
ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes 

federativos na região de saúde, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde dos usuários através da rede 

de atenção a saúde para conformar o Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
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TCG 

PRIORIDADES, 
OBJETIVOS, METAS 

E INDICADORES 

PCEP 

TLFG 

DCU 

TRANSIÇAO DOS INSTRUMENTOS DO PACTO PELA 
SAÚDE PARA O DECRETO  7508/2011 

COAP 

PARTE II 

PARTE I 

PARTE III 

PARTE IV 

Das responsabilidades 
organizativas 

Das responsabilidades 
executivas 

Das responsabilidades 
orçamentário-financeiras 

Do monitoramento/avaliação  
INIDICADOR DE 

DESEMPENHO DO SUS 

2006 - 2011 > 2012 
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ANEXO I - 
CARACTERIZAÇÃO DOS 
ENTES E DA REGIÃO: 
MAPA DA SAÚDE 

ANEXO II - PGASS 
RENASES, RENAME 
INVESTIMENTOS 

ANEXO III - 
RESPONSABILIDADE
S 
REFERENCIAMENTO 

DIRETRIZES, OBJETIVOS 
E METAS REGIONAIS, 
INDICADORES: 
INTERVENÇÃO  
TERRITÓRIO  

PARTE I – 
Responsabilidades 
Organizativas 

PARTE II – 
Responsabilidades 
Executivas 

PARTE III – 
Responsabilidades 
Orçamentário-
Financeiras 

PARTE IV – 
Responsabilidades 
pelo M&A e 
auditoria 

Planejamento Regional Integrado e a Estrutura do COAP  

RENASES 

RENAME 
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COAP 

Principio da Solidariedade;  

Gestão Centrada no Cidadão;  

Das Ações e Serviços de Saúde 
(Renases\Rename);  

Redes de Atenção e da Garantia da 
Continuidade do Cuidado; 

Do acesso ordenado às Ações e Serviços na 
Rede de Atenção; 

Do Planejamento da Saúde Integrado 

Da Programação Geral das Ações e Serviços 
de Saúdde 

PARTE I  Responsabilidades 
Organizativas 

Responsabilidades Solidárias 
expressas em 15 Cláusulas 

 

Da Articulação Interfederativa  

Da Gestão do Trabalho e Ed. Em Saúde; 

Do Financiamento;  

Das Medias de Aperfeiçoamento; 

Monitoramento, Avaliação de 
Desempenho e Auditoria; 

Das Sanções Administrativas 
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COAP 

 
PARTE II – 

Responsabilidades 
Executivas 

Expressa em Diretrizes e 
Estaduais  

 

DIRETRIZES, 
OBJETIVOS E 

METAS 
REGIONAIS, 

INDICADORES: 

INTERVENÇÃO  
TERRITÓRIO  

Mapa da Saúde 
atual: 

Caracterização dos 
entes signatários e 
da região de saúde. 

Programação Geral 
de Ações e 

Serviços de Saúde; 

Mapa de Metas 
(Investimentos): 

referência para os 
investimentos na 
região de saúde. 

Referências: Serão 
pactuadas na 

região de saúde a 
partir da 

RENASES/RENAME, 
respeitando a DCU 

e PCEP.  
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COAP PARTE III – 
Responsabilidades 

Orçamentário-Financeiras 

Responsabilidades dos entes federativos pelo financiamento 
tripartite do COAP na região. 

Fica estabelecido neste contrato que a região xxxx será a 
referência para as transferências de recursos entre os estes 

Signatários 

Os recursos financeiros da União para custeio do presente contrato 
oneram as rubricas orçamentárias dos seguintes blocos de 
financiamento: ( Transição: Manter os Blocos de PT 204) 

A transferência de 
recursos corresponderá 

a um único repasse 
financeiro anual. 

Será concedido incentivo de 
desempenho ao ente 

signatário pelo cumprimento 
das metas regionais e 

individuais previstas na Parte 
II deste contrato. 



DAI/SGEP/MS 

28/03/2013 
62 

COAP 
PARTE IV – 

Responsabilidades 
pelo M&A e 

auditoria 

O monitoramento e a 
avaliação de desempenho 

serão executados pelos 
entes federativos, de forma 

individual e também 
integrada na região de 

saúde. 

Os resultados da 
execução do contrato 

devem ser  publicizados 
anualmente 

Os entes signatários 
deverão disponibilizar 

relatórios referentes ao 
monitoramento, avaliação 

e auditoria do contrato 
para o exercício do 

controle social\CIR sobre a 
execução do contrato. 

A avaliação de desempenho do 
contrato deverá observar padrão 
nacional, considerando: 
 Índice de desempenho do SUS 

(IDSUS); 
 As Metas do contrato. 

Cabe a cada componente do SNA, 
fiscalizar a execução do COAP.  
A avaliação da execução do COAP será 
realizada por meio do Relatório de 
Gestão Anual. 
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XXVII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do 
Estados de São Paulo 

 
Planejamento em Saúde 

 
Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão - SARGSUS 

www.saude.gov.br/sgep  
 

dai@saude.gob.br 
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